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a sdruÏení se jako kaÏd˘ rok pfiipojí a na‰im obãanÛm
nabídnou nejrÛznûj‰í aktivity.

Bohaté nabídky mûstsk˘ch organizací se vãas pfiipra-
vují a obãané se mohou tû‰it na fiadu v˘stav, divadel,
koncertÛ, besed a nejrÛznûj‰ích pofiadÛ jak v knihovnû,
v kulturním stfiedisku nebo mûstské galerii ãi na bla-
nenském zámku. 

V mûstském kinû se uskuteãní vyjímeãné mnoÏství pre-
miér vãetnû nabídek 3D snímkÛ. V nabídce nedudou chy-
bût zájezdy do divadel, na muzikály ãi dal‰í akce vãetnû
akcí charitaivních. Jako tradiãní a hojnû nav‰tûvované ak-
ce pfiipomenu Pálení ãarodûjnic v rekreaãní oblasti Palava
a Historick˘ jarmark, kter˘ je jednou ze tfií nejvût‰ích akcí
pofiádan˘ch mûstsk˘mi organizacemi pro obãany nejen
z Blanska, ale i z okolí. Podrobn˘ fiehled nabídek na kul-
turní a sportovní akce je pravidelnû zvefiejÀován ve
Zpravodaji mûsta Blanska a aktualiován na webov˘ch
stránkách na‰eho mûsta. Jsem pfiesvûdãen, Ïe si kaÏd˘ zá-
jemce dle svého gusta vybere z té spousty nabídek. 

Ing. Lubomír Toufar, starosta mûsta Blanska

VáÏení a milí ãtenáfii,
dovolte mi, abych vám pfiedstavila první ãíslo nov˘ch regionálních novin. Pfiineseme vám udá-

losti, novinky, zajímavosti a mnoho dal‰ího z regionu Blanenska, Boskovicka a Letovicka. Listy re-
gionÛ budou vycházet kaÏd˘ mûsíc a vy je najdete pfiímo ve své po‰tovní schránce. 

Rádi bychom vám pfiiblíÏili také v˘znamné osobnosti a podnikatelské subjekty, které v˘znamnû
pfiispívají k prosperitû na‰ich mûst a obcí. V dobû ekonomické recese je právû rozvoj regionálních
produktÛ, sluÏeb a v˘robkÛ cesta, jak posílit ekonomiku v na‰em kraji. 

Budeme rádi, kdyÏ tyto noviny budou i va‰e noviny a proto nám mÛÏete na e-mail nebo po‰tou
zasílat va‰e tipy na ãlánky, vlastní tvorbu, návrhy, nápady a pfiipomínky…

Za redakci ListÛ regionÛ Renata Kuncová Polická.

V úvodním ãísle ListÛ regionÛ jsem oslovila pana starostu mûsta Blanska Ing. Lubomíra Toufara, pana
starostu mûsta Boskovice Ing. Jaroslava Dohnálka a pana starostu mûsta Letovice Vladimíra Stejskala
s otázkou: „Co mÛÏe va‰e obec nabídnout v jarních mûsících obãanÛm?” Jejich odpovûdi vám pfiiná‰íme.

Vûfiím, Ïe v nadcházejících jarních
mûsících jiÏ opravdu pfiijde jaro a s ním
oteplení. Paní Zima se nám tentokrát
pfiedvedla ve v‰ech podobách a zejména
vysoké mrazy nebyly nejpfiíjemnûj‰í.

S jarním probouzením pfiírody souvise-
lo i téma na‰eho prvního setkání s vefiej-
ností ve ãtvrtek 15. bfiezna – diskutovali
jsme o Ïivotním prostfiedí a zeleni ve mûs-
tû. Vyzkou‰eli jsme novinku, kterou zavá-
díme od leto‰ního roku. S obãany se chce-
me takto sejít tfiikrát aÏ ãtyfiikrát do roka
a besedovat s nimi na aktuální témata.

Poslední bfieznov˘ víkend bude zahájena

KaÏdé roãní období má
svá kouzla a zvlá‰tnosti a je
pochopitelné, Ïe na‰e mûst-
ské organizace se na poli
kulturním, spoleãenském
i sportovním na jaro vÏdy
ve sv˘ch programech pfii-
praví. Po mrazivé zimû pfii-
jde slunce, zeleÀ a s tím pro
mnohé i zlep‰ená nálada
a nová chuÈ poznávat, spor-
tovat, zkrátka b˘t aktivní.
Souãasnû pfiedpokládám, Ïe
i ostatní organizace, spolky

Ing. Jaroslav Dohnálek

nová turistická sezóna. V sobotu v Boskovicích a v nedûli probûhne tradiã-
ní regionální zahájení v Pivovaru âerná Hora spojené s tvorbou kuriózního
rekordu. Jsem také potû‰en, Ïe jsme obãanÛm splnili slib a v jarních mûsí-
cích bude slavnostnû uvedena do provozu nová cyklostezka mezi
Boskovicemi a Mladkovem.

Kdo si hraje – nezlobí. Ovûfiit si toto tvrzení bude moci kaÏd˘, kdo
zavítá do 15. dubna do Muzea Boskovicka na v˘stavu Svût v kostkách
Lego. Po obrovském diváckém zájmu o jednodenní Lego Technic
Show, která probûhla 25. února v Zámeckém skleníku, vûfiím, Ïe i na
tuto „statickou” v˘stavu zamífií hodnû fandÛ Lego kostek.

Obãany ale v jarních mûsících ãeká i jedna nepfiíjemná záleÏitost. Ve
spolupráci se Svazkem vodovodÛ a kanalizací mûst a obcí a Správou 
údrÏby silnic JMK jsme pfiistoupili k dlouhodobû plánované rekonstrukci
ulice Kpt. Jaro‰e. To pfiinese znaãná omezení v dopravní obsluÏnosti ne-
jen vefiejnou, ale i osobní dopravou na jedné z centrálních dopravních te-
pen Boskovic. Celá akce ale obãanÛm pfiinese nejen nov˘ povrch vozov-
ky a chodníkÛ, ale i v‰echny nové kanalizaãní pfiípojky pod vozovkou.

Na závûr bych popfiál pfiírodû správné probuzení a nov˘m ListÛm
regionÛ vykroãení správnou cestou ke sv˘m ãtenáfiÛm.

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta mûsta Boskovice

Ing. Lubomír Toufar

Snad uÏ na
krásné jarní
poãasí. Zima
nebyla sice
dlouhá, ale ta-
kové mrazy
nejsou kaÏd˘
rok. ZároveÀ
chci podûko-
vat i obãanÛm
mûsta a míst-
ních ãástí za
úklid snûhu

Vladimír Stejskal

a právû probíhající jarní úklidy. Pfiedpo-
kládáme, Ïe na bfieznovém zastupitelstvu
bude schválen rozpoãet pro rok 2012
a zaãneme nové akce, zejména ty, na které
jsme obdrÏeli dotace. Jedná se pfiedev‰ím
o v˘stavbu sbûrného dvora, dokonãení 
oprav ulice Rekreaãní a J. Ha‰ka. Nejprve
ale bude dÛleÏité celé mûsto uklidit po zi-
mû, aby se ze zimní ‰edi promûnilo do
svûÏí jarní zelenû. Z oblasti kultury nás
nejdfiíve ãeká vyhlá‰ení „Osobnosti roku”,
na slavnostním veãeru k tomu zahraje
i houslista Jaroslav Svûcen˘. V kvûtnu nás
pak ãeká dal‰í roãník Hudebních slavnos-
tí.Proto si myslím, Ïe jaro bude v Letovi-
cích nejen krásné a veselé, ale i bohaté na
akce, ze kter˘ch si vybere jistû kaÏd˘ ob-
ãan a náv‰tûvník mûsta.

Vladimír Stejskal, starosta mûsta Letovice

fotosoutûÏ - více na str. 14
Listy regionÛ 
vyhla‰ují

RYBÁ¤I V RÁJCI-JEST¤EBÍ NEJEN 
LOVÍ, ALE I BUDUJÍ - více na str. 10

SPORTOVNÍ AKTIVITY ORLA 
JEDNOTY BOSKOVICE - více na str. 13

➨➨
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Jubilejní Charitativní módní pfiehlídka pomÛÏe potfiebn˘m 

Akce je pofiádaná kaÏdoroãnû od
roku 2008 skupinou Dealefii nadûje
pod zá‰titou ¤ímskokatolické farnos-
ti Blansko a pana faráfie Jifiího Kani.
V̆ tûÏek z jednotliv˘ch roãníkÛ se
vÏdy zasílá na pomoc potfiebn˘m pfies
konkrétní osoby, a tak máme jistotu,
Ïe celá ãástka skonãí na urãeném
místû. Napfiíklad v roce 2009 se pfies
blanenského rodáka Jendy Musila,
kter˘ pÛsobil v Súdánu jako misionáfi,

pfiispûlo tamním sirotkÛm. Dále byly
peníze zaslány na podporu nemocni-
ce v Ugandû, na získání soupravy na
vrtání studní na Haiti a rodinám do
âechohradu na Ukrajinû. 

Charitativní pfiehlídka zaãíná v so-
botu 24. bfiezna v 15 hodin v sále
Dûlnického domu v Blansku. ZároveÀ
bude v pfiedsálí probíhat doprovodn˘

Úspû‰n˘ loÀsk˘ roãník.

prodej obleãení, nejrÛznûj‰ích v˘robkÛ
a také zákuskÛ, ãi koláãÛ. Cel˘m od-
polednem bude provázet moderátor
Ondfiej Dyãka a tû‰it se mÛÏete na
spoustu krásného obleãení, které je uÏ
nyní k vidûní na webov˘ch stránkách
www.prehlidka.bk.cz. Zakoupením ja-
kéhokoliv v˘robku ãi modelu pfiispûje-
te na ‰kolné a stravné dûtem v Albánii.

Právû tam pÛsobí jako fieditelka
základní ‰koly sestra Michaela
Kubí‰ková, která pochází z Rosic
u Brna. Státní ‰koly existují v Al-
bánii pouze ve vût‰ích mûstech
a mnoho rodin z venkova si nemÛÏe
dovolit platit dûtem drahé dojíÏdû-
ní. Sestry Salesiánky proto zaloÏily
ve Skadaru svoji soukromou matefi-
skou, základní a stfiední ‰kolu pfií-
stupnou tûmto dûtem. Právû jim le-
tos poputují vybrané peníze.

âlenové skupiny Dealefii nadûje
Vás ãtenáfie srdeãnû zvou na akci pl-
nou zábavy, krásn˘ch modelÛ a neo-
ãekávan˘ch pfiekvapení. Doufají, Ïe
v leto‰ním roce vyberou rekordní
ãástku, která pomÛÏe ulehãit Ïivot
alespoÀ nûkolika dûtem.

Text: Marie Jahodová
Foto: Petr Vraspír

Blansko -  „Pomáhat je v mó-
dû, tak pomozte i vy!” Tak zní ná-
zev charitativní módní pfiehlídky
pofiádané skupinou mlad˘ch lidí.
JiÏ pát˘m rokem probûhne 24.
bfiezna v Blansku prodejní pfiehlíd-
ka darovaného a secondhandové-
ho obleãení. V leto‰ním roce v˘tû-
Ïek pomÛÏe dûtem v Albánii.
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Svûtov˘ den ledvin v Nemocnici Blansko

JeÏkÛv most letos slaví 140 let OpilcÛ 
za volantem

neub˘vá

Ve ãtvrtek 8. 3. 2012 probûhla
v Nemocnici Blansko jiÏ po tfietí ak-
ce s názvem Svûtov˘ den ledvin,
kter˘ byl jiÏ po sedmé vyhlá‰en
Mezinárodní federací pro nemoci
ledvin a Mezinárodní nefrologickou
spoleãností. 

Centrum „PRO” (Pomoc Rodinám,Obûtem)
Blansko je jedním z komplexÛ sluÏeb provozova-
n˘ch Oblastní charitou Blansko. Jeho aktivity a sluÏby jsou zamûfieny na
pomoc rodinám a obûtem s dÛrazem na respektování lidské dÛstojnosti.

Zájemci mohli absolvovat bez-
platné vy‰etfiení v nefrologické am-
bulanci, jehoÏ cílem bylo odhalit
pfiípadné skryté onemocnûní ledvin
(vy‰etfiení krevního tlaku, labora-
torní vy‰etfiení cholesterolu, labo-
ratorní vy‰etfiení moãi a v˘poãet

JeÏkÛv Ïelezniãní most, kter˘ je
známou blanenskou technickou
památkou, oslaví letos své 140.
narozeniny. 

Není to jediné jubileum, které 
oslaví, letos to zároveÀ bude 100 let,
co byl most postaven pfies fieku
Svitavu v Blansku. Most je od roku

1996 mimo provoz, v roce 2011 pro-
‰el celkovou rekonstrukcí. Pfii této
pfiíleÏitosti byl most zafiazen do sou-
tûÏe o nejlépe opravenou památku
Jihomoravského kraje za rok 2011,
kde soutûÏí v kategorii velké stavby.

Pokud chcete JeÏkÛv most
v soutûÏi podpofiit, mÛÏete pro nûj
hlasovat zasláním SMS ve tvaru:

HLA PAMATKY 3 na telefonní ãíslo:
900 77 06 (cena SMS je 6 Kã vãet-
nû DPH).

Hlasovat mÛÏete do 31. bfiezna
2012. Vítûz soutûÏe bude vyhlá‰en
v kvûtnu. BliÏ‰í informace naleznete
na http://www.kr-jihomoravsky.cz/pa-
matky/index.php

Text a foto: MP

Na druhou polovinu mûsíce bfiezna pfiipravily
Centrum „PRO” Blansko a Klub ratolest pro ve-
fiejnost následující programovou nabídku:

21. 3. 2012 od 9,30 hodin JARNÍ ZPÍ-
VÁNKY V MùSTSKÉ KNIHOVNù BLANSKO

Dal‰í pokraãování zpívánek v hudebním od-
dûlení. Sraz v 9,15 hodin pfied knihovnou na uli-
ci RoÏmitálova. Vstup zdarma.

