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Majitel zámku, pan Bohumil
Vavfiíãek, zve vefiejnost na prohlídku
s názvem „Jak pokraãuje rekonstruk-
ce”, pfii které zcela jasnû název vysti-
huje skuteãnost, Ïe se pofiád, za pro-
vozu zámek opravuje…

Náv‰tûvníci zámku letos pfiicháze-
jí po nové pfiístupové cestû k zámec-
ké budovû, uvidí novû upraven˘ zá-
meck˘ anglick˘ park. Je‰tû pfied vstu-
pem do zámku se mohou náv‰tûvníci
a hlavnû dûti potû‰it s nov˘mi zvífiaty
v zookoutku. K vidûní tu jsou kozy,
ovce, prasátka, pávi, zlatí baÏanti, vo-
liéra plná papou‰kÛ, a dal‰í. Samotné
prohlídce pfiedchází vtipn˘ v˘klad od
prÛvodce, kter˘ vás pak zanechá zce-

la samostatnû, kaÏd˘ sv˘m tempem,
si zámek projít podle vyznaãené trasy
od sklepení aÏ po horní patra.

V pfiízemí zámku je umístûna v˘-
stava fotografií od roku 2004, kdy zá-
mek koupil souãasn˘ majitel, aÏ po
rekonstrukãní práce, které stále probí-
hají. Novû je zde umístûna v˘stava
pfiedmûtÛ, které se ze zámku uchova-
ly a zachránily. 

V prvním patfie se pfiipravuje v˘-
stava entomologické sbírky jak z re-
gionu, tak i z celého svûta. Také se
zde buduje druh˘ apartmán, kter˘
bude moÏné si pronajímat stejnû ja-
ko apartmán, kter˘ je jiÏ zbudován
a velmi úspû‰nû pronajímán. V ce-

lém areálu zámku, aÈ je to nádvofií,
obfiadní síÀ, kaple, nebo zámeck˘
park, je moÏné si domluvit svatební
obfiad. Pfii takové pfiíleÏitosti se po-
tom nabízí vyuÏít prostor zámecké
restaurace „Jízdárna” k hostinû a

V dne‰ní moderní dobû se zapomínáme zastavit a vnímat, co nám minulé gene-
race sv˘m citliv˘m pfiístupem k pfiírodû zanechaly… Na‰e maminky, babiãky
a prababiãky leckdy musely a v neposlední fiadû i v˘bornû umûly „navafiit z vo-
dy” a k tomu pouÏívaly buì jako hlavní suroviny nebo jen dochucovadlo to, co
právû rostlo a zrálo v ‰irokém okolí, na zahrádce, v lese… To, co dokázaly uva-
fiit, byly urãitû v˘borné a chutné vûci, recepty se pfiedávaly dcerám, kdyÏ se uãily
vafiit jen slovnû. Mnohdy to byly recepty i léãivé, protoÏe medicína vychází ze
souznûní s pfiírodou a z bylinek. BohuÏel nebyl ãas, ani na to nikdo nemyslel, Ïe
by to mûlo b˘t nûkde zapsáno a zaznamenáno pro pfií‰tí generace.

Svoje recepty mÛÏete (nejlépe i s fotografií) zasílat na adresu 
listyregionu@seznam.cz nebo na adresu Listy regionÛ,

Jasanová 20, 678 01 Blansko.
Recepty mÛÏete zasílat do 31. srpna 2012. 

V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ vylosujeme tfii recepty, které
obdrÏí od o.s. Chrudichromsk˘ ‰ípek cenu za svou snahu.

ZPOVùë STAROSTÒ...
- více na str. 8 a 9

PSYCHOLOGICKÉ OKÉNKO...
- více na str. 14

PRVNÍ MANÎELKA...
- více na str. 10

LETO·NÍ NOVINKY NA ZÁMKU
V LETOVICÍCH

Zámek Letovice.

O historii zámku v Letovicích bylo uÏ napsáno dosti.
První zmínky pocházejí z let 1250 – 1274, ale první pí-
semná zmínka je z roku 1360. Zámek v Letovicích má
podle dochovan˘ch záznamÛ dnes jiÏ dvanáctého ma-
jitele, kter˘ se od roku 2004, kdy zámek koupil od hra-
bûte Kálnokyho, ustaviãnû snaÏí ze zakoupené ruiny
vrátit zámku jeho podobu a tímto zachránit tuto památ-
ku pro budoucí generace.

apartmán si pronajmout na svatební
noc. Kdo uÏ je ‰Èastnû v „chomou-
tu”, mÛÏe noc v apartmánu zakoupit
své drahé poloviãce tfieba jako dá-
rek k narozeninám…

(Pokraãování na stranû 6)

A proto Listy regionÛ vyhla‰ují soutûÏ
Zapomenut˘ch receptÛ z místních 

bylinek a surovin.
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UPOZORNùNÍ SENIORÒM
vují neprÛkazn˘mi vizitkami jako
„autorizovaní energetiãtí poradci” 
apod., nezastaví ani pokuty 15 milio-
nÛ Kã, proto pfiipravuje ERÚ návrh
zákona, kter˘ by podobné firmy z tr-
hu vylouãil. Je také dÛleÏité, aby se
seniofii o eventuálnû uzavfien˘ch a ne-
v˘hodn˘ch smlouvách poradili v ro-
dinû, nebo napfi. vyuÏili bezplatn˘ch
právních sluÏeb. 

Odstoupení od uzavfien˘ch smluv je
termínováno (nejlépe do 14 dnÛ), po-
kud se postiÏen˘ vãas neodvolá, hrozí
mu pfii prome‰kání odstupné aÏ 10 000
Kã! Formuláfi pro odvolání smluv je 
uveden na www.eru.cz pod heslem do-
mácnosti, ochrana zákazníka.

StíÏnosti spotfiebitelÛ vyfiizuje
âeská obchodní inspekce, tfi. Kpt.
Jaro‰e 5, 602 00 Brno. 

Dodávky elektfiiny a plynu Ener-
getick˘ regulaãní úfiad, Masarykovo
nám. 5, 586 01 Jihlava.

stam

V Blansku a okolí nabízí fiada
podomních obchodníkÛ rÛzné ne-
seriózní sluÏby. Jsou to zejména 
agenti, ktefií se soustfieìují na se-
niory a pod rÛzn˘mi „v˘hodn˘-
mi” nabídkami jim zaruãují, Ïe
s nimi uzavfiené smlouvy na do-
dávky elektfiiny a plynu jsou ty
nejlep‰í. Na jejich ãinnost upozor-
Àují kupfi. internetové stránky:
Spoleãnost pro ochranu spotfiebi-
tele (SOS) http://www.spotrebite-
le.info/informani-kampa/303-zm-
na-dodavatele-energii-pozor.html

Pokud by se jednalo o bezproblé-
mové nabídky, potom by pfiedsedky-
nû Energetického regulaãního úfiadu
(ERÚ) neregistrovala kolem 3 000 (!)
stíÏností na tyto spoleãnosti. Zmínûné
praktiky, kdy se napfi. agenti pfiedsta-

Máte tip na zajímav˘ 
ãlánek, chcete otisknout

svÛj pfiíspûvek?
Napi‰te nám 

do redakce na 
listyregionu@seznam.cz

nebo pouÏijte 
kontaktní formuláfi na 

na‰ich stránkách
www.listyregionu.cz
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Trvalou snahou mûsta Blanska na
poli cestovního ruchu je zvy‰ovat ná-
v‰tûvnost mûsta Blanska jako brány
Moravského krasu. Jednou z aktivit,
která byla jiÏ poprvé realizována
v roce 2011, je i vytvofiení sezonní tu-
ristické autobusové linky Blansko -
Skalní Ml˘n - Blansko.

Propojení obou tûchto turistick˘ch
center by mûlo pfiinést nejen ãastûj‰í
a pohodlnûj‰í dopravní spojení turis-
tÛm mífiícím za záÏitky do
Moravského krasu, ale také zv˘‰it je-
jich náv‰tûvnost v samotném mûstû
Blansku. O víkendu, na rozdíl od
bûÏné autobusové linky Blansko –
Skalní Ml˘n, nebude tato okruÏní lin-
ka konãit na autobusovém nádraÏí,
n˘brÏ zaveze turisty i do samého
centra mûsta a v pondûlí a víkendu aÏ
k Wellness Hotelu Panorama na âe‰-
kovicích. 

Linka, pro kterou bylo v interne-
tovém hlasování vefiejnosti na
www.blanensko.cz vybrán název
„Krasobus” bude v provozu od
ãervna do záfií. „Krasobus” je sou-
ãástí bûÏn˘ch linek v rámci IDS
Jihomoravského kraje s platn˘m ta-
rifem IDS JMK a jízdenky na nûj je
moÏné zakoupit pfiímo u fiidiãe, ne-
bo na pfiedem urãen˘ch a zvlá‰È 
oznaãen˘ch prodejních místech.
Souãástí jízdenky budou také sle-
vové kupony, které mohou turisté
pfii toulkách Blanskem pouÏít. 

V‰echny zastávky „Krasobusu”
jsou oznaãeny speciálním logem
a je na nich vyvû‰en aktuální jízdní
fiád linky, kter˘ najdete s podrob-
nûj‰ími informacemi na www.kra-
sobus.cz.

mp
Foto: archiv âAD

Ani autem, ani klusem, 
do krasu jen Krasobusem!

Snad kaÏdé vût‰í mûsto má své mís-
to, kam se stahují lidé oznaãovaní za
„Ïivly”. Parãík za nádraÏím, opu‰tûnou
zahrádkáfiskou kolonii ãi garáÏe na pe-
riferii poskytující útoãi‰tû lidem bez
domova. 

Problém s bezdomovci se nevyhnul
ani relativnû malému Blansku, pohled
na „noclehárnu” pod Ïelezniãní ná-
kladní rampou se naskytl kaÏdému,
kdo pfies mûsto projíÏdûl vlakem,
a dal‰í místa, byÈ ne tak nápadná jako

to vedle trati, se stala
trnem v oku místních
obãanÛ.

„Jedna skupina
bezdomovcÛ bydlí
v garáÏi a lidé si cho-
dí stûÏovat. Sv˘m
zpÛsobem mají prav-
du, garáÏ není urãena
pro bydlení lidí,” fiíká
starosta mûsta Ing.
Toufar, ov‰em dodá-
vá: „I bezdomovci
musí nûkde bydlet
a svÛj problém fie‰í,
jak jim moÏnosti do-
volí.”

Po neúspû‰n˘ch
pokusech vytlaãit
bezdomovce z jejich
oblíben˘ch lokalit se
mûsto rozhodlo po-
jmout vûc komplex-
nû. „Mûsto vlastní
dÛm na Jungmanno-
vû ulici, kter˘ proza-
tím pouÏívalo pro vy-
stûhování neplatiãÛ,

rozhodli jsme se proto udûlat pokus,”
fiíká starosta. Stávající objekt obsadí
správcem, kter˘ v nûm bude pfiímo
bydlet, a nabídne jej k pronájmu bla-
nensk˘m obãanÛm bez pfiístfie‰í.
Jednotlivé odbory mûstského úfiadu
jsou pfiipraveny napomoci nov˘m oby-
vatelÛm tak, aby byli schopni své zá-
vazky vÛãi mûstu hradit.

„I v garáÏích platili a jak jsem s nimi
mluvil, ne zrovna málo,” fiíká starosta,
kter˘ pfiedpokládá, Ïe ve‰keré vybrané
peníze pÛjdou na postupnou obnovu
„vybydleného” objektu a doufá pfiitom
v aktivitu samotn˘ch nájemníkÛ. „Proã
jim nezakoupit kbelík barvy, aby si moh-
li sami vymalovat?” uvaÏuje. Sám v‰ak
nemá pfiehnané oãekávání ani iluze:
„Nemyslím si, Ïe ze zaãátku bude v‰ech-
no v pofiádku. Je v‰ak tfieba hledat fie‰ení
a já si myslím, Ïe s lidmi se má jednat.”

