
Betlémské sv tlo
Do regionu dorazilo 
Betlémské sv tlo. 
Fotoreportáž na 
www.zrcadlo.net.
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BLANSKO KOUPÍ CZT
t te na str. 3

POŽÁR V KNÍNICÍCH
t te na str. 4

ZDRAVOTNÍ P ÍLOHA
t te na str. 10, 11 a 13

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Marie Haso ová

SPORT, INZERCE

V okresním hokejovém derby byl 
lepší celek Boskovic

BOSKOVICE

Boskovice - Blansko 4:1 (1:0, 
2:1, 1:0).

Pokra ování na str. 19

Poslo
ucháme  

Brno

Nalaďte si

Srdcovky  
Zdeňka Junáka

Bavíme se o sto šest a půl FM.

Každý všední den 9.00–10.00 na vlnách  
Českého rozhlasu Brno. Krásné písničky,  
humor i láskyplné vzkazy pro dobrou náladu.

DERBY. FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Milí tená i,

 Michal Záboj, šéfredaktor



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Pe ovatelky erveného 
k íže dostaly nové auto

S íslem 211 Vojt ch Grün.  Foto archiv

B h ve Vranov  vyhrál 
Lukáš Olejní ek

BLANSKO

Kamarádovi 
ukradl kartu

ADAMOV

(moj)

Falešný plyna  
okradl ženu

OLEŠNICE

(moj)

V okresním 
hokejovém 
derby byl lepší 
celek Boskovic

Pokra ování ze str. 20

Lubomír Slezák

V lednu za ne rekonstrukce další 
ásti letovické radnice

VRANOV 

Lubomír Slezák

Zapomn l tisíce
BLANSKO

(moj)

Letovická radnice.  Foto Radim Hruška

ATLETIKA
26. 12., 11:15 h

27. 12., 11 h

FLORBAL
28. - 29. 12., 7 h, 

KUŽELKY
27. 12. - 8. 1. 2017,

Kam za sportem

Šipky
Extraliga

11. kolo:

1. liga
11. kolo:

2. liga C
11. kolo: 

3. liga C
11. kolo:

3. liga D
11. kolo: 

Kuželká i Blanska jsou šestí
REGION 

KK Slovan Rosice B - KK Blansko 
B 5:3 (3266:3239).

(les)

Školák m vzal 
notebook

BLANSKO

(moj)

Pe ovatelky K Blansko dostaly nové auto.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj

LETOVICE

(hrr)



BLANSKO

 Michal Záboj

ZPRAVODAJSTVÍ

Blansko ovládne centrální 
zásobování teplem a sníží cenu

INZERCE

Severní k ídlo zámku s restaurací.  Foto  Martin Jelínek

Zámecká restaurace nov  nabídne posezení 
na zahrádce s výhledem na park

RÁJEC-JEST EBÍ

(lín)

NEHODA.

FOTO HZS JMK
BETLÉM NA NÁVSI.

FOTO MICHAL ZÁBOJ

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 
Komenského 19   �  678 01 Blansko   �  516 417 351   �  www.blansko.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2017
Od 1. do 15. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky kolední-

ků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé životní 

situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním dů-

stojnosti každého člověka.

Motto sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává“
                          

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017:
� Podpora hospicové péče
� Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
�  Podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením – sociální začlenění  

(bydlení, podpora, doprovázení)
�  Podpora dobrovolnického centra
�  Pomoc lidem v sociální nouzi

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 827 836 Kč.

Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
� Podpora prorodinných aktivit
� Pomoc nemocným zvláště v Domácí hospicové péči
� Podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
� Koordinace dobrovolníků
� Podpora komunitního centra v Doubravici

� Podpora lidí v nečekané krizové situaci

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost 

z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe. 

Děkujeme.

Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz
Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
mobil: 739 389 140   �   marie.sedlakova@charita.cz

TTTTTTTTŘŘŘŘŘŘŘŘÍÍÍÍÍKKKKKRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLOOOOOOOOOVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ SSSSSSSSSSSSBBBBBBBBTŘÍKRÁLOVÁ SBÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAA RKA uuuuuuuuu nnnnnnnnnááááááássssss..........u nás...

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy 
ze dne 5. 9. 2006 úpč- č-j MHMP/302958/2006.

Žádný as není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout

dne 29. 12. 2016

Jana Mašky

 Vzpomíná rodina.

Kontakt na 
inzerci:

telefon:
774 408 399

NÁVŠT VA.

FOTO ARCHIV ŠKOLY



ZPRAVODAJSTVÍ

Jesky á i odstranili ve Sloup  
zával mezi Evropou a Indií

SPORT

Blanenští plavci zakon ili 
mistrovské šampionáty v Plzni

SLOUP

Lipovec vede druhou ligu i krajský p ebor

BLANSKO, PLZE

Text a foto V ra Vencelová

REGION

2. liga E
ŠK Garde Lipovec - Spar-

tak Adamov 7:1

Další výsledky:

KP II. A
ŠK Sokol Tišnov - TJ 

Sloup 3:5

Slavia Boskovice - ŠK Garde 
Lipovec C 7:1

ŠK Lokomotiva Brno D - ŠK Gar-
de Lipovec B 1:7

ASK Blansko - Rudice A 4:4

MKS Vyškov B - MS Brno C 
4,5:3,5

Základní sout ž Blansko
ŠK Jeví ko B - ŠK Kunš-

tát B 2,5:2,5

TJ Sokol Rove né B - ŠK Kunštát 
A 3,5:1,5

Spartak Adamov C - Letovice 
1,5:3,5

TJ Sokol Vanovice - Knínice 2:3

(les)

DRUHÉ MÍSTO PRO BOSKOVICE.

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Zimní pohár
BOSKOVICE

(les)

Odstran ní závalu trvalo rok.  Foto Vít Kaman

 Martin Jelínek

Boskovice mají rozpo et, budou hospoda it 
se schodkem p tašedesát milion  korun

BOSKOVICE

(hrr)

V rodinném dom  v Knínicích 
ho ely schody na p du

KNÍNICE U BOSKOVIC

(hrr), foto HZS JmK



PF, INZERCE

Přejeme všem občanům klidné a spokojené prožití 
svátků vánočních v kruhu nejbližších. 

Do nového roku 2017 mnoho spokojenosti, štěstí, 
pevné zdraví a úspěchy v osobním i profesním životě.          

Vedení města Boskovice

Veselé Vánoce
a pěkný nový rok přeje

TJ Sokol Boskovice
a župa Krále Jiřího

d kuje všem svým 
obchodním partner m 
a zam stnanc m 
za dobrou spolupráci 
v roce 2016.

P ejeme vám všem klidné 
a radostné váno ní svátky 
a v roce 2017 hodn  
elánu, zdraví, št stí 
a úsp ch .

 

PF     2017

VOŠ EKONOMICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ
ST EDNÍ ŠKOLA BOSKOVICE

PF 2017



SERVISROZHOVOR

st eda 21. prosince

AKCE
Blansko – 

Doubravice – 

KINA
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

tvrtek 22. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Cetkovice – 

KINA
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

pátek 23. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

sobota 24. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Boskovice v 10 hod. 

ned le 25. prosince
AKCE

Blansko – 

Úsobrno – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 a 20 hod. 

pond lí 26. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Borotín – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 27. prosince
AKCE

Blansko – 

kalendá  akcí Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

st eda 28. prosince
AKCE

Blansko – 

KINA
Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

tvrtek 29. prosince
KINA

Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

pátek 30. prosince
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

sobota 31. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Cetkovice – 

Cetkovice – 

Letovice – 

Sv tlá – 

Velké Opatovice – 

ned le 1. ledna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Kunštát – 

Šebetov – 

Vanovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

Jak ernou Horu, tak svazek spor 
stojí nemalé finan ní prost edky

BLANSKO

Máme konec roku 2016, je as 
hodnocení. Jak se dá hodnotit 
úsp šnost svazku vodovod  a 
kanalizací? Najdete n jaké m ít-
ko?

