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ZM NY V PARKOVÁNÍ
t te na str. 3

FESTIVAL BOSKOVICE
t te na str. 8 a 9

P ÍPRAVA NA 3. LIGU
t te na str. 16

Ob erstvení 
u Punkevních 
jeskyní bude

MORAVSKÝ KRAS - 

 T TE NA STRAN  5

Ji í Šimk j si 
postavil svou 
železnici

BLANSKO

T TE NA STRAN  6

P ÍŠTÍ ÍSLO 
ZRCADLA
VYJDE VE 
ST EDU 

13. ERVENCE 

 Foto Radim Hruška

SPORT

Skládáme kádr a oslovujeme sponzory, 
abychom hráli d stojn  t etí ligu

BLANSKO

Blansko si zajistilo postup do 
t etí ligy v posledním zápase 
doma s Polnou. Co jste ekl po 
utkání hrá m v kabin ?

aké byly postupové oslavy?

Te  už ale ur it  
b ží p ípravy na novu 
sezonu na plné obrát-

ky. Jak pokra uje posilování kád-
ru mužstva?

Takže vás ješt  eká hledání 
hrá ?

Nazna il jste, že finan ní mož-
nosti klubu nejsou takové jako 
tým  z vyšších sout ží. Jaké jsou 
tedy vaše možnosti?

Co podpora z m sta? Jedná se 
n jakých dotacích?

Michal Záboj

Boskovice hostily D tský duatlon
BOSKOVICE

Dívky 1. t ída:

Chlapci - 1. t ída: 

Dívky - 2. t ída:

 Foto Lubomír Slezák

Chlapci - 2. t ída: 
(les)



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Muzeum zve na putování 
za osobnostmi Blanenska

BLANSKO

Marie Haso ová

Plavec Ku era má mistrovský 
titul z republikového šampionátu

Muž jel pro 
cigarety, s více 
než t emi 
promile

ŠOŠ VKA

  (moj)

Eva Masaryková vytvo ila 
expozici pro blanenskou galerii

BLANSKO

 Foto V ra Vencelová

BLANSKO

(mha)

V ra Vencelová

Moravský ultramaraton 2016 
startuje již nadcházející ned li

Nové M sto hostí 
mistrovství sv ta

NOVÉ M STO NA MORAV

Program MS:

Více o mistrovství 
sv ta p ineseme v p íštím ísle.  (les)

REGION

  (les) Ilustra ní foto archiv

U erné Hory 
se srazila t i 
osobní auta

ERNÁ HORA

(moj)

Kamion skon il 
v p íkopu

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

(moj)

Dominantním v expozici je replika skokanského m stku.  Foto Marie Haso ová



 Foto archiv

SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Sloupský lesní b h 
vyhrál Tomáš Ve e a

Boskovi tí zastupitelé souhlasili 
s p evodem sokolovny na m sto

BOSKOVICE

 Michal Záboj

M  

Zm ny v parkování v Blansku navrhnou 
odborníci z brn nského VUT

BLANSKO

(moj)

1. Senátorská liga
11. kolo:

2. Mevasport liga
11. kolo: 

3. Dozbos liga
11. kolo:

4. Zeas liga
11. kolo:

5. liga
11. kolo:

 (les)

ATLETIKA
5. 7., 13 h 

HORSKÁ KOLA
5. 7., 9:30 h

MALÁ KOPANÁ
2. 7., 11 h

K   

SLOUP

Výsledky: Muži:

Ženy:

Lubomír Slezák

Blansko za íná doma s Hlu ínem
REGION

Los MSFL 2016/2017:
1. kolo:

2. kolo:

3. kolo:
4. kolo:

5. kolo:

15. kolo:
6. kolo:

7. kolo:

8. kolo:
9. 

kolo:
10. kolo:

11. kolo:

12. kolo:

13. kolo:
14. kolo:

16. kolo:
(les)

NEHODA. 

(hrr), FOTO HZS JMK



INZERCE, ZDRAVÍ

Požadavky:  

Nabízíme

K písemné p ihlášce p iložte: 

VÝRO Í. 

FOTO JAROSLAV OLD ICH

NÁVŠT VA. 