22.3.2012 od 15,30 hodin MALOVÁNKY
SE ·ÁRKOU. poplatek 40 Kã za vstup, nutno
nahlásit 1 den pfiedem na email ratolest.blan-

sko@charita.cz, abychom si pro vás pfiipravili
materiál.

23. 3. 2012 od 10,15 hodin CO NÁM ·KODÍ
A CO NÁM PROSPÍVÁ VE STRAVù?

Pfiedná‰ka s diskuzí s certifikovanou poradky-
ní na v˘Ïivu dûtí p. Jitkou Pokornou. Vstup 50
Kã, odborn˘ materiál v cenû vstupu.

24. 3. 2012 od 10 hodin VÍTÁNÍ JARA
VSTUPNÉ: 30 Kã materiál na Moranu, párek,

chléb, hofiãice, v˘roba Morany, vycházka
s Moranou, grilování párkÛ na OKNù DOKO-

¤ÁN ve spolupráci s Klubem tatínkÛ + dûtí.
27. 3. 2012 od 10 hodin POVÍDÁNÍ

O VELIKONOCÍCH
S faráfiem fiímskokatolické církve P. Jifiím

KaÀou, moÏnost duchovních rozhovorÛ a svátos-
ti smífiení.

29. 3. 2012 od 16 hodin VELKÁ VELI-
KONOâNÍ DÍLNA

S dobrovolnicemi Klubu Ratolest. Pfiijìte si
vyrobit ozdoby na v˘zdobu stolu ãi bytu.
Vstupné 50 Kã na materiál.

filtraãní funkce ledvin). Pro vefiej-
nost (pfiíbuzné a pfiátele dial˘zova-
n˘ch pacientÛ) byl souãasnû reali-
zován „Den otevfien˘ch dvefií dia-
lyzaãního stfiediska”, kde mohli ne-
jen vidût na vlastní oãi dialyzaãní
zázemí sv˘ch blízk˘ch v Nemo-
cnici Blansko, ale také se zapojit
do diskuse s pfiítomn˘mi lékafii
a sestrami.

MoÏnost nechat se bezplatnû
vy‰etfiit v nefrologické ambulanci
vyuÏilo celkem 120 zájemcÛ, z ni-
chÏ bylo 30 doporuãeno k podrob-
nému vy‰etfiení v nefrologické am-
bulanci, 29 vy‰etfien˘ch bylo ode-
sláno ke sledování v rámci preven-
tivních prohlídek a 61 zájemcÛ by-
lo pro rÛzné patologie odesláno
k praktickému lékafii, do interní,
diabetologické nebo urologické
ambulance.

I tfietí roãník této kampanû

Na Blanensku stále neub˘vá
nezodpovûdn˘ch fiidiãÛ, ktefií
v podnapilém stavu usedají za vo-
lant automobilu. 

Policie se rozhodla si na tyto
hfií‰níky posvítit bûhem silniãních
kontrol v pondûlí 5. bfiezna, o kte-
r˘ch informovala por. Mgr. Iva
·ebková: „V ranních a dopoled-
ních hodinách policisté odhalili pût
fiidiãÛ pod vlivem alkoholu, dva
z nich nad˘chali více jak jedno
promile a jsou tak podezfielí ze spá-
chání trestného ãinu ohroÏení pod
vlivem návykové látky. Jeden mûl
v dechu 1,81 promile alkoholu,
druh˘ 1,31. V policejních sítích u-
vízl také dal‰í fiidiã, kter˘ mûl sou-
dem zakázané fiídit auto a je tak po-
dezfiel˘ ze spáchání trestného ãinu
mafiení v˘konu úfiedního rozhod-
nutí. Kauce ve v˘‰i 25 tisíc korun
pak byla uloÏena fiidiãi, kter˘ se
odmítl podrobit dechové zkou‰ce.”

MP
Zdroj: oficiální stránky Policie âR

v Nemocnici Blansko byl velmi 
úspû‰n˘. V˘sledkem je nejen fiada
moÏn˘ch záchytÛ onemocnûní led-
vin, ale i zv˘‰ení informovanosti
blanenské vefiejnosti o problemati-
ce onemocnûní ledvin. 

Velké podûkování patfií paní pri-
máfice MUDr. Brabcové, která tuto
kampaÀ v Nemocnici Blansko jiÏ
tfietím rokem za‰tiÈuje, ale také
v‰em pracovníkÛm Nefrologického
oddûlení a Oddûlení klinick˘ch la-
boratofií, ktefií pomohli tuto velice
prospû‰nou akci realizovat.

Bc. Katefiina Ostrá
Tisková mluvãí Nemocnice Blansko
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Comenius na gymnáziu v Rájci-Jestfiebí

Urãitû se tam vrátím

UÏ nûkolik let spolupracujeme
s gymnáziem v jihofrancouzském
mûstû Pau. KdyÏ jsme se pfied ãtyfimi
lety setkali ve Finsku v rámci progra-
mu Comenius – studijní náv‰tûvy,
vzniklo pfiátelství, které vedlo k mno-
ha spoleãn˘m ‰kolním aktivitám.
Vzájemné stáÏe pedagogÛ nás utvrdi-
ly ve spolehlivosti a pracovitosti obou
stran a spoleãn˘ch zájmech. Pfiíprav-
ná náv‰tûva ve Francii vyústila v na-
psání Ïádosti o mezinárodní projekt
Comenius – partnerství ‰kol, do které-
ho se zapojily i dal‰í zemû. Na‰e Ïádost
získala maximální moÏn˘ poãet bodÛ
a projekt právû velmi úspû‰nû probí-
há. Nejnovûj‰ím stfiípkem v mozaice
spoleãn˘ch ãinností je úspû‰né schvá-
lení grantu Comenius – individuální
mobility ÏákÛ.

Individuální studijní pobyty ÏákÛ
stfiedních ‰kol jsou novinkou, podob-
nou nabídku zatím mohli vyuÏít jen
studenti vysok˘ch ‰kol. StudentÛm
stfiedních ‰kol je tfieba se mnohem ví-
ce vûnovat, spolupracovat s uãiteli, 
ubytovat je v rodinách. V‰e tedy musí
b˘t peãlivû pfiipraveno. Loni získalo
v âR grant na nûkolikamûsíãní zahra-
niãní pobyt 17 studentÛ (zdroj:
Národní agentura pro evropské vzdû-
lávací programy). Z jedné ‰koly mo-
hou vycestovat i víceãlenné skupiny.

Studentka na‰í ‰koly bude od záfií do
prosince pob˘vat ve francouzské rodinû.
U nás je v ‰estiletém studijním progra-

mu, uãí se anglicky i francouzsky a má
tak uÏ v sedmnácti letech dostateãné zna-
losti a dovednosti pro zvládnutí takové
stáÏe. Poznávání odli‰ností studia a Ïivot
v jiné evropské zemi jí umoÏní osvojit si
dÛleÏité Ïivotní kompetence. Jistû to bu-
de nároãné, ale uÏ teì ví, Ïe mÛÏe poãí-
tat s plnou podporou kontaktních osob
z obou stran. Je totiÏ zapojena do bûÏící-
ho projektu Comenius a svého tutora tak
uÏ dobfie zná. Sedm jin˘ch studentÛ na‰í
‰koly navíc v kvûtnu partnerskou ‰kolu
nav‰tíví a mohou jí tak poté pfiedat své
zku‰enosti se zemí, mûstem a samotnou
‰kolou.

Francie je krásná a Pau je navíc mûs-
to ideálnû situované – hodina cesty zá-
padnû na pláÏe Atlantiku, hodina na jih
do Pyrenejí, severnû je to do Bordeaux,

které nemusíme milovníkÛm vína dlou-
ze pfiedstavovat, a na v˘chod jen pár ki-
lometrÛ do Lurd – místa zázrakÛ. Na‰í
studentce se tam urãitû bude líbit.

Náklady na pobyt pokryje získan˘
grant, kter˘ uhradí nejen proplacení
cesty tam a zpût, ale i mûsíãní kapes-
né. SnaÏíme se podporovat talentova-
né a pracovité studenty jak jen to jde,
b˘t jim dobr˘mi partnery a pomáhat.
Pokud student za námahu stojí, pak
musí existovat prostfiedky a pfiíleÏitost
se rozvíjet. Myslíme si, Ïe individuál-
ní mobilita je v˘zvou a ‰ancí.

Na‰e úsilí ale nesmûfiuje jen k nejtalen-
tovanûj‰ím studentÛm s vnitfiní vÛlí poc-
tivû pracovat a zdokonalovat se. Dáváme
moÏnost v‰em bez rozdílu. Jak uÏ bylo
zmínûno v úvodu, zrovna jsme uprostfied
dvouletého matematického projektu, kde
jsou kromû rájeckého gymnázia zapojeny

‰koly z Francie, ·védska, Nûmecka,
Finska a Nizozemí. Do projektu je vtaÏe-
na celá tfiída kvarty ‰estiletého studia
a mnoho dal‰ích studentÛ od prvního do
maturitního roãníku.

V listopadu probûhla první projek-
tová schÛzka v âeské republice a skli-
dila nad‰ené ohlasy. Pfied pár dny jsme
se vrátili ze ·védska a dojmy 
úãastnic zájezdu byly mimofiádnû po-
zitivní (více si mÛÏete pfieãíst v ãlánku
studentky na‰í ‰koly). Dívky byly 
ubytované ve ‰védsk˘ch rodinách a po
oficiálním ‰kolním projektovém pro-
gramu trávily ãas s vrstevníky. 

Program ve ‰kole byl zamûfien na
matematiku. Angliãtina byla dorozumí-
vacím jazykem pro v‰echny. Nav‰tívili
jsme hlavní mûsto Stockholm, pro‰li si
hrad a radnici v na‰em domovském
mûstû Orebro. Hráli jsme floorball
a bruslili, poslechli si ‰védskou hudbu
a prezentovali ãeské vánoãní tradice.
Nav‰tívili jsme univerzitu zamûfienou
na robotiku. Velk˘ pfiínos jazykov˘m
dovednostem studentÛ a jejich osobní-
mu rozvoji mûl i voln˘ den v rodinách.
Pobyt v mnohonárodnostní skupinû stu-
denty v mnohém obohatil a urãitû na tu-
to akci budou dlouho vzpomínat.

Katefiina Pernicová
Foto: archiv ‰koly

Gymnázium a SO· Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, Rájec - Jestfiebí
www.gymnaziumrajec.cz

Je nutné se objednat pfiedem na tel.: 604 535 821
Jana Králová, Zahradní 6, Boskovice (pod Kauflandem)

www.salonprstynek.cz

Svatební ‰aty a doplÀky, ‰aty na maturitní plesy, ‰aty
pro druÏiãky a ke svatému pfiijímání. MoÏnost ‰ití dle vlastního v˘bûru.

SVATEBNÍ SALON PRST¯NEK

V nedûli 12. 2. 2012 jsme odcesto-
vali s rájeck˘m gymnáziem z âeské
republiky v rámci projektu Comenius,
abychom nav‰tívili zemi na Skandi-
návském poloostrovû nazvanou ·véd-
sko. NeÏ jsem tuhle zemi nav‰tívila,
myslela jsem, Ïe je to celkem nudná
zemû se spoustou snûhu a s velmi níz-
k˘mi teplotami, kde lidé neví co s ãa-
sem, ale po náv‰tûvû mÛÏu s odstupem
fiíct, Ïe to není vÛbec pravda. KdyÏ
jsme první den pfiijeli, zjistila jsem, Ïe
je tu o hodnû tepleji neÏ u nás a teplo-
ta se pohybuje okolo – 4 °C. Také jsem
zjistila, Ïe lidé se tu opravdu nenudí.
První den, kdyÏ jsme pfiijeli do velko-
mûsta Örebro, byli uÏ pozdní veãerní
hodiny, takÏe jsem stihla jenom sezná-
mení s mojí hostitelskou rodinou a ve-
ãefii, pfii níÏ jsem mûla pfiíleÏitost popr-
vé ochutnat jejich typické jídlo - soba
se zeleninou.

Druh˘ den jsme mohli zaãít s na‰ím
programem ve ‰kole. Karolinska sko-
lan mû zaujala na první pohled, moÏná
tím, Ïe byla tak velká, nebo tím, Ïe

v ní studují opravdu v‰echny rasy lidí.
Tfietí den jsme odjeli do hlavního

mûsta. Stockholm je velmi staré, ale
moderní mûsto. Nav‰tívili jsme pár
muzeí, která pro mû byla velmi nudná.
Nejvíce se mi líbilo na Královské ulici,
kde jsme si mohli nakoupit spoustu su-
ven˘rÛ na památku ze ·védska.

Vût‰inu ãasu jsme trávili v Örebru.
Je to také velmi staré mûsto. Velikostí
bych ho srovnala s Brnem, ale Brno je
vût‰í. Pro Örebro je typická velká a vy-
soká budova ve tvaru muchomÛrky,
která má v˘znam vodárny, ale je tam
i velká restaurace a vyhlídka na celé
mûsto. 

Bûhem t˘dne stráveného ve ·véd-
sku jsem si uvûdomila, Ïe ·védi mají
úplnû jiné chování a rozhodnû pro nû
platí zajímej se sám o sebe. Za tu krát-
kou dobu jsem si ·védsko velmi oblí-
bila a uÏ v den odletu 19. 2. 2012 jsem
vûdûla, Ïe se do ·védska urãitû vrátím.

Natálie Slámová, tfiída kvarta
Gymnázium Rájec-Jestfiebí
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V leto‰ním roce se v rámci programu regene-
race bude opravovat boãní fasáda radnice.

Boskovice 
krajsk˘m vítûzem

Mûsto Boskovice zvítûzilo v kraj-
ském kole soutûÏe o Cenu Programu
regenerace Mûstsk˘ch památkov˘ch
rezervací a Mûstsk˘ch památkov˘ch
zón (MPZ).

SoutûÏ o Cenu programu regenera-
ce spoleãnû vyhla‰uje Ministerstvo
kultury âR, SdruÏení historick˘ch sí-

del âech, Moravy a Slezska a Národ-
ní památkov˘ ústav.

