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Zatímco dfiíve se museli zájemci
o seskok mûsíce ‰kolit, dnes pfiijdou
na leti‰tû a v tandemu se hned „sve-
zou” voln˘m pádem ze ãtyfi kilometrÛ
a odejdou s bombastick˘m videozáz-
namem. Na druhé stranû ale ten pÛ-
vodní sport tak trochu vymizel. Jen
velmi málo tandemov˘ch pasaÏérÛ
chce ve sportu pokraãovat. Skákání
se také stalo více komerãním (koneã-
nû - tak jako v‰echno ostatní) a z nû-
kter˘ch kamarádÛ konkurenti. Ke
skákání jen tak pro radost se schází
ãím dál ménû lidí a je‰tû ménû jich
zaãíná s plnohodnotn˘m v˘cvikem.

Nûkolik kamarádÛ z Blanska, kte-

fií se skákání uÏ nûjakou dobu vûnují,
se proto rozhodlo oprá‰it tradici tzv.
propagaãních seskokÛ a dát jim urãi-
tou nadsázku a polooficiální rámec.
Zaãali vyhledávat v okolí hospody,
vedle kter˘ch lze na padáku pfiistát
a zaãali k nim organizovat seskoky
s tím, Ïe to jejich kamarády z leti‰tû
obãas zvedne ze Ïidle a spoleãnû se
podívají trochu po krajinû. Zámûr se
dobfie ujal a tak brzy zaloÏili, s tro-
chou recese, „Volné sdruÏení svobod-
n˘ch para‰utistÛ” - Parahospody. 

Celé je to o tom najít vhodné místo,
celé jej dobfie prohlédnout, zhodnotit
velikost plochy, pfiekáÏky a pfiípadná

rizika, a taky se domluvit s majitelem
plochy, zda proti pfiistání na pozemku
nic nemá (je‰tû se to nestalo). Pak uÏ
jen spousta úfiadování. Deset dnÛ pfie-
dem oznámení na Úfiad civilního le-
tectví, povolení k seskoku mimo leti‰-
tû, zajistit pilota a v‰e publikovat, aby
se se‰lo co nejvíce zájemcÛ. Pokud
vyjde poãasí, mÛÏe se letût. 

Pfielety z Brna nad kopci Blanen-
ska a Moravského krasu jsou mimo-
fiádn˘m záÏitkem, zvlá‰tû v letadle
L60 „Brigad˘r” s vymontovan˘mi
dvefimi. Na zemi je vytyãen velk˘ 
oranÏov˘ kfiíÏ, aby pilot z dálky onu
správnou louku uvidûl a taky aby va-
roval ostatní letadla o pfiítomnosti pa-
dákÛ nad plochou. Malá d˘movnice
ukáÏe pfiesnû smûr a sílu vûtru. Jeden
ze tfií skokanÛ – vysazovaã – podle ní
navede pilota pfiesnû do ideálního
místa k seskoku. Je na nûm velká zod-
povûdnost, zaji‰Èuje, aby v‰ichni pfii-
stáli tam, kam mají. Po seskoku se
v‰ichni seznámí s místními, ktefií se
na pfiistání pfii‰li podívat, a v‰e spoleã-

ST¤EDOEVROPSK¯ UNIKÁT...
- více na str. 9

MOTOCYKLOV¯ TALENT...
- více na str. 15

TIP NA V¯LET...
- více na str. 13

CO DùLAT V SOBOTU?
SKOâIT SI NA PIVO!

V˘skok nad Dolní Lhotou.

Po leto‰ním prvním seskoku do Dolní Lhoty. 

Îijeme v uspûchané dobû. V‰ude se mluví o stresu a nutnosti se ho
zbavit. Lidé to fie‰í rÛznû -  od polehávání u televize aÏ po nejrÛznûj-
‰í sporty. V poslední dobû se v této souvislosti stalo velmi módním
slovo adrenalin nebo „adrenalinové, extrémní sporty”. Dokonce se
zaãaly „adrenalinové záÏitky” prodávat s tím, Ïe si zájemci mohou ry-
chle vyzkou‰et nûjak˘ ten sport, ãi ãinnost bez toho, Ïe by se na nûj
museli nûjak zvlá‰È pfiipravovat nebo trénovat. Jeden z takov˘ch spor-
tÛ je para‰utismus, tedy seskakování z letadel na padácích. 

nû rozeberou v hospodû, která se zá-
mûrnû nachází blízko místa seskoku. 

Kolem parahospod se vytvofiila nej-
rÛznûj‰í pravidla a zásady. Napfiíklad
pfiistávacím plochám se pfiidûlují ozna-
ãení podle obtíÏnosti k seskoku a pod-
le vzdálenosti k pípû. Kupfiíkladu T2 –
vhodná i pro telata (zaãáteãníci) a do
hospody je to malá procházka.

Na Blanensku uÏ je takto „skoãe-
n˘ch” fiada míst – Horní Lhota, âe‰ko-
vice, Skalice n. Svitavou, Bukovinka,
Babice n. Svitavou a dal‰í. Závûr roku
patfií tradiãnû Rudici a první v roce je
Dolní Lhota. Para‰utisté mají s sebou
na pfiilbách kamery, takÏe pfielety a se-
skoky jsou zaznamenané a publikova-
né na stránkách www.parahospody.cz. 

Pokud víte o nûjaké hospodû, blíz-
ko které se nachází hfii‰tû, pole nebo
louka, dejte jim vûdût a za pár t˘dnÛ
mÛÏete ãekat jejich letadlo. 

Vzduch (a pivo) jsou jejich mofie!

Text: mp
Foto: archiv „Parahospody”

Parta para‰utistÛ z Blanenska poznává svÛj kraj netradiãním zpÛsobem
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20. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ
MùSTSKÉ POLICIE BLANSKO

Zaãnûme nejprve pfiipome-
nutím historie v˘voje legislati-
vy, která se obecnû a bezpro-
stfiednû dot˘ká ãinnosti obec-
ních policií. V roce 1991 svûfiil
do samostatné pÛsobnosti zá-
kon obcím zabezpeãování
místních záleÏitostí vefiejného
pofiádku a souãasnû je zmocnil,
aby si k zabezpeãování tûchto
místních záleÏitostí zfiídily 
obecní nebo mûstskou policii.
Základní povinnosti, úkoly a
oprávnûní obecní policie jsou
vyjmenovány a dány zákonem
ã. 553/1991 Sb., o obecní poli-
cii. Mimo to plní fiadu dal‰ích

úkolÛ, stanoven˘ch zvlá‰tními
zákony.

Pfii pfiípravû a schvalování
zákona o obecní policii v roce
1991 panovaly urãité rozpaky,
pochybnosti a moÏno fiíct i
obavy, jaké pravomoci a po-
vinnosti stráÏníkÛm zákonem
svûfiit. Uplynulé roky v‰ak jed-
noznaãnû potvrdily a prokáza-
ly, Ïe obecní a mûstské policie
si svoji nezastupitelnou roli ve
spoleãnosti a ve státû plní.
DÛkazem toho byla rozsáhlá
novela zákona o obecní policii
s platností od 1. 1. 2003. 

Poslední vût‰í novela záko-

na o obecní policii je úãinná od
1. 1. 2009. Tato pfiedev‰ím 
upravuje, zpfiesÀuje a stanovu-
je nové úkoly obecních policií
pfii zabezpeãování místních zá-
leÏitostí vefiejného pofiádku,
roz‰ifiuje podmínky spolehli-
vosti a bezúhonnosti, které mu-
sí kaÏd˘ stráÏník splÀovat,
upfiesÀuje nûkteré pravomoci
stráÏníkÛ, konkretizuje opráv-
nûní vyÏadovat od pfiíslu‰n˘ch
orgánÛ údaje z jejich informaã-
ních systémÛ a v neposlední
fiadû stanovuje novou právní 
úpravu pfiestupkÛ a správních
deliktÛ. 

VraÈme se v‰ak zpût k ãinnosti
Mûstské policie jako takové. Z hle-
diska organizaãní struktury mûst-
skou policii fiídí starosta mûsta.
Zastupitelstvo mûsta jmenuje fiedi-
tele, kter˘ je povûfien plnûním kon-
krétních úkolÛ. Mûstská policie
Blansko zaãínala v roce vzniku se
ãtyfimi stráÏníky a za uplynul˘ch
dvacet rokÛ absolvovala celou fia-
dou v˘razn˘ch zmûn a pro‰la vel-
k˘m a v˘znamn˘m v˘vojem.
Rozvoj na‰í mûstské policie je dán
nejen zmûnou legislativy a obecnû
zmûnou vnímání postavení obec-
ních policií, ale také vstfiícn˘m
a kladn˘m postojem zfiizovatele, te-
dy Mûsta Blansko, jehoÏ vedení
povaÏuje za jednu ze sv˘ch priorit
podporu jednotliv˘ch oblastí ãin-
ností, které mají za úkol chránit ve-

fiejn˘ pofiádek a bezpeãnost obãanÛ
Mûsta Blanska.

V souãasné dobû má mûstská poli-
cie 19 stráÏníkÛ a jednu administrativ-
ní pracovnici a je nejvût‰í mûstskou
policií v na‰em regionu. Zaji‰Èuje ne-
pfietrÏit˘ 24hodinov˘ provoz v 12ho-
dinov˘ch smûnách s obsazením zpra-
vidla 1+2, tedy dozorãí sluÏba a dvou-
ãlenná hlídka stráÏníkÛ v terénu. MP
disponuje tfiemi sluÏebními vozidly
a ke své práci vyuÏívá dal‰í moderní
techniku. Je to napfiíklad laserov˘ mû-
fiiã rychlosti nebo digitální analyzátor
alkoholu v dechu Dräger, provozuje
moderní mûstsk˘ dohlíÏecí a kamero-
v˘ systém, vyuÏívá systém kontroly
a sledování sluÏebních vozidel GPS,
a dal‰í.

Ing. Martin Lepka
fieditel Mûstské policie Blansko

Mûstská policie Blansko letos v ãervnu oslavila 20. v˘roãí od schválení obec-
nû závazné vyhlá‰ky ã. 5/92, kterou schválilo Mûstské zastupitelstvo Blansko dne
16. ãervna 1992 na svém zasedání a která umoÏnila vznik Mûstské policie.
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V Sedlejovû u Tfie‰tû, kde je upro-
stfied vesnice pûknû udrÏovan˘ rybní-
ãek, se letos konalo od 15. - 17. 6.
2012 Mistrovství âeské republiky Ïá-
kÛ v lodním modeláfiství. 

Závodilo se v sedmi kategoriích.
Na toto mistrovství pfiijelo 65 sou-
tûÏících z 8 krajÛ a 14 klubÛ. Na to-
to soutûÏní klání se pfiipravovali ta-
ké na‰i modeláfii - Ïáci z KLoM
Blansko. V‰echny tfii dny bylo
krásné poãasí a to také pfiispívalo
k dobré náladû na‰í v˘pravy. V˘-
borná byla celá organizace soutûÏe,
o kterou se staral pofiádající klub
Tfie‰È. Na‰i závodníci se snaÏili,
mechanici dobfie naladili modely,
a tak se snaÏení promítlo i na úspû-
‰ích v kategoriích:

RYCHLOSTNÍ MODELY
Mini Eco Standard: Musil

Roman - 1. místo; Michal ·tégner -
2. místo. Mini Eco Expert: Musil
Roman - 1. místo; Mini Eco

Team: Musil Roman a ·tégner
Michal - 1. místo.

MODELY BEZ HODNOCENÍ
STAVBY NA SLALOMOVÉ TRATI

F 4 A: Musil Roman - 1. místo;
Podrazil Joná‰ - 22. místo; ·tégner
Michal - 40. místo.

MODELY S HODNOCENÍM
STAVBY NA SLALOMOVÉ TRATI

F4 B: Podrazil Joná‰ - 2. místo.
VOLNÉ NE¤ÍZENÉ MODELY
EX Î: Podrazil Joná‰ - 4. místo;

EX 500: Musil Roman - 3. místo;
Podrazil Joná‰ - 21. místo.