Úspû‰nost nového pfiístupu a jeho
pfiínos pro pofiádek ve mûstû se ukáÏe
aÏ po nûkolika mûsících, kdy mûsto
nashromáÏdí dostatek informací pro
vyhodnocení.

Text a foto: Klára Kuãerová

Blansko fie‰í problém 
s lidmi bez pfiístfie‰í

Blanensk˘ Krasobus.

Den s Policií âR 2011.

Krajské fieditelství policie Jihomo-
ravského kraje Územní odbor Blansko-
Vy‰kov ve spolupráci s mûstem Blan-
skem pofiádá a zve vefiejnost dne 20.
ãervna 2012 od 8:30 do 13:00 na stadi-
on ASK v Blansku na „Den s Policií
âR”.

Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na ukáz-
ku ãinnosti a v˘cviku sluÏebních psÛ,
ukázku ãinnosti jednotky Hasiãského
záchranného sboru pfii vypro‰tûní osob
z havarovaného vozidla v souãinnosti
se Zdravotnickou záchrannou sluÏbou

Jihomoravského kraje, pfiistání a pro-
hlídku vrtulníku, ukázku ãinnosti a v˘-
cviku jízdní policie Krajského fieditel-
ství policie Jihomoravského kraje, 
ukázku ãinnosti Speciální pofiádkové
jednotky Police âR.

Pro dûti jsou pfiipraveny soutûÏní
disciplíny, zájemci se mohou zúãast-
nit v˘uky první pomoci. Náv‰tûvníci
budou mít také moÏnost prohlédnout
si a usednout do techniky IZS.

mp
Foto: archiv PâR

Den s Policií âR
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Lékárna Kaufland, Na ¤adech 3, Blansko 
tel.: 516 410 105, GSM: 739 203 776 
e-mail: lekarna.kaufland@centrum.cz 

otevírací doba PO - NE  8,00 - 18,00

V na‰í lékárnû vás ãeká vlídn˘ a profesionální pfiístup,
zákaznické karty, moÏnost platby platebními kartami,
poukázkami, e-tikety, uplatnûní senior pasÛ, pfiijímá-
me e-recepty, máme ‰irok˘ sortiment vãetnû homeo-
patik, kosmetiky, pfiírodní medicíny... 

A hlavnû nás baví starat se o va‰e zdraví! 

AKCE Barny's ACTIVE ALOE VERA forte 
2 x 500 ml

Extrakt z Aloe Vera lisovan˘ za studena.
PÛsobí detoxikaãnû, protizánûtlivû 

a protirakovinotvornû,celkovû oãi‰Èuje 
organismus a stimuluje imunitu.

Akãní cena dvojbalení je 399 Kã

Festival pro Ïidovskou ãtvrÈ s ná-
zvem Boskovice 2012 je zamûfien˘ na
propagaci jedineãné urbanistické pa-
mátky v tomto jihomoravském mûstû.
Od 5. do 8. ãervence 2012 se uskuteã-
ní jiÏ dvacát˘ roãník. âekají vás ãtyfii
dny nabité letní pohodou a zajíma-
vostmi z hudební, divadelní a filmové
scény, autorská ãtení, v˘stavy, pro-

hlídky Ïidovské ãtvrti, v˘tvarné dílny,
cyklov˘let a dal‰í pfiekvapení. Festi-
val ovládne celé mûsto a právû v tom
spoãívá jeho v˘jimeãnost.

Uvidíte tu a usly‰íte napfi Acollective
(ISR), Naãevu a speciální retro set live
Nebe je rud˘, Tata Bojs, Michala
Prokopa a Framus 5, americkou kapelu
Paramount Styles, Tu v dome (SK), 

ukrajinské duo Zapaska, OTK, Zuby
nehty, Dim Locator (Aus/UK), Jelly
Belly (SK), N‰oãi, Poetic Filharmony,
divadlo SKUTR, Lachtaní divadlo
Honzy Kovafiíka a mnoho dal‰ích.
Pfiipraveny jsou online pfienosy a free
wifi na v‰ech scénách. 

Permanentka na 4 dny stojí v pfied-
prodeji jen 450 Kã! A je k dostání v si-

tích Ticketstream, Ticketpro a Ticket-
portal. Bez servisních poplatkÛ pak vãí-
tárnû Unijazzu v Praze, v MIS
Boskovice a v prodejnû Rekomando
v Praze. Studenti mají slevu 100 Kã!! 

Text a foto: Unijazz
Více informací na 

www.boskovice-festival.cz

FESTIVAL

Skupina Tata Bojs.

âtyfii dny nabité letní pohodou a bohat˘m programem

Skupina Acollective z Izraele.
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V pátek, 1. ãervna 2012 bylo i pfies
nepfiízeÀ poãasí, vítr, zimu a chvílemi
i dé‰È, na Hybe‰ovû ulici v Boskovi-
cích ru‰no. Studenti 3. roãníku oboru
Veterinární prevence Vy‰‰í odborné
‰koly ekonomické a zdravotnické
a Stfiední ‰koly v Boskovicích v rám-
ci své odborné praxe pofiádali pod ve-
dením MVDr. Hany Kubûnové
a MVDr. ZdeÀka Smitky uÏ 5. roãník
V̆ stavy psích miláãkÛ. V leto‰ním
roãníku byla novû zafiazena dopro-
vodná disciplína Coursing.

Tato akce je pofiádána i pro ‰irokou
vefiejnost, kdy se mohou lidé buì pa-
sivnû nebo i aktivnû, tj. se sv˘mi
„psími miláãky” na v˘stavu pfiihlásit.
Letos bylo ve tfiech kategoriích (pod-
le velikosti a rasy) pfiihlá‰eno 57 pej-
skÛ.

V̆ stavu zahájila na ‰kolním hfii‰ti
krátk˘m uvítáním a proslovem paní
Mgr. Jifiina Odruchová, zástupkynû
fieditele S· Boskovice. Z Prahy na
v˘stavu zavítala rozhodãí mezinárod-
ního formátu, paní Mgr. Michaela
âermáková, která celou akci slovem
provázela a hodnotila jednotlivé pfii-
hlá‰ené pejsky. Komise rozhodãích
pejsky bodovala a paní Mgr. âermá-
ková coby hlavní rozhodãí sdûlovala
v˘sledky.

V‰ichni pfiihlá‰ení pejsci obdrÏeli
ta‰ku plnou uÏiteãn˘ch maliãkostí od
sponzorÛ a ti nejlep‰í v kaÏdé katego-
rii získali medaili a ceny pro vítûze.
Celá akce byla zdafiilá a ‰kola se tím-
to zdafiile zaãleÀuje do sportovního
dûní ve mûstû.

Text a foto: RePo

SoutûÏící pejsci.

Cyklostezka Mladkov – Boskovice
byla vybudována s cílem zv˘‰it bez-
peãnost dopravy a umoÏnit pohyb
cyklistÛm a pû‰ím v lokalitû, v níÏ je
problematick˘ pohyb cyklistÛ a pû‰ích
s ohledem na frekventovanou silnici
II/150. Cyklostezka propojuje obec
Mladkov s Boskovicemi. Obyvatelé
Mladkova získali moÏnost pû‰ího ne-
bo cyklistického spojení s vlastním
mûstem a nemusí se pohybovat ve vo-
zovce. Situace b˘vala kritická zejmé-
na pro rodiãe s dûtmi a také v zimním
období.

Cyklostezka mûfií 1158 metrÛ a její
‰írka ãiní 2,5 m. Charakter cyklostezky
je smí‰ená stezka pro pû‰í a cyklisty
nedûlená s opovídajícím dopravním
znaãením. Po cyklostezce se nesmí po-
hybovat motorová vozidla mimo tûch,
která zaji‰Èují údrÏbu. Cyklostezka by-
la vybudovaná díky dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Mûsto

získalo i dotaci na údrÏbu z prostfiedkÛ
Jihomoravského kraje. 

Stavba byla dokonãena v roce 2011
a letos mûsto Boskovice, Osadní v˘-
bor slouãené obce Mladkov a Matefi-
ská ‰kola Boskovice spoleãnû pfiipra-
vily na sobotu 9. ãervna „Spanilou
jízdu po cyklostezce”. Akce byla za-
hájena na odpoãívadle mezi mûstem
a obcí, kde dûti s rÛzn˘mi kolobûÏka-
mi, tfiíkolkami, koly, apod. startovaly
na dráhu 790 m dlouhou. Délka drá-
hy koresponduje s oslavami 790 let
od první písemné zmínky o Bosko-
vicích, a proto také byly dûtské do-
pravní prostfiedky ozdobeny vlajeã-
kami. PrÛvod dorazil do Mladkova na
hfii‰tû, kde ãlenové osadního v˘boru
pfiipravili soutûÏe a dûti mohly vyuÏít
také skákací hrad. 

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka mûsta Boskovice

Foto: archiv Ing. Vítkové

Rada mûsta odsouhlasila roz‰ífiení
autobusové linky ã. 250 o 2 páry spo-
jÛ s odjezdy v 17:35 a 19:35 ze za-
stávky Skalice nad Svitavou a zpût ze
zastávky Boskovice, KosmonautÛ

v 18:03 a 20:03. Rada mûsta také od-
souhlasila nav˘‰ení pfiíspûvku na
nadstandard dopravní obsluÏnosti,
cena bude stanovena po v˘bûrovém
fiízení. mp

V˘stava psích miláãkÛ
se zdafiila

Cyklostezka 
Mladkov-Boskovice

Boskov‰tí se mohou tû‰it
na roz‰ífiení 

autobusové linky

Boskovická radnice udûlila nûkte-
r˘m podnikatelÛm v˘jimky z vyhlá‰-
ky o ru‰ení noãního klidu, podnikate-
lÛm a provozovatelÛm restauraãních
a zábavn˘ch podnikÛ tak svitla nadû-
je na svûtlej‰í zítfiky.

A kde tedy zÛstane otevfieno o nû-
co déle? Prozatím mají z vyhlá‰ky
v˘jimku provozovatelka novinového

stánku Jana Siverová, dále provozo-
vatel Black Hill baru pan Radek
Dokoupil, Herna bar, Lucky bar,
Herna bar Tornado a Herna bar
Magic. 

Kromû paní Siverové, která má v˘-
jimku do 30. ãervna 2013, jsou ostat-
ní v˘jimky udûleny prozatím do 1.
ãervence 2012. mp

Radnice vydává v˘jimky
z vyhlá‰ky o ru‰ení 

noãního klidu

Start „Spanilé jízdy”.
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- pûstujeme-li vedle rÛÏí ães-
nek, budou mít rÛÏe nádherné
kvûty. Také ãesnek velmi dobfie
prospívá v blízkosti rÛÏí. Kofieny
rÛÏí si z ãesneku berou látku, kte-
rá m‰ice odpuzuje.

- rÛÏím se velmi zavdûãíte,
kdyÏ okolo nich lehce zahrabete
banánové slupky. Slupky mají
hodnû vápníku, hofiãíku, fosforeã-
nanu, sodíku, kyseliny kfiemiãitû
a síry. Je to jedno z nejlep‰ích
pfiírodních hnojiv.

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Víte, Ïe? RÛÏeLETO·NÍ NOVINKY 
NA ZÁMKU...
(Pokraãování ze strany 1)

Novû zrekonstruované jihov˘chod-
ní kfiídlo druhého podlaÏí zámku, které
je souãástí prohlídkové trasy, je vyhra-
zeno v˘stavám umûleck˘ch dûl. Ve
spolupráci s letovickou galerií Pex zde
vystavují pfiední souãasní v˘tvarníci:
Miroslav Netík, Josef MÏyk, Robert
Janás, Jan Spûváãek, Luká‰ Orlita,
Martin Salajka, Igor Grimmich, Jan
Gemrot, Jifií Hauschka a následovat
budou dal‰í umûlci. V‰echny v˘stavy
jsou prodejné, bliÏ‰í informace o vy-
stavujících a termínech v˘stav jsou u-
vedeny na stránkách zámku a galerie.

