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Festival ilm  
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v Blansku
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 Foto Lubomír Slezák



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Velká cena pokra ovala 
závodem v Senetá ov

SENETÁ OV

Bro a Zho ová, 
 foto Pavel Kucha

Blansko vyhrálo divizi a slaví 
postup do MSFL

Zlod j šel do 
dvou chat

KOCHOV

(moj)

Na setkání v Blansku se 
diskutovalo hlavn  o silnici D43

BLANSKO

FK Blansko - Slavoj Polná 3:1 
(3:1)

Blansko:

Utkání Blanska s Polnou.  Foto Lubomír Slezák

BLANSKO

(moj)

Další výsledky: 

Lubomír Slezák

Zlod je vyrušil 
p i krádeži 
v chat  alarm

BLANSKO

(moj)

Svitáve tí Ji í Hrdli ka s Romanem Sta kem 
postoupili první ligy kolové

PRAHA, SVITÁVKA

Výsledky 3. turnaje:

Kone ná tabulka

(les), foto archiv klubu

Žen  ukradli 
králíky

LIP VKA

(moj)

Ze sklepa 
bytovky vzal 
i slivovici

LETOVICE 

  (moj)



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Plavkyn  Anna Ku erová sbírala 
medaile na Poháru Moravy

PROST JOV, BLANSKO

Úplatný ú edník z Boskovic p jde 
do v zení, soud mu potvrdil trest

BRNO, BLANSKO

Anna Ku erová.  Foto V ra Vencelová

 V ra Vencelová

KOPANÁ
Okresní p ebor

26. kolo:

V III. t ída
26. kolo: 

IV. t ída
22. kolo:

K   
ATLETIKA

18. 6., 11 h

HORSKÁ KOLA
18. 6., 9:30 h

KOPANÁ
18. 6., 16:30 h 19. 

6., 16:30 h
TENIS

18. 6., 10 h

VOLEJBAL
18. 6., 10 + 13 h

REGION

DDM Hippo Ku im - TJ Minerva 
Boskovice 0:3 (-19, -9, -16) a 0:3 
(-13, -12, -12).  (les)

V

Filip Kincl (vlevo) a estmír Sekanina.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj

V okresním archivu v Blansku ukázali lidem 
vzácné pergamenové listiny

BLANSKO 

(moj)  Foto Michal Záboj



ZPRAVODAJSTVÍ

Blanenské kino hostilo festival 
d tských amatérských film

SPORT

Bike i Moravec Teamu zazá ili 
v eském poháru

BRNO, BENEŠOV

 Lubomír Slezák
 Foto archiv týmu

Z okresních fotbalových tým  žádný nesestoupí
REGION

31. kolo: Jevišovice - Boskovi-
ce 1:9 (0:3), 

Boskovice: 

30. kolo: Ráje ko - Rousínov 2:1 
(1:0) Boskovice - 
Novosedly 1:1 (0:0)

I.A t ída, skupina A
26. kolo: Kunštát - Dobšice 1:1 

(0:0), Bo ek.

I.B t ída, skupina A
26. kolo:

Pa lavice-D t-
kovice - Vilémovice 3:1

Lipovec - Jedovnice 
4:2 (1:0)

erná Hora - Rájec-
Jest ebí 2:1 (0:1)

(les)

BLANSKO

Marie Haso ová

Festival Zlaté slunce. Foto Marie Haso ová

Do konce zá í mohou lidé podávat 
návrhy na Cenu m sta za kulturu

BOSKOVICE

(moj)

Chodníky budou 
opravovat do 
konce ervence

BLANSKO

(moj)



ZPRAVODAJSTVÍ

BOSKOVICE

V Boskovicích zahrají Tata Bojs, 
Lenka Dusilová nebo Michal Prokop

INZERCE

Lo ský ro ník festivalu.  Foto Karel Šuster

Prodám na chov, na maso 
 Tel.: 605 124 317
Prodám hrnec

Elektrický dvoukolový rychlova i
Mlýnek na maso . 5

Tel.: 721 426 284
Prodám rodinný d m 5+1

Tel.: 602 519 868

Michal Záboj

B h splnil sny dvanácti d tem a dosp lým

CHARITA.