Máme i velké nedûje opût vyhrát
Moravsk˘ pohár, tak si vás dovoluje-
me pozvat na letos uÏ poslední sou-
tûÏ, která se bude konat ve dnech od
29. - 30. 9. 2012 na retenãní nádrÏi
Palava v Blansku.

Pfiijìte se podívat a povzbudit na‰e
závodníky. Miroslav Viãar

pfiedseda KLoM Blansko
Foto: archiv KLom Blansko

Lodní modeláfii z Blanska
opût úspû‰ní

Dne 5. ãervence se v Blansku na
ulici 9. kvûtna uskuteãnilo slavnost-
ní Ïehnání kfiíÏe k zastavení, modlit-
bû a zamy‰lení, kter˘ si na zahradû
svého domu postavil faráfi Církve
ãeskoslovenské husitské Martin
Kopeck˘ z dfievûného kostelíka.
Slavnosti se zúãastnilo kolem 150
vûfiících z rÛzn˘ch vûkov˘ch sku-
pin. Nejmlad‰ím zúãastnûn˘m byl 3
mûsíãní Daniel z Blanska, nejstar‰í
byla 97 letá Drahoslava Beranová
z Blanska.

Cel˘ akt zaãal hodinovou boho-
sluÏbou, kterou vedl patriarcha celé
Církve ãeskoslovenské husitské
ThDr. Tomá‰ Butta na ulici pfied do-
mem faráfie Martina. Po skonãení bo-
hosluÏby do‰lo k slavnostnímu poÏe-
hnání kfiíÏi, po kterém faráfi Martin
vyzval pfiítomné k obãerstvení a po-
sezení na zahradû za jeho domem. Pfii
obfiadu i po nûm zazpívaly ãlenky 
amatérského pûveckého a taneãního
souboru Katefiinka DraÏovice.

Text a foto: mp

V Blansku Ïehnali kfiíÏi

Dne 4. ãervence 2012 byly v bla-
nenském kinû slavnostnû pfiedány di-
plomy absolventÛm bakaláfisk˘ch stu-
dií blanenského v˘ukového stfiediska
Vysoké ‰koly medzinárodného podni-
kania ISM Slovakia v Pre‰ove.

Z celkového poãtu 37 pfiijat˘ch 
uchazeãÛ, ktefií nastoupili pfied tfiemi
roky do studií oboru Sociální sluÏby
a poradenství, ‰kolu úspû‰nû dokonãi-
lo 29 studentÛ. Studijní obor Meziná-
rodní podnikání v obchodû a sluÏbách
úspû‰nû dokonãilo 9 z 15 pfiijat˘ch 
uchazeãÛ. Samotného slavnostního za-
konãení se zúãastnilo 35 absolventÛ.

KdyÏ v roce 2009 byla otevfiena
první vysoká ‰kola v Blansku, nikdo
netu‰il, co mÛÏe od tohoto projektu
oãekávat. Samotná ‰kola byla obou-
strannou v˘zvou a experimentem zá-
roveÀ. Vysoká ‰kola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Pre‰ovû
si poprvé vyzkou‰ela, jaké je to po-
skytovat vzdûlávání v zahraniãí.
Naproti tomu místní studenti si vy-
zkou‰eli, jaké je to studovat na zahra-
niãní ‰kole. Leto‰ní pfiedání bakaláfi-
sk˘ch diplomÛ bylo jiÏ druh˘m pfie-
dáváním v historii blanenského v˘u-
kového stfiediska a s úspû‰n˘mi stu-
denty - absolventy se v Blansku poãí-
tá i do dal‰ích let. V záfií se otevfie

i navazující magisterské studium v
oboru Etika vztahÛ s vefiejností a ob-
chodní protokol.

Text: mp
Foto: archiv ‰koly

V Blansku si pfievzali 
diplomy mezinárodní 

absolventi

Slavnostní pfiedání diplomÛ 
v blanenském kinû.

Slavnostní Ïehnání kfiíÏi.

Blanenské kino od zaãátku leto‰-
ních prázdnin pfiichází s novinkou
v podobû online rezervace vstupenek
na pfiedstavení. V minulosti bylo
moÏné si vstupenky zarezervovat te-
lefonicky na záznamníku, tato forma
v‰ak byla pro mnohé náv‰tûvníky ne-
pohodlná. Nov˘ rezervaãní systém
pfiichází spoleãnû s nov˘m poklad-
ním systémem a kino Blansko si od
nûj slibuje zv˘‰ení komfortu pro ná-
v‰tûvníky.

Rezervace náv‰tûvníci mohou prová-

dût na stránkách www.kinoblansko.cz,
kde si staãí jednodu‰e vybrat pro-
gram a kliknout na preferovan˘ ter-
mín promítání. Dojde k pfiesmûrová-
ní do rezervaãního systému, kde si
uÏ jen na pfiehledném plánku vybere-
te sedadla a rezervaci potvrdíte. Na
vámi zadan˘ email následnû dojde
potvrzení o rezervaci s instrukcemi
k vyzvednutí vstupenek. V pfiípadû
náhlé zmûny plánÛ je moÏné rezerva-
ci pfies internet také zru‰it.

Text: mp

Kino Blansko zavádí online
rezervaci vstupenek

Závodníci t˘mu KLoM Blansko.
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Spolkov˘ Ïivot patfií i k dne‰ní moderní dobû
Za 20 let zku‰eností v oblasti památko-

vé péãe a kultury si stále více uvûdomuji
v˘znam zapojení obãansk˘ch sdruÏení
a dobrovolníkÛ jak do péãe, tak zejména
do propagace kulturního dûdictví. V oblas-
ti duchovní se setkáváme s profesionály,
ale i amatérsk˘mi spolky, organizacemi,
které se zapojují do kulturního a spoleãen-
ského Ïivota obcí a mûst. Je tomu tak i na
Blanensku a Boskovicku, kde pÛsobí 
ochotnické spolky, hudební a folklorní
soubory, sdruÏení zab˘vající se historií na-
‰ich pfiedkÛ. V rámci kompetencí místos-
tarostky jsem podpofiila my‰lenku oslav
1. písemné zmínky o mûstû Boskovice,
mimo jiné také jako pfiíleÏitost zapojit do
oblasti kultury a historie neziskové orga-
nizace. Oslavy 1. písemné zmínky probí-
hají cel˘ rok 2012. Na úrovni profesionál-
ní jsme pfiivítali svûtovû proslulé hudební-
ky v rámci hudebního festivalu Contentus
Moraviae, Martinu Kociánovou a bude-

me slavnostnû otvírat novou expozici
Muzea Boskovicka. Obãanská sdruÏení
se zapojila do besed o mûstské památko-
vé zónû, divadelního veãera i akce Vivat
Boskovice, která byla pfiehlídkou vystou-
pení dûtí, mládeÏe i dospûl˘ch. V‰ichni,
kdo chtûli ukázat, co umí, vystoupili s pû-
veck˘mi, taneãními ãísly, pfiípadnû svÛj
um pfiedstavili v doprovodném programu.
Dûti a mládeÏ se zúãastnili také v˘tvarné
a literární soutûÏe.

Aktivní i pasivní úãast na kulturních
a spoleãensk˘ch akcích pÛsobí pozitiv-
nû na ná‰ du‰evní Ïivot, smysl pro umû-
ní a krásu. Mnohé akce neziskov˘ch or-
ganizací (a nemusí se jednat jen o akce
kulturního zamûfiení) nás mohou vést
k my‰lenkám sounáleÏitosti, pfiátelství,
porozumûní a harmonie, jako tomu by-
lo pfii Svûtovém bûhu Harmonie, kter˘
mûl krátkou zastávku v Boskovicích na
námûstí 16. 6. 2012. V‰ichni, kdo si na

chvíli podrÏeli v rukou hofiící pochodeÀ
jistû pocítili, Ïe jsou úãastníky nûãeho
opravdu v˘jimeãného.

Je dÛleÏité zdÛraznit, Ïe uvedené ak-
ce se dûjí velice ãasto jako dobrovolné
volnoãasové aktivity obãansk˘ch sdru-
Ïení. Obnovujeme tak spolkov˘ Ïivot,
kter˘m na‰e mûsta a obce Ïila jiÏ v do-
bách pfied sto lety. Osobnû si stále víc 
uvûdomuji, Ïe aktivní tvÛrãí ãinnost
spolkÛ, souborÛ, kapel, orchestrÛ apod.
je nedocenûna. Tak jako pfied stoletím
i dnes si lidé hledají smysluplnou zába-
vu, kterou jsou ochotni pfiedat druh˘m.
âasto staãí jen podûkovat, ale zaslouÏí
si i podporu. Neziskové aktivity jsou
pevnou souãástí obãanské spoleãnosti,
které je potfieba na místní, regionální
i celostátní úrovni podporovat.

Ing. Jaromíra Vítková
Místostarostka Boskovic

V nedûli 1. ãervence zaÏily Drnovice
premiéru – novû zaloÏen˘ kynologick˘
klub Drnovice uspofiádal 1. v˘stavu vo-
fií‰kÛ, psÛ bez PP i psÛ s PP pod názvem
Drnovick˘ raÈafák. Pfies úmorné vedro
se sjelo pfies 30 psÛ se sv˘mi páníãky.
A bylo o co bojovat: vítûzové získali mi-
mo poháry a medaile i pûkné ceny.

A jak to dopadlo? 
Nejkrásnûj‰í ‰tûnû v˘stavy: Jan Lang +

Sayko, Drnovice, Nejkrásnûj‰í veterán v˘-
stavy: Vendula Jandorová + Oggi, ·arati-
ce. Nejkrásnûj‰í kfiíÏenec v˘stavy: Daniela
Loukotová + Ëap, Niva. Nejkrásnûj‰í pes
bez PP: Luká‰ Trubák + Max, Drnovice.
Nejkrásnûj‰í pes s PP: Tomá‰ Bere‰ +

Yuma, Brno. Absolutní vítûzství a titul
Drnovick˘ raÈafák 2012 získal kfiíÏenec
Charlie Markéty Kuchafiové z Brna.

Pofiadatele potû‰ilo, Ïe drnoviãtí se
zúãastnili v hojném poãtu nejen jako
soutûÏící, ale i jako diváci, ktefií skvûle
fandili a v˘bornû se bavili.

Text: Adéla Komárková, foto: Luká‰ Wolf

www.jaromiravitkova.cz

Drnovický raťafák byl super!

Absolutní vítûz - kfiíÏenec Charlie.
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V leto‰ním roce je termín bosko-
vické pouti stanoven na 28. a 29. 7.
2012. Lunapark Jaroslava Maleãka
z Brna bude umístûn na parkovi‰ti
u Pensionu Zlatá rÛÏe s rozmístû-
ním prodejních stánkÛ na plo‰e za
tímto parkovi‰tûm. 

V pátek 27. ãervence na plo‰e
pfied zimním stadionem od 20:00
pofiádá FC Boskovice pfiedpouÈo-
vou taneãní zábavu. Hrát bude sku-

pina Prorock. V pfiípadû nepfiíznivé-
ho poãasí se zábava bude konat uvnitfi
zimního stadionu. PouÈová taneãní
zábava probûhne na stejném místû
v sobotu 28. ãervence. Hrát bude opût
skupina Prorock. V sobotu 28. také na
v˘leti‰ti na Mazurii pofiádá SDH
Boskovice II. Mazurie pfiedpouÈovou
taneãní zábavu. Hrát bude skupina
TAMDEM.

Text a foto: mp

Závûreãn˘ galakoncert Festivalu IBÉRICA v zámecké zahradû v roce 2010.

V pátek 22. ãervna si na Zámeckém
skleníku v Boskovicích pfievzaly své
diplomy absolventky oboru cestovní
ruch na VO· ekonomické a zdravot-
nické a S· Boskovice. Z celkového
poãtu 30 studentek jich 12 prospûlo
s vyznamenáním. 