Na nádvofií je jiÏ zmínûná zámec-
ká restaurace „Jízdárna”, kde je moÏ-
né se velmi dobfie najíst (v˘bornû va-

fií ãeskou kuchyni – pozn. redakce)
nebo se jen obãerstvit, posedût s pfiá-
teli, oslavit cokoliv, od firemních ak-
cí, narození dítûte, rÛzná v˘roãí,
svatby,… Velmi pfiíjemn˘ personál
restaurace vám je zcela k dispozici.

KaÏdou první nedûli v mûsíci pro-
bíhá na zámeckém nádvofií „Burza”,
kde je moÏné cokoliv koupit, ale i pro-
dat. Více na www. zamekletovice.cz.

Od 1. kvûtna do 31. fiíjna je otev-
fieno dennû vãetnû pondûlí od 9:00
hodin do 18:00 hodin.

Tak neváhejte a urãitû se pfiijeìte
podívat i vy, náv‰tûva stojí za to
a kaÏd˘ si zde urãitû najde to své, co
ho zaujme. RePo

Foto: soukrom˘ archiv B. Vavfiíãka.
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Plány na vybudování pfiehrady
Kfietínka, (jejíÏ správn˘ název je
Vodní dílo Letovice), byly schvále-
ny jiÏ v roce 1969. V˘stavba byla za-
hájena v roce 1972 a dokonãena
o ãtyfii roky pozdûji; brzy budeme
slavit kulaté v˘roãí zahájení provo-
zu na pfiehradû. Díky odpovûdnému
pfiístupu radních okolních obcí pfii
tvorbû územního plánu, stále trvá 
omezení v˘stavby na bfiezích pfiehra-
dy. Kfietínka se tedy mÛÏe chlubit
pfiírodním vzhledem sv˘ch bfiehÛ
a bezprostfiedního okolí; je rájem ne-
jen pro rybáfie, rekreanty a jachtafie,
ale její nenaru‰ené Ïivotní prostfiedí
nám závidí mnozí turisté, ktefií pfie-
hradu nav‰tûvují. BohuÏel i tento,
zatím témûfi ideální stav, má svou
kaÀku na kráse; v létû jí b˘vá pfiíli‰
hlasitá hudební produkce elektronic-
ké hudby, kterou nepoãetná skupina
pfiíznivcÛ techna opakovanû provo-
zuje v areálu RS Svitavice. V˘konná
aparatura b˘vá bezohlednû zesílena
natolik, Ïe znepfiíjemÀuje pobyt
stovkám rekreantÛ, rybáfiÛ i obyvatel
obce Vranová. Doufejme, Ïe pfied-
stavitelé státní správy koneãnû na-
leznou fie‰ení tohoto problému. 

Povodí Moravy, s.p., které se

o vodní dílo stará, dokonãilo v minu-
l˘ch letech opravu návodního líce
hráze a pro leto‰ní rok, dle vyjádfiení
vedoucí provozu Blansko Ing.
Macháãkové, se jiÏ neplánují Ïádné
opravy, které by vyÏadovaly mimo-
fiádnou manipulaci s v˘‰kou hladiny
v pfiehradû. O pfiehradu peãuje nejen
statní správa; kaÏdé jaro se pod vede-
ním Fan-clubu BOP Kfietínka vydá
spousta dobrovolníkÛ vyãistit bfiehy
pfiehrady od odpadkÛ.

Jachetní oddíl uspofiádal jiÏ kon-
cem kvûtna men‰í regatu plachetnic
tfiídy Finn. Bûhem víkendu 18. - 19.
srpna se bude konat 12. roãník oblí-
beného závodÛ plachetnic a WS plo-
vákÛ Kfietínská Srandaregata. 

TJ Sokol Letovice za podpory
mûsta Letovice a pod zá‰titou staros-
ty Vladimíra Stejskala pfiipravuje na
sobotu 25. srpna dal‰í závod draãích
lodí - Kfietínka Cup 2012. Draãí lodû
budou k dispozici pro trénink jiÏ
v pátek.

V‰em pfiíznivcÛm na‰í krásné pfie-
hrady umístûné v pÛvabném údolí
pod Vysoãinou nezb˘vá neÏ popfiát
pfiíjemné letní poãasí a pohodu pfii
v‰ech rekreaãních aktivitách.

Text a foto: ph

Klá‰ter Milosrdn˘ch bratfií se fiadí
spoleãnû s farním kostelem sv. Prokopa
a zámkem mezi nejv˘znamnûj‰í leto-
vické památky. 

Od podzimu roku 2006 je díky vstfiíc-
nosti a ochotû fiádu Milosrdn˘ch bratfií
a vedení Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
v Letovicích moÏné tuto jedineãnou ar-
chitektonickou památku nav‰tívit.

Prohlídka s prÛvodcem zahrnuje v˘-
klad o historii a vzniku klá‰tera a náv‰tû-
vu unikátní zrestaurované barokní lékár-
ny, která se nachází v areálu klá‰tera.

Trvání prohlídky je asi pÛl hodiny,
dobrovolné vstupné zÛstává fiádu
Milosrdn˘ch bratfií. Kapacita prohlíd-
ky je maximálnû 20 osob, proto je
nutné si náv‰tûvu pfiedem telefonicky
rezervovat na informaãním centru,
tel.: 516 476 790, 739 396 538.

Prohlídky zaãínají pfied vchodem
do Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií,
v pfiípadû nepfiíznivého poãasí uvnitfi
budovy, pfied vrátnicí.

Text: EH
Foto: Petr Hanáãek

Kfietínka je pfiipravena 
na letní sezonu

Letní sezóny v knihovním 
a turistickém informaãním centru

Prohlídky historické lékárny 
v NMB Letovice

V rámci oslav 30 let od zaloÏení
matefiské ‰kolky na ulici Komenského
uspofiádala tato matefiinka pro dûti
sportovní olympiádu, na které zmûfii-
ly své síly dûti z matefisk˘ch ‰kol
v Letovicích. 

Poãasí pfiálo a tak se po slavnostním
nástupu osmi t˘mÛ ze tfií matefisk˘ch
‰kol - M· Komenského, M· âapkova
a M· Tfiebetínská, mohly dûti utkat
v nejrÛznûj‰ích disciplínách, jako jsou
skákání v pytli ãi jízda na kolobûÏ-
kách.

Vítûzi se staly v‰echny zúãastnûné
dûti, které jako odmûnu dostaly slad-
kou a voÀavou medaili z perníku.
První tfii tfiídy navíc získaly medaile 
opravdové a diplomy. Vítûzn˘ t˘m –
Mot˘lci z pofiádající M· Komenského,
pfievzal z rukou starosty mûsta putovní
pohár mûsta Letovic.

Paní fieditelka M· Komenského
Eva Pafiilová dûkuje v‰em, ktefií se na
pfiípravû olympiády podíleli.

Text: mp
Foto: archiv M· Komenského

Olympiáda matefisk˘ch ‰kol

Malí závodníci.

Letovické knihovní a turistické in-
formaãní centrum, které sídlí jiÏ nece-
l˘ rok na Tyr‰ovû ul. ã. 2, nabízí sv˘m
náv‰tûvníkÛm i v dobû letní sezóny
nepfietrÏit˘ provoz. MoÏnost obstarat
si zajímavé kniÏní publikace na dovo-
lenou tak mají ãtenáfii moÏnost po ce-
lé prázdniny. Knihovna - odd. pro do-
spûlé i ãítárna bude otevfiena beze
zmûny v obvyklou pÛjãovní dobu.

Knihovní odd. pro dûti a mládeÏ
bude v dobû letních prázdnin i dûtem
k dispozici, a to jako obvykle v ãase
prázdninovém, tedy v úter˘ a ãtvrtek
od 8 do12 hod., s v˘jimkou státního
svátku dne 5. ãervence.

Turistické informaãní centrum,
stejnû jako kaÏdoroãnû, roz‰ifiuje
svoji otevírací dobu v období 1.6. -
30.9. 2012 následnû: Po - Pá - 8.00 -
11.30 12.00-17.00, So - 9.00 -13.00,   

Ne -10.00 - 14.00
Pracovnice Knihovny i TIC

v Letovicích Vás srdeãnû zvou do
sv˘ch prostor, kde vám rády pomo-
hou jak s v˘bûrem kniÏním, tak
i s nabídkou vyuÏití volného ãasu
v rámci turistiky ãi spoleãensk˘ch -
kulturních i sportovních - akcí v dobû
dovolen˘ch.                                  

Za  MKS Letovice E.Hejlová
Foto: archiv MKS

Interiér TIC.Historická lékárna v NMB Letovice.
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Odpovídá starosta mûsta
BLANSKO

Ing. Lubomír Toufar:

Pane starosto, mÛÏete se prosím ve
struãnosti pfiedstavit?

Je mnû 58 let, jsem Ïenat˘, mám dvû
dospûlé dûti, syna a dceru. Po ukonãení
stfiední prÛmyslové ‰koly v Jedovnicích
jsem pÛsobil v rÛzn˘ch pozicích
v UNIVù Blansko do roku 1987. V·
vzdûlání jsem absolvoval na VUT Brno
formou dálkového ‰estiletého studia, 
obor organizace a fiízení, zakonãené v ro-
ce 1983. Dal‰ím m˘m profesním zafiaze-
ním byla funkce vedoucí odboru a referá-
tu na okresním úfiadu v Blansku.
Posledního1,5 roku ãinnosti OkÚ jsem
zde zastával funkci pfiednosty úfiadu. V le-
tech 2003 aÏ 2009 jsem byl fieditelem od-
louãeného pracovi‰tû Úfiadu pro zastupo-
vání státu ve vûcech majetkov˘ch. V ko-
munální politice pÛsobím jako ãlen zastu-
pitelstva od roku 2002 a ãlen rady mûsta
v letech 2002 - 2006. Od roku 2009 jsem
byl v uvolnûné funkci místostarosty mûs-
ta a po volbách 2010 jako starosta mûsta.
Jsem ãlenem âSSD od roku 2000.
Zastávám funkci pfiedsedy místní organi-
zace âSSD a jsem ãlenem ÚVV âSSD.

Jak˘ jste byl student? Dával jste
pfiednost sportu, kultufie nebo zábavû
a cestování? Byl jste Don Juan nebo
nesmûl˘ studentík? 

Byl jsem spí‰e nesmûl˘, prÛmûrn˘
student, vûnoval jsem se v rámci moÏ-
ností více sportu a zábavû, trochu cesto-
vání. Pfii studiu stfiední ‰koly jsem bohu-
Ïel trávil hodnû ãasu cestováním ze
Îìáru pfies Rájec a Blansko do Jedovnic
na prÛmyslovku a zpût. Tehdy pro umís-
tûní na internátu ‰koly nebyla rozhodují-
cí ãasová nároãnost cesty do ‰koly, ale
pouze vzdálenost bydli‰tû od ‰koly
vzdu‰nou ãarou. Nejnároãnûj‰í to bylo
ve druhém roãníku, kdy jsem pfiestupy
autobus - vlak – autobus absolvoval asi
mûsíc se zlomenou nohou v sádfie. 

Pamûtníci ocení, kdyÏ si vzpomene-
te na svou vojenskou sluÏbu.

