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Majáles v Blansku
     fotoreportáž na www.zrcadlo.net

TVÁ  PRINCEZNY
t te na str. 2

BOSKOVICKÁ SPOJKA
t te na str. 4

BOMBA NA Ú AD
t te na str. 5

SPORT

Fotbalisté Blanska udrželi první 
místo v divizní tabulce

REGION

Divize
26. kolo: Blansko - Hodonín 1:1 

(0:0), 88. Švancara - 85. Polách.
Blansko: 

Zápas Blanska. Foto Lubomír Slezák

 Foto Marie Haso ová

Lubomír Slezák

Boskovi tí plavci bojovali na závodech v Brn
BRNO, BOSKOVICE 

(les)Boskovi tí plavci. Foto archiv klubu



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Antropologové dali tvá  
princezn  z Bý í skály

BRNO

B žecký seriál Hrab nka 
Cup už je zase tady

KOPANÁ
Krajský p ebor - 26. kolo:

I.A t ída, sk. A - 22. kolo:

I.B t ída, sk. A - 22. kolo: 

Okresní p ebor - 22. kolo:

REGION

Výsledky:

Lubomír Slezák

Hasi ská Velká cena Blanenska 
odstartuje v ned li v Žernovníku

REGION

M ní se letos po adatelské 
obce?

Jaké budou kandidátské sout -
že?

Doznaly n jaké úpravy pravidla 
sout že?

Jaké týmy budou podle vás v le-
tošním ro níku bodovat?

Jak vlastn  vypadá sout žní po-
žární útok?

A další novinky...

(hrr)
Zrcadlo bude zve ej ovat reportáže 

z jednotlivých sout ží velké ceny.

Okradl 
kynology

RÁJE KO

(moj)

Zlod j ukradl 
naftu

BR OV

(moj)

MÁJOVÝ TURNAJ.

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

III. t ída - 22. kolo: 

IV. t ída - 18. kolo:

 (les)

 Foto MZM

Michal Záboj

Taxiká  jel 
v Boskovicích 
opilý

BOSKOVICE

(moj)

Ubylo 
nezam stnaných

REGION

(moj)



INZERCE ZPRAVODAJSTVÍ

Žena u soudu p iznala, že na fa e ve 
K tinách kradla historické knihy

BLANSKO

V Sebranicích stojí Karlštejn, 
majitel ho stav l jedenáct let

Jaroslav Páral a jeho Karlštejn.  Foto Michal Záboj

Jitka Reichenauerová u soudu.  Foto Michal Záboj

 Michal Záboj

Suchý má 
nového starostu, 
Žilku vyst ídal 
Hlubinka

SUCHÝ 

(moj)

SEBRANICE

(moj)

editele/ editelky

Základní školy Jablo any, okres Blansko,
p ísp vková organizace.

1. 7. 2016.
www.jablonany.cz a tel.: 731 204 088

Základní škola Boskovice 

hledá 

SAMOSTATNOU Ú ETNÍ. 
Požadujeme znalost ú etnictví 

p ísp vkových organizací. 

Nástup od 1. 6. 2016. 
Žádosti se životopisem zasílejte na zs@boskovice.cz, 

kontaktní telefon 516 802 350.

OSLAVY
65. 

 

VELEN

Kulturní

FOLKLORNÍ SOUBOR VELEN  K    B
 SK  FOLKLORNÍ SOUBOR BOROV NK   S     B
zvou             

www.kulturaboskovice.cz

 
SOKOLOVNA BOSKOVICE

  25. 

 R  O   R   : 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
  VELEN a 

 
s Cimbálovou muzikou Tomáše Zouhara

 : Alena Stloukalová
V      

 

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
Prodám 11 pytl

 Tel.: 604 412 296

 

p ijme zam stnance pro obsluhu 
poskliz ové linky 

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Do konce roku mají být hotové 
první projekty k Boskovické spojce

T etí extraligové kolo 
vyhrál pár ze Svitávky

BOSKOVICE

 Michal Záboj

(les)

7. kolo
TIPOVAČKA

T

K   

SVITÁVKA 

Z výsledk : 

Tabulka po t etím turnaji

Lubomír SlezákV Petrovicích sout žili vozatajové

P   

ATLETIKA
24. 5., 17:30 h

BIKETRIAL
22. 5., 9:45 h

HORSKÁ KOLA
21. 5., 9:30 h

KOPANÁ
22. 5. 16:30 h 

TENIS
21. 5., 10 h

ŠPRTEC
21. 5., 10 h

VOLEJBAL
21. 5., 10 + 13 h 

Milda Bayer jede op t na vít zné vln
KLINY

(dop)

Milda Bayer (vlevo). 
 Foto archiv M. Bayera

VOZATAJOVÉ V AKCI. 