Cel˘ slavnostní ceremoniál probûhl
pod taktovkou zástupkynû fieditele

RNDr. Milady Hudcové, diplomy ab-
solventky obdrÏely z rukou fieditele
‰koly Ing. Pavla Vlacha, starosty mûs-
ta Ing. Jaroslava Dohnálka a vedoucí
tohoto zamûfiení, Mgr. Jitky Zelinko-
vé. V kulturní ãásti zahrála na klavír
uãitelka ZU· Boskovice paní Krist˘-
na Sedláková. Text: mp

Foto: archiv ‰koly

Boskovická pouÈ 2012

Ve dnech 14. 8. – 18. 8. 2012 se 
uskuteãní jiÏ 9. roãník Festivalu ‰pa-
nûlské kultury IBÉRICA 2012.
Festival, kter˘ pfiiná‰í atmosféru ·pa-
nûlska, bude probíhat v Boskovicích,
Praze, Brnû a Letovicích. 

PofiadatelÛm se letos jako hlavní
hvûzdu podafiilo získat fenomenální
taneãnici Belén López s její skupi-
nou. Ta se bl˘skne sv˘m vystoupe-
ním na závûreãném galakoncertu
v Boskovicích.

Souãástí festivalu budou jiÏ tradiãnû
hudební a taneãní tvÛrãí dílny za úãas-
ti tuzemsk˘ch i zahraniãních lektorÛ.
Nebude chybût ani teoretick˘ semi-

náfi zamûfien˘ na historii a v˘voj fla-
menka a jeho jednotliv˘ch stylÛ.
Milovníci flamenkového tance, kyta-
ry, perkusí, kastanût, salsy i argentin-
ského tanga tak budou mít letos opût
cel˘ch pût dní na to, aby jim pfie‰ly
do krve i ty nejzapeklitûj‰í rytmy
a taneãní kreace.

Novinkou leto‰ního festivalu bude in-
tenzívní kurz ‰panûl‰tiny pod vedením
rodil˘ch mluvãích, organizovan˘ ‰pa-
nûlskou kulturní asociací SPAINART.
Podrobné informace a program najdete
na www.iberica.cz. 

Text : mp
Foto: archiv Ibérica

Mûsto Boskovice na Ïádost fieditel-
ky M· Boskovice v rámci nedostatku
voln˘ch míst udûlilo v˘jimku o poãtu
dûtí na bûÏnou tfiídu v M·. Podle vy-
hlá‰ky ã. 14/2005 Sb., o pfied‰kolním
vzdûlávání se tfiída matefiské ‰koly
naplÀuje do poãtu 24 dûtí. Pfiihlá‰ek
do M· se se‰lo daleko více, neÏ by
byla kapacita M· pro nábûr dûtí v zá-
fií do ‰kolky. 

A proto po pfiezkoumání skuteãnos-
tí, kdy musí b˘t dodrÏeno nûkolik 
aspektÛ (napfi. urãit˘ dan˘ prostor na

jedno dítû, poãet um˘vadel a wc, …)
bude v záfií do ‰kolky pfiijato celkem
o 14 dûtí více, na kaÏdou tfiídu jedno
dítû navíc. M· Boskovice má 3 praco-
vi‰tû – Lidická ul. (4 tfiídy), Na Dolech
(4 tfiídy) a Bílkova ul. (6 tfiíd), celkem
tedy 14 tfiíd, kde bude vyuÏita v˘jimka
v poãtu dûtí. V̆ jimka z poãtu dûtí se
udûluje na ‰kolní rok s úãinností od 1.
9. 2012 do 31. 8. 2013 a to Matefiské
‰kole Boskovice, okres Blansko.

Text : RePo
Foto: archiv M·

Festival Ibérica 2012

Absolventky posílí 
cestovní ruch

âerstvé absolventky cestovního ruchu.

M· Boskovice získala 
v˘jimku

V‰echny tfiídy M· Boskovice jsou prostorné a modernû vybavené.
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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

• 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

Pane místostarosto, mÛÏete se
prosím na‰im ãtenáfiÛm pfiedstavit?

Je mnû 61 let, jsem Ïenat˘. Máme
dvû, jiÏ dospûlé dûti; dcerám je 30 a 29
let. Po maturitû na gymnáziu
v Boskovicích jsem pokraãoval ve stu-
diu na Vysoké ‰kole lesnické a dfievafi-
ské ve slovenském Zvolenu. Po absol-
vování této ‰koly jsem pracoval 22 let
v dfievafiském prÛmyslu, dále v lesnic-
ké firmû v Konici, ve Dfievotvaru
v Jablonném nad Orlicí a svou „dfie-
vafiskou” kariéru jsem zavr‰il ve ·kol-
ním lesním podniku ve Kfitinách. Do
funkce místostarosty jsem ode‰el z po-
stu prodejního zástupce spoleãnosti
TOS Svitavy. Zku‰enosti s ãinností
manaÏera mám; bûhem mé profesní
kariéry jsem pro‰el rÛzn˘m pracov-
ním zafiazením, aÏ po nejvy‰‰í fiídící
funkce.

Jste lídrem âSSD v Letovicích. Co
vás pfiivedlo do této politické strany?

Lídrem strany jsem byl zvolen pou-
ze pro období posledních komunál-
ních voleb, jinak jsem fiádn˘m fiado-
v˘m ãlenem ZO âSSD. âlenem stra-
ny jsem 15 let. Principy sociální de-
mokracie, ze kter˘ch vychází program
strany, jsou blízké mému politickému
názoru. AngaÏovat se v regionální po-
litice povaÏuji nejen za Ïádoucí, ale je

to také jediná cesta, jak alespoÀ ãás-
teãnû ovlivnit dûní okolo mnû, mé ro-
diny, m˘ch znám˘ch. Dûní ve mûstû,
kde Ïijeme a které mám rád.

S jak˘m cílem vstupujete do komu-
nální politiky, co byste rád zmûnil?

Do komunální politiky jsem vstou-
pil jako zastupitel jiÏ pfied 20 lety; ny-
nûj‰í placená funkce místostarosty je
jen pokraãováním mé pfiedchozí ãin-
nosti. Pochopil jsem za ta léta, Ïe ko-
munální politika není o ambiciozních
plánech jedincÛ, ale (i kdyÏ to zní ja-
ko fráze) o spoleãné práci v‰ech za-
stupitelÛ pro blaho obyvatel mûsta.
Není to o budování kariéry, stavûní
sv˘ch, nebo stranick˘ch pomníkÛ, ale
o kaÏdodenní práci pro v‰echny oby-
vatele mûsta, tedy nejen pro vlastní
voliãe. Osobnû se domnívám, Ïe tfie-
nice mezi „koalicemi” a „opozicemi”,
ãasto vyvolávané umûle, jen v˘raznû
po‰kozují v‰echny zúãastnûné na
v‰ech stranách; neboÈ voliã oprávnûnû
ztrácí dÛvûru v politiky jako celek.
Tyto rozkoly navíc odvádí pozornost
funkcionáfiÛ od jejich vlastní práce
a plnûní úkolÛ, a znevaÏují dosaÏené
v˘sledky. Místo osobních a stranic-
k˘ch pÛtek je tfieba vytváfiet pfiátelské
prostfiedí pro spokojené souÏití v‰ech
obãanÛ na‰eho mûsta. Obávám se

v‰ak, Ïe tento úkol je bûh na hodnû
dlouhé trati.

Zajímá mû vá‰ názor na celkové
politické dûní u nás i v Evropû, kde
situace není pfiíli‰ stabilní.

Jsem smutn˘ z celkového politické-
ho v˘voje ve svûtû. Nedostateãná
funkãnost v‰ech proklamovan˘ch poli-
tick˘ch systémÛ se projevuje stále více.
Celosvûtov˘ v˘voj není pfiízniv˘ a
zvût‰ující se problémy v Evropû jsou
toho dÛkazem. Snaha udrÏet funkãnost
spoleãnosti vede pod záminkou 
nutn˘ch reforem k rozhodnutím, nad
kter˘mi zÛstává prost˘m lidem rozum
stát. Jsem velmi znepokojen tím, Ïe se
v rámci reforem pfiistupuje k silnû aso-
ciálním opatfiením s obrovsk˘mi dopa-
dy na vût‰inu obyvatelstva, a to v‰e pod
rou‰kou postupující globalizace a nut-
nosti pfiizpÛsobit se dan˘m standardÛm. 

Na odlehãení nûco více osobního –
vím, Ïe vedete Leteck˘ klub v Letovi-
cích, máte i nûjaké dal‰í koníãky?

Létání je mÛj celoÏivotní koníãek;
vûnuji se mu nepfietrÏitû jiÏ od roku
1978. Obrovské mnoÏství ãasu stráve-
ného na leti‰tích a v letadlech jsem pro-
mûnil v nezapomenutelné záÏitky. Dnes
vím, Ïe v‰echno to úsilí stálo za to.
Samozfiejmû provozuji rekreaãnû mno-

ho dal‰ích sportÛ, jako snad kaÏd˘, jen
ãas a elán se zaãíná pomalu vytrácet.
Nedá se nic dûlat, roky pfiib˘vají...

Cestujete rád? Kde jste byl nejdá-
le a kde se vám nejvíc líbilo?

Ano, cestování mám rád; mûl jsem
moÏnost cestovat severní Afrikou
a v Evropû jsem se dostal aÏ na Ural.
KaÏdá zemû má svoje kouzla, zvyklosti,
které jsou pro nás atraktivní, odli‰nou kra-
jinu, ale doma je doma! Doma – to je má
odpovûì na otázku, kde je nejkrásnûji.

Jaké jsou va‰e oblíbená jídla a co
rád pijete?

Nejsem vybírav˘, ze zásady jím
v‰echno; na cestách mû vÏdy tû‰í ochut-
návat místní speciality. Co se t˘ká pití,
je to podobné jako s jídlem, ov‰em mu-
sím dbát na svÛj aktuální zdravotní stav.

Pane Palbuchto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Místostarosta Ing. Jifií Palbuchta
nová tváfi na radnici v Letovicích

Místostarosta mûsta Letovice 
Ing. Jifií Palbuchta.

Souãástí zmûn koaliãní smlouvy v Letovicích, ke kter˘m do‰lo v prÛbûhu
kvûtna, byla také personální v˘mûna na postu místostarosty. Mgr. Radka
Procházku (Obãanská iniciativa) vystfiídal Ing. Jifií Palbuchta (âSSD). Listy
regionÛ poÏádaly nového místostarostu o rozhovor.
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TJ Sokol Letovice – Jachetní oddíl
pofiádá v sobotu 18. 

a v nedûli 19. srpna 2012

12. SRANDAREGATU
závod oplachtûn˘ch lodí v‰ech tfiíd

po oba dny bude do areálu 
Jachetního oddílu na pfiehradû 

v Letovicích voln˘ pfiístup pro diváky

dal‰í informace na www.kretinka.net

Nové sdruÏení zdravotnû posti-
Ïen˘ch Letovice jiÏ po desáté v fia-
dû za podpory JMK pofiádalo regio-
nální setkání zdravotnû postiÏe-
n˘ch, které bylo zároveÀ jednou
z pfiipomínkov˘ch akcí k oslavám
desátého v˘roãí ãinnosti Nového
sdruÏení. Místem leto‰ního setkání
byl areál letovického koupali‰tû.
Zde jsme vyuÏili vhodné prostory
sálu restaurace, kde nám provozo-
vatel vy‰el v maximální mífie vstfiíc
pfii zaji‰tûní této oblíbené akce pro
zdraví, které se zúãastnilo na dvû
stovky zdravotnû postiÏen˘ch
a znev˘hodnûn˘ch z Letovického
regionu, Kun‰tátu a âerné Hory. 

Pfii slavnostním zahájení pfiivítal
v‰echny pfiítomné pfiedseda sdruÏe-
ní, kter˘ zároveÀ pfiivítal hosty od-
poledne. Byl to mimo jiné Ivo Polák
– námûstek hejtmana JMK, dále sta-
rosta mûsta p. Stejskal, nov˘ mís-
tostarosta Ing. Palbuchta a tradiãnû
fieditelka letovické nemocnice 
Dr. Královcová. Podnikatele na‰eho
regionu zastupoval p. Zunka z firmy
Dopaz a p. Holas z firmy Holas CZ.
Pfiítomnost hostÛ na‰eho setkání jis-
tû pfiispûla ke zv˘‰ení prestiÏe
a váÏnosti tohoto setkání. 