Absolvoval jsem dvouletou základní
vojenskou sluÏbu; pÛl roku jsem byl
v poddÛstojnické ‰kole v Michalovcích
na v˘chodû Slovenska a zb˘vající ãas
u bojového útvaru v Mariánsk˘ch Láz-
ních. MÛj roãník byl snad poslední, kte-
r˘ byl hrd˘, Ïe jsme byli odvedeni. Poté
byli hrdiny ti, ktefií si opatfiili modrou
kníÏku. SlouÏil jsem u motostfieleckého
pluku jako stfielec operátor u BVP, ab-
solvoval jsem vojenskou pfiehlídku v ro-
ce 1975, nûkolik velk˘ch vojensk˘ch
cviãení a musím pfiiznat, Ïe to mûlo na
mû pozitivní úãinky. Kdybych o tom
rozhodoval, zachoval bych pÛlroãní po-
vinnou vojenskou sluÏbu i dnes.  

Cestujete rád? Kde jste byl nejdále?
Cestuji rád, posledních dvacet let

pfiedev‰ím do Francie, do mûsteãka
Ferney-Voltaire, nedaleko Îenevy, kde
Ïil básník a filosof Voltaire. V tomto
místû Ïil také mÛj str˘c, vysok˘ úfiedník
OSN (zemfiel pfied 4 léty), sociální de-
mokrat, kter˘ musel v roce 1948 odejít

do exilu a kde dosud Ïije jeho pozÛsta-
lá manÏelka. Mám tam spoustu zná-
m˘ch, pfiedev‰ím exulantÛ z roku 1948.
Mûsteãko leÏí v údolí mezi Alpami
a pohofiím Jura, v létû je moÏnost prima
koupání v Ïenevském jezefie, v zimû
pak kvalitní lyÏování a k tomu v‰emu
v˘borné jídlo a víno. Z m˘ch ostatních
cest - nejdál jsem byl na Baleársk˘ch
ostrovech na Mallorce.

Provozujete nyní nûjak˘ sport aktivnû? 
Aktivnû nesportuji, v rámci ãasov˘ch

moÏností si rád zahraji stolní tenis, rád
jezdím na kole a plavu. Fandím na‰im
sportovcÛm; fotbalistÛm, hokejistÛm
a samozfiejmû v‰em ostatním, ktefií dob-
fie reprezentují na‰e mûsto.

Jaké hudbû dáváte pfiednost? Kter˘
film, divadelní pfiedstavení nebo kon-
cert vás zaujal v poslední dobû? Kter˘
je vá‰ nejoblíbenûj‰í spisovatel?

Poslouchám v‰echny hudební Ïánry,
podle nálady, od klasiky pfies ‰ansony
a folk aÏ po rock.  

Moc se mi líbil koncert na‰eho souboru

Rastislav v bfieznu t.r. v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brnû, kdy dávali Dvofiákovu
Stabat Mater. Pohladil mû po du‰i i koncert
neprofesionálních komorních orchestrÛ
v Dûlnickém domû v Blansku konan˘ po-
slední kvûtnovou nedûli. Líbí se mi men‰í
divadelní scény, jako je brnûnské divadlo
Husa na provázku. M˘m oblíben˘m spiso-
vatelem je Karel âapek, uÏ proto, Ïe jeho
dílo je stále Ïivé a aktuální.

Jak˘ byl, nebo je, vá‰ nejvût‰í koní-
ãek?

Mám chalupu po rodiãích ve Îìáru,
kde jsem Ïil od maliãka do sv˘ch 28 let,
kdy jsem se pfiestûhoval do Blanska.
Zde se vûnuji zahrádce, chovám králíky
a pár slepic. âást ãasu vûnuji také své-
mu otci narozenému v roce 1924, se
kter˘m rád nav‰tûvuji jeho, a nyní i mé,
pfiátele dfiíve narozené. Tato setkání
jsou pro mû vÏdy pouãná a podnûtná.
Mám spoustu dal‰ích pfiátel a znám˘ch,
se kter˘mi se rád a ãasto setkávám pfii
rÛzn˘ch pfiíleÏitostech. M˘m koníãkem
je také houbafiení; mám svá tajná místa
v lese a samozfiejmû jím houby na
v‰echny moÏné zpÛsoby. Na zimu na-
kládám houby hfiibovité do pikantního
nálevu; slouÏí pak jako v˘borná pfiíloha. 

Tû‰í mû práce na radnici, která sice
zabere spoustu ãasu, ale odmûnou je,
kdyÏ se fiada vûcí podafií. Zajímám se sa-
mozfiejmû o politiku. Leno‰ení mû neba-
ví, mám radûji, kdyÏ se pofiád nûco dûje.

Co rád jíte a pijete? Jaká je va‰e
pravidelná snídanû?

Mám rád francouzskou kuchyni, za
kterou jezdím pravidelnû do Francie.
Víno mám nejradûji dobré moravské.
Doma jím s oblibou klasickou ãeskou
kuchyni. KdyÏ mám volno, dám si s chu-
tí k snídani vafiená vejce na mûkko od
sv˘ch slepiãek a kousek dobrého uzené-
ho. Nedûlá mi problémy si nûco dobrého
sám pfiipravit, jako napfi. pikantní hovûzí
gulá‰, tatarák, ãi kachnu se zelím a bram-
borov˘m knedlíkem. V létû si pochut-
nám na kusu dobrého masa na grilu, k to-
mu je nejlep‰í pivo od ãepu.

Ing. Toufar pod Mont Blancem. Foto: archiv Ing. Toufara

ZPOVùë STAROSTÒ
Kdo vede na‰e mûsta? Zkusíme pfiiblíÏit pfiedstavitele, ktefií fiídí radnice. Tentokrát se

neptáme jaké zastávají politické názory a jak jsou dobfií hospodáfii, ale jací jsou to li-
dé, jaké mají koníãky, soukromé záliby a tfieba také co snídají. StarostÛm Blanska,
Boskovic a Letovic poloÏily Listy regionÛ stejné otázky.
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Vladimír Stejskal pfii náv‰tûvû jachtafiÛ 
na Kfietínce. Foto: Petr Hanáãek

Ing. Dohnálek s dcerou a synem. Foto: archiv 
Ing. Dohnálka

Cestujete rád? Kde
jste byl nejdále?

Cestuji rád, ale mu-
sím fiíct, Ïe hlavnû
v posledních letech se
rád vracím; na cestách
se velice tû‰ím domÛ.
Nejsem zcela jistû
svûtobûÏník, zatím
jsem neopustil hrani-
ce Evropy, ale lákají
mne jak USA, tak tfie-
ba i Rusko. Snad se
najde ãas a tím svûto-
bûÏníkem se alespoÀ
na chvíli stanu.

Provozujete nyní
nûjak˘ sport aktiv-
nû? 

Odpovídá starosta mûsta
BOSKOVICE

Ing. Jaroslav Dohnálek:

Pane starosto, mÛÏete se prosím ve
struãnosti pfiedstavit?

Jsem stár 48 let, Ïenat˘, máme 2
dûti; dcera má 17 rokÛ, syn 14.
Studoval jsem na VUT Brno, strojní
fakultû. Po vystudování jsem pÛsobil
v bankovnictví a také jako finanãní
manaÏer. Poslední moje profesní zafia-
zení pfied tím, neÏ jsem se stal staros-
tou, bylo vedení spoleãnosti vlastnûné
mûstem. 

Jak˘ jste byl student? Dával jste
pfiednost sportu, kultufie nebo zábavû
a cestování? Byl jste Don Juan nebo
nesmûl˘ studentík? 

Pro mnû byl jednoznaãnû na prvním
místû sport; za Minervu Boskovice
jsem mnoho let hrál kopanou. Musím
fiíci, Ïe jsem nehrál nijak moc dobfie, za-
to ale velice rád a dodnes mám z té do-
by obrovské mnoÏství kamarádÛ a pfiá-
tel. Ona vlastnû k tomu fotbalu patfiila
vÏdy i velká porce zábavy, o kterou
jsem urãitû nebyl ochuzen. A k té po-
slední otázce - Don Juan jsem zcela jis-
tû nebyl, tûmto typÛm kamarádÛ jsem
ti‰e závidûl.   

Pamûtníci ocení, kdyÏ si vzpomene-
te na svou vojenskou sluÏbu.

Jako absolvent vysoké ‰koly jsem byl
na vojnû jen rok, ov‰em po dvou pfied-
chozích letech vojenské pfiípravy, která
byla souãástí povinné v˘uky na fakultû.
Vojnu jsem proÏil v Plzni u dûlostfielec-
kého útvaru.

Dnes jiÏ opravdu jen rekreaãnû a ne-
pravidelnû - pfiedev‰ím v zimû si zahra-
ji s pfiáteli v hale fotbal.

Jako diváka mne láká kopaná, hokej
a atletika.

Jaké hudbû dáváte pfiednost? Kter˘
film, divadelní pfiedstavení nebo kon-
cert vás zaujal v poslední dobû? Kter˘
je vá‰ nejoblíbenûj‰í spisovatel?

V hudbû jsem se nepotatil; mÛj otec
byl vynikající muzikant, hrál v˘bornû
na klarinet i saxofon. Já jsem do sv˘ch
18 rokÛ hrával na trubku, ale s poãát-
kem studia na vysoké ‰kole jsem ji od-
loÏil a za 30 uplynul˘ch rokÛ jsem ji vy-
táhl jen dvakrát.

V hudbû nemám vyhranûn˘ Ïánr,
klidnû si poslechnu v‰e - od váÏné mu-
ziky pfies dechovku aÏ po rock – záleÏí
jen na tom, na co mám aktuálnû náladu.

Na koncerty, do divadla, ãi do kina
nechodím k mé ‰kodû ãasto. Z filmÛ
preferuji díla ãesk˘ch reÏisérÛ, v diva-
dle jsem byl v Brnû jen na nûkolika 
operách. V oblasti literatury se musím
pochlubit, Ïe mám pfieãteno skoro v‰e
od Fredericka Forsytha; je mnû ale jas-
né, Ïe tím zcela jistû nepotû‰ím pfiízniv-
ce klasické literatury. 

Jak˘ byl, nebo je, vá‰ nejvût‰í koní-
ãek?

Je-li leno‰ení také koníãek, tak mne
baví dodnes, ale spí‰ jen jako zboÏné
pfiání, ve skuteãnosti na nûj nemám Ïád-
n˘ ãas. S postupujícím vûkem se zaãí-
nám ãím dál více ohlíÏet po moÏnostech
zahrádkáfiské ãinnosti; tedy mimo oko-
pávání, na které mám pfiímo alergii.
Baví mne prostû nûjaká fyzická aktivita.
Pfiedev‰ím se  snaÏím ve voln˘ch chví-

lích vûnovat rodinû, kterou aã nerad
a nedobrovolnû, ale pfiesto zanedbávám.

Co rád jíte a pijete? Jaká je va‰e
pravidelná snídanû?

BohuÏel léta praktikuji nepravidelnou
snídani a aÏ poslední dobou se snaÏím
s tímto zlozvykem nûco dûlat. Je na mû
i vidût, Ïe nepohrdnu dobr˘m pivem

a klasick˘mi ãesk˘mi jídly. Mám rád 
omáãky, ke kter˘m patfií knedlík; mezi
má oblíbená jídla patfií také ‰penát, ka-
pusta, segedínsk˘ gulá‰... Ov‰em ani do-
br˘ steak rozhodnû neodmítnu. Z m˘ch
stravovacích návykÛ a chutí vstávají
pfiíznivcÛm zdravého jídelníãku vlasy
hrÛzou na hlavû, ale to co mû chutná, uÏ
ve svém vûku asi neumím zmûnit. 

Odpovídá starosta mûsta
LETOVICE

Vladimír Stejskal:

Pane starosto, mÛÏete se pro-
sím ve struãnosti pfiedstavit?