Pro úspûch v soutûÏi je tfieba prokázat
trvalou a dlouhodobou péãi o památky
ve mûstû, aktivní pfiístup a vztah samos-
právn˘ch orgánÛ mûsta k záchranû
a zlep‰ování úrovnû památek, také zapo-
jení do soutûÏe o cenu Programu rege-
nerace v minul˘ch letech a dosaÏené v˘-
sledky. Vyhla‰ovatele soutûÏe dále zají-
má kvalita Ïivotního prostfiedí, stav ve-
fiejn˘ch prostranství, stav technické in-
frastruktury, vybavení mobiliáfie. Dále
se uvádí poãty obyvatel Ïijících v MPZ,
poãty náv‰tûvníkÛ a jak je o nû postará-
no. Tedy moÏnost získání informací,
stravování a jin˘ch sluÏeb. Nezanedba-
telné jsou i údaje o kulturním a spole-
ãenském dûní na území MPZ. DÛleÏité
jsou i koncepãní dokumenty – územní
regulaãní plán, Program regenerace.
Body pfiiná‰í i ãlenství zástupce mûsta
ve v˘boru SdruÏení historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska.

Mûsto Boskovice se hlásí do soutû-
Ïe témûfi kaÏd˘ rok. První místo
v krajském kole mûsto Boskovice zís-
kalo nûkolikrát, v roce 2010 jiÏ i od-
mûnu 100. tis. Kã.

Zda Boskovice budou vítûzem celo-
státního kola, bude posuzovat hodnoti-
telská komise. Do Boskovic zavítala 6.
bfiezna a zji‰tûn˘ stav MPZ v Boskovi-
cích porovná s dal‰ími mûsty – vítûzi
krajsk˘ch kol. Ing. Jaromíra Vítková

Barista Michal KfiiÏka pfii práci. Foto: Mgr. Nata‰a Reitschmiedová

Kurz kávy 
„BARISTA” na VASS

V termínech 5. -
6. 3. 2012 a 7. - 8.
3. 2012 probûhly
na VO· Ekonomic-
ké a zdravotnické
a S· Boskovice dva
kurzy kávy „BARIS-
TA”.

Jednalo se o pre-
miéru kurzu, kter˘ je
specializovan˘ na
historii, druhy, pû-
stování, sklizeÀ,
zpracování, degusta-
ci kávy a teorii pfií-
pravy espressa podle
tzv. filozofie 4M pro
dokonalé espresso,
dále pak na praktic-
kou ãást, do které fia-
díme ãi‰tûní a sanita-
ci kávovaru, nasta-
vení hrubosti a gra-
máÏe, pfiípravu ‰piã-
kového espressa, de-
gustaci, nácvik ‰le-
hání mléãné pûny,
trénink základních receptÛ z kávy
a mléka a pfiípravu horké ãokolády, ne-
chybûla ani ukázka techniky „latte
art”.

Kurzu se zúãastnili zájemci ze v‰ech
roãníkÛ oboru Kuchafi-ãí‰ník a Hotel-

nictví. Kurz vedl ‰piãkov˘ odborník
barista pan Michal KfiiÏka, více infor-
mací a ukázky z kurzÛ naleznete na
www.cafeart.cz nebo //barista.rajce.id-
nes.cz/ .

Text: Mgr. M. Reitschmied

Na v˘stavû LEGO Technic Show si mohli malí náv‰tûvníci modely vyzkou‰et.

LEGO v Boskovicích
V˘stava „Svût v kostkách” nabízí

v Muzeu Boskovicka aÏ do 19. dubna
k vidûní velkou ‰kálu nádhern˘ch staveb
z legendární dánské stavebnice LEGO. 

V̆ stava je zaloÏena na statick˘ch
modelech z klasick˘ch Lego kostek,
které znají snad v‰echny generace. Lze
obdivovat jak fantazii stavitelÛ, tak
i nepfieberné mnoÏství dílkÛ, které
dnes mají k dispozici. Z oficiálních
modelÛ (stavûn˘ch podle plánku) se
pfiedstaví napfiíklad slavn˘ britsk˘
Tower Bridge; z modelÛ postaven˘ch
podle fantazie stavitelÛ se bude v˘sta-
va py‰nit mûstsk˘m dioramatem
Ameriky 40. let, podhorskou osadou,
stíhaãkou a kfiiÏníkem z Hvûzdn˘ch
válek v obrovském mûfiítku a spoustou

dal‰ích zajímavostí, které vystavuje 12
stavitelÛ z celé republiky. Otevfieno je
v úter˘ aÏ pátek od 9 do 17 hodin,
v sobotu a nedûli od 13 do 17 hodin.

Malí i velcí pfiíznivci stavebnic LEGO
zamífiili jiÏ v sobotu 25. února do
Zámeckého skleníku v Boskovicích, kde
KZMB uspofiádaly druh  ̆ roãník „LEGO
Technic Show”. Jednalo se o jednodenní
v˘stavu pohybliv˘ch modelÛ; aut, staveb-
ních strojÛ, vláãkÛ a také poslední technic-
ké chlouby Lega - Lego Mindstorms, coÏ
je variabilní stavebnice vybavena progra-
movatelnou jednotkou, díky níÏ si stavitel
mÛÏe urãit chování svého robota. Obû ak-
ce zorganizoval boskovick  ̆nad‰enec Ivo
Legner, kter  ̆ má na fan webu pfiíznivcÛ
Lega www.kostky.org pfiezdívku Legas.

Text a foto: PH

Jaroslav Dohnálek zpovídan˘ Danielou ·inkorovou pfii natáãení pofiadu âesko na talífii.

Boskovice na talífii

V pondûlí 5. bfiezna se v Boskovicích
natáãel jeden z dílÛ nové fiady pofiadÛ
TV Prima âesko na talífii. 

Boskovice jako místo natáãení vybral
host pofiadu Laìa Kerndl, zpûvák Ïijící
v Îernovníku u âerné Hory. Na natáãe-
ní se aktivnû podíleli i Ïáci oboru ku-
chafi-ãí‰ník z VO· ekonomické a zdra-
votnické a S· Boskovice. Ti mûli na ná-
mûstí dokonce svÛj stánek, kde nabízeli
ochutnávku sv˘ch v˘robkÛ a vybrané
tfii studentky pak vafiily pfiímo na pódiu
s ‰éfkuchafiem panem Jaroslavem

Sapíkem. Daniela ·inkorová zpovídala
pfiíchozí, ktefií pfiinesli nûjakou staroÏit-
nost z kuchynû nebo zajímav˘ recept.

Spojení Husích slavností s gastro-
nomií vysvûtlil Daniele ·inkorové
a Jaroslavu Sapíkovi starosta
Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Více o natáãení pofiadu pfied jeho
vysíláním nemÛÏeme prozradit. Proto
se na nûho podívejte na TV Prima
první nebo druhou dubnovou nedûli
od 18.00 hodin (pfiesné datum vysílá-
ní nebylo v den natáãení je‰tû známé).

Text a foto: Lubo‰ Su‰il
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Karneval se vydafiil
TJ Sokol Chrudichromy uspofiádala

v sobotu 3.3.2012 dal‰í úspû‰n˘ roãník
„Tradiãního dûtského karnevalu”. 

JiÏ pfied druhou hodinou odpolední se
do místní sokolovny zaãaly trousit rÛzné
„masky” v doprovodu rodiãÛ. KaÏdé dí-
tû dostalo na uvítanou sladk˘ balíãek,
kter˘ si mnozí je‰tû pfied zaãátkem kar-
nevalu dali na posilnûnou. Dûtem z ba-
líãku nejvíce chutnala cukrová vata.

Cel˘m odpolednem naplnûn˘m jed-

nak bezvadn˘mi písniãkami, rÛzn˘mi
soutûÏemi a to nejen pro dûti, ale také
pro pfiítomné maminky a tatínky pro-
vázeli klauni Sá‰a a Má‰a. K pfiíjemné-
mu záÏitku urãitû napomohlo i zaji‰tû-
né obãerstvení, které v‰ichni uvítali.

Dûkujeme v‰em, kdo pomáhali se za-
ji‰tûním akce a hlavnû sponzorÛm, ktefií
pfiispûli k tomu, Ïe si dûti odnesly hezké
drobné ceny za úãast v soutûÏích.

Text a foto: RePo
Zábava v plném proudu. Sá‰a a Má‰a.
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ÚPRAVA NÁB¤EÎÍ NA NÁMùSTÍ 

B¤EZEN MùSÍC âTENÁ¤Ò v letovické knihovnû

V samém závûru loÀského roku
byly dokonãeny dvû akce, které ve
velké mífie promûnily tváfi letovického
námûstí. Povodí Moravy po 14 letech
od velk˘ch povodní, které postihly
na‰e mûsto, dokonãilo projekt proti-
povodÀov˘ch opatfiení. Od ml˘na
u vlakového nádraÏí aÏ po soutok
Kfietínky se Svitavou u vlakové za-
stávky byly kolem fieky upravovány

bfiehy na stoletou vodu, v místech prÛ-
toku Svitavy pfies námûstí byly kom-
pletnû zrekonstruovány nábfieÏní zdi. 

K tomuto projektu se pfiidalo také
mûsto s první etapou revitalizace
Masarykova námûstí, kterou pro-
jekãnû pfiipravuje od roku 2007 pod-
le zastupitelstvem schválené kon-
cepce, v souladu s vysoutûÏen˘m ná-
vrhem Ing. arch. Jany Ka‰tánkové.

V prÛbûhu loÀského roku tak firma
Ekostavby Brno realizovala levo-
strannou nábfieÏní úpravu fieky
Svitavy se stupni, které zapojují fieku
do námûstí a vytváfií tak klidovou
zónu s pfiirozen˘m vodním prvkem.
Souãástí dokonãené první etapy je
i ãást komunikace, smûfiující k lékár-
nû Milosrdn˘ch bratfií. Pfii pohledu
na ni si lze snadno pfiedstavit, jak˘

charakter by mûlo mít do budoucna
celé letovické námûstí. Rozpoãet té-
to investice byl pfiibliÏnû 6,5 mil.
Kã, pfiiãemÏ ãástka odhadovaná na
rekonstrukci celého námûstí se po-
hybuje kolem 40 mil. Kã.

Text: Mgr. Radek Procházka, 
místostarosta mûsta
Foto: Petr ·vancara

V OBOU ODDùLENÍCH KNIHOVNY PO CEL¯ MùSÍC REGISTRACE NOV¯CH âTENÁ¤Ò ZDARMA
A na co se mÛÏeme v bfieznu v na‰í knihovnû tû‰it?

SLADK¯ ÎIVOT S KNIHOVNOU - v˘stavka knih 

MAGNESIA LITERA 2012 - hlasování o nejlep‰í knihu vydanou v roce 2011. Vybírejte z pÛvodní ãeské prózy, poezie a knih pro dûti.

Hlasovat mÛÏete do 24. bfiezna 2012, a to pomocí hlasovacích lístkÛ, které jsou k dispozici v knihovnû, nebo

pfiímo na webov˘ch stránkách www.magnesia-litera.cz

¤EKNI MI CO âTE· 2012 - âesk˘ rozhlas Brno ve spolupráci s knihovnami v Jihomoravském a Zlínském kraji pfiipravil na bfiezen uÏ tra-

diãní soutûÏ s názvem „¤ekni mi co ãte‰”. Více o principu soutûÏe najdete na letáku v na‰í knihovnû ãi na

www.brno.rozhlas.cz

27. 3. 2012 – ÚTERNÍ âAJOVÉ ODPOLEDNE

âÍTÁRNA - po cel˘ mûsíc bfiezen probíhá v prostorách ãítárny v˘stava koláÏí MUDr. Zdenky Grycové. âítárna je otevfiena nejen pro re-

gistrované ãtenáfie, ale i pro v‰echny obãany a náv‰tûvníky mûsta. Máte moÏnost samostudia a ãtení denního tisku a ãasopisÛ v klidném prostfiedí.

I v oddûlení pro dûti a mládeÏ nás v bfieznu ãeká mnoho zajímavého v rámci mûsíce ãtenáfiÛ.

Motto: Sladk˘ Ïivot s knihovnou aneb âOKOLÁDOV¯ B¤EZEN
Po cel˘ bfiezen - na‰ím spoleãníkem bude kniha Roalda Dahla - Karlík a továrna na ãokoládu. âeká nás spoleãné ãtení z knihy, povídání o

vzniku ãokolády, tvorba obfií ãokoládové koláÏe a koule z alobalov˘ch obalÛ od ãokolád a také záludná soutûÏní otázka. 

30. 3. 2012 - NOC S ANDERSENEM - ve spolupráci s MKS Letovice a Z· Letovice.

Novinky v dûtském oddûlení knihovny:
HERNÍ KLUBKO - v otevírací dobû knihovny je moÏné si zapÛjãit a vyuÏít následující hry: Pojì si hrát, âlovûãe, nezlob se (klasická ver-

ze i herní koberec), Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘, puzzle (5 druhÛ), pexeso (8 druhÛ), Bílé historky, âerné historky. Rádi bychom nabídku

her postupnû roz‰ífiili.

Mûstské kulturní stfiedisko Letovice zahájilo pfiedprodej vstupenek 
na pfiedstavení Felix Holzmann - Vãera, dnes a zítra v podání 

herce Davida ·íra. 
13. dubna 2012 v 19.00 hod. Cena vstupenky 120 Kã/80 Kã

Tel.: 516 474 422, 516 476 785, 739 396 535

Mûstské kulturní  stfiedisko Letovice – Kulturní dÛm 
v‰echny na KOUZELN¯ KARNEVAL S JIRKOU HADA·EM v sobotu 

24. bfiezna 2012 od 15.00 hod.
Dûti v maskách vstup zdarma. Dûti bez masek 20 Kã

Dospûlí 40 Kã
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NEMOCNICE MILOSRDN¯CH 
BRAT¤Í LETOVICE

KdyÏ se v Letovicích zeptáte nûko-
ho místního, kde se nachází nemoc-
nice, odpoví jednodu‰e: „V klá‰te-
fie.” A pravdûpodobnû vám i ukáÏe
na jednu z mûstsk˘ch dominant, vi-
ditelnou z velké ãásti mûsta. Na kop-
ci, nedaleko zámku, se nachází bu-
dova, která slouÏila jako sídlo kon-
ventu Milosrdn˘ch bratfií - hospitál-
ského fiádu Sv. Jana z Boha.