Kulturní program zahájili sv˘m
taneãním vystoupením na‰i pfiátelé
z âerné Hory. Pfiekvapením pro
v‰echny bylo krásné a nad‰ené vy-
stoupení maÏoretek VO CO GOU
z Letovic. MaÏoretky vystupovaly
v nûkolika vûkov˘ch kategoriích.
Jejich umûní a taneãní projev skli-
dil zaslouÏen˘ potlesk a obdiv pfií-
tomn˘ch. Program pokraãoval vy-
stoupením Komorního pûveckého
sboru CARPE DIEM. Zábavn˘
program, kter˘ pro nás pfiipravili,
byl prÛfiezem skladeb lidov˘ch,
pfies swing, aÏ po skladby
Jaroslava JeÏka. Úãinkující sklidili
zaslouÏené ovace v‰ech zúãastnû-
n˘ch. Na fiadu pfii‰lo poslední hu-
dební vystoupení. Bylo k tancová-
ní pro v‰echny za doprovodu hu-
debního souboru „KLIPT” pod ve-
dením pana Tesafie. Zde si mohli 
uÏít v‰ichni dle sv˘ch moÏností
a schopností oblíben˘ch melodií,
které nám skvûlí muzikanti pfied-
kládali. Ve veãerních hodinách
jsme se louãili s vydafienou akcí
pro zdraví, kdy se pfiítomní náleÏi-
tû du‰evnû uvolnili.

Za NSZdP Borek

Regionální setkání zdravotnû 
postiÏen˘ch

Na Z· Komenského byli ocenûní
nejlep‰í Ïáci

V M· âapkova bude vybudována
v b˘val˘ch prostorech knihovny no-
vá tfiída z dÛvodu momentálního
zv˘‰eného poãtu dûtí, které na leto-
vicku nav‰tûvují matefiské ‰kolky.
Celkové náklady na rekonstrukci
jsou kalkulovány na 683 401 Kã, re-
alizaci provede brnûnská firma
Keltex, spol. s r.o., která byla vybrá-

na ve v˘bûrovém fiízení. Snahou
mûsta bude apel na dodrÏení termínu
do konce srpna, aby v záfií mohly do
tfiídy nastoupit nové dûti. V dobû re-
konstrukce budou pfies léto dûti z M·
âapkové doãasnû umístûny do M·
Komenského a M· v Tfiebûtínû. 

Text: mp
Foto: ph

M· âapkova bude mít novou tfiídu

Tro‰ka tance neu‰kodí.

Na konci ‰kolního roku 2011/2012
probûhlo na Z· Komenského
v Letovicích kromû pfiedaní vysvûd-
ãení i ocenûní nejlep‰ích ÏákÛ ‰koly.
Z celkového poãtu 671 dûtí, které
‰kolu nav‰tûvují, bylo slavnostnû 
ocenûno 115 ÏákÛ, ktefií svoji ‰kolu
úspû‰nû reprezentovali ve vûdních
i sportovních disciplínách na okres-
ních i krajsk˘ch soutûÏích.

PÛvodní plán, pfiedávat ocenûní na
terase ‰koly, pfiekazilo nepfiíznivé po-

ãasí. Ocenûní si Ïáci nakonec pfievza-
li z rukou pana starosty Vladimíra
Stejskala a místostarosty Ing. Jifiího
Palbuchty ve ‰kolní jídelnû. Vedení
‰koly je právem na své Ïáky hrdé
a dodává, Ïe Ïáci pfiedãili jejich oãe-
kávání.

Atmosféra byla klidná a pfiátelská,
dûti se hlavnû tû‰ily na vysvûdãení
a vytouÏené prázdniny.

Text a foto: mp

Îáci si pfiebírají sladké ocenûní.
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info@realitymacocha.cz

Požadujeme:

Přijmeme
REALITNÍHO MAKLÉŘE

pro region 
Boskovice a okolí 

Přijmeme
REALITNÍHO MAKLÉŘE

pro region 
Boskovice a okolí 

Požadujeme:
• základy práce na PC, řidičský průkaz
• ochotu učit se novým věcem
• vysoké pracovní nasazení 

a časovou flexibilitu
• komunikační a organizační 

schopnosti

Nabízíme:Nabízíme:
• zázemí kanceláře 
• možnost služebního vozu
• neomezené finanční 

ohodnocení
• motivační provizní systém
• komplexní systém zaškolení

V případě zájmu zašlete Váš životopis do 31. 7. 2012 
na e-mail: info@realitymacocha.cz

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Objemná studie realizovaná ve
Spojen˘ch státech ukázala, Ïe se
du‰evní stav studentÛ v prÛbûhu
desetiletí zhor‰uje. Americká pro-
fesorka psychologie Jean Twenge
do‰la ve studii, kterou realizovala
na pûti americk˘ch univerzitách,
k nelichotivému v˘sledku. Ve srov-
nání s rokem 1938 trpí mladí lidé
aÏ ‰estkrát ãastûji afektivními poru-
chami. Také pocit strachu a poru-
chy osobnosti a chování jsou pod-
statnû ãastûj‰í.

Je moÏné porovnávat du‰evní
stav celé zemû po tak dlouhou do-
bu? Ve Spojen˘ch státech byli od
konce tfiicát˘ch let dvacátého stole-
tí dotazováni studenti pomocí MM-
PI dotazníku, jehoÏ 567 otázek za-
bralo mezi 60 a 90 minutami.
Vzhledem k tomu, Ïe pfiedmûtem
prÛzkumu jsou symptomy a ne spe-
cifické diagnózy, mohou b˘t v˘-
sledky povaÏovány za spolehlivé.
Data celkem 77 500 studentÛ jsou
stále k dispozici. 

Nabízí se otázka, co mohlo zpÛ-
sobit tuto závaÏnou zmûnu. Jak se
domnívají autofii studie, nejnápad-
nûj‰í zmûnou, která mÛÏe b˘t kofie-
nem tohoto stavu, je panující ex-
centrická orientace, která vytûsÀuje
intrinsické motivátory (spoleãen-
ství, Ïivotní smyl, sounáleÏitost) ve
prospûch hodnot statusu, penûz
a vzhledu.

Americk˘ psychiatr Keth Albow
varuje pfied „záplavou psychia-
trick˘ch onemocnûní”, která bu-

dou silnû zatûÏovat zdravotní stav
populace. Pfiedepisování pilulek
v této souvislosti ale nedoporuãu-
je. Nutná je podle slov Albowa
„armáda skuteãn˘ch peãovatelÛ
o du‰i”, ktefií pacientÛm empatic-
ky naslouchají a dostanou se do
kontaktu s jejich nejniternûj‰ími
my‰lenkami a pocity, aby pacienti
opût dokázali zvládat své emoce.

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Psychologické okénko

MLADÍ A BÁZLIVÍ

Ve spolupráci s PhDr. Jindfiichem Urbanem, Ph.D. pfiiná‰íme na‰im ãtenáfiÛm dal‰í díl rubriky
Psychologické okénko. Tentokrát bude pan doktor Urban popisovat v˘sledky studie provedené me-
zi studenty v USA. Pokud tedy máte, nebo budete mít doma studenta, doktor Urban doporuãuje
vûnovat pozornost nejen jeho studijním v˘sledkÛm, ale také psychické stránce v˘voje, jelikoÏ Ïi-
jeme  v dynamické a rychlé dobû, která sama o sobû klade vysoké nároky na du‰evní zdraví ãlo-
vûka. K ãemu by nám bylo vzdûlání, kdybychom nebyli zároveÀ alespoÀ spokojeni? Platí to, Ïe
vznikající psychické problémy se nejlépe odstraÀují jiÏ v zaãátcích pÛsobení tûchto problémÛ.
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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.

Středoevropský UNIKÁT je
ve Lhotě Rapotině
Málo kdo z projíÏdûjících Lhotou Rapotinou postfiehne, Ïe kousek nad ostrou kfiiÏovat-
kou, kterou prochází hlavní silnice, se nachází malink˘ kostelík, jehoÏ obvodové zdivo
dokola mûfií pouh˘ch 45 metrÛ. K tomuto kostelíku se váÏe zajímavá povûst. Pfied více
neÏ pÛl stoletím zaznamenal lhoteck˘ rodák Franti‰ek Svûrák ve své knize následující:
„Jednó ‰el Dobrovolné z Dóbravice ze mléna. Najednó hosle‰i hlas: „Je‰i do roka ne-
bode ve Lhotû stát kosteliãek, tak se celá dûdina propadne.” Dobrovolné to fiekl sóse-
dum a tak se dali do práce a do roka kosteliãek stál.” Kostelík zasvûcen˘ jáhnu sv.
Vavfiinci byl skuteãnû postaven a stojí ve Lhotû Rapotinû dodnes.

Kostelíãek mûl b˘t podle povûsti
postaven do jednoho roku, proto je
tak mal˘. Jeho základem je osmira-
menn˘ fieck˘ kfiíÏ v kruhu uvnitfi s ob-
délníkov˘m knûÏi‰tûm a síÀkou. Nad
cel˘m kruhov˘m zdivem s pilífii, v˘-
klenky a klenbou následuje stfiecha
v podobû velké cibule, která pfiechází
v lucernu zakonãenou makovicí a na
vrcholu zlat˘m balonem a kfiíÏem.
Postaven byl kostelík v roce 1717 na
místû staré kapliãky. Je to nejmen‰í fi-
liální kostelíãek (kostel bez vlastní
farnosti, pozn. red.) ve stfiední
Evropû, druh˘ nejmen‰í kostelíãek
(velikostí stavby) v âeské republice
a má tfietí nejvût‰í cibuli v âeské re-
publice. 

Jako kaÏd˘ kostel i tento dává ze
své vûÏe lidem vûdût, jak utíká ãas.
Jeho zvony mají svou vlastní pouta-
vou historii. Není známo, kdy byly
pofiízeny první z nich. Do nové vûÏe
byly v roce 1928 instalovány dva
zvony - Michal o váze 120 kg
a Vavfiinec o váze 100 kg. Tyto zvo-
ny byly v roce 1942 odmontovány
a pfielity pro váleãné úãely. Po válce
v roce 1947 zakoupila obec dva nové
zvony od firmy Ditrichové z Brodku
u Pfierova, které byly posvûceny a za-

vû‰eny na památku ukonãení 2. sv.
války. 

Cel˘ kostelíãek pro‰el nûkolika
pfiestavbami. Napfiíklad aÏ do velké
vichfiice v roce 1928 pokr˘valy koste-
líãek pouze do‰ky, v dobû v˘stavby
bûÏná stfie‰ní krytina. Po té, co byla
stfiecha odnesena na nedaleké pole,
zhotovila tesafiská firma z Rájce kom-
pletnû novou stfiechu pokrytou eterni-
tem. Tento stav trval do roku 1990,
kdy kvÛli zatékání vody trpûla vazba
trámoví pod makovicí. Celá lucerna
byla tedy zesílena nov˘mi trámy. Rok
poté byl eternit odstranûn a stfiecha
pokryta mûdûn˘m plechem v tabu-
lích, jak je vidno do dnes.

ProtoÏe je kostelíãek v majetku
obce, (propÛjãen˘ pro církevní úãely
– bohosluÏby a pohfiby) financovala
obec ve‰keré opravy. V roce 1969
pro‰el kostelíãek velk˘mi zmûnami.
Vnitfiní interiér, kromû oltáfie a var-
han, byl odstranûn. Po opravû celého
kostelíãka, která zahrnovala j i no-
vou v˘malbu, nebylo z tûchto vûcí
do kostelíãka nic vráceno. Kostelní
lavice, vstupní dvefie a dvefie na dvÛr
byly vyrobeny nové ve stolárnû ve
Vysoãanech stolafisk˘m mistrem p.
Antonínem Musilem ze Lhoty

Rapotiny. Oltáfi se do-
ãkal dlouho oãekáva-
né renovace p. Vodá-
ãkem z Boskovic.
Pozdûji také do‰lo
k pozlacení a dal‰ím
drobn˘m úpravám.
Mezi nû patfií i provr-
tání kostelní klenby
pro spu‰tûní provazÛ
od zvonÛ do kaple
kostelíãku, do té doby
se totiÏ zvonilo z vû-

Ïe. V devadesát˘ch letech nechal
tehdej‰í faráfi opravit vnitfiní v˘mal-
bu, zrestaurovat sochy sv. Cyrila
a Metodûje na oltáfii, panny Marie,
svatého Josefa a jezulátka. 