Zkuste tedy zmínit aspo  ty 
významné investice, které jste 
letos realizovali.

Také jste ešili i nedostatek pit-
né vody v konkrétních obcích.

Když mluvíte o splašcích, tak 
svazek p sobí i na území Morav-
ského krasu. Tam se dokon i-
la jedna významná akce, která 
pom že k ochran  vod v krasovém 
podzemí.

Které další stavby p ipravujete 
pro rok 2017?

Použil jste spojení napojení na 
skupinový vodovod. Jak je v bec 
obtížné to provést? To prost  
nakreslíte áru a po ní položíte 
potrubí?

Jaká je vlastn  kvalita vody na 
Blanensku? Co pijeme?

 Pokra ování na str. 7



ŠKOLY ROZHOVOR

Pokra ování ze str. 6
Ob as se stává, že se n jaká obec 

i m sto z r zných d vod  roz-
hodne opustit svazek. Naposled 
to byla erná Hora, kde se na toto 
téma uskute nilo referendum. Jak 
probíhají jednání o majetkovém 
vyrovnání mezi svazkem a m sty-
sem? 

To znamená, že majetek - kanali-
zace, vodovod a vodní zdroje v er-
né Ho e stále pat í svazku?

Takže lidé v erné Ho e mají stá-
le svazkové vodné a sto né?

Dál se tedy skoro nic nezm ni-
lo...

Michal Záboj

Jak ernou Horu, tak svazek spor stojí...

Cht l bych být nástupcem Ji ího 
Ježka, íká Ivo Koblasa

ERNÁ HORA

Úsp chy sbíráš na silnici a na drá-
ze. Který z povrch  máš rad ji?

A koliv bydlíš v erné 
Ho e, tvým domovským 
klubem je Favorit Brno. 
Pro  práv  Favorit?

Co znamená individuální trénink?

Paralympiáda v Riu byla po Lon-
dýn  už tvojí druhou. Co se za ty i 
roky zm nilo?

Kdo je tvým cyklistickým vzorem?

Ocen ní dlouhodob  sbíráš také 
p i r zných vyhlašování nejlepších 
sportovc . Jak tomu bylo letos?

Jaké máš plány a cíle do budouc-
na?

Lubomír Slezák

Váno ní akademie a Den otev ených dve í
BOSKOVICE

Ivana Staffová

BLANSKO

Pavel R ži ka, XA

Gymnazisté sout žili na fakult  informatiky

Sbírka pro Naomi vynesla p es deset tisíc
BOSKOVICE

 Andrea Šrámková, kvarta
Foto Ond ej Lukášek



P ÍLOHA ZDRAVÍ

 

 

Krásné váno ní svátky, do nového roku 2017 

hodn  zdraví a št stí Vám ze srdce p eje 

Hemodialýza Boskovice  -   hedica, s.r.o. 

 

 

Hippokrates Boskovice a.s.
Lidická 10, 680 01  Boskovice

 

Vše co děláme, děláme pro Vás.

MUDr. Libor Polák
Čtvrtek 17.00 – 21.00 hod.  Objednávky tel.: 773 946 517

SEZNAM VÝKONŮ
OPERACE NA HLAVĚ, OBLIČEJI A KRKU

operace nosu
operace horních víček
operace dolních víček
operace ochablé tváře, tzv. face lifting
operace čela
operace rtů, ušních boltců 

OPERACE PRSŮ

zmenšení prsů
modelace prsů

LIPOSUKCE
odsávání tukových nadbytků na těle 
za účelem jeho tvarování

OPERACE BŘICHA
tzv. abdominoplastika

ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH NÉVŮ 
A DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ

OPERACE RUKY
syndrom karpálního tunelu
Dupuytreynova kontraktura 

zvětšení prsů

Šťastné a veselé Vánoce, 
hodně štěstí a mnoho úspěchů v roce 2017

přeje
Okresní výbor KSČM Blansko



ZPRAVODAJSTVÍ, DOPISY ROZHOVOR, ZPRAVODAJSTVÍ

Valér Ková : I ve svém v ku si 
p ipadám, že jsem stále na za átku

OSTROV U MACOCHY

Co pro vás ocen ní znamená? 