FOTO MARIE HASO OVÁ

Lidé si v blanenské nemocnici nechali 
zdarma vyšet it znaménka

BLANSKO

(moj) Evropský den melanomu.  Foto Nemocnice Blansko



st eda 18. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 15 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 19. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 18.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 20. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Boskovice v 9.30 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 
Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 21. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Nedostal podporu, proto 
oznámil bombu na ú ad

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Nýrov – 

Olešnice – 

Sloup – 

Suchý – 

Valchov – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 22. kv tna
AKCE

Letovice – 

Rudka – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice – 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 23. kv tna
AKCE

Blansko – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

úterý 24. kv tna
AKCE

Blansko – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

BLANSKO

 Michal Záboj

VRATÍKOV

Hana Novotná

D ti ve Vratíkov  hledaly arod jnickou truhlu

Na slavnosti v Šoš vce požehnali 
nové hasi ské auto

ŠOŠ VKA

Text a foto Marie Haso ová

V budov  ZZN v Boskovicích 
možná bude knihovna

BOSKOVICE

(moj)

idi  nadýchal 
p es t i promile

REGION 

(moj)

Studenti slavili
BLANSKO

(mha)
Fotogalerie na www.zrcadlo.net

Jarní koncert ve 
Sloup

SLOUP

(mha)
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Supermarketů máme v Blansku 
až dost, říká organizátor petice

BLANSKO - Od dubna se v Blan-
sku podepisuje petice proti stavbě 
nové obchodní zóny, která má vznik-
nout místo skleníků u řeky Svitavy. 
Požaduje, aby o plánu radnice a 
investora rozhodli obyvatelé v refe-
rendu. Jak podpisová akce pokraču-
je, upřesnil v rozhovoru jeden z je-
jích organizátorů Jan Střítecký.

Máte měsíc a půl od začátku 
petice. Když to zhodnotíte podle 
počtu podpisů, tak kolik lidí se už 
připojilo?

V současné době máme zhruba 
nějakých čtyři sta podpisů. Archy se 
ještě potulují někde po městě, takže 
je možné, že jich bude i trochu víc. 
Myslím, že akce je úspěšná v rámci 
možností. Prohlášení města o vel-
kém penále, které by město platilo, 
kdyby od smluv o smlouvách budou-
cích muselo odstoupit, tak odradilo 
spoustu lidí od podpisu, byť sympa-
tizují s tou peticí, byť nechtějí další 
supermarket Albert ve městě, byť by 
si tam představovali něco jiného, tak 
toto prohlášení je odradilo od pod-
pisu.

Z čeho tak usuzujete?
Jednak na facebookových strán-

kách jsme měli reakce, že nás lidé 
sice podporují, ale už by se v Blan-
sku další tři roky nic nepostavilo, nic 
by se nepodpořilo, a proto od petice 
dávají ruce pryč a nic nepodepisují. 
Někteří lidé, se kterými jsme mluvi-
li, to vidí právě takto.

Ale petice nekončí?
Ne, určitě nekončí.

Když jste zmínil vyjádření měs-
ta, co všechno by odstoupení od 
smluv znamenalo, má to být až 
několik desítek milionů korun, 
které by měla radnice platit inves-
torovi, co na tato čísla říkáte?

My jsme situaci konzultovali 
s právní poradnou Franka Bolda, ale 
jednalo se spíše o obecnou analýzu 
situace, podrobnou analýzu smluv 
už jejich poradna neposkytuje. Ale 
co jsme prostudovali smlouvy sami, 
tak tato čísla jsou podle našeho 
názoru přehnaná, ve smlouvě se píše 
pět milionů pokuty a úhrada ušlého 
zisku maximálně do výše pět mili-
onů a je otázka, zda v této fázi lze 
vůbec mluvit o ušlém zisku. Ani těch 
případných deset milionů není málo, 
pro město by i tato částka byla asi 
nepříjemná. Nicméně město podle 
nás ty pokuty záměrně nadsadilo a 
také občany dostatečně neinformo-

valo o samotném plánovaném pro-
jektu, který byl ve smlouvě poměrně 
podrobně popsán.