MHA, FOTO JAROSLAV OLD ICH



DOPISY, ZPRAVODAJSTVÍ SPORT, DOPISY

11. kolo
TIPOVAČKA

T

Z  

Podvodník cht l sto tisíc, 
seniorka mu dala polovinu

Spešovský b h okolo Jedle ovládl 
Lukáš Koudelka z Okrouhlé

REGION

Výsledky:

Lubomír Slezák

Jako p írodní filmové divadlo

 Zaznamenal J. Kux

Josef Sekanina, 
u itel ZUŠ Boskovice

ZUŠ Boskovice usp la 
v celostátní sout ži

BLANSKO

Michal Záboj

Boskovická 
radnice se lidí 
zeptá, které 
úseky chodník  
cht jí opravit

BOSKOVICE

(moj)

OTEV ENÉ ZAHRADY. 

FOTO ANNA KADERKOVÁ

Gymnazisté odhalili Tajemství dutých skal

Mgr. Lenka Pravcová



st eda 15. ervna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 16. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko - 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

pátek 17. ervna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 18. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

SERVIS, DOPISY DOPISY

kalendá  akcí
Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko v 17 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 19. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

pond lí 20. ervna
AKCE

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

úterý 21. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Projektový den - Les je náš 
kamarád v erné Ho e

Za pedagogický sbor Jana 
 Kubelková, foto Šárka Novotná

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

M stská policie na dopravním 
h išti MŠ Boskovice

Za MŠ Boskovice 
Zuzana Fajglová

Titanic šel op t ke dnu

Žaneta Skoupá, studentka 
Gymnázia Blansko, kvinta A

Pavel P ikryl, editel M stské knihovny Blansko
Foto Ladislav Král
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Vzdělávání zaměstnanců je nyní 
dostupnější díky dotační podpoře

REGION - Stále více fi rem 
uvažuje o dalším vzdělávání 
svých zaměstnanců, které by 
pomohlo zvýšit produk  vitu 
práce a umožnilo tak další 
rozvoj společnos  . Jednou 
z překážek často bývá nedo-
statek volných fi nančních 
prostředků. 

Firmy mají nyní jedinečnou 
možnost využít dotačních  tulů na pod-
poru odborného profesního vzdělávání 
zaměstnanců. V programu pracovních 
úřadů POVEZ II mohou získat příspě-
vek na vzdělávání svých zaměstnanců 
v oblas   informačních technologií až 
pětaosmdesát procent z nákladů na 
vzdělávací ak  vity a stoprocentní pokry-
  mzdových nákladů po dobu účas   na 

vzdělávání. 
Podle Petra Nepus  la, vedoucího 

divize Kvalita a kvalifi kace společnos   
K-net Technical Interna  onal Group, 
s.r.o., která se školením dlouhodobě 
zabývá, se nyní fi rmám naskýtá jedineč-
ná příležitost zvýšit odborné znalos   
svých zaměstnanců.

Jaké jsou v současné době možnos  , 
co se týká získání podpory na vzdělává-
ní zaměstnanců v oblas   informačních 
technologií?

V tuto chvíli řešíme vzdělávání 
v oblas   IT ve dvou rovinách. Jednou 
z možnos   je projekt POVEZ II, který 
probíhá přes pracovní úřady, a je zamě-
řen na odborné vzdělávání. Druhou pak 
bude dotační program Ministerstva 
práce a sociálních věcí „Podnikové vzdě-

lávání zaměstnanců“, který 
bude zaměřen na komplexní 
vzdělávání ve fi rmách a bude 
spuštěn v průběhu června na 
rozdíl od POVEZ II po časově 
omezené období.

Proč by se mělo vedení 
fi rem o tyto programy zají-
mat?