Pocházíte ze Slovenska. Co vás 
vedlo k tomu, že jste se usadil 
v Brn ? 

Jaká cesta vedla k tomu, že jste 
za al pracovat se sklem? 

V em spo ívá nebezpe í po ezání 
sklem?

M l jste úrazy? 

Co vás na skle fascinuje? 

ím novým se te  zabýváte? Malu-
jete i obrazy… 

Je n jaké dílo, na které jste nejvíc 
pyšný? 

Máte v sou asné dob  n jakou 
výstavu? 

Vánoce jsou za dve mi? Jak bude-
te trávit tyto svátky? 

Marie Haso ová

V Boskovicích rozdají váno ní polévku
BOSKOVICE

(hrr)

Sloup koupil 
za dva miliony 
restauraci 
a pozemky na 
koupališti

SLOUP

(moj)

Dva muži si 
objednali zboží 
na internetu, 
zaplatili, ale 
nedostali nic

REGION

(hrr)

Poslanecké 
okénko

Lubomír Toufar, 
poslanec PSP R za SSD

Spisovatelé Smolíková a Procházka 
navštívili knihovny v regionu

REGION

Helena Jalová, 
Moravská zemská knihovna
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ŠKOLY ROZHOVOR
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SERVISROZHOVOR

st eda 21. prosince

AKCE
Blansko – 

Doubravice – 

KINA
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice ve 20 hod. 

tvrtek 22. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 
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KINA
Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

pátek 23. prosince
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Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 
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Blansko v 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 

Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

sobota 24. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Letovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Boskovice v 10 hod. 

ned le 25. prosince
AKCE

Blansko – 

Úsobrno – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 a 20 hod. 

pond lí 26. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Blansko – 

Borotín – 

KINA
Blansko v 15 hod. 
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice v 17 hod. 
Boskovice v 19.30 hod. 

úterý 27. prosince
AKCE

Blansko – 

kalendá  akcí Velké Opatovice – 

KINA
Blansko v 15 a 17.30 hod. 
Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

st eda 28. prosince
AKCE

Blansko – 

KINA
Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

tvrtek 29. prosince
KINA

Blansko v 17 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 hod. 

pátek 30. prosince
AKCE

Blansko – 

KINA
Blansko v 17.30 hod. 

Blansko ve 20 hod. 

Boskovice ve 14 a 17 hod. 

Boskovice v 19.30 hod. 

sobota 31. prosince
AKCE

Blansko – 

Blansko – 

Boskovice – 

Cetkovice – 

Cetkovice – 

Letovice – 

Sv tlá – 

Velké Opatovice – 

ned le 1. ledna
AKCE

Blansko – 

Boskovice – 

Kunštát – 

Šebetov – 

Vanovice – 

Velké Opatovice – 

KINA
Boskovice ve 14 hod. 
Boskovice v 17 a 19.30 hod. 

Jak ernou Horu, tak svazek spor 
stojí nemalé finan ní prost edky

BLANSKO

Máme konec roku 2016, je as 
hodnocení. Jak se dá hodnotit 
úsp šnost svazku vodovod  a 
kanalizací? Najdete n jaké m ít-
ko?

Zkuste tedy zmínit aspo  ty 
významné investice, které jste 
letos realizovali.

Také jste ešili i nedostatek pit-
né vody v konkrétních obcích.

Když mluvíte o splašcích, tak 
svazek p sobí i na území Morav-
ského krasu. Tam se dokon i-
la jedna významná akce, která 
pom že k ochran  vod v krasovém 
podzemí.