Kontaktoval vás někdo z vede-
ní města? To byla jediná reakce z 
radnice na vaši petici, to vyčíslení 
penále, které by Blansko muselo 
platit?

To byla jediná reakce ze strany 
města. Nikdo se s námi nespojil. My 
máme v plánu petici začátkem červ-
na odevzdat. Domluvit si schůzku s 
představiteli města. Naše občanské 
sdružení plánuje přednést nějaké 
naše závěry městu.

Ta petice nekončí, ještě nějaký 
čas zbývá. Co kdyby se stalo a vy 
jste sehnali těch zhruba sedmnáct 
set podpisů, které jsou potřeba k 
vyvolání referenda? Jaký je vlast-
ně váš cíl?

Základním cílem je, aby se zóna 
skleníků využila v nějakém veřej-
ném zájmu. Je tam nejúrodnější 
půda v Blansku, kterou je škoda zne-
hodnotit trvalou zástavbou. Může 
tam být park, komunitní zahrada, 
dětské hřiště, lezecká stěna, nějaké 
další sportoviště, něco co by přispě-
lo k občanské vybavenosti Blanska. 
Samozřejmě ty vedlejší cíle petice 
jsou takové, že bychom byli rádi, aby 

petice byla signálem pro město, že 
při takto velkých projektech by bylo 
dobré lépe komunikovat s občany a 
hlavně aktivně. Použít nějaké anke-
ty, sociální sítě. Blansko téměř vůbec 
nevyužívá Facebook ke komunikaci s 
občany. Prostě, aby se politici aktiv-
ně zajímali o to, co by občané uvítali, 
aby to s nimi prodiskutovali. Myslím 
si, že tato aktivita tady úplně chybí.

Jak byste tedy charakterizoval 
jednání vedení města směrem k 
veřejnosti?

Z mého pohledu bych to shrnul 
sloganem: Nerušit, vládneme. Ale 
samozřejmě jsou tady i věci, které 
se městu povedly, nechtěl bych za 
všechno jenom kritizovat. V tomto 
případě nám ale opravdu připadá, že 
město nechce být rušeno od záměru 
prodat ty pozemky developerovi, 
aby tam byl hypermarket a další 
obchody.

Tvrdíte, že pokud se místo skle-
níků postaví nová obchodní zóna, 
že to bude mít neblahý dopad na 
život ve městě? Co když ale město 
velikosti Blanska potřebuje další 
obchodní zónu?

Myslím si, že nepotřebuje. Do 
okresního města, a sám se tak vyjá-
dřil jednatel M.S. Blanenská, nikdy 

nepůjde nějaký velký hobby market 
typu Bauhaus. Takže ty prvotní návr-
hy se ukázaly jako plané. A nepůjdou 
tam ani lukrativní obchody jako CA, 
HM, Reserved, New Yorker, to se 
nikdy nestane. Zvýší se rozhodně 
automobilová doprava, která už tak 
je ve městě dosti velká. Pro sportov-
ce, kteří budou na Sportovním ostro-
vě sportovat, to nebude rozhodně 
příjemné, protože pojedete třeba na 
inlinech nebo s kočárkem a po stra-
ně bude velké betonové parkoviště 
a haly, což rozhodně nepřispěje ke 
zkrášlení místa.

Určitě se ale najdou lidé, kteří 
novou obchodní zónu přivítají. 
Takto nakupovat patří k životní-
mu stylu části populace.

Myslím, že těch supermarketů, co 
se týká potravin máme v Blansku až 
dost. Vyjádřil se tak mimochodem 
před dvěma roky i pan starosta v 
Zrcadle. A hypermarket Albert bude 
zabírat největší plochu z těch obcho-
dů – dle plánu asi 4500 metrů čtve-
rečních, což je zhruba 43 procent 
zastavěného území. K životnímu sty-
lu to patří, ale máme odsud dvacet 
minut Brno a všechny jeho nákupní 
zóny. Myslím si, že Blansko hlavně 
z celého plánovaného komplexu 
potřebuje možná tak dvacet procent 
toho, co se plánuje postavit.