Představte si, že máte ve fi rmě člově-
ka na určité pozici a potřebujete u něho 
zvýšit odbornost. Školení jsou účinná, ale 
často nákladná. Díky dotacím se ale nákla-
dy podstatně snižují. Například u progra-
mu POVEZ II zapla   fi rma jen 15 % ceny 
vzdělávací ak  vity, zbytek pokryje dotace 
a navíc až do výše 176 Kč/hod. včetně 
odvodů jsou nahrazeny mzdové náklady 
daného zaměstnance po dobu účas   na 
vzdělávání. POVEZ II je určen především 
na zlepšení znalos   v určité oblas  , kte-
rá se váže na konkrétní pracovní pozici 
zaměstnance. V případě připravované-
ho programu Ministerstva práce a soci-
álních věcí pak půjde čerpat prostředky 
v podstatě na jakékoliv vzdělávání. Může 
se jednat například o zefek  vnění práce 
s kancelářským balíkem Microso   Offi  -
ce.

Vaše společnost se vzděláváním 
zabývá už několik let. Co všechno 
můžete fi rmám nabídnout?

Našim zákazníkům pomáháme s rea-
lizací školení nebo chcete-li vzděláváním 
v oblas   informačních technologií pro 
nejrůznější pozice a stupně administra-
 vních pracovníků, manažarů a samo-

zřejmě počítačových specialistů. Nabízí-
me i možnost poradenství při zpracování 
žádos   o dotaci a vedení projektu.

U každé fi rmy jsou vzdělávací potře-
by individuální. My jsme tady pro spo-
lečnos  , které se vzděláváním svých 
pracovníků rostou a chtějí tento svůj 
lidský kapitál posouvat stále dál, aby 
jeho výkonnost byla co nejvyšší, resp. 
aby jeho činnost byla co nejefek  v-
nější. V některých případech se jedná 
o zlepšení manažerských dovednos  , 
v jiných o zefek  vnění práce s běžně 
používanými kancelářskými programy. 

Vysoce hodnocené našimi klienty 
jsou školení v oblas   týmové práce. 
Představte si, že na projektu pracuje 
několik lidí, a   si potřebují předávat 
různé tabulky, grafy, texty... V současné 
době vidíme ve fi rmách zbytečně kom-
plikované posílání dat e-maily a další 
méně efek  vní postupy. Přitom dnešní 
moderní kancelářské programy mají 
velké množství nástrojů, které umož-
ňují například týmovou spolupráci nad 
dokumenty. Je škoda, že jak zaměst-
navatelé, tak jejich lidé o nich nevědí, 
protože jejich použi   je velmi snadné 
a intui  vní.

Mohou na zmíněné dotační progra-
my dosáhnout i malé či střední fi rmy?

V podstatě může dotaci získat jaká-
koliv fi rma. Dotační programy jsou ale 
postavené tak, že menší fi rmy jsou zvý-
hodněné. Jen pro upřesnění malou fi r-
mou se označuje společnost do padesá-
  a střední do dvou set padesá   zaměst-

nanců. 

Kromě samotného školení jste také 
schopni fi rmám zpracovat žádost, či 
vést celý projekt...?

V praxi se setkáváme u našich klientů 
s obavami již při vyslovení slova „dota-
ce“. Tyto obavy jsou naštěs   většinou 
převzaté z informací poskytnutých 
někým jiným - neslyšíme často ve zprá-
vách nebo od známých o tom, že někdo 
úspěšně použil veřejné prostředky. Pro-
to se naše společnost rozhodla, že bude 
šířit výbornou zkušenost nejen našich 
klientů ale i nás samotných s dotační-
mi projekty a plně podpoří přístup ke 
vzdělání pro všechny zájemce i pora-
denstvím, či vedením těchto projektů. 
Tedy od zpracování žádos  , přes řízení 
projektu až po jeho ukončení a závěreč-
né vyúčtování. 

Společnost K-net působí v oblas   IT již 
více než dvacet let. Několik let se zabývá 
také odborným školením zaměstnanců, 
v posledních třech letech se zaměřuje 
také na vzdělávání tzv. „běžných uživa-
telů“. Jedním z posledních realizovaných 
projektů bylo zajištění dotací pro výuku 
pedagogů na školách v regionu. V rámci 
projektu proběhlo na sto padesát škole-
ní. 