Hospitálsk˘ fiád sv. Jana z Boha (la-
tinsky Ordo Hospitalarius Sancti
Ioannis de Deo), neboli Milosrdní
bratfii, je laick˘ (tj. neknûÏsk˘) církev-
ní fiád, kter˘ svou ãinnost zamûfiuje na
péãi o nemocné. Zakladatel Milosrd-
n˘ch bratfií, Svat˘ Jan z Boha, civil-
ním jménem Juan Ciudad (1495 –
1550), se narodil v malé vesnici
v Portugalsku, pár let po objevení
Ameriky Kri‰tofem Kolumbem.
ProÏil pohnut˘ a velmi pestr˘ Ïivot ja-
ko past˘fi dobytka, Ïoldák, knihkupec,
ale také jako nemocn˘ bezdomovec.
Nakonec se rozhodl pomáhat právû
nemocn˘m a chud˘m; vybudoval ma-
l˘ ‰pitál, ve kterém nalezli útoãi‰tû
potfiební. Jeho azylov˘ hospital byl na
tehdej‰í dobu vzornû veden; byl kla-
den dÛraz na hygienu a pacienti byli
rozdûlování podle druhÛ onemocnûní.
Po smrti byl za svou obûtavou pomoc
bliÏním církví svatofieãen a získal
mnoho následovníkÛ po celé Evropû.

První ‰pitál Milosrdn˘ch bratfií na
Moravû byl zaloÏen ve Valticích, kam
pfiíslu‰níky tohoto fiádu pfiivedl roku
1605 kníÏe Karel I. z Liechtensteina,
vyslanec císafie Rudolfa II. u papeÏ-
ského dvora v ¤ímû. V âechách pro-
vozoval fiád Milosrdn˘ch bratfií od ro-
ku 1620 nemocnici Na Franti‰ku
v Praze, která proslula nejen vysokou
úrovní péãe o pacienty, ale také jako
centrum medicínského vzdûlání a po-
kroku. Byly zfiízeny samostatné klini-
ky pro léãbu du‰evnû chor˘ch a také
klinika chirurgická. V roce 1685 zde
provedl profesor Zeidler první de-
monstraãní pitvu a v roce 1847, popr-
vé v Evropû, uskuteãnil na této klini-
ce MUDr. Celest˘n Opitz chirurgick˘
zákrok v celkové éterové narkóze.

VraÈme se zpût do Letovic. V̆ stav-
ba klá‰tera Milosrdn˘ch bratfií byla
zahájena v roce 1751, v roce 1773 byl
vysvûcen kostel svatého Václava, kte-
r˘ doplÀuje komplex klá‰terních bu-
dov. Od roku 1784 byla v provozu
vlastní nemocnice, která získala vû-
hlas hlavnû v dobû napoleonsk˘ch vá-
lek, epidemií a také bûhem 1. svûtové
války. Po ní, tedy jiÏ v âeskosloven-
sku, byla nemocnice v letech 1928 –
1932 roz‰ífiena o druhé patro hlavní
budovy. Po druhé svûtové válce byla
nemocnice  zestátnûna a postupnû by-
ly konventu Milosrdn˘ch bratfií zaba-
veny i dal‰í pozemky a majetek. Po
roce 1989 se Milosrdní bratfii s pfievo-
rem konventu Franti‰kem Sanctem
Rottem vrátili, renovovali kostel Sv.

Václava, zfiídili v Letovicích noviciát
a pfievzali zpût lékárnu na námûstí.

Pod kostelem Sv. Václava je v ce-
lé délce kostelní lodi krypta, ve kte-
ré jsou pochováváni pfiíslu‰níci hra-
bûcího rodu Kálnoky a fiádoví bratfii.
Letovick˘ malífi Jan Danûk doplnil
v roce 1930 malbu kostela; ãtrnáct
zastavení kfiíÏové cesty vypracoval
v roce 1996 fiezbáfi Jifií Netík z Brna.

V pfiízemí budovy klá‰tera je umístû-
na chránûná kulturní památka - historic-
ká rokoková lékárna s nástropními a ná-
stûnn˘mi malbami a restaurovan˘m ná-
bytkem. Vznik lékárny je datován do
roku 1784; souãasnû s budováním klá‰-
terního ‰pitálu chystal fieholní bratr Fr.
Bernard Hötzel vybavení lékárny.
Zásobena byla tehdy pfieváÏnû bylina-

mi, které bratfii sami
pûstovali na pozemku
klá‰tera. Lékárna fun-
govala aÏ do roku
1934, kdy byla pfiestû-
hována do nov˘ch pro-
stor v domû ã. p. 208 na
letovickém námûstí.

Celkem 8 let trvaly
restaurátorské práce,
které v klá‰terní lékár-
nû vedl akademick˘
malífi a restaurátor Jifií
Látal z Litomy‰le; do-
konãeny byly v roce
2008, celkové náklady
byly vyãísleny na ãást-
ku 2 milionÛ Kã.
V souãasné dobû je lé-
kárna vyuÏívána jako
reprezentaãní místnost
nemocnice a slouÏí ta-
ké jako lékafiská kni-
hovna.

...pokraãování na
stranû 9

¤editelka nemocnice 
MUDr. Drahoslava Královcová.

Budova klá‰tera, ve které je umístûna Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií Letovice.

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

RD 3+1 Sudice
se zahradou, 
garáÏí a dílnou. 
CP 900 m2.
Cena 1 390 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 3+kk a 2+1 ve
Îìárné po ãást.re-
konstrukci se zahrád-
kou o CP 312 m2.
Cena 1 490 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 4+1 v se zahra-
dou v Ludíkovû
o CP 764 m2.
Cena 1750 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

¤RD 3+1 po rekon-
strukci v Boskovi-
cích se zahradou
o CP 401 m2.
Cena 2 690 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pravidelné mûsíãní slevy na
vybran˘ sortiment  -20–50 %

tlakové hrnce, pfiíbory, kastroly, ml˘nky
na kofiení, termosky, keramické pánve,
noÏe… a pravidelné novinky ze sortimentu

Otevfieno:    Po-Pá   9.00-12.00   12.30-17.00
So 9.00-11.00

Kpt. Jaro‰e 27, Boskovice, mobil: 736 537 207
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Prohlídku této historické pozoruhod-
nosti spojenou s odborn˘m v˘kladem si
mohou zájemci domluvit na Mûstském
informaãním stfiedisku v Letovicích,
tel.: 516 476 790.

V souãasné dobû je v památkovû chránû-
né budovû klá‰tera umístûna Nemocnice
Milosrdn˘ch bratfií Letovice, pfiíspûvková
organizace Jihomoravského kraje, která je
léãebnou dlouhodobû nemocn˘ch pacientÛ.
Léãebna je od roku 1990 prÛbûÏnû moder-
nizována a nyní splÀuje jak po technické,
tak i po odborné stránce poÏadavky na zdra-
votnické zafiízení 21. století. Nemocnici ve-
de MUDr. Drahoslava Královcová, kterou
jsem poÏádal o dal‰í informace.

Paní fieditelko, va‰imi klienty jsou
pacienti dlouhodobû nemocní, jejichÏ
stav vyÏaduje následnou zdravotní pé-
ãi, mÛÏete nám pfiiblíÏit o jaké pacien-
ty se jedná?

Na‰e nemocnice zaji‰Èuje lÛÏkovou
léãebnou péãi pacientÛm s chronick˘-
mi onemocnûními, pacientÛm s onko-
logickou diagnozou i jin˘mi závaÏn˘-
mi chorobami. Jedná se vût‰inou o pa-
cienty, ktefií nejsou pro svÛj stav
schopni pobytu doma, nebo v zafiíze-
ních sociální péãe. Poskytujeme jim
péãi léãebnou i rehabilitaãní a klien-
tÛm v preterminálních ãi terminálních
stavech paliativní lékafiskou péãi.

Jaká je lÛÏková kapacita léãebny?

V souãasné dobû máme 120 lÛÏek
rozdûlen˘ch na ãtyfiech oddûleních.
O pacienty se stará personál v tabulko-
vém poãtu 104 zamûstnancÛ. 

Péãe o tyto pacienty je jistû nároã-
ná nejen na práci lékafiÛ a sester, ale
také na technické vybavení léãebny.
Jak jste na tom po této stránce?

Mohu s uspokojením konstatovat, Ïe
ve zdech starobylého klá‰tera se nyní
nalézá nemocnice s moderním technic-
k˘m vybavením, které umoÏÀuje, a pfie-
dev‰ím usnadÀuje, kvalitní péãi o paci-
enty, ktefií v mnoha pfiípadech nejsou
schopni vlastního pohybu. V rámci mo-
dernizace byly zrekonstruovány nemoc-
niãní pokoje; jsou vybaveny elektricky
ovladateln˘mi polohovacími lÛÏky, anti-
dekubitálními matracemi, byly pofiízeny
nové stolky pro pacienty a instalováno
obousmûrné komunikaãní zafiízení paci-
ent – sestra. Koupelny jsou vybaveny
hydraulicky ovladateln˘mi vanami
a transportními elektrick˘mi vozíky pro
pacienty, rehabilitaãní úsek získal mo-
derní pomÛcky. Tento trend moderniza-
ce stále pokraãuje; díky vydatné finanã-
ní podpofie zfiizovatele, Jihomoravského
kraje, se podafiilo jen za poslední dva ro-
ky nákladem cca 21 mil. Kã kompletnû
rekonstruovat oddûlení A a D. Získali
jsme novou vy‰etfiovnu, evakuaãní v˘-
tah, dokonalej‰í technické zázemí. Na
nákup vybavení pfiispûli také dal‰í spon-
zofii; organizace i jednotlivci.

Sebelep‰í technika ale tûÏko nahra-
dí vlídn˘ pfiístup k pacientÛm, ktefií
jsou vût‰inou jiÏ ve vy‰‰ím vûku a ãas-
to na konci své Ïivotní cesty. Proto
chci vyzdvihnout velmi obûtavou prá-
ci, kterou vykonávají v‰ichni zamûst-
nanci na‰í nemocnice. Nesmím zapo-
menout ani na na‰e spolupracovníky
z dobrovolnického hnutí.

MÛÏete pfiiblíÏit ãinnost tûchto dob-
rovoln˘ch pomocníkÛ?

Je to fenomén, kter˘ se u nás teprve
roz‰ifiuje, v zahraniãí je znám jiÏ dlou-
ho. Jedná se o pomoc laick˘ch osob,
které dochází do hospicÛ a podobn˘ch
ústavÛ a snaÏí se zpfiíjemnit pobyt osa-
mûl˘m pacientÛm. Hovor s nemocn˘m,
pfiedãítání knih, doprovod pfii procház-
kách; prostû jak˘koliv osobní kontakt,
kter˘ pacientÛm ulehãuje pobyt v ne-
mocnici, je velmi cenûn. VyuÏívá se
fakt, Ïe mezi námi existují lidé plni lás-
ky a touhy pomoci, ktefií právû zde ma-
jí moÏnost otevfiít své srdce potfiebn˘m. 

V souãasné dobû k nám pravidelnû do-
cházejí tfii Ïeny z okolí, které doprováze-
jí ty pacienty, ktefií si vyÏadují sluÏby du-
chovního. Studenti Biskupského gymná-
zia Letovice, Ïáci z letovické umûlecké

‰koly a také dûti ze ‰kolky zpfiíjemÀují
na‰ím pacientÛm sv˘mi vystoupeními
dobu pfiedvánoãní a v období Velikonoc.
Úspû‰nû spolupracujeme s Nov˘m sdru-
Ïením tûlesnû postiÏen˘ch Letovice.

Pokud by nûkdo mûl zájem o tuto
charitativní ãinnost, nebo by chtûl pfii-
spût sponzorsk˘m darem, na koho by
se mûl obrátit?

Staãí si domluvit schÛzku na telefonu 516
474 151, pfiípadnû se obrátit na mne prostfied-
nictvím e-mailu: kralovcova@nmbletovi-
ce.cz. V‰echny kontakty, vãetnû mnoÏství
dal‰ích informací o Nemocnici Milosrdn˘ch
bratfií Letovice, p.o., naleznou zájemci na na-
‰em webu na adrese: www.nmbletovice.cz.

Paní fieditelko, dûkuji za 
rozhovor a informace. Petr Hanáãek

Interiér historické rokokové lékárny.            Foto: Jaroslav Horák

V Arboretu ·melcovna Boskovice
byl jiÏ zahájen sezonní provoz

Jaro nejen probouzí pfiírodu, ale
také láká k v˘letÛm. Náv‰tûva
Arboreta ·melcovna je dobr˘ tip na
nenároãn˘ v˘let pro celu rodinu.
Arboretum je pfiirozenou souãástí
v˘znamného krajinného prvku Dva
dvory – ·melcovna, vyhlá‰eného
a registrovaného Geografick˘m ústa-
vem âSAV Brno. 

Dnes jiÏ témûfi devíti hektarov˘ are-
ál je ãlenûn˘ na plochy s pfiirozen˘m
vegetaãním porostem lesa a kvûtna-
t˘ch luk, a na plochy cílenû osázené
mnoha tisíci kultivarÛ okrasn˘ch rost-
lin, doplnûn˘ch ‰irok˘m sortimentem
ovocn˘ch dfievin. Sortiment jádrové-
ho, peckového a bobulového ovoce je
roz‰ífien o okrajové druhy jako rakyt-
ník, muchovník, kanadské borÛvky,
kustovnice a dal‰í. Areál slouÏí nejen
k poznání, ale také k odpoãinku a zá-
bavû. Dûtem je urãen zoo koutek s ná-
zvem Dvorek na‰í babiãky, ve kterém
poznají zblízka zakrslá plemena dfiíve
bûÏnû chovan˘ch hospodáfisk˘ch zví-
fiat. V celém areálu se pak setkávají
s pohádkov˘mi bytostmi; skfiítci, víly
a elfové z pohádek Vítûzslavy
Klimtové se na ·melcovnû jiÏ zabyd-
leli. V prodejnû Zahradní centrum si
zájemci mohou zakoupit v‰e, co za-
hrádkáfii potfiebují a co je zajímá.