Pokud petice nedostane dosta-
tečný počet hlasů, myslíte, že i tak 
k něčemu přispěje?

Já myslím, že to rozhodně bude 
mít nějaký smysl. Jednak se o tom 
začalo mluvit a jednak by to mohlo 
být signálem pro město, aby s obča-
ny více komunikovalo. Myslím, že 
čtyř sta, pět set, šest set podpisů a 
spousta sympatizantů není malé čís-
lo a představitelé města to musí vzít 
na vědomí. Jinak by se jim to mohlo 
vymstít.

Jak to myslíte vymstít?
Tvář Blanska se hodně mění tím, 

že se sem přistěhovávají mladí lidé 
často po studiích a z jiných koutů 
země, je tady perfektní provázanost 
na Brno. Ti lidé chtějí být aktiv-
ní, chtějí spoluutvářet město, kde 
budou žít. Pokud politická reprezen-
tace nebude komunikovat s občany, 
tak myslím, že ta mladá generace 
dřív nebo později bude volit někoho 
jiného. Pokud tady bude nějaká stra-
na či sdružení, které půjde do voleb, 
tak má šanci uspět. Těch nespoko-
jených lidí je podle mne v Blansku 
dost.  Michal Záboj

Jan Střítecký Foto Michal ZábojJan Střítecký Foto Michal Záboj

Žáci sloupské základní školy 
navštívili srbské město Kragujevac

SLOUP, KRAGUJEVAC – Pětatři-
cet žáků ze Základní školy ve Sloupě 
zavítalo společně s několika učiteli do 
srbského města Kragujevac v rámci 
výměnného pobytu s tamní spřátele-
nou školou. Třídenní pobyt obohatil 
obě strany. 

Spolupráce mezi oběma školami běží 
již osmým rokem. V jednom roce jedou 
vždy Sloupští do Kragujevace, v dru-
hém je tomu naopak. „Před osmi lety 
jsem uvažoval, že bychom mohli navá-
zat kontakt s nějakou školou v zahrani-
čí. A právě v tohle byla první nabídka. 
Kragujevac leží v regionu Šumadia, což 
je partnerský region Jihomoravského 
kraje,“ vysvětlil ředitel Základní školy 
ve Sloupě Pavel Dočekal. 

Díky tomu na výměnné pobyty 
získává škola dotaci a děti mohou jet 
téměř zadarmo. „Když jedeme do Srb-
ska, zaplatíme z dotací cestu autobu-
sem, a když přijedou Srbové za námi, 

dostáváme peníze na doprovodný 
program,“ upřesnil Dočekal. 

Kromě poznávání jiných národů je 
jedním z hlavních přínosů výměnných 
pobytů motivace ke studiu anglického 
jazyka, protože žáci se s tamními oby-
vateli dorozumívají především anglic-
ky. Srbské děti z šestých ročníků jsou 
s angličtinou na úrovni našich středo-
školáků. Vzniklo také mnoho meziná-
rodních přátelství. 

„Srbština je podobná češtině, takže 
něco jsme si vzájemně rozuměli, ale 
jinak jsme mluvili anglicky. Teď si také 
s novou kamarádkou anglicky chatuji 
přes internet,“ řekla dvanáctiletá Sta-
nislava. V Srbsku ji nejvíce překvapilo 
stravování. „Jí se tam podobné věci 
jako u nás, ale jinak se kombinují. Dají 
si třeba na jeden talíř párek, brambo-
rovou kaši, vajíčko a housku, a zapíjejí 
to nějakým kyselým jogurtem. Housku 
přikusují ke všemu,“ popsala dívka. 

Partnerská škola v Kragujevaci je 
mnohem větší než sloupská, má okolo 
devíti set žáků a šedesát až sedmdesát 
učitelů, kteří vyučují na směny. „Zamě-
řují se na spolupráci i s dalšími Evrop-
skými zeměmi, což se jim vyplácí. 
Dostali se díky tomu do první desítky 
nejlepších škol v Srbsku. Znamená to 
pro ně mimo jiné to, že se do jejich 
školy jezdí učit kolegové z ostatních 
srbských škol. To si v našich českých 
poměrech neumím představit, ale tam 
to funguje,“ podotkl ředitel. 