„Máme mnoho zkušenos   a znalos  , 
které díky našemu dynamickému oboru 
neustále rozšiřujeme a prověřujeme v pra-
xi. Rádi se o své poznatky dělíme a sezna-
mujeme s nimi své posluchače tak, aby 
pro ně byly užitečné a jejich práce díky nim 
efek  vnější. Disponujeme bohatou nabíd-
kou kurzů zaměřených na efek  vní práci 
s IT, týmovou spolupráci a využi   cloudo-
vých služeb,“ dodává Petr Nepus  l. 

Kontakt 
na 

inzerci:
telefon:

774 408 399

e-mail
inzerce@

zrcadlo.net

Podrobné 
informace na 

www.
zrcadlo.net

K-net Technical International Group, s.r.o. 
Pobočka Olešnice:  
Rovečínská 16, 679 74 Olešnice
Tel.: 511 447 055, vzdelavani@k-net.cz

Kurzy připravujeme pro:
 zaměstnance firem
 zaměstnance státní správy a organizací
 pedagogy i správce sítě
 IT specialisty
 management firem
 i běžné uživatele

Naše nabídka je zaměřena na:
 efektivní práci s výpočetní technikou
 týmovou spolupráci
 využití cloudových služeb
 využití IT prostředků při výuce a další

V čem se kurzy K-netu  
liší od ostatních?
 podporou MŠMT
 individuálním přístupem
 podporou asistentů při školení
  vzdělávacími portály  
a e-learningovou podporou

 kompletní vzdělávací evidencí
 vlastními školicími prostory
  mobilní učebnou s 30 ks dotykových  
notebooků Lenovo Yoga

 videotipy Járy Ludvíka
  poradenstvím v oblasti žádostí  
a administrace dotací EU

IT KURZY na míru

 www.k-net.cz /vzdelavani



st eda 15. ervna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 16. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko - 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

pátek 17. ervna

AKCE
Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Šebetov v 19.30 hod. 

sobota 18. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

SERVIS, DOPISY DOPISY

kalendá  akcí
Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko v 17 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 19. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 hod. 

Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

pond lí 20. ervna
AKCE

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

úterý 21. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Projektový den - Les je náš 
kamarád v erné Ho e

Za pedagogický sbor Jana 
 Kubelková, foto Šárka Novotná

AUTODOPRAVA

TEL.: 602 264 110

PETR HENZL
DUKELSKÁ 14
BOSKOVICE

M stská policie na dopravním 
h išti MŠ Boskovice

Za MŠ Boskovice 
Zuzana Fajglová

Titanic šel op t ke dnu

Žaneta Skoupá, studentka 
Gymnázia Blansko, kvinta A

Pavel P ikryl, editel M stské knihovny Blansko
Foto Ladislav Král



DOPISY, ZPRAVODAJSTVÍ SPORT, DOPISY

11. kolo
TIPOVAČKA

T

Z  

Podvodník cht l sto tisíc, 
seniorka mu dala polovinu

Spešovský b h okolo Jedle ovládl 
Lukáš Koudelka z Okrouhlé

REGION

Výsledky:

Lubomír Slezák

Jako p írodní filmové divadlo

 Zaznamenal J. Kux

Josef Sekanina, 
u itel ZUŠ Boskovice

ZUŠ Boskovice usp la 
v celostátní sout ži

BLANSKO

Michal Záboj

Boskovická 
radnice se lidí 
zeptá, které 
úseky chodník  
cht jí opravit

BOSKOVICE

(moj)

OTEV ENÉ ZAHRADY. 

FOTO ANNA KADERKOVÁ

Gymnazisté odhalili Tajemství dutých skal

Mgr. Lenka Pravcová



ZPRAVODAJSTVÍ

BOSKOVICE

V Boskovicích zahrají Tata Bojs, 
Lenka Dusilová nebo Michal Prokop

INZERCE

Lo ský ro ník festivalu.  Foto Karel Šuster

Prodám na chov, na maso 
 Tel.: 605 124 317
Prodám hrnec

Elektrický dvoukolový rychlova i
Mlýnek na maso . 5

Tel.: 721 426 284
Prodám rodinný d m 5+1

Tel.: 602 519 868

Michal Záboj

B h splnil sny dvanácti d tem a dosp lým

CHARITA.