FOTO JAROSLAV PARMA



ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCEINZERCE

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

Prodám rodinný d m 5+1

Tel.: 602 519 868

i lá� u a�lete o�tou na ad esu: 
T K  ita s á 166  6  4  e o iditeln  o na te  K  016  

K i lá� e os m ilo�te oto a i  o do u en  i lá�  Vás udeme onta to at.

V e in o ma  najdete na . el eo ato i e.

Máte doma malou slečnu? 
Přihlaste ji na

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a.s.

ledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investi ní referent

Charakter práce

• ajiš ování p ípravy staveb
• Zajiš ování podklad  p i p íprav  a realizaci staveb
• Inženýrská innost ve výstavb
• ednání s ú ady a dot enými orgány p i p íprav  a realizaci staveb
• innosti technického dozoru stavebníka, kontrola provád ní sta
• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovod  a kanalizací
• Zpracování nabídek na realizaci vodovod  a kanalizací

Požadované znalosti Znalost práce na PC (znalost a orientace v projektové dokumentaci 
vodovod  a kanalizací rozpo tech staveb vodovod  a kanalizací

výhodou znalost tvorby rozpo t  staveb; práce s – výhodou)
Základní orientace v právních p edpisech se vztahem k výstavb  vodovod  a kanalizací
(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích)

Požadované dovednosti chopnost práce v terénu p i dozoru staveb vodovod  a kanalizací,
ehlivost, p esnost aktivní p ístup k práci.

Vzd lání a praxe: 
• t edoškolské nebo vysokoškolské vzd lání stavebního sm ru, nejlépe obor vodní 

hospodá ství
• idi ský pr kaz
• praxe výhodou

Nabízíme: 
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovod  a kanalizací
• zázemí stabilní a tradi ní firmy

P edpokládaný termín nástupu:
Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLE NOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na             
e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 8. 7. 2016 

P ípadné bližší informace:
 tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru 
 
D kujeme Vám za projevený zájem 

Zajiš ujeme:

Volat m žete na tel.: 
776 101 004 

Kde nás najdete:

Tel.: 776 101 004

U Punkevních jeskyní nakonec 
bude stát stánek s ob erstvením

MORAVSKÝ KRAS

Provozní budova Punkevních jeskyní.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj



OSTROV U MACOCHY

 Bro a Zho ová, foto Pavel Kucha

ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Zahrádka Ji ího Šimk je ukrývá 
funk ní model železni ní trat

Boskovi tí plavci vál ili 
na dvou frontách

REGION

Lubomír Slezák
 Foto archiv oddílu

K EST. 
 FOTO BRONISLAV ŠMATERA / NÁVŠT VA. 

FOTO JAROSLAV PARMA

Hasi i sout žili v Ostrov  u Macochy
T

Divize
6. kolo: Blansko - TC MJ Tenis 

1:8

III. t ída, sk. AA
6. kolo: TJ Ž ár nad Sázavou - 

Sokol Rudice 9:0.

III. t ída, sk. CA
6. kolo: Tatran Brno Kohouto-

vice B - ASK Lip vka 4:5.

IV. t ída, sk. BA
6. kolo: TK Kunštát- Sokol Leto-

vice 6:3

TC Veverská Bítýška - LTC Velen 
Boskovice 9:0

Sokol Velké Opatovice - Sokol 
Chud ice 3:6

(les)

Kone né po adí 
tipova ky

1. Stehlík David (Kotvrdovice) 
155

T

BLANSKO

 Text a foto Marie Haso ová



st eda 29. ervna

AKCE
Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

tvrtek 30. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko - 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 15 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 1. ervence
AKCE

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

sobota 2. ervence
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Ob rka – 

Olešnice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 3. ervence
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 4. ervence
KINA

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 5. ervence
AKCE

Blansko – 

KINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí st eda 6. ervence
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 7. ervence
AKCE

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

pátek 8. ervence
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Velké Opatovice – letní na koupa-
lišti ve 21 hod. 

sobota 9. ervence
AKCE

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

ned le 10. ervence
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko - Letní kino na nám stí 
Republiky ve 21 hod. 

pond lí 11. ervence
KINA

Blansko - Letní kino na nám s-
tí Republiky ve 21 hod. 