Které další stavby p ipravujete 
pro rok 2017?

Použil jste spojení napojení na 
skupinový vodovod. Jak je v bec 
obtížné to provést? To prost  
nakreslíte áru a po ní položíte 
potrubí?

Jaká je vlastn  kvalita vody na 
Blanensku? Co pijeme?

 Pokra ování na str. 7



PF, INZERCE

Přejeme všem občanům klidné a spokojené prožití 
svátků vánočních v kruhu nejbližších. 

Do nového roku 2017 mnoho spokojenosti, štěstí, 
pevné zdraví a úspěchy v osobním i profesním životě.          

Vedení města Boskovice

Veselé Vánoce
a pěkný nový rok přeje

TJ Sokol Boskovice
a župa Krále Jiřího

d kuje všem svým 
obchodním partner m 
a zam stnanc m 
za dobrou spolupráci 
v roce 2016.

P ejeme vám všem klidné 
a radostné váno ní svátky 
a v roce 2017 hodn  
elánu, zdraví, št stí 
a úsp ch .

 

PF     2017

VOŠ EKONOMICKÁ A ZDRAVOTNICKÁ
ST EDNÍ ŠKOLA BOSKOVICE

PF 2017



ZPRAVODAJSTVÍ

Jesky á i odstranili ve Sloup  
zával mezi Evropou a Indií

SPORT

Blanenští plavci zakon ili 
mistrovské šampionáty v Plzni

SLOUP

Lipovec vede druhou ligu i krajský p ebor

BLANSKO, PLZE

Text a foto V ra Vencelová

REGION

2. liga E
ŠK Garde Lipovec - Spar-

tak Adamov 7:1

Další výsledky:

KP II. A
ŠK Sokol Tišnov - TJ 

Sloup 3:5

Slavia Boskovice - ŠK Garde 
Lipovec C 7:1

ŠK Lokomotiva Brno D - ŠK Gar-
de Lipovec B 1:7

ASK Blansko - Rudice A 4:4

MKS Vyškov B - MS Brno C 
4,5:3,5

Základní sout ž Blansko
ŠK Jeví ko B - ŠK Kunš-

tát B 2,5:2,5

TJ Sokol Rove né B - ŠK Kunštát 
A 3,5:1,5

Spartak Adamov C - Letovice 
1,5:3,5

TJ Sokol Vanovice - Knínice 2:3

(les)

DRUHÉ MÍSTO PRO BOSKOVICE.

FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Zimní pohár
BOSKOVICE

(les)

Odstran ní závalu trvalo rok.  Foto Vít Kaman

 Martin Jelínek

Boskovice mají rozpo et, budou hospoda it 
se schodkem p tašedesát milion  korun

BOSKOVICE

(hrr)

V rodinném dom  v Knínicích 
ho ely schody na p du

KNÍNICE U BOSKOVIC

(hrr), foto HZS JmK



BLANSKO

 Michal Záboj

ZPRAVODAJSTVÍ

Blansko ovládne centrální 
zásobování teplem a sníží cenu

INZERCE

Severní k ídlo zámku s restaurací.  Foto  Martin Jelínek

Zámecká restaurace nov  nabídne posezení 
na zahrádce s výhledem na park

RÁJEC-JEST EBÍ

(lín)

NEHODA.

FOTO HZS JMK
BETLÉM NA NÁVSI.

FOTO MICHAL ZÁBOJ

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 
Komenského 19   �  678 01 Blansko   �  516 417 351   �  www.blansko.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2017
Od 1. do 15. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky kolední-

ků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé životní 

situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním dů-

stojnosti každého člověka.

Motto sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává“
                          

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017:
� Podpora hospicové péče
� Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
�  Podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením – sociální začlenění  

(bydlení, podpora, doprovázení)
�  Podpora dobrovolnického centra
�  Pomoc lidem v sociální nouzi

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 827 836 Kč.

Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:
� Podpora prorodinných aktivit
� Pomoc nemocným zvláště v Domácí hospicové péči
� Podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
� Koordinace dobrovolníků
� Podpora komunitního centra v Doubravici

� Podpora lidí v nečekané krizové situaci

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost 

z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe. 

Děkujeme.

Informace o službách a sbírce naleznete na: www.blansko.charita.cz
Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
mobil: 739 389 140   �   marie.sedlakova@charita.cz

TTTTTTTTŘŘŘŘŘŘŘŘÍÍÍÍÍKKKKKRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁLLLLLLLLLOOOOOOOOOVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ SSSSSSSSSSSSBBBBBBBBTŘÍKRÁLOVÁ SBÍÍÍÍÍÍÍÍÍRRRRRRRRRRRRKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAA RKA uuuuuuuuu nnnnnnnnnááááááássssss..........u nás...

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy 
ze dne 5. 9. 2006 úpč- č-j MHMP/302958/2006.

Žádný as není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout

dne 29. 12. 2016

Jana Mašky

 Vzpomíná rodina.

Kontakt na 
inzerci:

telefon:
774 408 399

NÁVŠT VA.

FOTO ARCHIV ŠKOLY



ZPRAVODAJSTVÍ SPORT

Pe ovatelky erveného 
k íže dostaly nové auto

S íslem 211 Vojt ch Grün.  Foto archiv

B h ve Vranov  vyhrál 
Lukáš Olejní ek

BLANSKO

Kamarádovi 
ukradl kartu

ADAMOV

(moj)

Falešný plyna  
okradl ženu

OLEŠNICE

(moj)

V okresním 
hokejovém 
derby byl lepší 
celek Boskovic

Pokra ování ze str. 20

Lubomír Slezák

V lednu za ne rekonstrukce další 
ásti letovické radnice

VRANOV 

Lubomír Slezák

Zapomn l tisíce
BLANSKO

(moj)

Letovická radnice.  Foto Radim Hruška

ATLETIKA
26. 12., 11:15 h

27. 12., 11 h

FLORBAL
28. - 29. 12., 7 h, 

KUŽELKY
27. 12. - 8. 1. 2017,

Kam za sportem

Šipky
Extraliga

11. kolo:

1. liga
11. kolo:

2. liga C
11. kolo: 

3. liga C
11. kolo:

3. liga D
11. kolo: 

Kuželká i Blanska jsou šestí
REGION 

KK Slovan Rosice B - KK Blansko 
B 5:3 (3266:3239).

(les)

Školák m vzal 
notebook

BLANSKO

(moj)

Pe ovatelky K Blansko dostaly nové auto.  Foto Michal Záboj

Michal Záboj

LETOVICE

(hrr)



Betlémské sv tlo
Do regionu dorazilo 
Betlémské sv tlo. 
Fotoreportáž na 
www.zrcadlo.net.

Zpravodajský týdeník    ro ník 10     íslo 49     st eda 21. prosince 2016    cena 15 K  / p edplatné 13 K

BLANSKO KOUPÍ CZT
t te na str. 3

POŽÁR V KNÍNICÍCH
t te na str. 4

ZDRAVOTNÍ P ÍLOHA
t te na str. 10, 11 a 13

T TE KAŽDÝ 
DEN ERSTVÉ 

ZPRÁVY NA
zrcadlo.net

 Foto Marie Haso ová

SPORT, INZERCE

V okresním hokejovém derby byl 
lepší celek Boskovic

BOSKOVICE

Boskovice - Blansko 4:1 (1:0, 
2:1, 1:0).

Pokra ování na str. 19

Poslo
ucháme  

Brno

Nalaďte si

Srdcovky  
Zdeňka Junáka

Bavíme se o sto šest a půl FM.

Každý všední den 9.00–10.00 na vlnách  
Českého rozhlasu Brno. Krásné písničky,  
humor i láskyplné vzkazy pro dobrou náladu.

DERBY. FOTO LUBOMÍR SLEZÁK

Milí tená i,

 Michal Záboj, šéfredaktor