Je mnû krásn˘ch 54 let, jsem ‰Èast-
nû podruhé Ïenat˘. Mám celkem 4
dûti, samá dûvãata ve vûku 30, 28,
18, a 12 let. Do na‰í domácnosti pat-
fií i psí dáma Kikina, ta má 7 psích
let. Po ukonãení Z· jsem nastoupil
do uãení a získal v˘uãní list strojního
zámeãníka. Pfii zamûstnání jsem pak
formou veãerního studia absolvoval
strojní prÛmyslovku v Brnû. Pfied
vstupem do komunální politiky a na
letovickou radnici jsem byl obchod-
ní zástupce pro JmK v oblasti kovo-
vého a barevného odpadu.

Jak˘ jste byl student? Dával jste
pfiednost sportu, kultufie nebo zábavû
a cestování? Byl jste Don Juan nebo
nesmûl˘ studentík? 

Pfii studiích byl na prvním místû sport,
pak zábava, cestování a kultura. Ta posled-
ní otázka je dobrá, musím neskromnû fiíct,
Ïe v‰ude jsem pro‰el bez ztráty kytiãky.
V uãení jsem asi byl Don Juan, mûli jsme
ve tfiídû 22 dûvãat; a to bylo moc dobré
(smích). Rád pozdravuji touto cestou dívky
z Tylexu, které se uãily v letech 73 aÏ 76.

Pamûtníci ocení, kdyÏ si vzpomene-
te na svou vojenskou sluÏbu.

Jo, vojna, hned bych si ji zopakoval,
a rád. Hrál jsem v Dukle volejbal; kdyÏ
jsem ‰el do civilu, tak kanady byly jako no-
vé, zato vycházkové polobotky jsem zniãil
patery. Na vojnu opravdu rád vzpomínám.

Cestujete rád? Kde jste byl nejdále?
Cestuji rád, vût‰inou po Evropû, jed-

nou jsem byl za velkou louÏí a pak také
v Africe na dovolené. 

Provozujete nyní nûjak˘ sport aktivnû? 
Sleduji ve‰ker˘ sport jako divák,

hlavnû hokej a fotbal. Aktivnû hraji je‰-
tû hokej v brance za místní druÏstvo.
Jediné, co mû nebaví, je box.

Jaké hudbû dáváte pfiednost? Kter˘
film, divadelní pfiedstavení nebo kon-
cert vás zaujal v poslední dobû? Kter˘
je vá‰ nejoblíbenûj‰í spisovatel?

Poslouchám v‰echno. V populární
hudbû jsem odkojen interprety jako
Gott, ABBA, ·pinarová, Neckáfi a mno-
ho dal‰ích podobn˘ch. Ale zároveÀ si ta-
ké rád poslechnu hudbu na‰ich klasikÛ.

Z filmÛ mám rád hlavnû ãeské a také
rÛzné detektivky a váleãné filmy.

Jak˘ byl, nebo je, vá‰ nejvût‰í koníãek?
Moje hlavní zájmy tvofií rodina, pak

sport a zase sport. V mládí to bylo je‰tû
lepení modelÛ letadel. Teì zaãíná b˘t
m˘m velk˘m koníãkem leÏení u spor-
tovního pfienosu :-)

Co rád jíte a pijete? Jaká je va‰e
pravidelná snídanû?

Co se jídel t˘ãe tak jsem náruÏiv˘ gur-
mán; mám rád tataráãek, smaÏen˘ fiízek,
steak z dobrého masa. Nemusím dr‰Èko-
vou polévku, zato miluji buchtiãky s má-
kem a kynuté knedlíky s meruÀkami. 

Na zapití dobfie vychlazené pivo, ví-
no mám radûji ãervené a dobrou slivo-
viãkou urãitû také nepohrdnu.

Starosty vyzpovídal a za odpovûdi 
podûkoval Petr Hanáãek.

• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605
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Struãná verze romantického
pfiíbûhu plného nev‰edních 

událostí je následující:
Caroline se narodila na Hanno-

versku 27. listopadu roku 1768
v Hildesheimu. Její otec, generál
Wilhelm von Linsingen, byl dÛvûr-
n˘m pfiítelem anglického králov-
ského páru Jifiího III. a Charlotty
Sophie. Hannoverská oblast patfiila
tehdy k anglické unii. Pfii spoleãen-
ském styku obou rodin se Caroline
velice sblíÏila s královsk˘m synem,
jímÏ byl princ William Henry, vé-
voda z Clarence, kter˘ se stal po ro-
ce 1830 anglick˘m králem Vilé-
mem IV. 

Princ William a Caroline se za-
milovali natolik, Ïe navzdory teh-
dej‰ím konvencím, uzavfieli roku
1791 v lázních Pyrmont v lesní
kapli tajn˘ protestantsk˘ sÀatek.
Anglická královna se pozdûji
o sÀatku dozvûdûla a spoleãensky
nerovn˘ svazek pokládala za neú-
nosn˘. Neustále usilovala o jeho
anulaci, aÏ byl roku 1794 koneãnû
zru‰en. 

Citlivá Caroline nesla následky
ztráty manÏela velice tûÏce.
Následkem du‰evního vypûtí z roz-
luky upadla zanedlouho do hlubo-
kého bezvûdomí a lékafii ji povaÏo-
vali za zemfielou. Pfied pohfibením ji

zachránilo úsilí Dr. Adolfa Meine-
ke, kterému se podafiilo navrátit ji
opût do Ïivota. Z velké vdûãnosti se
pozdûji za nûho provdala. Dr.
Meineke vystudoval kromû medicí-
ny také chemii, jíÏ dal pfiednost
pfied lékafiskou praxí. Z toho dÛvo-
du pfiijal místo chemika v huti sta-
rohrabûte Salma v Blansku. Tehdy
byly Salmovy Ïelezárny mimo jiné
proslulé v˘robou umûlecké litiny
i nûkolika objevy do té doby nezná-
m˘ch chemick˘ch komponentÛ. 

Dcera manÏelÛ Meinekeov˘ch
Henrietta uzavfiela roku 1813 sÀa-

tek s Karlem Teubnerem, horním
a hutním správcem Salmov˘ch Ïe-
lezáren. Bydlela v blanenském
zámku, kde ji Caroline o vánocích
nav‰tívila. Zde v‰ak tûÏce onemoc-
nûla a 31. ledna 1815 zemfiela. Byla
pochována u zdej‰ího kostela sv.
Martina, kam byly aÏ do roku 1830
ukládány pozÛstatky zesnul˘ch.
Poté byl hfibitov zru‰en. V roce
1888 vûnovali blanen‰tí vlastenci
vedeni Dr. Jindfiichem Wankelem
Carolinû pamûtní desku a umístili ji
u hfibitovní zdi. PÛvodní deska byla
po léta témûfi ztracena. Teprve roku

1927 byla zásluhou místního kate-
chety zase nalezena a pfienesena na
pÛvodní místo. âasem ale zvûtrala
natolik, Ïe musela b˘t pofiízena její
replika. 

Roku 2008 mûsto Blansko spolu
s farním úfiadem ¤ímskokatolické
církve historickou památku opût ob-
novilo. Na pozemku nûkdej‰ího hfibi-
tova byl u chrámu sv. Martina posta-
ven nov˘ památník. Nyní je zde py-
lon klasicistního tvaru nesoucí jméno
zesnulé spolu s dal‰ími údaji pfiipo-
mínajícími ony události. Okolí pa-
mátníku je doplnûno rozsáhl˘m rozá-
riem. Kefiíky s rÛznobarevn˘mi kvû-
ty jsou uspofiádány do tvaru iniciál
Caroline Meineke – „CM”. 

Nev‰ední osud Caroliny si tím
pfiipomínají nejen zdej‰í obãané, ale
zajímají se o nûj i mnozí náv‰tûvní-
ci blanenska a Moravského krasu.

Text a foto: stam

U starobylého chrámu svatého Martina v Blansku na Moravû, zaloÏeného ve 12. století olomouck˘m biskupem Zdíkem,
byl obnoven symbolick˘ památník Caroliny Meineke, rozené von Linsingen. Pohnuté Ïivotní cesty této baronesy, s pfií-
bûhem pfiipomínajícím kapitoly z novoromantické literatury, jsou v‰ak doloÏeny faktografick˘mi studiemi. O osudu této
‰lechtiãny se zmiÀuje jiÏ Dr. Med. Jindfiich Wankel ve své knize „Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer
Vergangenheit”, vydané ve Vídni roku 1882. Tématem se zab˘vali i dal‰í soudobí historikové. 

Památník Caroliny Meineke 
u chrámu sv. Martina v Blansku.

V souãasné dobû probíhá optimalizace stfiedních ‰kol a je zfiejmé, Ïe v prÛbûhu dvou let dojde k úbytku míst
na gymnáziích. ¤e‰ením pro rodiãe, kter˘m na vzdûlání jejich dûtí záleÏí, mÛÏe b˘t ‰estileté gymnázium
v Rájci-Jestfiebí, jediné ‰estileté gymnázium v regionu. O jeho kvalitû není tfieba pochybovat. O v‰ech
aktivitách ‰koly se mÛÏete dozvûdût na webov˘ch stránkách a také doporuãujeme náv‰tûvu ‰koly. 
Hlavní pfiedností je prostfiedí rodinného typu, men‰í studijní kolektivy, individuální studijní plán, kvalitní
pedagogick˘ sbor a ‰iroká nabídka aktivit v prÛbûhu studia.

- pfiijímací zkou‰ka se nekoná, uchazeãi jsou pfiijati na základû v˘sledkÛ studia na Z·
- pfiijatí studenti mají moÏnost v druhé polovinû záfií vycestovat na v˘ukov˘ pobyt do Anglie 

Ve‰keré informace mÛÏete získat na telefonních ãíslech 516 432 181, 603 588 369 
nebo webov˘ch stránkách www.gymnaziumrajec.cz

- pfiijatí studenti neplatí první dva roky Ïádné ‰kolné

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí nabízí pro následující ‰kolní rok
2012/2013 osm voln˘ch míst ke studiu v ‰estiletém oboru
gymnázia. Ke studiu se mohou hlásit Ïáci ze 7. tfiíd Z·. 

·estileté gymnázium je fie‰ením

První manželka pozdějšího anglického
krále Viléma IV. má hrob v Blansku

Znáte nûkoho zajímavého
v na‰em regionu?

Dejte nám tip na zajímav˘
rozhovor.

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah

MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin
(Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157
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Zájemce po‰le pfiihlá‰ku a ãeká na
pfiijímací fiízení. Jak probíhá?

Je tfieba doloÏit maturitní vysvûdãení a po-
kud má zájemce prÛmûr známek do 2,25, je
pfiijat bez pfiijímaãek. KdyÏ je prÛmûr hor‰í,
podrobí se testu v‰eobecného pfiehledu, jehoÏ
vzory lze nalézt na na‰ich webov˘ch strán-
kách. Zkou‰ku z cizího jazyka zájemci
o kombinovanou formu studia neskládají.
A pokud jsou absolventy VO· nebo jiné V·,
jsou pfiijímáni ke studiu bez pfiijímacího fiíze-
ní jen na základû doloÏení diplomu.

SV·E je soukromá ‰kola, platí se tu
‰kolné. V jaké v˘‰i?

Ve v˘‰i 15 000 Kã za semestr. Platbu za
první semestr je nutné uhradit do konce
srpna, za letní semestr potom pfied jeho za-
ãátkem. Od druhého semestru je moÏné za-
Ïádat o splátkov˘ kalendáfi a uhradit ‰kolné
v pûti splátkách. Je‰tû je tfieba dodat, Ïe v˘-
‰e ‰kolného se v prÛbûhu studia nemûní, je
garantována po celou dobu stejná ãástka.

Jak ãasto probíhá v˘uka pro studen-
ty kombinované formy?