Kostelík se py‰ní varhanami pochá-
zejícími z roku 1765 z Troubska
u Brna. Jsou umístûné na malém kÛru
v zadní ãásti kostela. Dnes v‰ak slou-
Ïí pouze jako památka a pfii kostelních
obfiadech se hraje na harmonium. 

Dal‰í zajímavostí je, Ïe se zde
v minulém století konaly pouze dvû
svatby. První svatba se uskuteãnila
v roce 1948, kdy si své „ano” pfii‰li
do kostelíku sv. Vavfiince fiíci manÏe-
lé Vymûtalovi. Druhá svatba se usku-
teãnila témûfi o pÛl století pozdûji,

kdy zde byli v roce 2007 oddáni man-
Ïelé Ti‰í.

KaÏdou sobotu od 17 hodin zde
slouÏí bohosluÏbu slova jáhen p.
JankÛ, kter˘ do místního kostelíku
dojíÏdí z fary z Boskovic. KaÏdou 2.
sobotu v mûsíci je slouÏena m‰e svatá
ve stejn˘ ãas. Vzhledem k malé rozlo-
ze kostelíku je jeho kapacita omezena
na 50 sedících a 25 stojících lidí.

Pokud by jste chtûli do kostelíku za-
vítat, mÛÏete vyuÏít pfiíleÏitosti pouti vû-
nované sv. Vavfiinci ve Lhotû Rapotinû,
která se bude konat 12. 8. 2012.

Ve spolupráci s p. Josefem Borkem
zpracovala Renata Kuncová Polická

Foto: Renata Kuncová Polická
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Po uklidnûní pomûrÛ se rozhodoval
o pfií‰tích plánech. PfiestoÏe obdivoval
krásu staré Prahy, zaznamenal si do po-
známek: „Vnitfiní hlas mi napovídal –
Praha se nestane tv˘m osudem, ty mu-
sí‰ daleko, abys dosáhl svého ‰tûstí!”.
A touto vytu‰enou dálkou se pozdûji
stala Morava. Poznal ji na cestû do
Vídnû r. 1847 a byl nad‰en její krásou.
Prostfiednictvím pfiítele Ludvíka
Waltera, kter˘ byl hutním adjunkterm
v Salmov˘ch Ïelezárnách, získal u stej-
ného zamûstnavatele v roce 1849 místo
hutního lékafie. V pfií‰tím roce se ‰Èast-
nû oÏenil a jeho národnû uvûdomûlá
a vzdûlaná Ïena mu byla nejlep‰í spo-
leãnicí a pomocnicí pro cel˘ jejich spo-
leãn˘ Ïivot. Rodina bydlela v Blansku
v podzámãí (nyní Lidová ‰kola umûní –
na stûnû je pamûtní deska J. Wankla).

Dr. Wankel byl nejen znamenit˘m
hutním i osobním lékafiem Salmovy
rodiny, ale získal si velkou oblibu
i u dal‰ích chudobn˘ch pacientÛ, které
léãil zdarma. Jeho zájem o pfiírodní vû-

dy ho zaujal natolik, Ïe se pozdûji stal
rovnûÏ proslul˘m odborníkem svûtové
povûsti v oborech prehistorie a speleo-
logie. Kostí z pravûku bylo tehdy
v místních jeskyních takové mnoÏství,
Ïe je nemajetní sbírali a prodávali cuk-
rovarÛm na v˘robu spódia. Wankel za-
ãal jako první s vykopávkami pro vû-
decké úãely. Podafiilo se mu rekonstru-
ovat celou fiadu koster jeskynních zví-
fiat. Své nálezy peãlivû stfiádal a stal se
prvním zakladatelem tohoto odvûtví.
Odbornû o‰etfiené nálezy uchovával
v podzámeckém domû, kde mûli od r.
1854 k tûmto exponátÛm pfiístup ze-
jména znalci i zahraniãní specialisté.
Lékafiská profese Wankla mûla k an-
tropologii blízk˘ vztah, ale nestala se
jeho hlavním Ïivotním cílem. Rád se
vracel do Moravského krasu ke sv˘m
nalezi‰tím. První velk˘ v˘zkum zaãal
v jeskyni B˘ãí skála u Kfitin, kde obje-
vil nesmírnû bohat˘ archeologick˘ ná-
lez v letech 1867 aÏ 1869, tj. první 
osídlení ãlovûka z doby kamenné.

K nejznamenitûj‰ím objevÛm pak pat-
fiil pozdûj‰í nález pohfiebi‰tû z doby
hal‰tatské na témÏe místû. Neménû v˘-
znamné jsou jeho dal‰í nálezy tohoto
druhu z jeskynû V̆ pustek u Kfitin, jes-
kynû KÛlna u Sloupu a v jeskyni
Pekárna. 

KdyÏ se Wankel chystal odejít na
odpoãinek, nevûdûl kam umístit roz-
sáhlou sbírku v poãtu kolem 30 tisíc
kusÛ. Marnû jednal s pfiedstaviteli teh-
dej‰ího nûmeckého Franti‰kova muzea
v Brnû, nenalezl pochopení ani
v Národním muzeu v Praze. Souhlasil
s nabídkou opata Kalivody z Rajhradu,
av‰ak jeho náhlé úmrtí tento zámûr
zmafiilo. Za situace, kdy byl tísnûn˘
v˘povûdí ze sluÏebního bytu i za fi-
nanãní nejistoty, získali archeologové
z Vídnû jeho sbírku za 12 tisíc zlat˘ch.
Exponáty jsou zde uloÏeny dodnes.

Rozlouãení s Blanskem bylo okáza-
lé. Byl jmenován ãestn˘m obãanem
mûsta, nyní je po nûm pojmenováno
blanenské námûstí, má svoji bystu

v Moravském krasu a pamûtní desky
pfiipomínají stále místa, kde pÛsobil.
O krasovém okolí a prehistorick˘ch
nálezech napsal knihu „Obrazy z mo-
ravského ·v˘carska a jeho minulosti”,
vydanou ve Vídni v r. 1882. Wankel se
r. 1883 pfiestûhoval do Olomouce
k dcefii, provdané za spisovatele a spo-
luzakladatele Vlasteneckého muzejní-
ho spolku J. Havelky. Sbírky mimo-
fiádn˘ch hodnot olomouck˘ch vlasten-
cÛ se staly také podnûtem pro uspofiá-
dání slavné praÏské Národopisné v˘-
stavy ãeskoslovanské r. 1895. Po zá-
chvatu mrtvice a zlomení nohy se
Wankel této v˘stavy jiÏ nemohl zú-
ãastnit.

Na jeho vlasteneckou ãinnost naváza-
ly jeho dcery, které se vûnovaly národo-
pisu a literatufie. Nejv˘raznûj‰ího úspû-
chu pak dosáhl jeho vnuk profesor Karel
Absolon, kter˘ se zaslouÏil o mnoho
cenn˘ch objevÛ v Moravském krasu
i v cizinû.

Text: stam, foto: archiv stam

PraÏsk˘ rodák, doktor medicíny Jindfiich Wankel (15.6.1821 – 5.4.1897), byl jiÏ od mládí ovlivÀován sv˘m otcem,
kter˘ se zab˘val pfiírodovûdou. Po jeho smrti byl potom veden matkou k vlasteneckému uvûdomûní. V roce 1839
zaãal studovat filosofii, kde se setkal také s Karlem Havlíãkem Borovsk˘m. Pozdûji se ale rozhodl pro studium lé-
kafiství, které ukonãil na praÏské univerzitû roku 1847. Jak bylo zvykem, zÛstal na lékafiské fakultû je‰tû dal‰í rok,
aby dosáhl doktorátu chirurgie. V r. 1848 se stal svûdkem revoluãních událostí v Praze. Pracoval zde v nemocnici
u Milosrdn˘ch bratfií na Starém Mûstû, kam byli odváÏeni ranûní z bitevní linie. 

Jindřich Wankel – otec 
moravské archeologie

MUDr. Jindfiich Wankel.
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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

Va‰ek: Já zpíval jiÏ jako dítû v auto-
busech pfii jízdû k babiãce, ale poprvé
váÏnû na chmelu v roce 1968, kdy jsem
vymûnil harmoniku za kytaru. Potom
jiÏ následovaly kapely. Nejdfiíve rok na
uãili‰ti OU Metra Blansko a od roku
1970 první vlastní kapela L·U
Blansko, pozdûji v roce 1973 zmûnûn
název L·U na VERMONA. Tu jsem
pfiedal Pavlovi Kr‰kovi v roce 1975,
kdy jsem musel odejít na vojnu. Zpût
jsem jiÏ nenastoupil (bylo obsazeno)
a od roku 1981 jsem zakládal dal‰í ka-
pely. SnaÏil jsem se uplatÀovat svoje
nabyté zku‰enosti ze záskokÛ v hudeb-
ních tûlesech okresu Blansko. Hodnû
vdûãím kapele „Radost ·o‰Ûvka”. To
byla fakulta pro hudebníky. V roce
1983 se podafiilo kádrovû vystabilizo-
vat skupinu SURF, kde jsem byl spolu-
zakládajícím ãlenem a v roce 1988 se
stal kapelníkem uvedené formace.
SURFu  jsem vûrn˘ dodne‰ka. V roce
2013 budeme slavit 30 let trvání. Je ne-
uvûfiitelné, Ïe mi v té dobû bylo 30 ro-
kÛ. Ani se mi to nechce vûfiit, jak to v‰e
uteklo.

Za ta léta va‰í spoleãné pûvecké
kariéry, kde jste vystupovali nejdál?

Eva a Va‰ek: S písniãkou jsme se
podívali do témûfi v‰ech zemí Evropy,
ale nakoukli jsme také za oceán.
Nav‰tívili jsme jiÏ ãtyfiikrát Austrálii,
naposledy to bylo v leto‰ním roce,
domÛ jsme se vrátili v dubnu. Tfiikrát
jsme vystupovali v Kanadû a USA.
V roce 2005 jsme nav‰tívili s hudbou
i Nov˘ Zéland.

Není tajemstvím, Ïe na poli hudby
jste získali nejedno ocenûní. Jaké je
va‰e nejvût‰í ocenûní? 

Eva: Za prodej zvukov˘ch nosiãÛ
máme celkem 2 Multiplatinové desky,
12 Platinov˘ch desek a 18 Zlat˘ch de-
sek a k tomu je‰tû 5 Zlat˘ch desek za
zvukovû-obrazové nosiãe (DVD). Ale
stejnû musím fiíci, Ïe nejvût‰í ocenûní
je, kdyÏ na vás stále chodí publikum.
A za to jim moc dûkuji.

Va‰ek: No, pfiesnû tak. To nejvût‰í
ocenûní je, Ïe existujeme pod názvem
SURF jiÏ 29 let a pfies ve‰keré ty zmû-

ny v na‰í republice na nás stále chodí
posluchaãi. I kdyÏ v‰echno jednou
konãí, ta doba je úÏasná. Dal‰ím oce-
nûním je, Ïe od roku 1997 lidé stále
milují skladbu Bílá orchidej, kterou
jsme do na‰í vlasti pfiivezli ze zahra-
niãí a máme k této skladbû ãím dál
tím vût‰í pokoru. Bílá orchidej tedy
slaví 15 let svého trvání v na‰í repub-
lice, stejnû tak jako na‰e HospÛdka
u SURFu, do které jezdí lidé z celé
republiky i zahraniãí na na‰e Hudební
veãery s Evou a Va‰kem.

KdyÏ zrovna nezpíváte, zb˘vá vám
ãas na nûjaké koníãky?

