
Poslanec Babák převzal 
záštitu nad charitativní akcí
Blansko - V Blansku se chystá vyjímečný charitativní projekt You 

Dream We Run – „Běžíme pro Tvůj sen“. Jedná se o 24 hodinový šta-
fetový běh, kterého se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť podpořit 
ušlechtilou charitativní myšlenku. Akce se koná 14. až 15. června ve 
sportovním areálu hřiště ASK. Součástí akce bude bohatý doprovodný 
program, který všem zúčastněným zaručí příjemně strávený den, který 
bude navíc korunován splněním snu potřebné osobě.

Záštitu nad akcí převzal také poslanec Parlamentu ČR Michal Babák. 
„S myšlenkou na uspořádání této akce jsem se setkal již na sklonku loň-
ského roku, kdy mne, jako předsedu FK Blansko, oslovil jeden z trenérů 
fotbalové přípravky Roman Jančiar. Ten mne z pozice hlavního organi-
zátora akce seznámil se svými představami a chutí pomoci někomu po-

třebnému. Ojedinělá forma tohoto 
charitativního projektu mne natolik 
zaujala, že jsem s nadšením přislí-
bil podporu“ vysvětluje Michal Ba-
bák.  Pokračování na str. 10
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Příští číslo 
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vyjde v úterý 
30. dubna!

Aktuální zpravodajství 
z regionu každý den na

www.zrcadlo.net

Nemocnice 
má nového 
jednatele

Radim Hruška

Boskovice - Boskovickou ne-
mocnici už nevede Rostislav Ver-
ner. Ten totiž podal ke čtvrtému 
dubnu rezignaci na post jednatele 
z osobních důvodů. Ve stejný den 
se sešla valná hromada nemocni-
ce, aby jmenovala jeho nástupce. 

S platností od pátého dubna 
se jím stal Dan Navrátil. Podle 
mluvčího boskovické radnice 
Jaroslava Parmy má Navrátil 
dlouholeté zkušenosti v oblas-
ti managementu a strategického 
řízení zdravotnických zařízení, 
dlouhodobě poskytoval zdravot-
nickým zařízením konzultační 
a poradenské služby a dobře se 
orientuje v oboru řízení zdravot-
nických zařízení.

„Výměna jednatelů byla po-
měrně rychlá, ale pracovalo se na 
ní delší dobu. Zhruba před měsí-
cem mně Rostislav Verner ozná-
mil, že reálně zvažuje, že z osob-
ních důvodů ukončí své působení 
v boskovické nemocnici. Násle-
dovalo ofi ciální písemné sdělení, 
které došlo ke konci března. Poté 

jsem začal jednat s některými 
kandidáty, které jsem měl vyti-
pované nebo jsem na ně dostal 
reference. Tato jednání vyústila 
v to, že jsem na jednání valné 
hromady, která je zároveň radou 
města, představil pana Navrátila. 
Ten byl posléze ustanoven novým 
jednatelem nemocnice,“ přiblížil 
situaci starosta Boskovic Jaroslav 
Dohnálek.

Dnes již bývají jednatel Rosti-
slav Verner nechce důvody svého 
rozhodnutí nijak komentovat. Je-
diné, co ke svému odchodu sdělil 
bylo, že jednal z osobních důvodů, 
které neupřesnil ani vedení města. 
„S panem Navrátilem se známe již 
několik let. Jeho společnost pra-
covala na přípravě určitých strate-
gických materiálů a rozvojových 
projektů nemocnice. V současné 
době zůstávám do konce dubna 
v rámci předávání funkce jednate-
le. To znamená, že předávám veš-
kerou agendu tak, abychom zajis-
tili kontinuity provozu. Snažíme 
se vyvarovat toho, aby v zařízení 
došlo k nějakým velkým třeskům. 

 Pokračování na str. 2
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Uspořádají fes  val Kras - naše společné dědictví

Novinky v blanenském muzeu
Muzeum Blansko 
připravilo pro 
své návštěvníky 
tři zbrusu nové 
expozice.