Podle oboru – ve ãtyfiech aÏ pûti víkendo-
v˘ch soustfiedûních za semestr. 

Jsou pfiedná‰ky povinné?
U nás není povinná docházka na v˘uku.

KaÏd˘ musí sám zváÏit, co je pro nûj v˘hod-
né a únosné. 

Jak se do Znojma student dostane?
Autobusem i vlakem. Z nádraÏí to je do

‰koly deset minut chÛze. Pokud pfiijede autem,
je moÏné zaparkovat ho pfies noc na parkovi‰-
ti v areálu ‰koly. Studenti k nám dojíÏdûjí z ce-
lé âeské republiky, ale i ze zahraniãí. 

Je problém se v dobû v˘uky ve
Znojmû ubytovat?

KaÏd˘ zájemce obdrÏí seznam ubytova-
cích kapacit ve mûstû a je na nûm, aby si za-
jistil nocleh v penzionu nebo v hotelu. Prostû
podle sv˘ch poÏadavkÛ a moÏností. Nabídka
je skuteãnû ‰iroká a platí se od 230 Kã v˘‰e.
Dobr˘ penzion s dostateãnou kapacitou je
napfiíklad deset minut od ‰koly.

KdyÏ pfiijde student do ‰koly o víkendu,
najde dvefie studijního oddûlení zavfiené?

To rozhodnû ne! Jsme tady pro studenty
a pro v‰echny zájemce kdykoli kaÏdé dopo-
ledne v pracovních dnech, v úter˘ do 17.00
a v pátek dokonce do 19.00 hodin. Studijní
oddûlení b˘vá zpravidla otevfieno i v sobotu
dopoledne.

Nûktefií studenti jsou uÏ ze ‰kolních
lavic del‰í dobu. Co kdyÏ mají problémy
se zvládnutím uãiva?

Studenti si mohou dohodnout individuál-
ní konzultace. Pedagogové  s nimi komuni-
kují, hledají cesty, jak vyjít vstfiíc tûm, ktefií
mají o studium zájem, neodb˘vají ho. Na
soukromé znojemské ‰kole je moÏné si do-
konce v nûkter˘ch pfiípadech dohodnout i in-
dividuální termíny, pokud mûl student ãaso-
v˘ nebo pracovní problém a nestihl se pfii-
pravit podle sv˘ch pfiedstav a podle poÏa-
davkÛ vyuãujícího.

Zejména u dfiíve narozen˘ch studen-
tÛ se obãas objevují obavy ze studia ci-
zích jazykÛ.

V prÛbûhu bakaláfiského studia musí stu-
dent sloÏit z cizího jazyka pfiíslu‰nou zkou‰ku.

Vybrat si mÛÏe angliãtinu, nûmãinu nebo ru‰-
tinu. K pfiípravû na zkou‰ku existují kursy,
které pomohou studentÛm látku zvládnout.

Mnozí mají strach z matematiky.
Matematika rozhodnû u nás není ten nej-

tûÏ‰í pfiedmût. Dá se zvládnout. SloÏitûj‰í to
samozfiejmû je pro studenty, ktefií uÏ mají ma-
turitu nûjak˘ rok za sebou nebo neabsolvova-
li zrovna obchodní akademii nebo gymnázi-
um. A právû pro nû se otevírají pfiípravné kur-
sy, ve kter˘ch se opakuje stfiedo‰kolská mate-
matika. KdyÏ pak studenti poÏádají o indivi-
duální konzultace bûhem semestru, vÏdycky
jim pfiedná‰ející vyjde vstfiíc. Zodpovûdnû
mohu fiíci, Ïe matematika není pfiedmût, na
kterém by se ve Znojmû „konãilo.”

Má student dostatek ãasu na to, aby
zvládl v‰echny zkou‰ky a zápoãty?

I na SV·E funguje kreditní systém.
A zkou‰kové období pro studenty v kombino-
vané formû studia je prodlouÏeno tak, Ïe zim-
ní semestr konãí 15. dubna a letní se uzavírá
15. listopadu. Je to pro „dálkafie” velmi vstfiíc-
né gesto. V‰echno se dá v pohodû stihnout.

STA≈TE SE STUDENTEM SV·E 

CO JE·Tù CHCETE O STUDIU NA SV·E VùDùT

Rozhodne-li se ãlovûk, Ïe si roz‰ífií vzdûlání, nabízí se mu v dne‰ní dobû hodnû moÏností. ZáleÏí na nûm, co upfiednostní. Pokud hledá kvalitu, pfiíjemné prostfiedí, vstfiícn˘ a indivi-
duální pfiístup, v praxi vyhledávané obory – pak je studium na znojemské vysoké ‰kole urãitû ta správná volba. Soukromá vysoká ‰kola ekonomická ve Znojmû si zakládá na tom, Ïe
sv˘m absolventÛm zprostfiedkovává vûdomosti, které nejsou pouh˘m souborem teoretick˘ch definic. Poskytuje jim informace, které mohou hned aktivnû uÏívat. Takov˘to pfiístup stu-
denti kombinované formy velmi oceÀují, neboÈ mohou znalosti získané ve ‰kole porovnávat s praxí a samozfiejmû je i v praxi vyuÏívat. 

Ve prospûch studia na SV·E ve Znojmû mluví navíc i individuální pfiístup vyuãujících ke studentÛm. To ulehãuje „dálkafiÛm” starosti, které jim studium pfii zamûstnání ãasto pfiiná‰í.

Skoro v‰echno, co potfiebuje zájemce vûdût o poÏadavcích k pfiijímacímu fiízení ãi o podmínkách studia na Soukromé vysoké ‰kole ekonomické Znojmo, najde na webov˘ch strán-
kách www.svse.cz. Oficiální portál ‰koly podává pfiehledné a vyãerpávající informace o studijních oborech, které ‰kola nabízí, o podávání pfiihlá‰ek, pfiijímacím fiízení, o ‰kolném,
ubytování a o v‰ech dal‰ích dÛleÏit˘ch záleÏitostech. VÏdycky ale existují vûci, které ãlovûk potfiebuje dÛkladnû vysvûtlit, vûci, na které je i ten nejdÛmyslnûj‰í elektronick˘ systém krát-
k˘. Pokud vám tedy nestaãí informace z portálu ‰koly nebo jste tfieba odpovûì na svou otázku na webu nena‰li vÛbec, mohou vás uspokojit následující fiádky. Jsou kopií nejãastûji kla-
den˘ch telefonick˘ch, e-mailov˘ch i ústních dotazÛ, na které odpovídají potenciálním pfií‰tím studentÛm pracovnice studijního oddûlení SV·E. 
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Franti‰ek Jalov˘ – blanensk˘ historik
Znám˘ blanensk˘ historik, Franti‰ek

Jalov˘, zab˘vající se zejména dokumen-
tací místních stavebních památek, oslavil
20. kvûtna 2012 jedenaosmdesát let.
Narodil se v Horní Palavû, kde proÏíval
své mládí. Po základním vzdûlání absol-
voval Odborné uãili‰tû tradiãního podni-
ku âKD, specializaci nástrojafiskou.
Uvedená profese vyÏaduje spolehlivou
a precizní práci, kterou nadále uplatÀuje
pfii své dlouholeté zálibû – od roku 1965
sestavuje znamenit˘ soubor tisícÛ syste-
maticky veden˘ch poloÏek z rozliãn˘ch
oblastí stavebního rozvoje blanenska,

a to od historick˘ch snímkÛ a dokladÛ aÏ
po souãasnost. K tomuto úãelu si nedáv-
no osvojil novou techniku s digitálním
fotopfiístrojem i obsluhu PC. Sbírky his-
torick˘ch pohlednic také vystavuje indi-
viduálnû nebo jimi doplÀuje dal‰í tema-
tické akce. Na v˘stavách je zasvûcenû
komentuje posluchaãÛm. Spolupracuje
rovnûÏ s místním archivem i Moravsk˘m
zemsk˘m archivem v Brnû, vyhledává
informace na Katastrálních úfiadech
i mezi blanensk˘mi pamûtníky. 

Pan Jalov˘ je pfiitom neobyãejnû
skromn˘ a pfiátelsk˘, kromû obdivu jeho

znám˘ch si jistû zasluhuje za svou pro-
spû‰nou ãinnost ocenûní i podûkování.
Patfií k tûm blanensk˘m obãanÛm, ktefií
se obûtavû vûnují pozoruhodnému odka-
zu na‰ich pfiedkÛ. Bez jejich pfiiãinûní by
mnohá historická fakta zÛstávala stále
nepoznaná.

Pfiátelé a známí pfiejí milému Franti‰-
kovi v‰e nejlep‰í do dal‰ích let, hlavnû
upevnûné zdraví, aby jeho snahy na za-
chování kulturních památek byly nadále
zdrojem pouãení pro znalce i ‰irokou ve-
fiejnost.

Text a foto: stam Franti‰ek Jalov˘.

Nezávislá poradenská spoleãnost Salve Finance a.s.
vypisuje v˘bûrové fiízení na pozici

VEDOUCÍ KANCELÁ¤E
pro region Boskovice

PoÏadujeme: Nabízíme:
� stfiedo‰kolské vzdûlání � zázemí prosperující spoleãnosti
� komunikativnost � kariérní rÛst
� organizaãní schopnosti � systém vzdûlávání
� znalost práce na PC � nadprÛmûrn˘ v˘dûlek
� samostatnost

Îivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu: vesely@salvefinance.cz,
nebo nás kontaktujte na tel. 775 775 015, 775 731 779.

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 po rekon-
strukci v Boskovi-
cích se zahradou
o CP 456 m2.
Cena 2 050 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pozemek ke stavbû
RD v obci Such˘
o CP 624 m2. 
IS: na hranici.
Cena vã. provize
240 000 Kã
Tel.: 733 713 239

RD v Boskovicích
o 3 NP k bydlení
i podnikání 
o CP 568 m2.
Cena 5 600 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pfievod práv k slun.
bytu 3+1 v Blansku
s vl. topením o CP 82
m2. Cena vãet. vyba-
vení 1 790 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239
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PODùKOVÁNÍ 

Chceme touto cestou poděkovat 
paní primářce MUDr. Naděždě Formánkové, 

lékařce MUDr. Denise Vajdákové i všem ostatním zaměstnan-
cům oddělení intermediální péče Nemocnice Blansko, že se až
do posledního okamžiku výborně starali o pana Josefa Rychnovského,
který zde byl hospitalizován. Velmi si vážíme jejich profesionálního a
současně osobního přístupu.Náš dík patří také těm, kteří se účastnili

rozloučení s panem Rychnovským ve smuteční obřadní síni města
Blansko, i těm, kteří nám svou soustrast vyjádřili písemně. Ceníme si

poskytnuté podpory a děkujeme za všechny květinové dary.
Manželka Naďa a dcery

➨ Prodám novostavbu 
rodinného domu 5 kk v Boskovicích, 3 krytá
stání pro auta, 70 m2 terasa, celková plocha
s okrasnou zahradou a koupacím jezerem
1780 m2, nádherná a klidná lokalita (ne satelit).
Nejsem RK! Tel.: 608 889 006, 777 948 940. 
➨ Prodám ‰edou teraso dlaÏbu 30 x 30,
cca 35 m2 , betonové kostky hnûdé 12 x 12
a 12 x 17, tl. 6 cm cca 15 m2 a schodové
ná‰lapy dfievûné hnûdé 30 x 102 x 4 cm.
V‰e pouÏité, v dobrém stavu. Cena doho-
dou, tel.: 777 658 400. 
➨ Prodám ihned obyvateln˘ 
podsklepen˘ RD 3+1 v obci âernovice
u Boskovic. V objektu je pfiípojka plynu, vo-
dovodu i kanalizace, garáÏ. Topení - tuhá
paliva, akumulaãní kamna, krb. Cena
480.000 Kã. Bez RK, tel.: 731 448 082, jur-
ny@post.cz.  
➨ Prodám kombinovanou lednici 
Elektrolux (mrazniãka má 3 ‰uplíky). Stará
3 roky, cena dohodou, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám pultov˘ mrazák Zanussi,
cena 2 000 Kã, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám koãárek QUINNY BUZZ 
- trojkombinace (korbiãka DREAMY, spor-
tovní sedaãka, autosedaãka MAXI COSI + 
adaptéry), v‰e v barvû NAVY- ãerno modrá
s reflexy. Souãástí je buzz box, originální
ko‰ík pod koãárek, slídy a Quiiny fusak po
jednom dítûti (cena fusaku 2000 Kã) daruji
ke koãárku. V‰e zachovalé. PÛvodní cena 23
000 Kã, nyní 4 500 Kã, tel.: 728 781 300.