Eva: PouÏiji Va‰kova slova: „My si
jenom stále hrajeme.” MoÏná, Ïe já to
vidím tro‰ku jinak. Máme osmiletou
dceru, tak si jí chceme uÏít, neÏ nás
vymûní za kamarádky a pozdûji za ka-
maráda. 

Va‰ek: Já mûl muziku koníãkem od
9. tfiídy ZD· a zÛstává mi v rÛzn˘ch
podobách koníãkem dodnes. Tomuto
koníãku, mimo dcery a spánku (po-
kud se mi o ní nezdají sny), vûnuji
ve‰ker˘ zb˘vající ãas, kdyÏ vyfiídím
s tím spojené nepopulární vûci.

Prozraìte nám o vás nûco „z jiné-
ho soudku”. Jaké je va‰e oblíbené
jídlo?

Eva: Maso v jakékoliv úpravû.
Va‰ek: Já mûl také maso, hlavnû bif-

tek na zeleném pepfii, ale v souãasné do-
bû mi jiÏ chátrá moje biologická schrán-
ka a zaãínám hledat, co je pro tûlo zdra-
vé a ãím prodlouÏit lidsk˘m souãást-
kám Ïivotaschopnost. Pfiehoupnutím ‰e-
desát˘ch narozenin, coÏ se blíÏí, vám
konãí záruka na Ïivot a je tfieba s tím po-
ãítat a moc si nevyskakovat.

Sly‰ela jsem, Ïe mimo vystoupení
po celé republice a v zahraniãí pravi-
delnû vystupujete ve va‰í HospÛdce
u SURFu v Kotvrdovicích…

Eva a Va‰ek: No, jestli dovolíte, zaã-
neme tro‰ku ze ‰ir‰ího hlediska. Nikdo
z nás ãas nezastaví, jak se zpívá v jedné
písniãce „… letí jako blázniv˘…”.

Hudební skupina SURF bude pfií‰tí rok
slavit tfiicáté narozeniny, coÏ je pûkn˘
kus cesty za námi. Pro na‰e pfiíznivce
jsme se proto pfied patnácti lety rozhodli
otevfiít HospÛdku u SURFu v Morav-
ském krasu v Kotvrdovicích, kde se pra-
videlnû konají akce s Evou a Va‰kem.
Napfied to byly Hudební veãery s Evou
a Va‰kem, jezdili sem za námi poslucha-
ãi dokonce aÏ ze zahraniãí, a proto jsme
se rozhodli v „HospÛdce” natáãet DVD
hudební veãery z HospÛdky u SURFu,
které si mohou lidé zakoupit a mají i do-
ma tuto nepopsatelnou atmosféru.
V HospÛdce byl zbudován i penzion,
kde si mohou náv‰tûvníci uÏít krásnou
pfiírodu v okolí, odpoãinout si na zahra-
dû, která patfií k penzionu a veãer se po-
bavit a zazpívat si s Evou a Va‰kem,
pûknû se vyspinkat „do rÛÏova” a uÏít si
celkovû atmosféru… 

Pfiipravujete v „HospÛdce u SURFu”
v Kotvrdovicích v následující dobû nû-
jakou akci?

Eva a Va‰ek: Jako podûkování na‰im
pfiíznivcÛm a posluchaãÛm za celou na-
‰i dosavadní hudební kariéru a oslavu
patnáct˘ch narozenin HospÛdky
u SURFu, jsme se rozhodli uspofiádat tu-
to oslavu po dva dny s Evou a Va‰kem.
Penzion v HospÛdce v Kotvrdovicích
bude zcela k dispozici pro na‰e poslu-
chaãe, v pátek 27. ãervence i v sobotu
28. ãervence zde budeme zpívat a hrát
jen pro nû. V sobotu navíc bude zaji‰tûn
od 9.00 do 12.00 hodin kulturní program
na Klepaãovû v Blansku s ukázkou na-
‰eho v˘robního zázemí. Prohlídka TV
a audio studia na Klepaãovû, prohlídka
restaurace s kavárnou na Klepaãovû,
kde je bûÏnû po cel˘ rok k dispozici sál
pro kulturní i sportovní vyuÏití, máme
separé salónek pro konání rÛzn˘ch ro-
dinn˘ch oslav, fit centrum, které také je-
de celoroãnû. Pofiádáme rÛzné krouÏky
(aÈ jiÏ zumbu, judo, balet, jogu …).

Evo a Va‰ku, pfieji vám obûma
hodnû dal‰ích posluchaãÛ a dûkuji za
rozhovor. 

Renata Kuncová Polická.
Foto: archiv SURF

Vystoupení Evy a Va‰ka v HospÛdce u SURFu.

TakÏe, pokud budete mít zájem strávit zajímav˘ víkend v Moravském krasu 27. 7. 2012 – 28. 7. 2012 s Evou a Va‰kem, 
neváhejte a spojte se s námi… Tel.: 516 417 634, 602 790 311,  www.evaavasek.eu

Pátek 27. 7. 2012 – sobota 28. 7. 2012 - po oba dny zaji‰tûn zajímav˘ celodenní program: dechová hudba, country, heligonkáfii
- oba veãery vystoupí Eva a Va‰ek se sv˘m repertoárem

Léto je právû v plném proudu,
venku se stfiídají parné dny s letními
boufikami a de‰ti, zkrátka pfiíroda se
ukazuje v celé své kráse. Pokud bu-
deme pfii toulkách pfiírodou dosta-
teãnû pozorní, moÏná se nám podafií
v záplavû kvetoucích a vonících rost-
lin zahlédnout také orchidej. KdyÏ
se u nás v‰ak fiekne „bílá orchidej”,
hodnû lidem se pravdûpodobnû vy-
baví stejnojmenn˘ hit od pûveckého
dua Evy a Va‰ka, neboli Evy
a Václava ·evãíkov˘ch. Co uÏ ale asi
kaÏd˘ neví, je skuteãnost, Ïe pokud
se budete toulat po Klepaãovû
u Blanska, moÏná narazíte právû na
Evu s Va‰kem. Listy regionÛ se roz-
hodly manÏele ·evãíkovy nav‰tívit
a poloÏit jim pár otázek. 

Evo, Va‰ku, pocházíte z na‰eho re-
gionu, mÛÏete fiíci pfiesnû odkud?

Eva: Pocházím z Rájce-Jestfiebí
a dodnes tam mám své rodiãe.

Va‰ek: Já jsem rodil˘ „blanen‰Èák”,
v souãasné dobû v‰ak Ïijeme v té lep-
‰í ãásti Blanska, na Klepaãovû.

Jak vidno, jste skuteãnû „místní
patrioti”. Zpívali jste odjakÏiva? Co
a kdy vás svedlo dohromady?

Eva: Já jsem pr˘ je‰tû neumûla
mluvit a uÏ jsem zpívala. Ale to uÏ si
nepamatuji. Nav‰tûvovala jsem
Lidovou ‰kolu umûní v Blansku.
Mûla jsem to ‰tûstí, Ïe jsem se dosta-
la na konzervatofi - obor zpûv a klavír.
Zpûv jsem studovala operní, ale tomu
se nevûnuji. Ve ãtvrtém roãníku pfied
maturitou jsem poprvé usly‰ela hrát
Va‰ka a jeho kapelu SURF na jednom
plese. Vzpomínám si, Ïe to bylo
v Letovicích. Líbilo se mi, jak hráli.
Jak se fiíká, hráli tfii na tfii. Tfii rychlé
a tfii lidovky. Doma jsem zpívala
hlavnû s maminkou a byly to pfieváÏ-
nû lidové písniãky. V‰echno vlastnû
domluvila moje maminka, jak se fiíká
„o mnû beze mû”. Va‰ek se na mû jed-
noho dne pfii‰el podívat domÛ. Na po-
moc si vzal svého klávesáka. Omrkl si
mû a fiekl, Ïe mû bere. Byl to velmi
rychl˘ konkurz. Mé první vystoupení
se skupinou SURF bylo 24. února
1989. Od té doby uÏ uplynulo více jak
23 let. A jsme stále spolu. 
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„VáÏení pfiátelé ceny ë, váÏení no-
minovaní a nominující, tucet roãníkÛ
ceny ë znaãí, Ïe mecená‰ské poãiny
a dobrodiní nezÛstanou na ocet. Îe si
jich uÏ dvanáct let v‰ímáte, Ïe je sta-
víme jako atraktivní alternativu bul-
várním projektÛm, Ïe kaÏd˘m na‰ím
úspû‰n˘m roãníkem malilinko, ale
pfiece, inspirujeme, dûláme radost
a potlaãujeme marnost. A to v‰e tak,
aby to zúãastnûné – snad – bavilo
a dávalo jim to smysl,” fiekl v úvodu
hlavní pofiadatel Richard Langer.

Ano, smysl to dává v‰em lidem, ktefií
konají neobyãejné ãiny, aãkoliv jim se je-
ví jako zcela obyãejné a samozfiejmé.
Jako napfi. manÏelÛm, ktefií 17 let nezi‰tnû
pomáhají lidem v hospici tak, Ïe jim umí
pfiivodit v posledních dnech Ïivota úsmûv
a radost, mistru hodináfii, kter˘ se uÏ 20
let obûtavû a zdarma stará o hodiny na ro-
mánské vûÏi sv. Ducha v Telãi, studen-
tÛm, ktefií pomáhají pfii charitativních
sbírkách, zamûstnancÛm rÛzn˘ch firem,
ktefií berou dûti z dûtsk˘ch domovÛ na ly-
Ïe, na plavání, na v˘lety po hradech
a zámcích, handicapované Ïenû, která po-
máhá dal‰ím postiÏen˘m lidem trávit co
nejkrásnûji voln˘ ãas, muÏi, kter˘ vede
záchrannou brigádu kynologÛ zasahující
pfii ne‰tûstích doma i ve svûtû, odváÏnému
nad‰enci, kter˘ v 80. letech v pohraniã-
ním pásmu, kde riskoval i Ïivot, zachránil
silnû po‰kozenou kapli a opravil nûkolik
boÏích muk, ãi známé hereãce Kvûtû
Fialové, která zdarma hraje v domovech

pro seniory a rozdává tak radost a lásku.
A v neposlední fiadû v‰em stonoÏkov˘m
dûtem, které malováním vánoãních pfiání
a rÛzn˘mi akcemi vydûlali pro nemocné
a válkou postiÏené kamarády pfies sto mi-
lionÛ korun.

Proto se Ïáci Z· Boskovice, nám. 9.
kvûtna – Zelené – letos opût zúãastnili
slavnostního pfiedávání cen ë, které pro-
bûhlo 21. ãervna 2012 v Národním diva-
dle v Praze. Mezi nominovan˘mi byla
·árka Henzlová, Ïákynû IX. B, a obûtavá
stonoÏková maminka Blanka Matu‰ková.

Hledi‰tû divadla bylo doslova nabito
pozitivní atmosférou, která tro‰ku posmut-
nûla pfii vzpomínce na nedávno zemfielého
zakladatele registru dárcÛ kostní dfienû
v âR MUDr. Vladimíra Kozy. Jeho práce
v‰ak uÏ má své pokraãovatele a nezÛstane
nedocenûna. On sám ceny rozdával, ale
odmítal sám nûjakou pfievzít. Podobnû se
chová i leto‰ní drÏitel ceny ë za morální
vzor v âR Jeho Eminence Dominik kardi-
nál Duka, kter˘ pfiebíraje ocenûní z rukou
1. místopfiedsedy Senátu PâR dr.
Pfiemysla Sobotky pokornû vyznal:

„Pfiipadám si tu jaksi nepatfiiãnû a zahan-
ben, protoÏe kdyÏ se podívám na ãiny na-
‰ich rodiãÛ, prarodiãÛ, a takto bych mohl
jmenovat dál, tak jsem neudûlal nic.” Také
velvyslanec Norského království Jens
Eikaas, zastupující ministerského pfiedse-
du  Jense Stoltenberga, smûfioval své díky
hlavnû k obyãejn˘m lidem. 