MHA, FOTO JAROSLAV OLD ICH



ZPRAVODAJSTVÍ

Blanenské kino hostilo festival 
d tských amatérských film

SPORT

Bike i Moravec Teamu zazá ili 
v eském poháru

BRNO, BENEŠOV

 Lubomír Slezák
 Foto archiv týmu

Z okresních fotbalových tým  žádný nesestoupí
REGION

31. kolo: Jevišovice - Boskovi-
ce 1:9 (0:3), 

Boskovice: 

30. kolo: Ráje ko - Rousínov 2:1 
(1:0) Boskovice - 
Novosedly 1:1 (0:0)

I.A t ída, skupina A
26. kolo: Kunštát - Dobšice 1:1 

(0:0), Bo ek.

I.B t ída, skupina A
26. kolo:

Pa lavice-D t-
kovice - Vilémovice 3:1

Lipovec - Jedovnice 
4:2 (1:0)

erná Hora - Rájec-
Jest ebí 2:1 (0:1)

(les)

BLANSKO

Marie Haso ová

Festival Zlaté slunce. Foto Marie Haso ová

Do konce zá í mohou lidé podávat 
návrhy na Cenu m sta za kulturu

BOSKOVICE

(moj)

Chodníky budou 
opravovat do 
konce ervence

BLANSKO

(moj)



SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Plavkyn  Anna Ku erová sbírala 
medaile na Poháru Moravy

PROST JOV, BLANSKO

Úplatný ú edník z Boskovic p jde 
do v zení, soud mu potvrdil trest

BRNO, BLANSKO

Anna Ku erová.  Foto V ra Vencelová

 V ra Vencelová

KOPANÁ
Okresní p ebor

26. kolo:

V III. t ída
26. kolo: 

IV. t ída
22. kolo:

K   
ATLETIKA

18. 6., 11 h

HORSKÁ KOLA
18. 6., 9:30 h

KOPANÁ
18. 6., 16:30 h 19. 

6., 16:30 h
TENIS

18. 6., 10 h

VOLEJBAL
18. 6., 10 + 13 h

REGION

DDM Hippo Ku im - TJ Minerva 
Boskovice 0:3 (-19, -9, -16) a 0:3 
(-13, -12, -12).  (les)

V

Filip Kincl (vlevo) a estmír Sekanina.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj

V okresním archivu v Blansku ukázali lidem 
vzácné pergamenové listiny

BLANSKO 

(moj)  Foto Michal Záboj



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Velká cena pokra ovala 
závodem v Senetá ov

SENETÁ OV

Bro a Zho ová, 
 foto Pavel Kucha

Blansko vyhrálo divizi a slaví 
postup do MSFL

Zlod j šel do 
dvou chat

KOCHOV

(moj)

Na setkání v Blansku se 
diskutovalo hlavn  o silnici D43

BLANSKO

FK Blansko - Slavoj Polná 3:1 
(3:1)

Blansko:

Utkání Blanska s Polnou.  Foto Lubomír Slezák

BLANSKO

(moj)

Další výsledky: 

Lubomír Slezák

Zlod je vyrušil 
p i krádeži 
v chat  alarm

BLANSKO

(moj)

Svitáve tí Ji í Hrdli ka s Romanem Sta kem 
postoupili první ligy kolové

PRAHA, SVITÁVKA

Výsledky 3. turnaje:

Kone ná tabulka

(les), foto archiv klubu

Žen  ukradli 
králíky

LIP VKA

(moj)

Ze sklepa 
bytovky vzal 
i slivovici

LETOVICE 

  (moj)



Postup do t etí ligy
                    fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 23     st eda 15. ervna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

HASI SKÁ SOUT Ž
t te na str. 2

BOSKOVICE 2016
t te na str. 5

PODVEDLI SENIORKU
t te na str. 6

V zení pro 
úplatného 
ú edníka

BOSKOVICE - 

 T TE NA STRAN  3

Festival ilm  
Zlaté slunce 
v Blansku

BLANSKO

T TE NA STRAN  4

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Lubomír Slezák