➨ Koupím star‰í silnûj‰í linoleum
v obstojném stavu do velké garáÏe, moÏné
ze spodní strany i s filcem. Za rozumnou
cenu, tel.: 603 293 707, email: fa.svobo-
da@email.cz. 
➨ Koupím za rozumnou cenu 
krycí plachtu z náklaìáku ãi kamionu, v ob-
stojném stavu, tel.: 603 293 707, email:
fa.svoboda@email.cz. 
➨ Koupím ve‰keré staroÏitnosti, 
tel.: 602 528 912. 
➨ Koupím star‰í RD v Blansku 
nebo v pfiímûstsk˘ch ãástech (Tûchov,
Horní Lhota, Dolní Lhota, Klepaãov), tel.:
603 905 438. 
➨ Koupím v Blansku byt 2+1nebo 1+1,
tel.: 731 083 618.

➨ Vymûním byt v OV 1+1
lodÏie v Boskovicích, za obecní byt
v Boskovicích nebo Brnû 3+1 (2+1) lo-
dÏie nebo balkón a doplatek, tel.: 776
389 720. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM KOUPÍM

NABÍZÍM

➨ Hledám pronájem garáÏe v Blansku, 
tel.: 773 453 628.

HLEDÁM

 prodej stavebnin a hospodáfisk˘ch potfieb
 v˘roba a prodej krmn˘ch smûsí
 prodej pneumatik
 ‰ití pracovních odûvÛ a softschellov˘ch bund

Listy regionÛ pfiipravily pro své ãtenáfie lu‰tûní oblíbené logické hry su-
doku, které provûfií jejich mozkové závity. Odmûnou za vylu‰tûní bude
pro 2 vylosované z kaÏdé obtíÏnosti hudební CD skupiny Pozdní sbûr,
o které jsme psali v kvûtnovém ãísle. Celkem tedy rozdáme 4 CD.

SoutûÏ probíhá ve
dvou kategoriích
dle obtíÏnosti –
stfiední a tûÏká. 

Správné fie‰ení 
zasílejte na email:
listyregionu@se-
znam.cz nebo 
po‰tou na adresu
Listy regionÛ,
Jasanová 20, 
678 01 Blansko.

SoutûÏní sudoku s

Tel.:516 472 111-3, www: zeasas.cz, email: zeas@zeasas.cz

Pfiijmeme pracovníky 
pro správu klientsk˘ch úãtÛ.

Kontakt: Ing. Josef Vágner, tel. 602 524 183

Dlouhá 29, Blansko-Klepaãov 678 01, mobil: 602 792 974, 724 279 226, e-mail: megastav@seznam.cz

 zhotovení fasád
 míchání fasádních 

barev a omítek
 prodej zateplovacího

systému
 zateplování budov
 rekonstrukce
AKCE - v mûsíci ãervnu, ãervenci a srpnu 

sleva 10 - 15 % na realizace zateplení!

PROVÁDÍME:

Po – Pá 8.00 – 16.00 • tel.: 541 214 886 • servis: 734 312 535

PRODEJ SERVIS
Libor Holoubek
Muãednická 3   
616 00 Brno
www.lhcisticitechnika.cz
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Pekafiská 4, 
602 00 Brno
Tel.: 724 205 672
www.rksedlak.cz

� bydlení v tûsné blízkosti centra Boskovic
� nadãasov˘ RD 5+KK, 2 parkov. stání
� moderní design, praktické dispozice

PRODEJ RD BOSKOVICE

cena 
2 950 000

+ DPH
PRODEJ DOKONâENÉ

HRUBÉ STAVBY
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PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Vysvûtlení, proã je v˘skyt depresivní
poruchy u Ïen vy‰‰í, je nûkolik. Jedno
vysvûtlení je sociobiologické, které
poukazuje na to, Ïe v historii v hierar-
chii dominance aÈ uÏ u zvífiat nebo u li-
dí byl sestup spojen s depresí a vzestup
se slastí a uspokojením. Pfii ztrátû part-
nera vÏdy více sociálnû utrpûla Ïena

neÏ muÏ. Byl-li aÏ do poloviny 20. sto-
letí tím, kdo zaji‰Èoval v˘Ïivu rodiny,
tak ode‰el-li muÏ, byla Ïena mnohem
zranitelnûj‰í a bezbrannûj‰í a v hierar-
chii dominace padala mnohem hloubû-
ji. To se samozfiejmû zmûnilo, ale toto
evoluãní hledisko nelze pominout.
Tedy z dÛvodu mnohem hlub‰ího soci-

álního propadu pfii ztrátû bliÏní osoby
mají Ïeny vyvinuty mnohem robustnûj-
‰í mechanismy, které jsou spojeny
s rozvojem depresivní poruchy.

Dal‰í vysvûtlení je neuroendokrino-
logické, které poukazuje na rozdílnou
hormonální v˘bavu muÏÛ a Ïen a na to,
Ïe hormonální sestava, která je typická

pro muÏe, je do znaãné míry protek-
tivní i ve vztahu k depresi (hladina
testosteronu). Ov‰em tato zbraÀ je
dvojseãná, jelikoÏ testosteron je zá-
roveÀ hormon, kter˘ do urãité míry
sytí hladinu agresivity. MuÏi mají si-
ce ménû deprese, ale v pfiípadû agre-
sivity obrácené vÛãi vlastní osobû
jsou daleko ãastûji úspû‰nûj‰í. U Ïen
se deprese vyskytuje 2 aÏ 4 krát ãas-
tûji neÏ u muÏÛ. MuÏi po celé zemi
se dvûma v˘jimkami (jednou z nich
je âína) se dvakrát ãastûji zabíjejí.
Otázka zní: je-li deprese riziko pro
sebevraÏdu a Ïeny jsou podstatnû de-
presivnûj‰í neÏ muÏi, jak to, Ïe muÏi
spáchají sebevraÏdu ãastûji? 

Jedna z odpovûdí je v tom, Ïe Ïe-
ny mnohem ochotnûji komunikují se
sv˘m okolím o sv˘ch problémech,
ãastûji zajdou k psychologovi ãi psy-
chiatrovi, mají tendenci i drobné ob-
tíÏe komunikovat a tím jsou daleko
snadnûji zachytitelné zdravotní a so-
ciální sítí, která jim pomÛÏe. Dal‰ím
dÛvodem je to, Ïe jedním z riziko-
v˘ch faktorÛ pro sebevraÏednost je
konzumace alkoholu a také vût‰ina
sebevraÏd je vykonána pod vlivem
alkoholu. Spotfieba alkoholu na oso-
bu je vy‰‰í právû u muÏÛ (i kdyÏ Ïe-
ny se k nim v západním svûtû zaãí-
nají postupnû pfiibliÏovat). KdyÏ uÏ
se dotyãní dostanou do péãe odbor-
níkÛ, je prognóza u obou pohlaví
zhruba stejná. Problém je v tom, Ïe
se Ïeny do péãe snáze dostanou
a proto to opticky zvenku vypadá, Ïe
jsou snáze léãitelné.

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE�DESINSEKCE�DESINFEKCE

FIRMA

PA¤EZ

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

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

Nov˘ Ford B-Max 
motor 1,4 - 90PS, posuvné dvefie

cena

289 990 Kã vã. D
PH

Psychologické okénko

Proã Ïeny trpí depresí ãastûji neÏ muÏi

Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ jsme ve spolupráci s panem PhDr. Jindfiichem Urbanem, Ph.D.
pfiipravili rubriku „Psychologické okénko”, ve které bude pan doktor Urban seznamovat
ãtenáfie s poznatky psychologie a sociologie. Spoleãnost, ve které Ïijeme, se velmi rych-
le promûÀuje a právû poznatky tûchto vûdních oborÛ nám mohou pfiiná‰et urãitou refle-
xi, pomoc a moÏná i nadhled nad dûním kolem nás. JiÏ nyní ãím dál tím více lidí uplat-
Àuje poznatky psychologie a sociologie ve svém kaÏdodenním Ïivotû a nûktefií odborníci
dokonce uvádûjí, Ïe 21. století se stane stoletím psychologie - tedy návratu k ãlovûku
a jeho skuteãn˘m potfiebám. Pfiejme si jen, aby tomu tak bylo.

Pfiedstavení autora:
PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D. pÛsobí jako vysoko‰kolsk˘ pedagog a má vlastní poradenskou praxi.
V rámci psychologie se vûnuje pfiedev‰ím humanistické psychologii. Zab˘vá se problematikou etiky,
partnersk˘ch vztahÛ a rozvoje manaÏersk˘ch kompetencí. Spolupracuje s odborníky pfiedev‰ím
v Nûmecku a Rakousku.
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Sleãna Ludmila Dohnálková.

Muzikálové vystoupení.

Îe se v na‰em regionu vyskytují zajímavé osobnosti, o tom není po-
chyb. V pfiedchozích ãíslech jsme vám pfiinesli rozhovor s baseballov˘m
hráãem ·tûpánem Havlíãkem, kter˘ se z místní ligy probojoval aÏ do zá-
mofií, kde nyní hraje za t˘m Tampa Bay Rays na Floridû a dále s Anetou
Koupou, nadanou taneãnicí sportovního aerobicku, která ve svém útlém
vûku vyhrála jiÏ nûkolik soutûÏí.

Díky reakcím na‰ich ãtenáfiÛ jsme ob-
jevili dal‰í zajímavou mladou osobnost
z na‰eho regionu, která stojí za pov‰im-
nutí. Tentokrát si odpoãineme od sportu,
fieã bude o zpûvu a sleãnû Ludmile
Dohnálkové, sedmnáctileté rodilé „bos-
kovaãce”. Sleãna Dohnálková souhlasila
s rozhovorem pro na‰e ãtenáfie.

Sleãno Dohnálková, co vás pfiivedlo
ke zpûvu a kdy od kdy zpíváte?

Ke zpûvu jsem byla sv˘m zpÛsobem
donucena… (smích) Od 5 let jsem hrála
na klavír. Rodiãe i paní uãitelka Hana
Korãáková, dipl. um., ze ZU· Jedovnice

chtûli, abych kromû klavíru zkusila
i zpûv. Zaãalo mû to bavit. Postupem ãa-
su se u mû zpûv stal dominantnûj‰ím
a prioritnûj‰ím, na klavír ale hraji dodnes.
Za paní uãitelkou Korãákovou jezdím
jednou t˘dnû na hodiny klavíru i zpûvu.

SoubûÏnû zpívám ve smí‰eném pû-
veckém sboru Nota na Gymnáziu
v Boskovicích. âasto se sborem vystu-
pujeme i mimo region.

TakÏe jiÏ od mala jste vedená k hud-
bû. Jak˘ Ïánr zpíváte, máte nûjak˘
vzor?

Dne‰ní publikum vyÏaduje spí‰e po-
povou hudbu, tudíÏ je více aktuální, co
se t˘ká zafiazení v mém repertoáru.
Kromû popu zpívám také lidovky, ‰an-
sony, klasiku a swing. Nejradûji v‰ak
zpívám ‰ansony a swing, m˘m vzorem
je Edith Piaf, od které nejradûji zpívám
její nejznámûj‰í píseÀ Non, Je ne regret-
te rien.