Hereãka Simona Sta‰ová, patronka
Nadace âeského rozhlasu Svûtlu‰ka,
vyjádfiila pfiesvûdãení, Ïe kdyÏ vidí tolik
dobr˘ch lidí a dopad jejich ãinÛ, tak
vedle cen T¯T ,̄ Thálie, âesk˘ch lvÛ a-
pod. má cena ë opravdu velkou cenu!

Paní Kvûta Fialová sv˘m typick˘m
laskav˘m zpÛsobem ohodnotila mode-
rátorsk˘ v˘kon hlavního organizátora
Richarda Langera, kdyÏ jí zapomnûl
pfiinést na jevi‰tû so‰ku pro ocenûné:
„¤íkala Sta‰ka, jak si mÛÏe‰ v‰echna ta
jména a ceny pamatovat, Ïe jsi asi geni-
ální…a ty pak zapomene‰ tak dÛleÏitou
vûc…. ty jsi sladce blbej!”

To si ov‰em nemysleli zástupci firmy,
která zamûstnává chlapce z dûtsk˘ch do-
movÛ a pracovníci domovÛ pro seniory,
ktefií dûkovali agentufie Langer právû za
tu moÏnost podûkovat v‰em pfiítomn˘m
v hledi‰ti, protoÏe je úÏasné, Ïe: „V jed-
nu chvíli se na jednom místû setkají v˘-
jimeãní lidé na‰í zemû.”

Na Zelené mÛÏeme b˘t právem hrdí,
Ïe k nim patfií i na‰e stonoÏkové dûti.

Mgr. Jana Svobodová
Základní ‰kola Boskovice, nám. 9. Kvûtna

Foto: Jakub Huben˘

Dûkování dvanácté aneb Z· Zelená byla opût u toho

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka pfievzal cenu ë za morální vzor
âR z rukou paní Bûly Gran Jensen a velvyslance Norského království Jense Eikaase.
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RYCHLE  � LEVNù  � KVALITNù

Miroslav Mlãoch

ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY P¤EDEM

tel.: 777 62 62 84,  e-mail: m.mlcoch@atlas.cz

� Stavební práce � Fasádní práce
� Obkladaãské práce � Renovace bytov˘ch jader

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

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

Tip na v˘let
JiÏní Morava má mnoho krásn˘ch

míst, kulturních památek a pozoruhod-
n˘ch pfiírodních úkazÛ. Jistû si fiíkáte, Ïe
celou tuto oblast znáte, máte ji proce-
stovanou a nic vás tu jiÏ nepfiekvapí, ale
opak mÛÏe b˘t pravdou. I já jsem po ãa-
se zjistila, Ïe své bydli‰tû neznám tak
dokonale, jak jsem si myslela. Mezi
nejznámûj‰í a turisty nejnav‰tûvovanûj-
‰í místo zajisté patfií Moravsk˘ kras, ale
my si fiekneme nûco málo o kraji, kter˘
je jen o kousek vedle, a to je okolí roz-
lehlé vesnice s názvem Olomuãany.

Obec se nachází mezi Blanskem
a Adamovem a skr˘vá mnoho zajíma-
vostí. Po vût‰inû z nich vás provede no-
vá pû‰í stezka, která je zpfiístupnûna od
záfií roku 2010. Na v˘bûr máte ze dvou
moÏností. MÛÏete jít po Ïluté ãi zelené
turistické trase. ZáleÏí jen na va‰í fyzic-
ké zdatnosti. Lehãí variantu cesty, tedy
tu Ïlutû znaãenou, zvládnou i rodiny
s mal˘mi dûtmi. Zelená, zejména v nû-
kter˘ch sv˘ch ãástech, je pro nároãnûj‰í
turisty s dobrou kondicí. U kaÏdé zastáv-
ky této nauãné stezky nalezneme tabuli
se struãn˘mi informacemi o místu, pfií-
padnû i s fotkami ãi obrázky. Vût‰inou
zde b˘vá i odpoãinkové místo s laviãka-
mi. Pokud byste chtûli projít celou trasu,
je potfieba si vyhradit cel˘ den.

Pfii v˘pravû po okolí této vesniãky
byste rozhodnû mûli nav‰tívit âertÛv
hrádek. Jedná se o zfiíceninu, jejíÏ histo-
rie je plná tajemství a otázek. První
zmínky sahají do 2. poloviny 13. století,
kdy hrad nesl název Olomuãany. Jméno
dostal nejspí‰e podle mûsta Olomouc, ze
kterého pocházel jeho tehdej‰í majitel,
ov‰em tato informace je pouze domnûn-
kou. O hrad usilovalo mnoho vzácn˘ch
pánÛ, napfiíklad Hynek z Kun‰tátu pfie-
zdívan˘ Such˘ âert. K tomuto loupeÏné-
mu rytífii se váÏe jedna z mnoha povûstí,
stejnû jako k rytífii âerta z Bofiitova.
Nûktefií lidé vypráví o kováfii, kter˘ v da-

ném místû zvítûzil nad zl˘m ãertem, jiní
hovofií o chudákovi, kter˘ na‰el poklad
stfieÏen˘ ãernou nestvÛrou, ale vÛbec ta
nejznámûj‰í povídka poukazuje na rych-
lost, se kterou byl hrad postaven. Jako by
to bylo: „âertovo dílo,” pravili místní.
Za nedlouho po jeho vybudování se za-
ãaly ztrácet dívky. Nikdo nevûdûl kam,
v‰ichni pouze tu‰ili. KdyÏ hrad vyhofiel,
lidé se k nûmu sebûhli a nalezli nûkolik
lidsk˘ch kostí a mrtv˘ch dívek, nikoho
Ïivého tu v‰ak jiÏ nikdy nespatfiili. Toto
jsou pouze lidové báchorky, které nejsou
nijak potvrzeny. Historie âertova hrádku
je tedy plnû otevfiena, a tak láká mnoho
spisovatelÛ. Jasné je pouze to, Ïe hrad
mûl jako svého posledního majitele Jana
Bidla, a Ïe na zaãátku 15. století v dobû
pfiedhusitské zanikl. Zfiícenina je dvojdíl-
ná, dfiíve zde byla vûÏ, hradby, pfiíjezdo-
vá cesta i palác. Nyní je zachovalá pou-
ze malá ãást zdiva, ale i tak toto místo
stojí za zhlédnutí.

Turisticky více znám˘ je Nov˘ hrad.
Má velice bohatou historii, která zaãíná
ve 2. polovinû 14. století. PÛvodní Star˘
hrad byl zniãen a tehdej‰í majitelé se ne-
rozhodli pro opravu, n˘brÏ pro vybudová-
ní nového. Za husitsk˘ch válek byl hrad
zastaven pánÛm z Boskovic, poté ho
vlastnili Liechtensteinové. O zanedbáva-
nou stavbu se pozdûji starali Bene‰
a Dobe‰ âernohor‰tí z Boskovic, díky
kter˘m se z hradu stala skuteãná pevnost.
DÛleÏit˘m datem byl konec kvûtna 1645,
kdy ·védové pfiepadli nepfiipravené
a podle v‰eho podnapilé stráÏe tohoto 
opevnûní. Vojsko se tak zmocnilo velice
strategicky dobfie umístûného panství.
Nalezené vzácné listiny byly zniãeny,
cennosti ukradeny, hradní úfiednici a mni-
‰i zajati a hrad vypálen. K této události se
váÏe povûst, která praví o zradû Vavfiince
Vokouna z Olomuãan. Ten byl za svÛj
hfiích shozen do blízké propasti Vokounky
a také vÛdce ·védÛ Kallenberga postihl

trest. Zadusil se jídlem. Deset let po vypá-
lení se hrad zaãal ãásteãnû opravovat. âa-
sem byl zmûnûn na loveck˘ hrádek, byla
postavena nová vûÏ, která musela b˘t bo-
huÏel pozdûji sníÏena z dÛvodu vybudo-
vání nedaleké Ïeleznice. Nyní tato památ-
ka patfií âeskému svazu ochráncÛ pfiírody
a kulturních památek, kter˘ hrad od roku
1990 stále rekonstruuje. Díky krásné pfií-
rodû okolo, a mnoha dal‰ím kulturním za-
jímavostem poblíÏ, je toto místo ãasto
nav‰tûvováno turisty a cyklisty. Ideální je
pro jednodenní v˘let s rodinou ãi pfiáteli.

Dal‰í ze ‰esti zastávek nauãné pû‰í
stezky je Studánka U Tetfieva. Zajímavé
na ní je, Ïe pÛvodnû mûla b˘t
v Beskydech u Lomné, ale kvÛli nûmecké
okupaci z toho se‰lo, a tak se profesor
Josef Opletal rozhodl pro Dlouh˘ vrch
v polesí Olomuãan. Studánka má betono-
vou desku s obrazem Tetfieva. Autor byl
inspirován svojí vlastní zálibou a to lo-
vem této zvûfie. U rybníãka se nachází
i posezení pro chvíli odpoãinku. Tato stu-
dánka v‰ak není jedinou v okolí. Najdeme
zde i studánky U Srnce, U Kukaãky, Pod
jasanem, nebo tfieba Pod Hradem.
V‰echny jsou velice dobfie udrÏovány.

Pokud jiÏ budete v tûchto místech, ne-
nechte si ujít MáchÛv památník. Sice ne-
patfií do cílÛ pû‰í stezky, ale vzdálenost od

ní je nepatrná a náv‰tûva stojí za to.
Památník byl postaven k 100. v˘roãí úmrtí
v‰em známého Karla Hynka Máchy.
Nachází se na nejvy‰‰ím bodu okolí
Olomuãan ve v˘‰ce 508 m n. m. Pokud
máme ‰tûstí a je dobrá viditelnost, mÛÏe-
me spatfiit Pálavské vrchy ãi kousky 
vrcholkÛ rakousk˘ch Alp. BlíÏe je na do-
hled LipÛvka, Hofiice a údolí Svitavy.
Zajímavé není jen okolí a v˘hled, ale pfie-
dev‰ím sám památník. Na tfiech jeho stra-
nách jsou úryvky z Máje, na té poslední
pak jeho podobizna a údaje o básníkovi.
Souãástí je i zabudovan˘ dfievûn˘ sloup,
kter˘ pÛsobí po architektonické stránce ve-
lice zvlá‰tnû. PoblíÏ najdeme sluneãní ho-
diny, rozcestník a pfiíjemné posezení pro
romantické chvilky s drahou poloviãkou.

Skvûl˘ v˘hled není jen z „Mácháãe”,
ale také z vyhlídky V̆ rova skála. Na ni se
dostaneme po velice nároãné trati plné str-
m˘ch a skalnat˘ch strání. Cesta je vyzna-
ãena zelen˘mi turistick˘mi znaãkami smû-
rem z Blanska na Nov˘ hrad. Na vrcholku
skály se nám naskytne pohled na fieku
Svitavu, okolní lesy a Ïelezniãní traÈ.

Podobn˘ch zajímavostí je poblíÏ
mnohem více, ale to uÏ je jen na kaÏ-
dém z vás, jestli se o nich chcete dozvû-
dût a vidût je na vlastní oãi.

Gabriela Horváthová
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UÏ aby byla a vedla odnûkud nû-
kam. Silnice Blansko - Rájeãko je
jiÏ asi 5 let v provozu a podél ní
pod úrovní silnice dosti ‰iroké ces-
ty, které jiÏ dávno mohly b˘t vyuÏi-
ty jako cyklostezka pro cyklisty, pû-
‰í, in-line bruslafie. Na tuto skuteã-
nost jsem jiÏ upozorÀoval b˘valého
místostarostu ing. J. Krále. Obû po-
délné cesty se silnicí mají pevn˘
podklad a staãí na nû poloÏit asfal-
tov˘ koberec.

Cyklostezky tady velmi chybí,
a ty co jsou hotové, jsou krátké a ve-
dou v postatû nikam.

Od Billy pfiejedete silnici u mostu
pfies Svitavu na Staré Blansko
a skonãíte na parkovi‰ti pfied koupa-
li‰tûm, délka 600 m. 