 Více na straně 4

Blansko, Ráječko i Boskovice padly
Začátek jarní 
fotbalové sezóny 
přinesl fanouškům 
regionálních týmů 
zklamání.

 Více na straně 7

Sloup - Bohatý program je při-
praven na festival Kras - naše spo-
lečné dědictví, který se uskuteční 
v sobotu 20. dubna v Senetářově. 
Na jeho pořádání se podílí obec, 
Místní akční skupina Moravský 
kras a partnerské Občianské sdru-
ženie Kras ze Slovenska.

„Vydejte se na výlet za tradiční 
gastronomií a kulturním dědictvím 
Moravského a Slovenského krasu! 
V Senetářově vystoupí naše a slo-
venské folklorní soubory a sezná-
míte se i s fi lmovým cestovatel-

ským průvodcem, který vznikl jako 
jeden z výstupů společného projek-
tu MAS Moravský kras o.s. a Ob-
čianskeho združenia KRAS,“ řekl 
jménem pořadatelů Jozef Jančo.

Netradičně propagované kultur-
ní dědictví má otevřít brány novým 
zážitkům v oblasti venkovského 
cestovního ruchu v Moravském 
a Slovenském krasu. Protože kras 
nejsou jenom jeskyně. Jsou to 
hlavně místní obyvatelé, kteří mu 
dávají tvář a právě takový si jej 
i návštěvníci budou pamatovat. 

Bohatý program začne v 10 ho-
din před kostelem sv. Josefa v Se-
netářově a po představení fi lmové-
ho cestovatelského průvodce po 
Moravském a Slovenském krasu 
vystoupí zpěváci Iveta Francová 
a Martin Mates Štěpánek, které 
vystřídá romská hudební skupina 
Rozmaring z Čoltova ze Sloven-
ského krasu. V odpoledním pro-
gramu od 14 hodin vystoupí děti 
z mateřské školy Senetářov, budou 
následovat moderní tance i vystou-
pení stepařů z Blanska a Senetářo-

va, zatancují a zahrají i folklorní 
soubory Drahan, Drahánek a cim-
bálová muzika Drahan a hudební 
program zakončí dechová hudba 
Olšověnka z Jedovnic. 

V rámci doprovodného progra-
mu se uskuteční jarmark řemesl-
níků a výrobců - držitelů značky 
Moravský ras - regionální produkt 
a regionálních výrobců ze Sloven-
ského krasu. Na občerstvení budou 
připraveny regionální speciality 
z Moravského a Slovenského kra-
su.  (ama)

SPLN NO:
 Zrušení poplatku za položku na receptu

 Omezení hazardu

 Zachování stravenek

PRACUJI NA:
 Vymýcení lichvy

 Zrušení církevních restitucí

 Zrušení sKarty
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Tři mladé dívky blokovaly 
tísňovou linku

Boskovice - Ne příliš vhodnou zábavu si vybraly tři dívky ve věku 
devíti, jedenácti a třinácti let z Boskovic. V polovině února totiž na růz-
ných místech ve městě volaly ze svých mobilních telefonů několikrát na 
tísňové linky, především na linku 158. Při hovorech operátorům sprostě 
nadávaly a uváděly jim zcela nesmyslné informace. Boskovičtí policisté 
v těchto dnech zjistili jména dívek a věc šetří pro podezření ze spáchání 
přestupku. 

„Podobné nezodpovědné jednání ať už dětí, ale mnohdy i dospělých, 
není ojedinělé. Takto zjištěné přestupky oznámí policisté k dalšímu ře-
šení Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten za neoprávněné volání na 
tísňové linky může uložit sankci až do dvou set tisíc korun,“ doplnila 
blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.  (hrr)

Boskovické běhy již počtvrté
Boskovické běhy se 
konají už počtvrté. 
A přesto jsou 
v mnohém nové.

 Více na straně 3

Rekord. Turisté z regionu zahájili v Černé Hoře novou sezónu a zároveň ustanovili nový český rekord v počtu nejvíce lidí na jednom místě, kteří 
mají turis  ckých „Pět P“. Celkem se jich sešlo 476. Více informací včetně fotoreportáže najdete na straně 12.  Foto Jaroslav Oldřich