úterý 12. ervence
KINA

Blansko - Letní kino na nám s-
tí Republiky ve 21 hod. 

Plovárna v Lysicích má novou 
úpravnu vody a zásobuje ji nový vrt

LYSICE

Michal Záboj

Za poznáním Jeseník

Borek

Na Horním nám stí budou nové chodníky
LYSICE

(moj) Rekonstrukce Horního nám stí v Lysicích.  Foto Michal Záboj

Lysice dokon ily poslední úsek nové 
cyklostezky do sousedních Drnovic

LYSICE

Text a foto Michal Záboj
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Boskovice 2016 se blíží. Vystoupí Lenka Dusilová, Tata Bojs i Aid Kid

TIPY: 
Slavnostní zahájení s izraelskými Gulaza

Jemen a Afriku odděluje moře. Gulaza je vyjádřením této hlubiny – moře zoufalství, modliteb, vášně, tance, 
lásky a touhy po svobodě. Členové: Igal Mizrahi – zpěv / Ian Aylon – kytara / Hila Epstein – violoncello / Ben 
Aylon – Djeli N’goni, bicí, perkuse. ČTVRTEK 7. 7., ZÁMECKÝ SKLENÍK

Vernisáž výstavy Vladimíra Havlíka
Vladimír Havlík se na výtvarné scéně pohybuje jako malíř, performer, autor instalací, gra ických i vizu-

álních partitu, je zároveň pedagogem a iniciátorem řady výtvarných akcí, v neposlední řadě hudebníkem v 
kapele Ostrý zub. V Boskovicích budou představeny malby z posledních několika let – Havlík používá charak-
teristické pastelově světlem prozářené barvy v tematické šíři od ne igurativních děl až po velmi abstrahované 
půdorysy měst či budov (zejména kostelních interiérů či jakýchsi prazvláštních kosmických lodí). Součástí 
bude i prostorová instalace – speci ická intervence do výstavních prostor, která v jakémsi náznaku připome-
ne některé rané akce z konce 70. let vymezující určitý prostor. Vladimír Havlík bude v Boskovicích přítomen 
a v případě zájmu provede performativní komentovanou prohlídku vlastní tvorby.

 ČTVRTEK 7. 7., MUZEUM BOSKOVICKA

Vítězný ilm Ceny Pavla Kouteckého v Panoramě
V dokumentu Nebezpečný svět Rajka Dolečka se mladá režisérka vydává za stárnoucím profesorem hledat 

recepty na život těla a duše. Co ale dívce s rodinou v Bosně poradí srbský nacionalista a blízký přítel Ratka 
Mladiče? Dialog o překračování vlastních předsudků a ideologií se snahou najít smíření.

 ČTVRTEK 7. 7., KINO PANORAMA

Intimní koncert Ireny a Vojtěcha Havlových v synagoze
Díky skutečně mimořádné dávce univerzality, jejich vytříbenému projevu a originalitě jejich tvorby bývají 

Irena a Vojtěch Havlovi pro snadnější orientaci čas od času přiřazováni k některým rozmanitým hudebně sty-
lovým proudům. Dlouhé meditační plochy jejich hudby inspirované východním myšlením i ona elektrizující 
forma komunikace umělců při živých vystoupeních má za následek to, že sama kritika neví kam přesně jejich 
tvorbu zařadit. Výrazový rozptyl používaných vyjadřovacích prostředků bývá totiž u manželů Havlových ve 
většině případů natolik rozmanitý, mnohotvárný a hlavně neustále se proměňující, že jakýkoliv pokus o ales-

poň rámcové slovní zachycení podstaty jejich muzikantského dialogu za konkrétní skutečností nutně pokul-
hává. Jejich hudba v sobě nese nádech poetičnosti a inspirace neevropskými kulturami je v ní velmi patrná. 
Ve svých kompozicích využívají rozmanitých hudebních nástrojů (violoncello, klavír, viola da gamba, zvony, 
tibetské mísy aj.). Manželé Havlovi berou svou uměleckou tvorbu jako poslání a svou hudbu jako dar, kterým 
předávají mírumilovné duchovní poselství. PÁTEK 8. 7., SYNAGOGA