Majitele pana Josefa JankÛ jsem se
zeptal:

Co nového chystáte pro leto‰ní
sezónu?

V loÀském roce jsme opravili v˘-
stavní halu na Dvou dvorech, kterou
nyní kromû v˘stav a pfiedná‰ek bude-
me vyuÏívat také pro novû otevfienou
prodejnu doplÀkového sortimentu.
K dostání zde budou upomínkové
pfiedmûty, venkovní keramika, osiva
ménû znám˘ch druhÛ zelenin a léãi-
vek, vãelí produkty vãetnû medovi-
ny; v sezónû pak sadbové brambory
a jablka k zimnímu uskladnûní.
Nechybí ani moÏnost obãerstvení.
Bûhem nûkter˘ch akcí v arboretu zde
budou v˘stavy tématicky pfiifiazeny
k probíhající akci.

MÛÏete plánované akce pfiiblíÏit
prosím? 

V sobotu 31. bfiezna probûhne
zahájení turistické sezóny; dopo-
ledne na Zámku Boskovice a od 14
hodin v na‰em areálu. Program
s hudbou a obãerstvením pfiipravu-
jeme ve spolupráci s mûstem
Boskovice; dûti jistû potû‰í náv‰tû-

âást areálu Arboreta ·melcovna.

va zoo koutku s leto‰ní-
mi jehÀátky.

V pátek 13. dubna osla-
víme jiÏ tradiãnû Den ze-
mû, souãasnû bude jiÏ od
7. do 15. dubna probíhat
akce „Cibuloviny v arbo-
retu”. Dal‰í akce t˘kající
se irisÛ a rododendronÛ
se bude konat 12. - 27.
kvûtna a 1. - 8. ãervence
to budou lilie a okrasné
trávy. Trvalky, tedy trávy,
ocúny a vfiesy, mohou ná-
v‰tûvníci obdivovat od
18. do 26. srpna.

Pfiislíbili jsme úãast na
Husích slavnostech, které
budou KZMB pofiádat
v termínu 22. - 23. záfií. Se stejnou
organizací chystáme na 3. fiíjna Den
seniorÛ. V˘stavní halu zaplní od 20.
do 22. fiíjna exponáty Regionální v˘-
stavy ovoce, kterou pfiipravíme ve
spolupráci s místní organizací za-
hrádkáfiÛ a dal‰ími ovocnáfisk˘mi
podniky.

Vefiejnosti nabízíme v rámci akcí ta-
ké ‰kolení; 13. dubna to bude téma fiez
dfievin v arboretu, 18. kvûtna také v ar-
boretu dendrologie a 21. fiíjna na Dvou
dvorech pomologie.

Zmûnila se oproti loÀsku otevírací
doba, nebo vstupné?

Nikoliv, otevfieno máme od 15.
bfiezna do 15. listopadu dennû, v dobû
od 9 do 17 hodin. Vstupné do areálu
zÛstává stále dobrovolné. Snad je‰tû
doplním, Ïe více podrobností o jedno-
tliv˘ch akcích naleznou zájemci na na-
‰em webu www.smelcovna.cz, pfiípad-
nû telefonicky na ãísle 516 453 071. 

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek
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Kamila Doãekalová
mobil: 777 765 543

e-mail: kamiladocekalova@seznam.cz

www.kd-uklid.cz

Kompletní péãe 
o va‰i domácnost

RYBÁ¤I V RÁJCI-JEST¤EBÍ NEJEN LOVÍ, ALE I BUDUJÍ

Na prahu nové rybáfiské sezóny
Jaro se stále více hlásí o slovo

a s ním pfiichází i nová rybáfiská sezó-
na. Sotva se hladiny fiek, rybníkÛ a pfie-
hrad zbaví ledového pfiíkrovu, objevu-
jí se na u nich nedoãkaví pfiíznivci
Petrova cechu, aby po zimním pÛstu
vyzkou‰eli nejen rybáfiské ‰tûstí, ale ta-
ké svoje nové vybavení, které si pfies
zimu pofiídili. Vlastní rybafiina je v‰ak
jen vrcholem ledovce. âinnost rybáfiÛ
v zákulisí je mnohem pestfiej‰í. O tom
by sáhodlouze mohli vyprávût ti, ktefií
se aktivnû zúãastÀují Ïivota sv˘ch ry-
báfisk˘ch organizací. Bez jejich pfiiãi-
nûní by byl spolkov˘ Ïivot mnohem
chud‰í a na‰e vody by zely prázdnotou.  

Jednou z rybáfisk˘ch organizací
v blanenském regionu je místní organi-
zace Moravského rybáfiského svazu
v Rájci-Jestfiebí. Její tradice sahá do po-
loviny minulého století. Jak uvádûjí
historické prameny, 8. 12. 1946 rybáfii
z Blanska a okolí zaloÏili Rybniãní hos-
podáfiské druÏstvo Moravsk˘ kras, za-
psané spoleãenstvo s ruãením omeze-
n˘m v Rájci nad Svitavou. Pfiedsedou
druÏstva s 28 zakládajícími ãleny se
stal Oldfiich Bezdûk z Rájce.

V prÛbûhu krátké doby se druÏstvo
rozrostlo na 71 ãlenÛ, mezi nimiÏ byli
zastoupeni rybáfii nejen z Rájce a Jes-
tfiebí, ale i Blanska, Brna a dal‰ích míst.
âlenové druÏstva obhospodafiovali cel-
kem 25 rybníkÛ. Hospodafiení druÏstva
v‰ak bylo ztrátové, a proto bylo v roce
1955 rozhodnuto o jeho likvidaci. Se
souhlasem „Jednoty rybáfiÛ” v Praze byl
následnû v Rájci utvofien rybníkáfisk˘
odbor „Jednoty”. V dal‰ím období byla
rybáfiská organizace v Rájci-Jestfiebí za-

ãlenûna do âeského rybáfiského svazu
a na poãátku 90. let minulého století do
novû vzniklého Moravského rybáfiské-
ho svazu.

V prÛbûhu let se místní rybáfiská
organizace stala jednou z nejaktivnûj-
‰ích ve mûstû, o ãemÏ svûdãí mimo ji-
né i fiada udûlen˘ch ocenûní. Rájeãtí
rybáfii odvedli poctiv˘ kus práce pfii
brigádnické v˘pomoci na v‰ech v˘-
znamnûj‰ích stavbách, které tu vzni-
kaly. Nezanedbateln˘ je i podíl na 
údrÏbû vefiejn˘ch prostranství mûsta,
pfiedev‰ím v okolí rybníkÛ. 

Rájecká rybáfiská organizace v sou-
ãasnosti ãítá na dvû stovky ãlenÛ vãet-
nû mládeÏe. Stará se o dva sportovní
rybníky. Rájeck˘ Klim‰ák, kter˘ je
místním revírem, a nádrÏ v Karolínû,
která je zaãlenûna do svazového hospo-
dafiení a slouÏí k vyÏití rybáfiÛ také z
okolních rybáfisk˘ch organizací. Nej-
mlad‰í generace rájeck˘ch rybáfiÛ mÛ-
Ïe sbírat svoje rybáfiské zku‰enosti na
rybníce ve zdej‰ím zámeckém parku,
kter˘ je vyãlenûn jen pro mládeÏ.
V centru pozornosti rájeck˘ch rybáfiÛ je
péãe o ãtyfii chovné rybníky, které jsou
v˘znamn˘m zdrojem rybích násad do
sportovních revírÛ. Tfii z nich, Horní
a Dolní SládkÛv a men‰í rybníãek v rá-
jeckém Îlebu jsou na území mûsta.
Nejvût‰í z chovn˘ch rybníkÛ, rybník
Pilát o v˘mûfie 1,5 ha, se nachází ve 20
km vzdálen˘ch âernovicích. S v˘jim-
kou rájeckého rybníka Klim‰ák vznik-
ly v‰echny ostatní rybníky v uplynu-

l˘ch tfiech desetiletích novû, nebo byly
celkovû zrekonstruovány. Pokud se
mûstu podafií získat finanãní prostfied-
ky, doãká se v budoucnu rekonstrukce
také rybník Klim‰ák. Nezbytné kroky
k tomu jiÏ byly provedeny.   

Obsádku chovn˘ch rybníkÛ tvofií
pfiedev‰ím kapfii a líni. DoplÀují ji amu-
fii a tolstolobici. Nelze zapomenout na
dravé ‰tiky, které jsou nejen cenûnou ry-
bou vysazovanou do sportovních reví-
rÛ, ale navíc pomáhají v boji s neÏádou-
cí stfievliãkou v˘chodní. Tato drobná
rybka byla do ãesk˘ch zemí zavleãena
teprve nedávno. Díky své obrovské roz-
mnoÏovací schopnosti a tomu, Ïe ji pfií-
li‰ nevyhledávají dravé druhy ryb ani 
ostatní predátofii, doslova zamofiuje ryb-
níky a je v˘znamn˘m potravním kon-
kurentem u‰lechtil˘ch rybích druhÛ. 

Nejen péãí o ryby, rybochovná za-
fiízení a sportovním rybolovem jsou
Ïivi rájeãtí rybáfii. Do povûdomí obãa-
nÛ nejen Rájce-Jestfiebí, ale i ‰irokého
okolí, se vryly tradiãní rybáfiské plesy.
Letos na konci února se uskuteãnil
v novû zrekonstruované sokolovnû
v Rájci v pofiadí jiÏ 18. ples.  Oblibu si
získaly rybáfiské závody, konané pra-
videlnû u pfiíleÏitosti zahájení lovné
sezóny na rybníce Klim‰ák a rybáfiské
závody pro mládeÏ na rybníce v zá-
meckém parku. Zajímavou podívanou
pro vefiejnost jsou pravidelné jarní
a podzimní v˘lovy chovn˘ch rybníkÛ,
kde si náv‰tûvníci mohou nejen za-
koupit pûkné ryby, ale pfiíjemnû se

i pobavit. V̆ lovy Sládkov˘ch rybníã-
kÛ v Rájci jsou naplánovány na první
polovinu dubna.

Pro svoji ãinnost si rybáfii v Rájci-
Jestfiebí postupnû vybudovali nové zá-
zemí ve vlastním objektu u Sládko-
v˘ch rybníãkÛ s klubovnou a skladem
materiálu, kter˘ byl dokonãen v roce
1999. V uplynul˘ch tfiech letech zde
byla novû zfiízena vlastní pfiípojka ele-
ktfiiny a poloÏena témûfi 150 m dlouhá
vodovodní a kanalizaãní pfiípojka.
Nyní probíhají práce na roz‰ífiení ob-
jektu. Vznikne zde prostorná spoleãen-
ská místnost se sociálním zafiízením.
Po terénních úpravách, poloÏení inÏe-
n˘rsk˘ch sítí a vybetonování základo-
vé desky nyní probíhá stavba dfievûné
konstrukce. Finanãnû a stavebnû ná-
roãná akce se mÛÏe uskuteãnit jen díky
partû nad‰encÛ, ktefií práci pro rybáfi-
skou organizaci vûnují spoustu svého
volného ãasu. V̆ znamnou roli hraje
téÏ pomoc mûsta Rájce-Jestfiebí, které
rybáfiskému spolku poskytlo nemal˘
finanãní pfiíspûvek.  

Po dokonãení bude stavba slouÏit
nejen ãlenÛm rybáfiské organizace, ale
i ‰iroké vefiejnosti. Ocení ji pfiedev‰ím
náv‰tûvníci jarních a podzimních v˘lo-
vÛ, ktefií zde najdou útoãi‰tû pfied roz-
mary poãasí. Dostateãnû velká prosto-
ra v budoucnu poslouÏí téÏ k rozvoji
dal‰ích aktivit. Text a foto: BB

Pokládání nové pfiípojky elektfiiny do rybáfiské klubovny.

Vítûz loÀsk˘ch rybáfisk˘ch závodÛ na
Klim‰áku Jaroslav Zimola.
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Jak je proÏíváte vy? Jak by jste je
mohli proÏít úplnû jinak? Chcete ma-
linko jinak uchopit, co se dûje kaÏd˘
rok? Zkuste si pfieãíst a promyslet
tûchto pár fiádkÛ. Pí‰i je, jako svoji 
osobní zku‰enost, toho co sám proÏí-
vám s druh˘mi lidmi kolem sebe.

Jména dnÛ jsme sly‰eli tolikrát. Co
se pfii nich dûje v dfievûném kostele
v Blansku, tak jako v dal‰ích chrá-
mech na celém svûtû? Zelen˘ ãtvrtek
a Velk˘ pátek pfiinesou ticho, tmu
a smutek. V‰echno jakoby se zastavi-
lo. A v sobotu tohle ticho pfietrhnou
zvony a varhany. Najednou pfiichází
obrovská energie a síla. Christos vos-
krese, fiíkají na‰i v˘chodní bratfii
a sestry. ProÏijeme o sváteãních dnech
- v‰echno oÏívá a nedá se zastavit. Je
to energie, která ãlovûka nabije.

Psal mi kamarád - podnikatel. Zlobí
ho, Ïe se jeho manaÏefii takto vyjadfiují:
„Pfiece se my nechceme srovnávat s tû-
mi nejvût‰ími anebo budeme nejlep‰í
z druh˘ch, první nikdy nebudeme.”
Chybí jim energie a jeho to zlobí. Kde
jsou ty zdroje, které nám dobíjejí bater-
ky a palivo? Slovo resource pr˘ pochá-
zí ze slova resurgere, t. j. znovu povstat
- vzkfiísit. Máme ve velikonocích dny,
z kter˘ch se dá doplnit palivo.

Black out anebo burn out - to jsou
stavy, které ohroÏují ná‰ Ïivot, ãlovû-
ka. Balck out pr˘ v budoucnosti po-
stihne Evropu. Odborníci modelují

následky v˘padku energie - nemoc-
nice s vybit˘mi náhradními zdroji,
banky se zabezpeãovacími systémy
„bez proudu”, bezradní lidé ve tmû
bez elektrické energie, zlodûji a ra-
bování... Burn out je nûco podobné -
totálnû vyãerpan˘ ãlovûk, kter˘ ãasto
odevzdal svou energii druh˘m a ne-
má svÛj zdroj. Aaron Antonovsky se
zab˘vá tzv. salutogenezí, tj. uãením
o tom, jak vzniká zdraví.