Spousta věcí v srbském školství 
funguje lépe za mnohem méně peněz 
než u nás, například centrálně zadáva-
né přijímací zkoušky na střední školy. 
Na druhou stranu Srbové zatím ještě 
trochu bojují s inkluzí. O začlenění 
zdravotně postižených dětí do běžné-
ho školního kolektivu se sice snaží, ale 
osobní asistence je spíše jen na úrovni 
pomoci žákům nachystat učebnice. 

„V tom jsme dál a v příštím roce 
bychom jim chtěli předvést, jak u nás 
fungují pedagogičtí asistenti, protože 
jich na naší škole máme sedm,“ řekl 
Dočekal.

Žáci i učitelé navštívili i Bosnu a 
Hercegovinu, takže měli možnost 
poznat větší část Balkánu. V Kraguje-
vaci probíhaly slavnosti města, děti ze 
škol se představovaly v průvodu, byly 
tam rockové koncerty. 

Přestože jsou Srbové nesrovnatel-
ně chudší než západní země, vyni-
kají svou štědrostí. „Rozdělili by se 
s vámi o poslední skývu chleba. Jako 
hostitelé jsou tam na vyšší úrovni než 
západní Evropa. Když přijedete třeba 
do Švýcarska, nikdo se nestará o to, 
aby vás po cestě pohostil. Srbové, kdy-
by měli další měsíc jíst suchý chleba, 
vám přichystají obrovskou hostinu,“ 
poznamenal ředitel. 

 Marie Hasoňová

POCHOD. Boskovický Sokol a Klub českých turistů uspořádaly v sobotu již 
26. ročník Pochodu za sedmizubým hřebenem. I přes nepříznivou předpověď 
počasí na nové trasy vyrazily desítky turistů. FOTO JAROSLAV OLDŘICH

FÉROVÁ SNÍDANĚ. Přes šedesát dětí a dospělých se v sobotu dopoledne sešlo v 
blanenském zámeckém parku. Posnídali společně fairtradové potraviny a pro-
dukty místních farmářů. FOTO MARIE HASOŇOVÁ



st eda 18. kv tna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 15 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 19. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 18.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 20. kv tna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Boskovice v 9.30 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 
Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 21. kv tna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí Nedostal podporu, proto 
oznámil bombu na ú ad

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Nýrov – 

Olešnice – 

Sloup – 

Suchý – 

Valchov – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 22. kv tna
AKCE

Letovice – 

Rudka – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice – 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 23. kv tna
AKCE

Blansko – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

úterý 24. kv tna
AKCE

Blansko – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

BLANSKO

 Michal Záboj

VRATÍKOV

Hana Novotná

D ti ve Vratíkov  hledaly arod jnickou truhlu

Na slavnosti v Šoš vce požehnali 
nové hasi ské auto

ŠOŠ VKA

Text a foto Marie Haso ová

V budov  ZZN v Boskovicích 
možná bude knihovna

BOSKOVICE

(moj)

idi  nadýchal 
p es t i promile

REGION 

(moj)

Studenti slavili
BLANSKO

(mha)
Fotogalerie na www.zrcadlo.net

Jarní koncert ve 
Sloup

SLOUP

(mha)



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Do konce roku mají být hotové 
první projekty k Boskovické spojce

T etí extraligové kolo 
vyhrál pár ze Svitávky

BOSKOVICE

 Michal Záboj

(les)

7. kolo
TIPOVAČKA

T

K   

SVITÁVKA 

Z výsledk : 

Tabulka po t etím turnaji

Lubomír SlezákV Petrovicích sout žili vozatajové

P   

ATLETIKA
24. 5., 17:30 h

BIKETRIAL
22. 5., 9:45 h

HORSKÁ KOLA
21. 5., 9:30 h

KOPANÁ
22. 5. 16:30 h 

TENIS
21. 5., 10 h

ŠPRTEC
21. 5., 10 h

VOLEJBAL
21. 5., 10 + 13 h 

Milda Bayer jede op t na vít zné vln
KLINY

(dop)

Milda Bayer (vlevo). 
 Foto archiv M. Bayera

VOZATAJOVÉ V AKCI. 