Premiéra hry Mléko a strdí na hradě
Site-speci ic projekt brněnského Divadla Feste vznikající pro boskovický festival. Autoři v rešerších vy-

cházejí z nebezpečí nacionalistických postojů některých středoevropských politiků (Kotleba, Hofer, Zeman). 
Jaká je dnes „země mlékem a strdím oplývající“? Koho by volil praotec Čech? Byl by on dobrým prezidentem? 
Divadlo Feste re lektuje desátým rokem politická a sociální témata české společnosti. Působí v brněnském 
Kabinetu múz. Hrají: Marie Jansová, Ondřej Jiráček, Lucie Ingrová.  PÁTEK 8. 7., HRAD

Tata Bojs v noci roztančí letní kino
Jedna z hrstky kapel, která vrývá nesmazatelnou stopu do české hudební krajiny už téměř třicet let. Tata 

Bojs do Boskovic přijíždějí představit podzimní desku A/B. Členové: Milan Cais – zpěv, bicí, smyčky, klávesy, 
basa, kytara / Mardoša – basa, iPad / Dušan Neuwerth – kytara, basa / Vláďa Bár – kytara, baskytara / Jiří 
Hradil – klávesy.  PÁTEK 8. 7., LETNÍ KINO

Literární kutilství Ondřeje Buddeuse
Literatura se píše a čte, jaké je ale podrobit ji „výrobě“? Kutilství je speci ický český příspěvek ke kultuře 

DIY a na workshopu nás bude zajímat, co se s takovým přístupem dá dělat v oblasti literatury. Budeme se vě-
novat kutilství ve smyslu textový ornament/výzdoba/intervence spíše než klasický „vylepšovák“ či lifehack. 
Během workshopu bude médiem našich textů papír, jenž běžně neslouží k psané komunikaci – co lze napsat 
na cigaretové papírky a jak to celé udělat? Hodí se milostná lyrika do balíčků papírových kapesníků? Kdo si 
všimne anonymního dopisu na balicím papíru?  SOBOTA 9. 7., ANTIKVARIÁT

Skrytý půvab byrokracie na Panském dvoře

Jiná hudba – současná a zároveň s ozvuky tradic českého undergroundu. Předem nahrané smyčky vystřída-
ly v poslední době různé samočinné stroje usměrňované živou obsluhou. Nepřehlédnutelná basová linka se 
saxofonem střídaným s kytarou dávají pevný podklad pro deklamaci pravd. Členové: Josef Jindrák – baskyta-
ra / Roman Plischke – tenor saxofon, kytara, harmonika, zpěv / Jan Faix – klávesy / Ivo Štefan – zpěv, kytara.

 SOBOTA 9. 7., PANSKÝ DVŮR

Návrat legend indie rocku: Tichá dohoda
Jedna z nejdůležitějších českých kapel devadesátých let, matadoři indie rocku. V únoru 2016 se Tichá do-

hoda vrátila na scénu s albem ACHTUNG 30! a prvními autorskými skladbami po osmnáctileté pauze. Čle-
nové: Dan Šustr – kytara, zpěv / Zuzana Vintrová – zpěv, kytara / Pavel Attel – bicí / Michal „Sherry“ Šerák 
– baskytara.  SOBOTA 9. 7., LETNÍ KINO

Velkolepý průvod 
masek a dopolední 
dílna

V neděli před polednem pro-
běhne dílna, v níž vyrobíme 
masky a kostýmy pro průvod. 
Všichni jsou zváni, hlavně děti. 
Dílna i průvod městem jsou 
bezplatné, veškeré materiály 
budou připravené, fantazii se 
meze nekladou. Nepropás-
něte symbolické vyvrcholení 
letošního ročníku a přidejte 
se k průvodu plnému barev 
z palouku před hradem přes 
židovskou čtvrť až do farské 
zahrady. Ve farské zahradě 
bude dětský divadelní pro-
gram pokračovat.  NEDĚLE 10. 
7., PALOUK PŘED HRADEM – 
FARSKÁ ZAHRADA