Pro vznik zdraví je pr˘ rozhodující
pocit soudrÏnosti - dÛvûra a zakotvení
ve smysluplném a pochopitelném svû-
tû. Mezi v‰ím existuje soudrÏnost -
v‰echno, co objevíme kolem sebe, má
svÛj smysl a nárok na existenci. Slovo
soudrÏnost se popisuje i slovy srozu-
mitelnost (ná‰ pohled na svût a jeho
zákony), zvládnutelnost (na‰e talenty
a zdroje) a smysluplnost (na‰e v˘zvy
a poslání). Jsou lidé, ktefií vnímají Ïi-
vot jako kfiehk˘, nemají pevnou pÛdu
pod nohama, nemají energii na pofiá-
dek ve svém Ïivotû. Nûkdy dokonce
berou energii druh˘m lidem kolem se-
be, jsou slabí a chybí jim soudrÏnost.

Nikdo z nás není odkázan˘ na
black out anebo burn out. Velikonoce
nám fiíkají: „BÛh, kter˘ nám dává sílu,
je vûãn˘ a dostupn˘.”

Prameny, které nás osvûÏují ãistou
vodou, jsou nûkdy velmi hluboko.
Podobnû jako dostupné zdroje energie
okolo nás. Anselm Grün fiíká:

„MÛÏeme b˘t vdûãní za prameny, kte-
ré máme. Jsou BoÏím darem, kter˘
jsme dostali pfii narození. Jsou to pra-
meny na‰eho talentu, na‰ich rodiãÛ
a lidí, které jsme mûli moÏnost potkat,
ale nûkdy musíme kopat velmi hlubo-
ko - k spodním vodám, kde je pramen
pocházející od slova „spiritus”. Síla od
Hospodina. Budím se ráno s optimis-
mem o krásném dnu, kter˘ nás ãeká,
o slunci, ptáãcích a nádhefie. Jen si to-
ho chtít v‰imnout a nenechat se pfievál-
covat negativismem. Nikdo z nás není
odkázan˘ na black out anebo burn out.
BÛh, od nûhoÏ mÛÏeme ãerpat, je vûã-
n˘. JestliÏe nám chybí, tak je problém
v pfienosové soustavû anebo v nás.

„BUëTE U NÁS VÍTÁNI!.” AÈ
jste vûfiící husité, ãi kteréhokoliv vy-
znání, hledající i nevûfiící. Stojím
o to, aby v‰ichni lidé cítili:

„Otevíráte dvefie do na‰eho spole-

ãenství a my Vás upfiímnû zveme do-
vnitfi.” Byl a jsem jin˘, neÏ svût ko-
lem. Ne‰katulkuji, ale rád se setká-
vám se v‰emi lidmi.

Ptal jsem se sám sebe, jak odpovû-
dût na otázku: „Co vám chceme, chci
nabídnout?” Odpovídám: „Jsme otev-
fien˘m spoleãenstvím svobodn˘ch,
zodpovûdn˘ch a tolerantních lidí, ktefií
chtûjí mít dobré vztahy k Bohu i lidem
kolem sebe. SnaÏíme se pfies svoji ne-
dokonalost a nedostatky vytváfiet dob-
ré zázemí pro v‰echny, kdo stojí o hod-
noty víry, nadûje a lásky. Pravidla na-
‰eho jednání k Bohu i lidem: b˘t svo-
bodn˘ a zodpovûdn˘, mít úctu k dru-
h˘m, jednat pravdivû a otevfienû, zkrát-
ka b˘t v Ïivotû v pohodû. Zveme vás
k náv‰tûvû o velikonocích i kdykoliv
jindy u nás, neváhejte a pojìte dál.”

Martin Kopeck˘, faráfi v Blansku

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM, tel.: 602 486 331

Ford Focus 1,6 105PS

Cena: 334 990 Kã vãetnû DPH

Vítûz ankety 
automobil roku

Základní v˘bava obsahuje:
• motor 1,6TiVCT,105PS 
• klimatizace
• 6 airbagÛ 
• ABS,ESP,TCS,EBA, ASR 
• el. pfiední okna • el. zrcátka 
• centrál dálkov˘ 
• stereorádio CD s MP3 
• koÏen˘ volant • stfiedová konzola
• 16" kola • ECO mode 
• palubní poãítaã

BOHOSLUÎBY
Srdeãnû vás  vûfiící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevûfiící zveme 

na tato sváteãní setkání ve spoleãenství církve âeskoslovenské husitské.

O velikonoãních svátcích se setkáme:

V BLANSKU
v dfievûném kostele, na ulici Rodkovského 7.

na Kvûtnou nedûli 1. dubna v 9:00 hodin
poÏehnání ratolestí, slib katechumenÛ, svátost pokání. 

na Zelen˘ ãtvrtek 5. dubna v 17:30 hodin
památka ustanovení Veãefie Pánû, um˘vání nohou, adorace,

Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

na Velk˘ pátek 6. dubna v 17:30 hodin
kfiíÏová cesta, úcta kfiíÏe, Pa‰ije, adorace.

na Bílou sobotu 7. dubna ve 20:00 hodin
nejvût‰í slavnost v celém roce, zmrtv˘chvstání Pánû, kfity dospûl˘ch.

na Velikonoãní nedûli 8. dubna v 9:00 hodin
Hod BoÏí, hlavní svátek Velikonoc, První veãefie Pánû 

pro dospûlé, kfiestní slavnost, poÏehnání pokrmÛ.

na Velikonoãní pondûlí 9. dubna v 9:00 hodin
pouÈ s uãedníky do Emauz, kostelní pomlázka.

v 16:00 maÀáskové divadlo pro dûti i dospûlé!
Na vidûnou se tû‰í s Vámi Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘.

VELIKONOCE L.P. 2012

„Kostelní mrskut v Blansku na velikonoãní pondûlí.” L.P. 2011

Tel.: 777 755 333, e-mail: boskovice@pneumacik.cz

AUTO-MACÍK s.r.o. (vedle Lidlu)   
Hliníky 2362/9, 680 01 Boskovice

GEOMETRIE • OLEJE • BRZDY • KLIMATIZACE
SVùTLA • âEPY • PNEUMATIKY

Máte se rádi? 
Mûjte rádi i své auto – vrátí vám to…

U nás bude mít tu nejlep‰í péãi.
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SamozavlaÏovací truhlík – ano? ãi ne?

A tak jsem zaãal tvofiit svÛj vlastní
kvûtinov˘ truhlík s knoty. Jako základ
jsem pouÏil klasick˘ kvûtinov˘ truhlík
a místo malé misky, která se dávala pod
truhlík, jsem pfiidal misku na 4 a 5 litrÛ
vody. Truhlík jsem opatfiil knoty ze sa-
mozavlaÏovacích truhlíkÛ, kter˘ch jsem
mûl doma vût‰í mnoÏství. Do misky
jsem nalil 4 aÏ 5 litrÛ vody a pfiesto kvû-

tiny nebyly zavlaÏovány a trpûly Ïízní. 
Knoty byly 100% nefunkãní (tyto

knoty se dodnes pouÏívají v samoza-
vlaÏovacích truhlících po celém svûtû).
Ptám se proã?

Knot musí vodu nasát, nabobtnat
a pfiedat vodu do kapilár v substrátu,
a tím je postaráno o zavlaÏování kvûtin
po dobu 3 aÏ 5 dnÛ bez kaÏdodenní zá-
livky. Tento zavlaÏovací truhlík chalu-
páfiÛm naprosto vyhovoval a stal se
z nûho velk˘ hit. 

Díky tomuto truhlíku jsem získal 17
medailí na v˘stavách FLÓRA Olo-
mouc. 40x jsem natáãel v televizních
pofiadech s p. Pfiemkem Podlahou,
25x s paní Jifiinou Bohdalovou v jejích
pofiadech o kvûtinách, mnohokrát
v âeském rozhlase s p. Marcelou
Vandrovou, bylo napsáno mnoho ãlán-
kÛ do rÛzn˘ch ãasopisÛ. Po nûkolik ro-
kÛ jiÏ 4x roãnû jezdím do televize
Markíza – pofiád TELERÁNO.

Po dobu ‰esti aÏ sedmi let jsem pofiá-
dal pfiedná‰ky, kter˘mi pro‰lo témûfi 25
tisíc posluchaãÛ.

Doufám, Ïe jsem vám fiekl hodnû
zku‰eností, Ïe samozavlaÏovací truhlík
mû naprosto zklamal a proto také vzni-
kl zavlaÏovací profesionální truhlík
systém Lebi‰.

Je‰tû jednu radu vám dám: knoty ve
v‰ech samozavlaÏovacích truhlících
plavou na povrchu a tím nenabobtnají
a nemohou pfiedat vodu. Knot, kter˘ na-
saje vodu, nabobtná a potopí se ke dnu

Profesionální truhlík
systém Lebi‰.

Udûlejte si zkou‰ku.

Rok1982 – zaãínám soukromû pod-
nikat jako zahradník. V roce 1985 se
mnû dostal do rukou nûmeck˘ za-
hrádkáfisk˘ katalog, kde byly popsá-
ny 3 typy samozavlaÏovacích truhlí-
kÛ. Byly chváleny a doporuãovány.
Po roce 1990, kdy se otevfiely hranice,
jsem si tyto samozavlaÏovací truhlíky
mohl zakoupit a vyzkou‰et. 

Po jedné pûstební sezónû jsem zjistil,
Ïe tyto truhlíky jsou naprosto nepouÏi-
telné pro pûstování balkónov˘ch kvûtin,
a tak jsem zjistil, Ïe ne v‰echno co je ze
„západu” je kvalitní. Reklamû se nedá
vûfiit. Jednodílná nádoba rozdûlená ro-
‰tem a opatfiena knotem kvûtinám pfii
pûstování dûlala potíÏe.

Ve spodní ãásti byla voda, do které
zasahovaly knoty, a pfiesto kvûtiny neby-
ly zavlaÏovány ze spodní ãásti samoza-
vlaÏovacího truhlíku a trpûly Ïízní.

Z uveden˘ch typÛ – dva byly s kno-
ty a jeden bez knotÛ – tento truhlík ne-
má knoty a nemá logiku. PÛvodní kla-
sická miska byla vloÏená do truhlíku –
vypadá krásnû – ale nefunguje.

BrÀáci – chalupáfii, ktefií ke mnû jez-
dili nakupovat, také o tyto truhlíky ne-
mûli zájem a dávali pfiednost obyãejné-
mu truhlíku, kter˘ na sv˘ch chalupách
jiÏ pouÏívali. 

Klasika: truhlík a miska, ale v tûchto
truhlících kvûtiny 5 dnÛ bez zálivky
tûÏko pfieÏívaly. Jejich pfiáním byl kvû-
tinov˘ truhlík, kter˘ by 5 dnÛ bez zá-
livky dodával vláhu kvûtinám.

– je 100% funkãní a pouÏívá se pouze
v profesionálním truhlíku systém
Lebi‰. Vymûnit knoty v samozavlaÏo-
vacím truhlíku za knoty ze systému
Lebi‰ není fie‰ení – vím proã.

Záruka na knoty 50 rokÛ – nesmíte je
v‰ak vloÏit do horké vody.

Zahradnictví LEBI· s.r.o.
Dukelská 16, 680 01 Boskovice

Tel./fax: 516 452 192
Mobil: 721 601 102

e-mail: info@lebis.cz    www.lebis.cz
Text a foto: Petr Lebi‰

UvaÏujete o rekonstrukci va‰eho domu, bytu …

Kompletní realizace staveb, domy na klíã
Rekonstrukce stfiech, v˘mûna stfie‰ní krytiny

Klempífiské, pokr˘vaãské, tesafiské práce
Zateplení fasád, probarvené omítky

PÛdní vestavby, zateplení, sádrokartony

Zpracování cenové nabídky zdarma
Konzultace, poradenství, návrh

Kontaktujte nás, zrealizujeme va‰e pfiedstavy

Blansko - info@mivtrade.cz - 516 833 237 - 602 736 433 - Vy‰kov
www.mivtrade.cz

Stfiechy - Fasády - Izolace - Zateplení
kompletní realizace staveb

www.konopac.cz

MK Izolstav s.r.o. Crhov 65, PSâ 679 74
MIROSLAV KONOPÁâ

e-mail: konopac@iol.cz
tel./fax: 516 463 413, mob.: 602 500 813

Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE
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Sportovní kluby OREL jednota Boskovice

Orel je kfiesÈanská sportovní or-
ganizace, která pÛsobí na celém 
území âeské republiky; má v sou-
ãasné dobû na 17 tisíc ãlenÛ.
Cílem Orla je umoÏnit nejen spor-
tovní, ale také kulturní a spoleãen-
ské vyÏití sv˘m ãlenÛm, se zamûfie-
ním na dûti a mládeÏ. Podporuje
u mládeÏe zdravou soutûÏivost, ale
neusiluje nutnû o rekordy a vrchol-
né v˘kony; zdÛrazÀuje spí‰ rozvoj
kladn˘ch vlastností – smyslu pro
fair play a dobr˘ch vztahÛ v kolek-
tivu sv˘ch spoluhráãÛ i soupefiÛ.

V Boskovicích byl Orel zaloÏen v ro-
ce 1909 a jiÏ v roce 1922 mûla zdej‰í
jednota 241 ãlenÛ. âinnost Orla byla
násilnû pfieru‰ena bûhem nûmecké oku-
pace a pak za komunistické éry. Hned
po roce 1989 byl Orel v Boskovicích
obnoven pamûtníky nûkdej‰í ãinnosti
a postupnû zaãal nabírat nové ãleny.
V souãasné dobû má boskovická jedno-
ta 357 ãlenÛ, z nichÏ naprostou vût‰inu
tvofií mládeÏ do 26 let. Starostou Orla,
jednoty v Boskovicích, je Ing. Jaroslav
Vítek, kterého jsem poÏádal o rozhovor.