Mûla jsem tu ãest Vás sly‰et zpívat na
Besedû „Kardinál ·pidlík mezi námi”,
která se konala v Muzeu Boskovicka.
Velmi na mû vá‰ v˘stup zapÛsobil.
Doslechla jsem se, Ïe také vystupujete
na soutûÏích. Kdy jste se zúãastnila vÛ-
bec první pûvecké soutûÏe?

Úplnû poprvé jsem soutûÏila v 1. tfií-
dû Z·. Postupem ãasu to byly soutûÏe
místních nebo okresních formátÛ.
V m˘ch deseti letech jsem se zúãastnila
první vût‰í soutûÏe a to byla Národní
soutûÏ ZU· v sólovém a komorním
zpûvu. Postoupila jsem do krajského
kola, které se konalo 16. února 2006
a zde jsem zvítûzila. Do celostátního
kola se v mé kategorii tehdy je‰tû nepo-
stupovalo, tudíÏ to bylo nejvy‰‰í moÏné
ocenûní, jaké jsem mohla získat.

Jak˘ je tedy vá‰ nejvût‰í dosavadní
úspûch?

Letos jsem se v Národní soutûÏi ZU·
v krajském kole umístila (opût – pozn.
redakce) na 1. místû a postoupila jsem
do celostátního kola. To se konalo 27.
dubna 2012 v Turnovû.

Zpûv vás baví a máte s ním úspûchy.
Chcete se zpûvem Ïivit?

Ne, to ne… zpûv je pro mû koníãek,
beru to tak, Ïe je to sv˘m zpÛsobem
„nejistá budoucnost” (ãlovûk pfiijde
o hlas a není nic…), kromû toho jsem
pfiesvûdãena, Ïe by mû ani nelákal bo-
hémsk˘ zpÛsob Ïivota umûlcÛ. Chtûla
bych vystudovat medicínu a vûnovat se
této profesi na pln˘ úvazek a zpûv si ne-
chat pro volné chvíle, jako relaxaci.

ZÛstaÀme je‰tû chvíli u zpûvu, kdo
vám vybírá repertoár na vystoupení?

To fie‰íme spoleãnû s mojí paní uãi-
telkou zpûvu a vÏdy musíme najít nûja-
k˘ kompromis. :-)

Musíte kvÛli zpívání dodrÏovat nûja-
k˘ reÏim?

KvÛli hlasivkám si musím dávat
pozor na nachlazení, na podzim a v zi-
mû bez ‰ály ani krok… Nejlep‰í rege-
nerace hlasivek je spánek, takÏe nepo-
nocovat, hlavnû pfied koncertem.
Zmrzlinu si dám ráda nejen v létû, ale
musím opatrnû.

O zpûvu jste nám toho jiÏ fiekla dost,
jak napfiíklad trávíte vá‰ voln˘ ãas?

Mám psa BAXe, tomu se snaÏím vû-
novat, jak mohu. âas stráven˘ s ním je
pro mû relaxace. Rekreaãnû se vûnuji

tanci, ale bohuÏel mi na nûho nezb˘vá
moc ãasu. Nûkdy jezdím na kole, ráda
plavu a vÛbec jak˘koliv aktivní odpoãi-
nek mi není cizí.

Co máte ráda na jídlo? 
Nejradûji mám amolety od babiãky

s její vlastní meruÀkovou marmelá-
dou. Tûch jsem schopná spofiádat hned
nûkolik.

Co vás mimo zpívání ãeká v nejbliÏ-
‰í dobû?

Budu cestovat, v ãervnu se chystám
se ‰kolou do Anglie a moc se tû‰ím na
podzimní náv‰tûvu Petrohradu, kam po-
jedu s rodiãi.

Touto cestou bych jim v‰em chtûla
podûkovat za podporu a zázemí, které
mi poskytují v nejvût‰í moÏné mífie.

Sleãno Dohnálková, dûkuji za rozhovor. 
Renata Kuncová Polická

Foto: Soukrom˘ archiv sl. Dohnálkové.

Talentovaná zpûvaãka
je z Boskovic

Gymnázium a SO· Rájec - Jestfiebí, o. p. s. 
Komenského 240, Rájec - Jestfiebí, tel.: 516 432 181, 603 588 369
www.gymnaziumrajec.cz,kancelar@gymnaziumrajec.cz

Gymnázium a SO· Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Název projektu: Experimentální uãebna pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ

âíslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0001

Cílem projektu je zafiídit experimentální uãebnu pro v˘uku fyziky, biologie, 
chemie a environmentální v˘chovy a tuto uãebnu vybavit v˘ukov˘mi sadami,
poãítaãi, interaktivní tabulí a dal‰í didaktickou technikou. Dal‰ím cílem projektu
je pfiipravit soubor v˘ukov˘ch ãinností a materiálÛ pro v˘uku v experimentální
uãebnû a dÛleÏit˘m cílem je i navrÏení a realizace systému exkurzí, praktick˘ch
cviãení a kurzÛ, kter˘ch se budou zúãastÀovat studenti ãtyfiletého i ‰estiletého
studijního cyklu a to po dobu celé realizace projektu, tj. tfii roky.

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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Jak dlouho oddíl funguje?
Oddíl pfií‰tí sezónu zahajuje sedm˘

rok. Musím je‰tû dodat, Ïe z ‰esti ode-
hran˘ch sezón druÏstvo „A” 4x postou-
pilo. Je to pfiíjemná odmûna za celoroã-
ní práci na sobû sam˘ch a v posledních
letech i na na‰í mládeÏi.

Kdo stál u jeho zrodu? 
Jak jsem avizoval jiÏ v úvodu. Nápad

se zrodil v mé hlavû, ale sám bych to asi
nedokázal. TakÏe mezi zakladatele bych
jmenoval i Michala Zouhara, Michala
Dudka a Romana Malacha. Bylo to pro
nás nûco úplnû nového a nynûj‰ím spo-
luhráãÛm se do toho zpoãátku moc ne-
chtûlo, hlavnû se jim nechtûlo pomáhat
mi s administrativou. TakÏe prvních pár
let jsem to táhnul papírovû hlavnû já.
Nyní jsme si práci rozdûlili a staráme se
spoleãnû o v‰echny druÏstva.

Kolik má v souãasnosti aktivních ãlenÛ?
V souãasnosti máme 16 stál˘ch re-

prezentantÛ a 10 mládeÏníkÛ, coÏ pova-
Ïuji za velk˘ úspûch, kdyÏ si uvûdomí-
me, Ïe jsme zaãínali prakticky od nuly.

Jak ãasto trénujete?
Vzhledem k tomu, Ïe nám Rájecké

gymnázium vychází velice vstfiíc, tak
máme tréninky tfiikrát t˘dnû a jednou
t˘dnû trénujeme s mládeÏí, kterou se
snaÏíme vyváÏet na v‰eliké okresní tur-
naje. Pfieci jen je v nich na‰e budou-
cnost a doufáme, Ïe i budoucnost stol-
ního tenisu v Rájci.

Dosáhli jste nûjakého vût‰ího úspûchu?
Nejrad‰i bych fiekl, Ïe úspûch stfiídá

dal‰í úspûch (smích). Ale zaãalo to prv-
ním postupem, následovalo zaloÏení
oddílu „B”, draftování nov˘ch rájec-
k˘ch hráãÛ, zaloÏení oddílu „C” sloÏe-

ného vesmûs z hráãÛ mlad‰ích 15 let.
Pofiádání, myslíme si, poveden˘ch tur-
najÛ. Jeden z úspûchÛ je urãitû i ten, Ïe
jsme stále dobrá parta. No a konãí to
trojit˘m postupem. Senzace! Máme ob-
rovskou radost.

Na jakou soutûÏ se momentálnû pfii-
pravujete?

Momentálnû se pfiipravujeme na nej-
vy‰‰í okresní soutûÏ za t˘m „A”, OPIII
za t˘m „B” a OSI za t˘m „C”. UvaÏu-
jeme i o zaloÏení t˘mu „D”, kde by zís-
kávali zku‰enosti nejmlad‰í hráãi.
MoÏná uÏ pro pfií‰tí sezonu.

Co pro vás bylo nejtûÏ‰í?
Na kaÏdém postupu je tûÏké to, udrÏet

si první místo nebo alespoÀ nadûji na
postupové místo. Situace je pro nezna-
lé celkem komplikovaná, ale tím vás
nebudu zatûÏovat. Prostû první zápas
tradiãnû prohráváme a pak se ty body
hroznû tûÏko dohání. Jsou tam vyrov-
naní soupefii a na domácí pÛdû umí
hodnû potrápit. Jako v kaÏdém sportu
i zde je potfieba trochu toho ‰tûstíãka
a nûjaké to „prasátko” mÛÏe rozhod-
nout. ·tûstûna byla na na‰í stranû.
Díky za ni.

V ãem vidíte v˘hodu oproti ostatním
t˘mÛm?

Jednoznaãnû ve vyrovnanosti v‰ech
hráãÛ. V‰ichni máme nad 67% úspû‰-
nost, coÏ nás v‰echny fiadí do 10. místa

v Ïebfiíãku. A taky v zázemí. Nemyslím
si, Ïe by nûkdo mûl takové podmínky
jako my. Za coÏ vdûãíme Gymnáziu
v Rájci-Jestfiebí. Hodnû nám to pomáhá.

A taky jako jedni z mála máme 
opravdu velk˘ fanklub. CoÏ v domácích
zápasech urãitû pomÛÏe.

Jak si vedou jiÏ zmiÀovaní Ïáci v Ïá-
kovsk˘ch kategoriích?

Kluci se pravidelnû zúãastÀují okres-
ních bodovacích turnajÛ mládeÏe.
ProtoÏe vût‰ina z nich se stolním teni-
sem zaãala aÏ v této sezonû, museli si
na úspûchy chvíli poãkat. V prvních tur-
najích vût‰inou konãili v základních
skupinách, ale v závûru sezony jiÏ do-
sáhli na umístûní mezi nejlep‰ími. V ka-
tegorii nejmlad‰í Ïáci tak skonãili cel-
kovû Jakub Dovrtûl na 7. místû, Ondfiej
Koumar na 8. místû, velk˘m pfiíslibem
je hra nejmlad‰ího na‰eho hráãe
Vojtûcha Kaly, kter˘ je nesporn˘m ta-
lentem. V kategorii mlad‰í Ïáci byl Jifií
Koumar celkovû druh˘, Dominik ·mer-
da devát˘. Dominik pfiitom v posled-
ních turnajích patfiil k nejlep‰ím hráãÛm
této kategorie. Ze základních skupin jiÏ
také pravidelnû postupovali Radim
Cerhák, Tomá‰ Sekanina a Radek
Dovrtûl. Jejich lep‰ící se hra je pfiísli-
bem do dal‰ích rokÛ. Tû‰í nás také, Ïe
nûktefií z nich projevili zájem o studium
v primû ‰estiletého gymnázia v Rájci-
Jestfiebí, tudíÏ by mohli reprezentovat
i ‰kolu.

Pane Malachu, dûkuji za rozhovor
a pfieji celému va‰emu t˘mu hodnû
sportovních úspûchÛ do dal‰ích klá-
ní, tak, aby vá‰ slogan „Pinec Rájec
to je válec” byl na místû a „válcova-
li” jste to… 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Martina Malacha

Stolní tenis v Rájci-Jestfiebí Ïije!

Na‰e zaãátky. 

Listy regionÛ „vyzpovídaly” pana Martina Malacha, zakladatele
a hlavního vedoucího oddílu stolního tenisu v Rájci-Jestfiebí.
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