World music s Mar-
tou Tōpferovou & Er-
nestem Chuecosem

Marta Töpferová je mezi-
národně uznávaná jako jedna 
z čelních představitelek tzv. 
worldmusic. London Times 
ji popsal jako „jednu z nejpů-
vabnějších interpretek lido-
vé hudby Latinské Ameriky“. 
Martin hluboký hlas, lyrické 
písně a unikátní doprovod na 
čtyřstrunné cuatro a kytaru 
zaujaly posluchače po celém 
světě. Objevuje se na význam-
ných pódiích jako např. Queen 
Elizabeth Hall v Londýně, Blue 
Note v New Yorku nebo World 
Music Festival v Chicagu. Nová 
spolupráce s kytaristou Ernestem Chuecosem z Venezuely je příležitostí věnovat se bohaté tradici venezu-
elské hudby. Ernesto Chuecos se narodil v Caracasu a žije v Praze od roku 1994. Vystudoval hru na kytaru u 
Milana Zelenky na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od dětství hraje na tradiční venezu-
elský nástroj cuatro a studoval s legendárním cuatristou Fredym Reynou. Vystupuje jako sólista a hrál i např. 
Bossa-novu s Yvonne Sanchez.  NEDĚLE 10. 7., ZÁMECKÝ SKLENÍK

Pohádka z nedaleké Sýrie 
V době, kdy se západní Evropa vyrovnává s přílivem nových obyvatel, u nás v podstatě žádní uprchlíci 

nejsou. Jejich mediální obraz je přitom paradoxně jasně negativní. Proč? Umíme si představit syrské dítě 
poslouchající s napětím vyprávění pohádek?  NEDĚLE 10. 7., FARSKÁ ZAHRADA

Mutanti Hledaj Východisko na palouku Potrvá
Mutanti Hledaj Východisko jsou prostor, který se rozpíná a smršťuje podle toho, s jakou intenzitou se do-

týká planet, zvířat a lidí. Vyprávění příběhů, které se míhají na kraji zorného pole a noří se sami do sebe. 
Alternativní rap.  NEDĚLE 10. 7., PALOUK PŘED HRADEM

Celý program a podrobnosti najdete na www.boskovice-festival.cz.

Festival pro židovskou čtvrť slaví 24 let. I dnes si drží 
jedinečnou výsadu mezi jinými: živelně se proplétá celým 
městem. Od 7. do 10. července oživí mnoha žánry letní 
kino, zámecký skleník, Panský dvůr, hrad i palouk před 
ním, farskou zahradu nebo synagogu. 

Festival bude ve čtvrtek zahájen výjimečným koncertem 
izraelského souboru Gulaza, který svou hudbou zavede po-
sluchače do světa modliteb, vášně, tance, lásky a touhy po 
svobodě.

Další hudební program i letos naplní pět scén. Na té hlavní 
v letním kině vystoupí Lenka Dusilová a Baromantika, Mi-

chal Prokop, Luboš Andršt, Jan Veselý Trio, Tata Bojs, Please 
The Trees, My Dead Cat nebo Vložte Kočku. Scéna magazínu 
UNI v Panském dvoře nabídne slovenské The Ills, projekt Tod-
da Nesbitta a OTK nazvaný The Nesbitts, maďarský post-rock 
Rosa Parks, polskou písničkářku Agu či duo Kieslowski.

Po zahájení se prostor zámeckého skleníku promění ve 
scénu Blues Alive, na které zahrají například slovenští Dura 
& Blues Club s Fedorem Frešem nebo Australan Gwyn Ashton. 
Pátek a sobota ve skleníku budou patřit jazzu. V rámci čes-
ko-německé jazzové scény mimo jiné zahrají Milan Svoboda 
a Michal Gera a představí se německé projekty Dorschner-

Macht-Musik či Jo Aldingers Downbeatclub. Koncerty rozezní 
i synagogu, ve které vystoupí Irena a Vojtěch Havlovi s hosty 
nebo kvartet Zuzany Hanzlové, Michala Hrubého, Jardy Svo-
body a Petra Tichého Květovaný kůň.

Palouk Potrvá i letos sází na mladé projekty: na kopci před 
hradem zahraje cenami ověnčený producent Aid Kid, fran-
couzští Overland Inn, Mutanti Hledaj Východisko a další.