FOTO MARIE HASO OVÁ

Lidé si v blanenské nemocnici nechali 
zdarma vyšet it znaménka

BLANSKO

(moj) Evropský den melanomu.  Foto Nemocnice Blansko



INZERCE ZPRAVODAJSTVÍ

Žena u soudu p iznala, že na fa e ve 
K tinách kradla historické knihy

BLANSKO

V Sebranicích stojí Karlštejn, 
majitel ho stav l jedenáct let

Jaroslav Páral a jeho Karlštejn.  Foto Michal Záboj

Jitka Reichenauerová u soudu.  Foto Michal Záboj

 Michal Záboj

Suchý má 
nového starostu, 
Žilku vyst ídal 
Hlubinka

SUCHÝ 

(moj)

SEBRANICE

(moj)

editele/ editelky

Základní školy Jablo any, okres Blansko,
p ísp vková organizace.

1. 7. 2016.
www.jablonany.cz a tel.: 731 204 088

Základní škola Boskovice 

hledá 

SAMOSTATNOU Ú ETNÍ. 
Požadujeme znalost ú etnictví 

p ísp vkových organizací. 

Nástup od 1. 6. 2016. 
Žádosti se životopisem zasílejte na zs@boskovice.cz, 

kontaktní telefon 516 802 350.

OSLAVY
65. 

 

VELEN

Kulturní

FOLKLORNÍ SOUBOR VELEN  K    B
 SK  FOLKLORNÍ SOUBOR BOROV NK   S     B
zvou             

www.kulturaboskovice.cz

 
SOKOLOVNA BOSKOVICE

  25. 

 R  O   R   : 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
  VELEN a 

 
s Cimbálovou muzikou Tomáše Zouhara

 : Alena Stloukalová
V      

 

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
Prodám 11 pytl

 Tel.: 604 412 296

 

p ijme zam stnance pro obsluhu 
poskliz ové linky 

Kontakt na inzerci:
telefon: 774 408 399

e-mail
inzerce@zrcadlo.net

Podrobné informace na 
www.zrcadlo.net



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Antropologové dali tvá  
princezn  z Bý í skály

BRNO

B žecký seriál Hrab nka 
Cup už je zase tady

KOPANÁ
Krajský p ebor - 26. kolo:

I.A t ída, sk. A - 22. kolo:

I.B t ída, sk. A - 22. kolo: 

Okresní p ebor - 22. kolo:

REGION

Výsledky:

Lubomír Slezák

Hasi ská Velká cena Blanenska 
odstartuje v ned li v Žernovníku

REGION

M ní se letos po adatelské 
obce?

Jaké budou kandidátské sout -
že?

Doznaly n jaké úpravy pravidla 
sout že?

Jaké týmy budou podle vás v le-
tošním ro níku bodovat?

Jak vlastn  vypadá sout žní po-
žární útok?

A další novinky...

(hrr)
Zrcadlo bude zve ej ovat reportáže 

z jednotlivých sout ží velké ceny.

Okradl 
kynology

RÁJE KO

(moj)

Zlod j ukradl 
naftu

BR OV

(moj)

MÁJOVÝ TURNAJ.

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

III. t ída - 22. kolo: 

IV. t ída - 18. kolo:

 (les)

 Foto MZM

Michal Záboj

Taxiká  jel 
v Boskovicích 
opilý

BOSKOVICE

(moj)

Ubylo 
nezam stnaných

REGION

(moj)



Žena kradla 
na k tinské 
fa e knihy

BLANSKO

T TE NA STRAN  3

Petici zatím 
podepsalo 
p es 400 lidí

BLANSKO

 T TE NA STRAN  6

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 19     st eda 18. kv tna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

Majáles v Blansku
     fotoreportáž na www.zrcadlo.net

TVÁ  PRINCEZNY
t te na str. 2

BOSKOVICKÁ SPOJKA
t te na str. 4

BOMBA NA Ú AD
t te na str. 5

SPORT

Fotbalisté Blanska udrželi první 
místo v divizní tabulce

REGION

Divize
26. kolo: Blansko - Hodonín 1:1 

(0:0), 88. Švancara - 85. Polách.
Blansko: 

Zápas Blanska. Foto Lubomír Slezák

 Foto Marie Haso ová

Lubomír Slezák

Boskovi tí plavci bojovali na závodech v Brn
BRNO, BOSKOVICE 

(les)Boskovi tí plavci. Foto archiv klubu