Pane Vítku, Orel zaji‰Èuje ve sv˘ch
oddílech sportovní vyÏití velké ãásti
mládeÏe z Boskovic a okolí; jaké má-
te v souãasné dobû zázemí pro tyto
aktivity?

V roce 2004 jsme otevfieli novû vy-
budovanou Orlovnu, která vznikla pfie-
stavbou nepouÏívané kotelny. V sou-
ãasné dobû tvofií hlavní zázemí pro na-
‰i jednotu. K dispozici je tûlocviãna
o rozmûrech cca 15 x 8 metrÛ a dal‰í
sál, men‰í, vhodn˘ tfieba pro stolní tenis
a podobné hry. Orlovna disponuje po-
tfiebn˘m vybavením, jako jsou ‰atny
a hygienické zafiízení vãetnû sprch.
Pokud jde o ná‰ oddíl florbalu, hrajeme
mistrovská utkání v Letovicích nebo
Jaromûfiicích z dÛvodu regulérnosti
hrací plochy. S dojíÏdûním vydatnû po-
máhají rodiãe hráãÛ, ov‰em i tak narÛ-
stají náklady na pronájem a cestovné. 

Od roku 2009 provozujeme také ví-
ceúãelové sportovní hfii‰tû s umûl˘m
povrchem na âíÏovkách, které vyuÏíva-
jí druÏstva malé kopané a dal‰í zájemci. 

MÛÏete prosím popsat jednotlivé
sportovní oddíly?

FLORBAL. Oddíl florbalu je na‰ím

nejvût‰ím oddílem, sdruÏuje cca 150
ãlenÛ, rozdûlen˘ch podle vûku do ka-
tegorií pfiípravky, mlad‰ích a star‰ích
ÏákÛ, juniorÛ, dorostencÛ a muÏÛ.
Samostatnou kategorii tvofií dívky
a Ïeny. Nejvût‰ím úspûchem uplynulé
sezóny bylo vítûzství mlad‰ích ÏákÛ
v OFL (Orelská florbalová liga) a po-
stup star‰ích ÏákÛ a muÏÛ do celostát-
ního finále, kde získali 5. místo.

STOLNÍ TENIS. Tento oddíl tvofií
4 druÏstva, z nich druÏstvo A hraje
v krajském pfieboru a druÏstva B, C,
a D v okresní soutûÏi. Na‰i hráãi se 
úãastní také turnajÛ jednotlivcÛ
v rámci okresu a kraje. K nejlep‰ím
hráãÛm stolního tenisu v Boskovicích
v souãasné dobû patfií Pavel TûÏk˘,
Jakub Paãínek, Marek Horváth a Petr
Such˘. V̆ znamná je rovnûÏ úãast na
celostátním finále Orelsk˘ch druÏstev
a jednotlivcÛ v Polné 

MALÁ KOPANÁ. V malé kopané
reprezentují v rámci okresní soutûÏe
Orel hned tfii celky; je to TJ Orel
Boskovice, FC Dynamo âíÏovky
a Orel Rock.

STOLNÍ HOKEJ kategorie billi-
ard-hockey, známûj‰í pod názvem
·prtec. Z hlediska sportovních v˘-
sledkÛ je to ná‰ nejúspû‰nûj‰í oddíl.
V soutûÏi druÏstev hrají borci BHK
Orel Boskovice v první lize a v soutû-
Ïích jednotlivcÛ dosáhli dokonce me-
zinárodních úspûchÛ. V roce 2010 na
ME v Senici na Slovensku získal
Jakub David v juniorské kategorii
bronz a titul Mistra Evropy Michal
Odehnal. V roce 2011 dovezl Jakub
David titul ME z ruského Petrohradu. 

SKATEBOARDING. Pomûrnû
mal˘ poãet ãlenÛ oddílu skaterÛ (10)
je dán skuteãností, Ïe v Boskovicích
stále schází skate-park. Orel v souãas-
né dobû poskytuje tûmto mlad˘m li-
dem spí‰e technické zázemí. 

V pfiípadû, Ïe o vyuÏití va‰ich spor-
tovních zafiízení mají zájem i ti spor-
tovci, ktefií nejsou ãleny Orla, umoÏ-
Àujete pronájem voln˘ch kapacit?

Ano, pokud jsou na‰e prostory
v Orlovnû volné, nabízíme je k vyuÏi-
tí i jin˘m oddílÛm nebo jednotlivcÛm.
Na‰e tûlocviãny jsou vhodné pro rÛz-
né pohybové aktivity jako aerobic,
zumba, cviãení rodiãÛ s dûtmi, ale

i besedy a malé spoleãenské akce.
K oblíben˘m aktivitám na Orlovnû
patfií jumping. Od Nového roku nabí-
zíme jízdu na nov˘ch ‰piãkov˘ch
spinningov˘ch kolech pod vedením
kvalifikovan˘ch instruktorÛ.   

Stejnû tak lze po dohodû se správcem
vyuÏívat i na‰e hfii‰tû na âíÏovkách. Pro
mládeÏ do 18 rokÛ je tento pronájem bez-
platn˘. Podrobnosti a kontakty jsou do-
stupné na webu www.orelboskovice.cz.

Dûkuji vám za informace a pfieji
hodnû sportovních úspûchÛ.

Dal‰í dotazy smûfiuji na Ing. Jaromíru
Vítkovou, která má jako místostarostka
jednoty na starosti turistické, spoleãen-
ské a kulturní akce, které Orel pofiádá
nejen pro své ãleny, ale také pro ‰irokou
vefiejnost.

Paní Vítková, mÛÏete prosím ve
struãnosti pfiedstavit spoleãenské
aktivity, které Orel v nedávné dobû
uspofiádal?

Zmíním se jen o tûch nejdÛleÏitûj‰ích.

práci s mûstem Boskovice a generál-
ním sponzorem LD Seating uspofiáda-
li v kostele sv. Jakuba st. XIII. chari-
tativní koncert k poctû svatého
Mikulá‰e. Získaná ãástka 7 300 Kã
byla vûnována na opravu kostela. 

Spoleãenské odpoledne v Orlovnû
s hudbou jsme leto‰ní 3. únorovou so-
botu pfiipravili spolu s Unií katolic-
k˘ch Ïen.

Snad byste je‰tû mohla pozvat
pfiíznivce na akce, které máte v nej-
bliÏ‰í dobû v plánu.

Na datum 8. kvûtna pfiipravujeme,
stejnû jako loni, vzpomínku na kardiná-
la ·pidlíka. Letos se bude jednat o ko-
mornûji ladûnou akci; bude probíhat
v multifunkãním sále muzea a pozvali
jsme na besedu doc. Dr. Michala
Altrichtera Th.D., autora velmi zajímavé
kníÏky vzpomínek na kardinála ·pidlí-
ka. Spoleãnû s ním máme v plánu vydat
publikaci s pracovním názvem Kardinál
·pidlík a Boskovice. V této souvislosti
bych ráda poprosila ãtenáfie, jestli má

JiÏ od roku 2005 pofiádáme koncem léta
„Pochod po stopách P. Vincence ·evãí-
ka”, coÏ je turistická akce spojená s po-
znáváním zajímav˘ch míst Malé Hané.
Loni v srpnu se konal jiÏ 7. roãník.

Dále jsme uspofiádali dvû zajímavé
pfiedná‰ky; v únoru to byla beseda s P.
Petrem Cvrkalem, kter˘ jiÏ nûkolik let
pÛsobí s dal‰ími pûti salesiány
v Bulharsku. V fiíjnu jsme mûli moÏ-
nost vyslechnout zku‰enosti a poznat-
ky boskovického rodáka P. Lubora
Dobe‰e z jeho ãinnosti v Brnû a pfie-
dev‰ím v MedÏugorie. 

Orel s dal‰ími partnery pfiipravil
v˘stavu „Ztichlá minulost” mapující
historii kostela V‰ech svat˘ch na ulici
Havlíãkova v Boskovicích. Dal‰í v˘-
stava s názvem „Duchovní dûdictví
Boskovicka”, která se konala v rámci
DnÛ evropského dûdictví, mûla verni-
sáÏ na stejném místû v sobotu 17. zá-
fií. Exponáty byly umístûny také
v Muzeu Boskovicka a v souãasné do-
bû jsou na Ïádost Matice velehradské
vystaveny na Velehradû.

Autobusov˘ zájezd k sarkofágu
Tomá‰e kardinála ·pidlíka do bazili-
ky sv. Cyrila a Metodûje na Velehradû
jsme zorganizovali v sobotu 15. fiíjna.

V nedûli 5. prosince jsme ve spolu-

nûkdo nûjakou vzpomínku, nebo tfieba
fotografii, vztahující se na setkání s ot-
cem ·pidlíkem, aby se se mnou spojil
a domluvíme moÏnost publikování.

Leto‰ní „Pochod po stopách P.
Vincence ·evãíka” se bude konat po-
slední sobotu v srpnu a bude probíhat
po mírnû pozmûnûné trase, kterou pfii-
pravujeme spoleãnû se skauty z oddí-
lu Minetaka. Samozfiejmû chystáme
mnoho dal‰ích akcí; o jejich termí-
nech budu ráda ãtenáfie ListÛ regionÛ
informovat prÛbûÏnû.

Paní Vítková, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

Starosta Orla jednoty Boskovice 
Ing. Jaroslav Vítek.

Orlovna v Boskovicích.

Na startu „Pochodu po stopách P. Vincence ·evãíka”.
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ELEKTROOPRAVNAOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod., So 8 - 12 hod. Mobil: 733 318 860

VZPOMÍNKA

Dne 14. března 2012 by oslavil
84. narozeniny pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.
Kdo jste ho znali, 

věnujte mu vzpomínku s námi. 

Manželka Anděla Zemánková 
s rodinou.

Své soutûÏní fotografie zasílejte na adresu redakce 
listyregionu@seznam.cz

Vámi zaslané fotografie budou umístûny na na‰ich stránkách 
www.listyregionu.cz,

kde ãtenáfii budou moci sv˘m hlasováním zvolit vítûze soutûÏe.
První kolo soutûÏe probíhá do 7. kvûtna 2012, v˘herce bude 

uvefiejnûn v kvûtnovém ãísle, které vyjde 17. kvûtna 2012.

Vítûzná fotografie bude oti‰tûna a autor vítûzného snímku
obdrÏí balíãek, kter˘ do soutûÏe vûnovala firma

fotosoutûÏ ➨ Prodám novû rekonstruovan˘ byt 1 + 1 
v Blansku na ulici 9. kvûtna. RK nevolat,
tel.: 731 174 236.
➨ Prodám zadní blatníky na · 100/110.
Cena 300 Kã za kus, tel.: 723 033 171.
➨ Prodám star‰í jednoplot˘nkov˘ 
elektrick˘ vafiiã, ve v˘borném stavu. Cena
200 Kã, tel.: 602 283 832.
➨ Prodám nov˘ originální obal 
na mobilní telefon Nokia E66. Cena 50 Kã,
tel.: 728 170 229. 
➨ Prodám 17" CRT monitor, VGA v˘stup,
cena dohodou, tel.: 602 283 832.
➨ PRODÁM VW Touran 1,9TDi, 
r.v. 2006, najeto 135 000 km, stfiíbrn˘,
nebouran˘, ve v˘borném stavu. Cena
210 000 Kã, tel.: 731 932 222.

➨ KOUPÍM byt 1+1 nebo 2+1 
v osobním vlastnictví v Boskovicích. Bez
RK, tel.: 731 932 222.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku.
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ 
ihned, tel.: 607 507 157.
➨ Pronajmu vût‰í byt 1 + 1 v Blansku,
tel.: 737 900 946.
➨ Pronajmu garáÏ na ulici 9. kvûtna,
tel.: 737 900 946.

¤ádková inzerce

PRODÁM

KOUPÍM

NABÍZÍM

¤ádková inzerce typu 
koupím/prodám 

pro na‰e ãtenáfie ZDARMA!

Své inzeráty zasílejte na adresu: Jasanová 20, 
678 01 Blansko nebo na listyregionu@seznam.cz

vyhla‰ují pro své ãtenáfie fotosoutûÏ na téma

„Nejzajímavûj‰í zachycen˘ okamÏik”

Prodej a servis zahradní techniky
Prodej a servis ãtyfikolek a motocyklÛ
Autoservis – Pneuservis – MontáÏ LPG

Motorové pily 
jiÏ od 

2590,-

Motorové 
sekaãky jiÏ od 

3599,-
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Îe se v Blansku hraje uÏ po léta
baseball, to uÏ dnes nejspí‰ nikoho
nepfiekvapí. I to, Ïe do roku 2008 by-
li blanen‰tí nepfietrÏitû úãastníky nej-
vy‰‰í baseballové soutûÏe u nás (od
roku 1993 âeské baseballové extrali-
gy). V roce 2008 sice sestoupili do
niÏ‰í soutûÏe, ale v roce 2011 se bla-
nensk˘m podafiilo âeskomoravskou
ligu vyhrát.

Co uÏ ale kaÏd˘ neví, je fakt, Ïe
v Blansku vyrÛstají i talenti mezinárod-
ního formátu. Nám se podafiilo zpovídat
právû jednoho z nich, nadûjného mladé-
ho hráãe ·Èepána Havlíãka, kter˘ jiÏ
tfietím rokem hraje profesionálnû base-
ball v USA.

·tûpáne, povûzte nám, jak jste se
vlastnû k baseballu dostal?

K baseballu jsem se dostal díky své-
mu druÏináfii, panu Otovi Kostkovi, kte-
r˘ pracoval v druÏinû na Z· Salmové
v Blansku, kterou jsem nav‰tûvoval.
Zpoãátku se mi tento sport moc neza-
mlouval, radûji bych b˘val hrál fotbal
nebo hokej, protoÏe tyto sporty jsou
u nás velmi populární, ale pan Kostka
byl neodbytn˘, aÏ mû nakonec udolal.
O prázdninách mezi 1. a 2. tfiídou jsem
se tedy pfiihlásil na baseballov˘ kemp
a od zaãátku 2. tfiídy jsem zaãal pravi-
delnû trénovat.

TakÏe se vám do baseballu zprvu
nechtûlo. Jaké byly va‰e zaãátky?