Festivalový program hudbou zdaleka nekončí. Každý ze čtyř 
festivalových dnů plní také výstavy, divadla a ilmy. „Jeden il-
mový blok bude věnovaný takzvaným šestatřicátníkům: Janu 
Němcovi, Zdeňkovi Svěrákovi, Janu Kačerovi a dalším tvůrcům, 

kteří by letos slavili nebo slaví osmdesátiny. Další z bloků bude 
patřit rodině Topolů. Filmem Věry Chytilové Šašek a královna 
připomeneme 70. výročí narození Jiřího Bulise. Promítneme 
také dokument o Janu Balabánovi nebo vítězný ilm Ceny Pavla 
Kouteckého – Nebezpečný svět Rajka Dolečka,“ uvedl Petr Mi-
chálek, dramaturg projekcí v kině Panorama.

Divadelního programu se letos podruhé ujal principál br-
něnského Divadla Feste Jiří Honzírek. V pátek uvede s vlast-
ním souborem na hradě premiéru hry Mléko a strdí. V sobotu 
nádvoří hradu ožije představením NOW..? Divadla Continuo, 
v Panském dvoře vystoupí Jaroslav Achab Haidler v monodra-

matu Chudí v Lodži. Nedělní dětský program otevře na palouku 
výtvarná dílna pro výrobu karnevalových masek. Z hradu se 
hosté následně s pestrobarevným průvodem přenesou přes ži-
dovskou čtvrť až do farské zahrady, kde se budou moci zapojit 
do interaktivní dílny Terezy Indrákové nebo zhlédnout Pohádku 
z nedaleké Sýrie, speciálně zdramatizovanou pro festival.

Svébytnou součást festivalu tvoří také výstavy, besedy, 
workshopy a autorská čtení – letos vystoupí například literáti 
Petr Hruška a Petr Motýl, básník Ondřej Buddeus nebo studen-
ti DAMU s projektem František Langer – umělec, hrdina, přítel 
bratří Čapků.

LENKA DUSILOVÁ A BAROMANTIKA, ROSA PARKS (HU), 
TATA BOJS, VLOŽTE KOČKU, MICHAL PROKOP TRIO, 

GULAZA (IZR), DIVADLO CONTINUO, THE ILLS (SK),  
PLEASE THE TREES, MY DEAD CAT, TOM HOLIČ,  

AID KID, DIVADLO FESTE, AGU (PL), PLANETY, PONK,  
DORSCHNER-MACHT-MUSIK (D), GHOST OF YOU,  

DĚTI MEZI REPRÁKAMA, GWYN ASHTON (AUS)

A MNOHO DALŠÍCH

www.boskovice-festival.cz

Unijazz ve spolupráci s městem Boskovice a rodinou Mensdorff-Pouilly pořádá
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7.—10. 
ČERVENCE
24. ročník festivalu 
pro židovskou čtvrť

hudba
divadla
filmy
výstavy
autorská čtení

Kulturní
zařízení



st eda 29. ervna

AKCE
Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Šebetov v 19.30 hod. 

tvrtek 30. ervna
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko - 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 15 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

Doubravice v 18 hod. 

pátek 1. ervence
AKCE

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

sobota 2. ervence
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

Ob rka – 

Olešnice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

ned le 3. ervence
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

pond lí 4. ervence
KINA

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 5. ervence
AKCE

Blansko – 

KINA
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

SERVIS, DOPISY ZPRAVODAJSTVÍ

kalendá  akcí st eda 6. ervence
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

tvrtek 7. ervence
AKCE

Boskovice – 

Letovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

pátek 8. ervence
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 
Velké Opatovice – letní na koupa-
lišti ve 21 hod. 

sobota 9. ervence
AKCE

Boskovice – 

Boskovice – 

KINA
Blansko ve 20 hod. 

ned le 10. ervence
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

KINA
Blansko - Letní kino na nám stí 
Republiky ve 21 hod. 

pond lí 11. ervence
KINA

Blansko - Letní kino na nám s-
tí Republiky ve 21 hod. 

úterý 12. ervence
KINA

Blansko - Letní kino na nám s-
tí Republiky ve 21 hod. 

Plovárna v Lysicích má novou 
úpravnu vody a zásobuje ji nový vrt

LYSICE

Michal Záboj

Za poznáním Jeseník

Borek

Na Horním nám stí budou nové chodníky
LYSICE

(moj) Rekonstrukce Horního nám stí v Lysicích.  Foto Michal Záboj

Lysice dokon ily poslední úsek nové 
cyklostezky do sousedních Drnovic

LYSICE

Text a foto Michal Záboj



OSTROV U MACOCHY

 Bro a Zho ová, foto Pavel Kucha

ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Zahrádka Ji ího Šimk je ukrývá 
funk ní model železni ní trat

Boskovi tí plavci vál ili 
na dvou frontách

REGION

Lubomír Slezák
 Foto archiv oddílu

K EST. 
 FOTO BRONISLAV ŠMATERA / NÁVŠT VA. 

FOTO JAROSLAV PARMA

Hasi i sout žili v Ostrov  u Macochy
T

Divize
6. kolo: Blansko - TC MJ Tenis 

1:8

III. t ída, sk. AA
6. kolo: TJ Ž ár nad Sázavou - 

Sokol Rudice 9:0.

III. t ída, sk. CA
6. kolo: Tatran Brno Kohouto-

vice B - ASK Lip vka 4:5.

IV. t ída, sk. BA
6. kolo: TK Kunštát- Sokol Leto-

vice 6:3

TC Veverská Bítýška - LTC Velen 
Boskovice 9:0

Sokol Velké Opatovice - Sokol 
Chud ice 3:6

(les)

Kone né po adí 
tipova ky

1. Stehlík David (Kotvrdovice) 
155

T

BLANSKO

 Text a foto Marie Haso ová



ZPRAVODAJSTVÍ, INZERCEINZERCE

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

Prodám rodinný d m 5+1

Tel.: 602 519 868

i lá� u a�lete o�tou na ad esu: 
T K  ita s á 166  6  4  e o iditeln  o na te  K  016  

K i lá� e os m ilo�te oto a i  o do u en  i lá�  Vás udeme onta to at.

V e in o ma  najdete na . el eo ato i e.

Máte doma malou slečnu? 
Přihlaste ji na

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE NOST, a.s.

ledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investi ní referent

Charakter práce

• ajiš ování p ípravy staveb
• Zajiš ování podklad  p i p íprav  a realizaci staveb
• Inženýrská innost ve výstavb
• ednání s ú ady a dot enými orgány p i p íprav  a realizaci staveb
• innosti technického dozoru stavebníka, kontrola provád ní sta
• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovod  a kanalizací
• Zpracování nabídek na realizaci vodovod  a kanalizací

Požadované znalosti Znalost práce na PC (znalost a orientace v projektové dokumentaci 
vodovod  a kanalizací rozpo tech staveb vodovod  a kanalizací

výhodou znalost tvorby rozpo t  staveb; práce s – výhodou)
Základní orientace v právních p edpisech se vztahem k výstavb  vodovod  a kanalizací
(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích)

Požadované dovednosti chopnost práce v terénu p i dozoru staveb vodovod  a kanalizací,
ehlivost, p esnost aktivní p ístup k práci.

Vzd lání a praxe: 
• t edoškolské nebo vysokoškolské vzd lání stavebního sm ru, nejlépe obor vodní 

hospodá ství
• idi ský pr kaz
• praxe výhodou

Nabízíme: 
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovod  a kanalizací
• zázemí stabilní a tradi ní firmy

P edpokládaný termín nástupu:
Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLE NOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na             
e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 8. 7. 2016 

P ípadné bližší informace:
 tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru 
 
D kujeme Vám za projevený zájem 

Zajiš ujeme:

Volat m žete na tel.: 
776 101 004 

Kde nás najdete:

Tel.: 776 101 004

U Punkevních jeskyní nakonec 
bude stát stánek s ob erstvením

MORAVSKÝ KRAS

Provozní budova Punkevních jeskyní.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj



INZERCE, ZDRAVÍ

Požadavky:  

Nabízíme

K písemné p ihlášce p iložte: 

VÝRO Í. 

FOTO JAROSLAV OLD ICH

NÁVŠT VA. 