Za 4 roky na to, co jsem zaãal hrát
baseball, jsem se dostal do národního
t˘mu, se kter˘m jsme v roce 2004 vy-
bojovali zlato na Mistrovství Evropy
ÏákÛ. V roce 2005 jsme s nároìákem
byli vicemistry Evropy. Dal‰í roky
nesly podobné úspûchy, v roce 2006
jsme vyhráli Mistrovství Evropy ka-
detÛ a v roce 2007 jsme se umístili na
tfietím místû Mistrovství Evropy ka-
detÛ.

âesk˘ baseball mi dal hodnû. Hlav-
nû spoustu zku‰eností, nemohu na nûj
zanevfiít. V neposlední fiadû nemohu za-
pomenout i na mÛj domácí t˘m Olym-
pia Blansko, kde jsem vyrÛstal a díky
kterému jsem se vÛbec dostal nûkam
dál do svûta.

Z toho co jste teì fiekl je zfiejmé, Ïe
ãesk˘ baseball je v Evropû na dobré 
úrovni. Vzpomínáte si na den, kdy pfii-
‰la nabídka hrát v USA?

Na tento den si pfiesnû nepamatuji,
protoÏe jsem dostal více nabídek, o kte-
r˘ch se dalo pfiem˘‰let. Nakonec mi byly
nabídnuty nejlep‰í podmínky v Tampû.

Bylo to tûÏké se rozhodnout, zda na-
bídku pfiijmete?

Rozhodnutí to bylo velice tûÏké, jiÏ
z toho dÛvodu, Ïe mi bylo pouze 16 let.
Zaãal jsem studovat na stfiední ‰kole
a nedokázal jsem si pfiedstavit, jak toto
bude moÏné kombinovat se ‰kolou.

Nakonec jste se ale rozhodl. V koli-
ka letech jste ode‰el do zámofií?

Do zámofií jsem odletûl poprvé v 17
letech.

Do jakého t˘mu jste nastoupil?
Hrajete zde do dnes?

T˘m se jmenuje Tampa Bay Rays,
sídlí na Floridû. Smlouvu jsem podepsal
na 6 let a zatím hraji v niÏ‰ích ligách.

Bylo pro vás tûÏké zapadnout do no-
vého kolektivu? Jak vás mezi sebe pfii-
jali spoluhráãi?

Zpoãátku jsem se velmi bál toho, jak
mû pfiijmou, jelikoÏ jsem vûdûl, Ïe tam
budu jedin˘ Evropan. Ale byl jsem mi-
le pfiekvapen˘ tím, jak mû pfiijali.
V‰ichni byli velice vstfiícní, pomáhali
mi zabûhnout se do tréninkového pro-
gramu i do bûÏného Ïivota v USA.

A co jazyková bariéra, byl to pro vás
problém?

Jazyková bariéra velk˘m problé-
mem nebyla, protoÏe mû angliãtina jiÏ
od základní ‰koly bavila. Jen mi chví-
li trvalo, neÏ jsem si zvykl na americ-
kou angliãtinu, která je trochu odli‰ná
od té, co jsem se uãil u nás na ‰kole.
Ale i v tomto mi spoluhráãi velmi po-
máhali, takÏe jsem si pfiivykl velice
rychle.

Zní to v‰echno ohromnû jednodu‰e,
jak mi to vyprávíte. Jaké byly va‰e za-
ãátky v zámofií?

Bylo docela tûÏké si zvyknout na ji-
n˘ tréninkov˘ reÏim, kter˘ je v USA
zcela odli‰n˘ od toho na‰eho. Ale nic ji-
ného mi nezb˘valo, neÏ se do jejich
tempa a poÏadavkÛ dostat. Zde mi opût
pomohl cel˘ t˘m, vãetnû trenérÛ. A za
nedlouho jsem se do toho dostal a Ïád-
n˘ problém nenastal.

Jste ve va‰em t˘mu spokojen˘?
Plánujete do budoucna zmûnu t˘mu?

V tomto t˘mu jsem velice spokoje-
n˘, panuje tam pfiátelská atmosféra. Do
budoucna zatím Ïádné zmûny neplánu-
ju, to by musela pfiijít opravdu velmi za-
jímavá nabídka.

Povûzte nám nûco o va‰í zámofiské
kariéfie. Jak˘ je vá‰ nejvût‰í baseballo-
v˘ úspûch dosaÏen˘ v zámofií?

Hned první rok jsem dostal po sp-
ring trainingu nabídku zÛstat v USA na
celou sezonu, s ãímÏ jsem vÛbec nepo-
ãítal. Hlavnû z toho dÛvodu, protoÏe pfii
podpisu smlouvy bylo stanoveno, Ïe
dva roky budu jen trénovat. Dal‰ím ro-
kem jsem pokraãoval stejn˘mi v˘kony,
ba dokonce moÏná i lep‰ími. Za svÛj
nejvût‰í úspûch povaÏuji to, Ïe jsem byl
vyhlá‰en jako nejlep‰í nadhazovaã t˘d-
ne v dané lize, kterou jsem hrál.

Tak to vám gratuluji. Li‰í se nûjak
americk˘ baseball od ãeského?

Ano. Je tam velik˘ rozdíl. Hlavnû
v tom, Ïe americk˘ baseball je rychlej‰í
a je tam více akce neÏ tady u nás. A sa-
mozfiejmû úroveÀ se nedá vÛbec srovnat.

VraÈme se zpût k vám, jak˘ je vá‰
nejoblíbenûj‰í post ve hfie?

V baseballu si nemohu jako levák
vybírat moc postÛ, kde bych chtûl hrát.
Jsem nadhazovaã. M˘m snem byl, ale
zdaleka jin˘ post, je to catcher (chytaã,
pozn. red.) Tento post bohuÏel jako le-
vák v‰ak nemohu nikdy hrát.

Kter˘ je vá‰ vysnûn˘ t˘m, ve kterém
byste si chtûl zahrát?

M˘m vysnûn˘m t˘mem New York
Yankees.

Máte svého oblíbeného hráãe,
kter˘ vás inspiruje, popfi. je va‰ím
vzorem?

Ano mám. V zámofií je to levoruk˘

nadhazovaã Randy Johnson. Tady v Blan-
sku to byl v dûtství Zdenûk Kocman, hráã
Olympie Blansko, ke kterému jsem vzhlíÏel.

Je‰tû nám naznaãte, jak vypadá vá‰
v‰ední den?

MÛj v‰ední den vypadá následovnû:
ráno v 6 hodin vstávám a od 6:30 jsem
pfiipraven˘ vybûhnout na kaÏdodenní
ranní bûh. V 7:00 jdu do posilovny
a 7:40 je snídanû. 8:30 uÏ zaãíná roz-
cviãka s cel˘m t˘mem. Od 9:00 do 11:00
následuje trénink, po kterém je od 11:15
do 12:40 obûd. Od 13:00 do 15:00 násle-
duje zápas a pak je osobní volno aÏ do
rána a opût to celé bûÏí znovu dokola.

To jste celkem dost vytíÏen˘. Jak
ãasto trénujete?

Trénuji kaÏd˘ den, kromû nedûlí. Ty
jsou volné.

Jak relaxujete a trávíte svÛj voln˘ ãas?

Ve volném ãase chodíme na pláÏ
k oceánu nebo k bazénu, kter˘ máme
v areálu, kde bydlíme. Zajedeme si také
obãas na zápasy nejvy‰‰í baseballové
soutûÏe do Tampy, nebo se jen tak lou-
dáme po nákupních centrech.

Myslím, Ïe tu pláÏ vám mÛÏou tady
doma v‰ichni závidût. Jak ãasto se do-
stanete domÛ? St˘ská se vám?

Do âR se dostanu po pÛl roce, vÏdy
kdyÏ skonãí sezona (tj. v záfií). Je samo-
zfiejmé, Ïe se mi zasteskne po rodinû
a kamarádech, ale beru to jako svoji prá-
ci, pro kterou musí ãlovûk také nûco 
obûtovat. Tento rok to bude moÏná tro‰ku
sloÏitûj‰í, protoÏe se mi bude také st˘skat
po mé pfiítelkyni. Do USA odlétám 2.
dubna a vracet se budu koncem záfií.

Nezb˘vá mi neÏ vám popfiát, aÈ ten
pÛlrok vám i pfiítelkyni uteãe. Stejnû
tak vám pfieji do budoucna v zámofií
dal‰í úspûchy ve va‰í kariéfie. Dûkuji
vám za rozhovor.

Text: Martin Polick˘
Foto: archiv ·Èepána Havlíãka

Baseballov˘ hráã ·Èepán Havlíãek.

VV¯̄KKUUPP  ÎÎEELLEEZZNNÉÉHHOO  II  NNEEÎÎEELLEEZZNNÉÉHHOO  ··RROOTTUU..
KKoonntteejjnneerroovváá  ddoopprraavvaa  --  SSccaanniiaa,,  AAvviiaa  ((33  aa  55  ttuunn))

LLiikkvviiddaaccee  eekkoollooggiicckk˘̆cchh  cceellkkÛÛ
EEKKOOLLOOGGIICCKKÁÁ  LLIIKKVVIIDDAACCEE  AAUUTTOOVVRRAAKKÒÒ!!

PP¤¤IIJJEEDDEEMMEE  •• OODDVVEEZZEEMMEE  •• ZZAAPPLLAATTÍÍMMEE

PPRROOVVOOZZ::  MMáánneessoovvaa  11,,  668800  0011  BBoosskkoovviiccee
TTeell.. //ffaaxx::  551166  445533  008833,,  mmoobbiill::  660022  558833  660077

Blanensk˘ baseball 
se ve svûtû NEZTRATÍ
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VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ 
KAMIONOVÁ DOPRAVA

777 719 304 777 719 300

OPRAVÁRENSKÉ ST¤EDISKO BOSKOVICE 777 719 302
V¯ROBA A OPRAVA TLAKOV¯CH HADIC 608 768 965

MYTÍ VOZIDEL
PNEUSERVIS

OSOBNÍ A DODÁVKOVÁ 
VOZIDLA DO 3,5t

LASEROVÁ : 8-MI PAPRSKOVÁ 
GEOMETRIE KOL
LASEROVÁ : 8-MI PAPRSKOVÁ 
GEOMETRIE KOL

777 719 303
608 768 972

MYTÍ VOZIDEL KAROSERIE • MOTOR • PODVOZEK (I PRO POT¤EBY STK)

PNEUSERVIS • MOTO • OSOBNÍ • DODÁVKOVÁ • NÁKLADNÍ • SPECIÁLNÍ

CHRUDICHROMSKÁ 2156, 68001 BOSKOVICE

WWW.AUTODOPRAVA-KK.CZ
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. dubna 2012, uzávûrka dubnového ãísla je 2. dubna 2012.

Dûti opût ãeká Noc s Andersenem

V moderní dobû, ve které dûti
radûji jako zábavu volí poãítaãe ãi
televizi, v dobû, ve které dûti ztrá-
cejí zájem o ãetbu a knihy, se ãeské
knihovny snaÏí v‰emi dostupn˘mi
zdroji svádût boj s tûmito u dûtí stá-
le populárnûj‰ími médii. Jednou
z tûchto akcí je i „Noc s Anderse-

nem”, která letos pfiipadla na 30.
bfiezna 2012 a pfii které budou opût
oÏívat pohádkové postavy a jejich
pfiíbûhy.

Noc s Andersenem láká dûti kaÏ-
d˘m rokem do knihoven, kultur-
ních domÛ a jin˘ch zafiízeni po celé
republice, kde se dûtem snaÏí uká-
zat, Ïe ãíst je veliké dobrodruÏství.
ZároveÀ je také oslavou Meziná-
rodního dne dûtské knihy, kter˘ pfii-
padá na 2. dubna, na den v˘roãí na-
rození pohádkáfie Hanse Christiana
Andersena.

Historicky první Noc s Anderse-
nem probûhla roku 2000 v uhersko-
hradi‰Èské knihovnû, kde dvacet
mlad˘ch ãtenáfiÛ ãekalo noãní do-
brodruÏství v podobû ãtení pohá-
dek, soutûÏí, her a pfiekvapení.
KaÏd˘m rokem se do projektu zapo-
jovalo stále více a více zafiízení na-
pfiíã republikou, ale i v celém svûtû.

Pro úãast na Noci s Andersenem se
dûti musí zaregistrovat v pfiíslu‰ném
mûstû na pfiíslu‰ném místû.

Letos se do projektu na na‰em o-
krese zapojí Centrum „PRO” Blan-
sko, Mûstská knihovna Blansko, kni-

Centrum „PRO” Blansko – ãetba z pohádkov˘ch knih, pÛlnoãní
hledání pokladu, lu‰tûní pohádkov˘ch kvízÛ a hraní loutkového divadla
spojené s v˘robou kulis a loutek. Pfied ukonãením probûhne spoleãná pfií-
prava snídanû.

Mûstská knihovna Blansko – pro ãtenáfie je pfiipravena ãetba pohád-
kov˘ch knih, soutûÏe a pfiekvapení. Noc bude probíhat od 18.00 do 22.00
hodin, spát uÏ bude kaÏd˘ mal˘ Andersen u sebe doma.

Knihovna Kulturního zafiízení mûsta Boskovice – program zde bu-
de probíhat v duchu boskovick˘ch povûstí, malí Anderseni nav‰tíví ve-
ãerní radniãní vûÏ a v knihovnû na nû ãeká pfiedãítání knih s pfiekvape-
ním. DomÛ se pÛjde aÏ druh˘ den, spaní v knihovnû je zaji‰tûno.

Knihovna Mûstského kulturního stfiediska Letovice – pátrání po
velmi vychytralém pachateli ve mûstû i v knihovnû, ãetba pohádkov˘ch
knih a spoleãná tvorba. Letos poprvé se bude pfiedãítat a spát v nov˘ch
prostorách knihovny. Veãefie a snídanû je pro malé Anderseny zaji‰tûna.

MP

hovna Kulturního zafiízení mûsta
Boskovice a knihovna Mûstského kul-
turního stfiediska Letovice. Mlad˘m
ãtenáfiÛm nabídnou na tûchto
místech v pátek 30. bfiezna 2012
následující program: ➦
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