FOTO JAROSLAV PARMA



 Foto archiv

SPORT ZPRAVODAJSTVÍ

Sloupský lesní b h 
vyhrál Tomáš Ve e a

Boskovi tí zastupitelé souhlasili 
s p evodem sokolovny na m sto

BOSKOVICE

 Michal Záboj

M  

Zm ny v parkování v Blansku navrhnou 
odborníci z brn nského VUT

BLANSKO

(moj)

1. Senátorská liga
11. kolo:

2. Mevasport liga
11. kolo: 

3. Dozbos liga
11. kolo:

4. Zeas liga
11. kolo:

5. liga
11. kolo:

 (les)

ATLETIKA
5. 7., 13 h 

HORSKÁ KOLA
5. 7., 9:30 h

MALÁ KOPANÁ
2. 7., 11 h

K   

SLOUP

Výsledky: Muži:

Ženy:

Lubomír Slezák

Blansko za íná doma s Hlu ínem
REGION

Los MSFL 2016/2017:
1. kolo:

2. kolo:

3. kolo:
4. kolo:

5. kolo:

15. kolo:
6. kolo:

7. kolo:

8. kolo:
9. 

kolo:
10. kolo:

11. kolo:

12. kolo:

13. kolo:
14. kolo:

16. kolo:
(les)

NEHODA. 

(hrr), FOTO HZS JMK



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Muzeum zve na putování 
za osobnostmi Blanenska

BLANSKO

Marie Haso ová

Plavec Ku era má mistrovský 
titul z republikového šampionátu

Muž jel pro 
cigarety, s více 
než t emi 
promile

ŠOŠ VKA

  (moj)

Eva Masaryková vytvo ila 
expozici pro blanenskou galerii

BLANSKO

 Foto V ra Vencelová

BLANSKO

(mha)

V ra Vencelová

Moravský ultramaraton 2016 
startuje již nadcházející ned li

Nové M sto hostí 
mistrovství sv ta

NOVÉ M STO NA MORAV

Program MS:

Více o mistrovství 
sv ta p ineseme v p íštím ísle.  (les)

REGION

  (les) Ilustra ní foto archiv

U erné Hory 
se srazila t i 
osobní auta

ERNÁ HORA

(moj)

Kamion skon il 
v p íkopu

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU

(moj)

Dominantním v expozici je replika skokanského m stku.  Foto Marie Haso ová



Rytí i v Lysicích
       fotoreportáž na www.zrcadlo.net

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 25     st eda 29. ervna 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

ZM NY V PARKOVÁNÍ
t te na str. 3

FESTIVAL BOSKOVICE
t te na str. 8 a 9

P ÍPRAVA NA 3. LIGU
t te na str. 16

Ob erstvení 
u Punkevních 
jeskyní bude

MORAVSKÝ KRAS - 

 T TE NA STRAN  5

Ji í Šimk j si 
postavil svou 
železnici

BLANSKO

T TE NA STRAN  6

P ÍŠTÍ ÍSLO 
ZRCADLA
VYJDE VE 
ST EDU 

13. ERVENCE 

 Foto Radim Hruška

SPORT

Skládáme kádr a oslovujeme sponzory, 
abychom hráli d stojn  t etí ligu

BLANSKO

Blansko si zajistilo postup do 
t etí ligy v posledním zápase 
doma s Polnou. Co jste ekl po 
utkání hrá m v kabin ?

aké byly postupové oslavy?

Te  už ale ur it  
b ží p ípravy na novu 
sezonu na plné obrát-

ky. Jak pokra uje posilování kád-
ru mužstva?

Takže vás ješt  eká hledání 
hrá ?

Nazna il jste, že finan ní mož-
nosti klubu nejsou takové jako 
tým  z vyšších sout ží. Jaké jsou 
tedy vaše možnosti?

Co podpora z m sta? Jedná se 
n jakých dotacích?

Michal Záboj

Boskovice hostily D tský duatlon
BOSKOVICE

Dívky 1. t ída:

Chlapci - 1. t ída: 

Dívky - 2. t ída:

 Foto Lubomír Slezák

Chlapci - 2. t ída: 
(les)