Od lávky pfies náhon u tenisu je-
dete kolem sauny, dále kolem haly
ASK jedete proti proudu Svitavy ke
splavu, objedete ostrov L. DaÀka
a skonãíte za basebalov˘m hfii‰tûm-
délka 1 500 m. Pro bruslafie je je‰tû
tûÏko pouÏivatelná ãást od sauny
k autodráze.

KdyÏ k tûmto nedostatkÛm pfii-
poãtu, Ïe po stezce jdou vedle sebe
dva pejskafii a kaÏd˘ má na vodítku
psa na jiné stranû, nebo dvû ma-

minky s koãárky, které si vykláda-
jí, tak pro cyklisty a bruslafie je té-
mûfi nepouÏitelná. Pejskafii mají na
severní stranû ostrova své cviãi‰tû,
takÏe se jich zde pohybuje celkem
dosti. Tento úsek tak mohou vyuÏí-
vat rodiãe, ktefií uãí prvÀáãka jezdit
na kole.

I tato navrhovaná cyklostezka po-
vede aÏ z konce Blanska, na kter˘
musíte dojet po frekventované silni-
ci, pak ujedete 900 m pfied Rájeãko
a zase se musíte na silnici vrátit.

Dal‰í cyklostezky, napfi. Sloup –
Vlãí skála - délka 4 km, je to jediné
místo kde se dá jezdit na bruslích.

Zbonûk – Svitáka - délka cca 2
km a zase musíte po státní silnici
a na ni se vrátit.

Asi pfied 2 roky se opravovala sil-
nice v úseku Rájec - â. Hora, proã
se neudûlala o 2 m ‰ir‰í a neudûlal
se pás pro pû‰í, cyklisty? Dennû jich
tam chodí a projede pár desítek.

KdyÏ si vzpomenu a stezky po-
dél Dunaje, Innu, Sávy, Drávy,
které jsem projel, tak je mi dosti
líto a uÏ se zde na podobn˘ch stez-
kách vzhledem k mému vûku asi
nesvezu.

cykloturista ZH

Pfiíspûvek na‰eho ãtenáfie k ãlánku 
z kvûtnového ãísla 2012: 

Bude v Blansku nová cyklostezka? ➨ Prodám zadní blatníky na · 100/110,
tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám novostavbu rodinného domu
5kk v Boskovicích, 3 krytá stání pro auta, 70
m2 terasa, celková plocha s okrasnou zahra-
dou a koupacím jezerem 1780 m2, nádher-
ná a klidná lokalita (ne satelit). Nejsem RK!
Tel.: 608 88 90 06, 777 948 940. 
➨ Prodám byt v centru Blanska, 
ul. Svitavská, 40 m2, balkon, standart.
Cena 1 mil. vhodné i jako investice, tel.:
607 619 689. 
➨ Prodám byt 3+kk, v OV,
v novostavbû (2007) na ul. Kamnáfiská,
Blansko-Zborovce. Cena: 1.690.000,- Kã
(k jednání), bez RK, tel.: 728 147 327. 
➨ Prodám ihned obyvateln˘ 
podsklepen˘ RD 3+1 v obci âernovice
u Boskovic. V objektu je pfiípojka plynu,
vodovodu i kanalizace, garáÏ. Topení - tu-
há paliva, akumulaãní kamna, krb. Cena
440.000 Kã, bez RK, tel.: 731 448 082,
jurny@post.cz

Truhláfiství a ãalounictví
Matrace, ro‰ty, postele – v˘roba, 

opravy, prodej. 
Nyní akce na matrace 1+1 zdarma!
Rozvoz okres BK zdarma, prospekty

za‰leme na vyÏádání.
Tel.: 603 293 707 

➨ 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+1 nebo 1+1,
tel.: 731 083 618. 
➨ 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

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
Voln˘ ihned, tel.: 606 767 938.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM KOUPÍM

NABÍZÍM

➨ Hledám k pronájmu garáÏ 
v Blansku, tel.: 777 626 284. 
➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku, 
tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

Venku padají teplotní rekordy, léto je jak má b˘t. Listy
regionÛ by rády „nezavafiily” mozkové závity sv˘m ãtená-
fiÛm, a proto jsme pro tento mûsíc zvolili lehãí formu
soutûÏe sudoku.

Správné fie‰ení zasílejte na 
e-mail: listyregionu@seznam.cz nebo po‰tou na adresu

Listy regionÛ, Jasanová 20, Blansko 678 01.
Dva vylosovaní lu‰titelé obdrÏí CD skupiny Pozdní sbûr.

V˘hercÛm  sudoku z ãervnového ãísla gratulujeme k v˘hfie.
Bohuslav Novák, Boskovice, Vladimíra Mandová, Blansko

SoutûÏní sudoku s

Pfiipomínáme na‰im ãtenáfiÛm vyhlá‰enou soutûÏ
„Zapomenut˘ch receptÛ z místních bylinek a surovin”. 

Svoje recepty (nejlépe i s fotografií) zasílejte na adresu listyregionu@seznam.cz
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko.

Recepty mÛÏete posílat do 31. srpna 2012. 
V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ vylosujeme tfii recepty, které

obdrÏí od o.s. Chrudichromsk˘ ·ípek cenu za svou snahu.

V minulém ãísle ListÛ regionÛ
j sme  psa l i  o t a l en tované
zpûvaãce,  s leãnû Dohnálko-
vé z Boskovic .

Redakce by ráda upfiesnila,
Ïe na zpûv dochází sleãna
Dohnálková v L·U Jedovnice
k paní uãitelce Hanû Korãákové,
dipl. um a klavír ji vyuãuje paní
uãitelka Magdalena Javorská.

Upozornûní ãtenáfiÛm
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Romãa a její nejcennûj‰í trofej.

Romãa pfied startem.

Serpentiny mezi ·ebrovem a Blanskem jsou vyhledávan˘m úsekem motorkáfiÛ.
Dennû jich zde pfies léto za pûkného poãasí projede nespoãet. Mimo jiné i díky tomuto
faktu na vybran˘ch místech tohoto úseku pfiibyla nová speciální svodidla. MoÏná je to
souhrn náhod, Ïe právû poblíÏ této trasy se narodil a bydlí zde mimofiádn˘ mlad˘ ta-
lent, motocyklová závodnice Romana Tomá‰ková. Romanû je pouh˘ch tfiináct let, pfie-
sto sbírá poháry mezinárodního charakteru a poráÏí mnohem star‰í, zku‰enûj‰í jezdce.
Listy regionÛ se za Romãou rozjely, aby jí poloÏily pár otázek.

Romão, kdy jsi poprvé sedûla na
motorce a kdo tû k tomu pfiivedl?

No, ve tfiech letech jsem se nauãila
jezdit na kole, ale taÈka mûl doma
v garáÏi minimotorku (minibike).
Jednou jsme jeli s tatínkem a s dûdem
do Brna na MasarykÛv okruh, to mi
pr˘ bylo 4,5 roku. Tam mû taÈka po-
sadil na minimotorku a fiekl: „Jeì”.
To si pamatuju, jak jsem poprvé jela,
ale narazila jsem do vrat hasiãÛ, pro-
toÏe jsem neumûla zastavit a hned se
spustil poplach…

TakÏe „za v‰ím hledej tatínka”,
jak se fiíká. Pamatuje‰ si, kdy jsi je-
la svÛj první závod?

V 7 letech jsem si musela udûlat
„licenci jezdce” pro závodûní na mi-
nibiku. SvÛj úplnû první závod jsem
jela v 7,5 letech v Brnû na
Masarykovû okruhu. Byl to Pfiebor
âeské republiky SZM (mezinárodní
úãast – pozn. redakce). Tenkrát jsem
byla osmá z ‰estnácti jezdcÛ. 

Myslím, Ïe v 7,5 letech je to na
tvÛj první závod pûkn˘ v˘kon. Jak˘ je
tvÛj nejvût‰í úspûch?

Tûch bylo… (smích) První velk˘
Ïivotní závod na velké motorce od
pana Hilburgera jsem jela 21. – 22. 4.
2012 na okruhu Slovakia Ring. Jel se
tam Mezinárodní seriál Alpe-Adria
CUP a pfii tom je‰tû mistrovství âR.
Celkovû v Alpe-Adria CUPu jsem
dojela na 2. místû a v âR jsem byla
první. Teì jsem vyhrála 15. 6. 2012
Pohár âSMS, ten se jel taky na
Slovakia Ringu. Na „bednû” stojím
skoro kaÏdé závody. ☺

Zmínila jsi, Ïe má‰ velkou motor-
ku. Na jakém stroji jezdí‰ teì?

V bfieznu leto‰ního roku jsem do-
stala od pana Otty Hilburgera jako
sponzorsk˘ dar motocykl SNF
250R HONDA MOTO 3. Je vût‰í
a rychlej‰í, neÏ motorka, na které
jsem jezdila. Jezdím bûÏnû pfies 200
km/hodinu.

To je opravdu uÏ hodnû velká
rychlost. Mûla jsi na motorce nûjak˘
úraz?

Párkrát uÏ jsem spadla, odfiela jsem
kombinézu, motorku jsem rozbila, ale
mnû se nic nestalo. Maximálnû nûja-

ká modfiina nebo obraÏenina.

Kombinéza se za‰ije, mo-
torka se opraví. Hlavnû, Ïe
tobû se nic nestalo. Prozraì
nám, kdo ti vybíral design
kombinézy?

Design kombinézy mi na-
vrhla firma, co je ‰ije. Mám
to sladûné s motorkou. KdyÏ
z kombinézy vyrostu, dosta-
nu vût‰í, ale vlastnû tu sa-
mou…

Nechme teì chvíli motor-
ku b˘t a zamûfime se na nû-
co jiného. Má‰ pfied závo-
dem trému?

Nûkdy mám, nûkdy jsem
v pohodû, je to jak kdy.

Musí‰ pfied závodem do-
drÏovat nûjak˘ reÏim?

V den závodu jím jen ovo-
ce nebo tûstoviny, nûjakou
lehkou stravu. Musím hodnû

pít, protoÏe toho hodnû vypotím. Po
závodû se umyju, pfievleãu, odpoãnu
si a aÏ dostanu hlad a chuÈ k jídlu, tak
se najím. Mám ráda ‰pagety, kufie
kung-pao a hlavnû rÛzn˘ jídla od ba-
biãky.  Nejlep‰í jsou její amolety s ja-
hodovou marmeládou.

Kdo je tvÛj vzor?
Valentino Rossi a fandím domácí-

mu jezdci Karlu Abrahamovi.

Kdo ti vytváfií zázemí?
Na závody jezdíme v osmi lidech.

Jedu já, rodiãe, bratr, pan Otto
Hilburger – mÛj sponzor, pan Rydzi,
ten se stará o elektrickou ãást na mo-
torce, Tomá‰ Wiltavsk˘ – mÛj web-
master a Ladislav JirÛ‰ek, ten se stará
o novinafiinu a zprávy. K cestám na
závody máme svÛj upraven˘ autobus,
kde máme kuchyÀku, prostor na spa-
ní, posezení u TV (tam odpoãívám po
závodû… ☺, sociální zafiízení, …

¤íkala jsi, Ïe kromû rodiãÛ s tebou
jezdí i bratr. TakÏe má‰ sourozence?

Ano, mám bratra, je mu 10 rokÛ.
Baví ho poãítaãové hry a floorbal, na
motorce by nejezdil…

Romão jak stíhá‰ závodûní se ‰ko-
lou?

Do ‰koly chodím normálnû od pon-
dûlí do pátku. Jen kdyÏ jsou závody,
tak vynechám a pak se to douãím.

Má‰ je‰tû kromû závodûní ãas na
nûjaké dal‰í koníãky?

S kamarádkami chodím ve Svaté
Katefiinû tancovat, vym˘‰líme si rÛz-
né sestavy a pak vystupujeme pfii rÛz-
n˘ch kulturních akcích a oslavách.
Dál mû baví floorbal, ten hraji za
‰kolní t˘m a je‰tû hraji na klávesové
nástroje, ale to mû vÛbec nebaví. 

Vzpomene‰ si, ãím jsi chtûla b˘t
jako malá? Pfieci jen to není tak dáv-
no…

V matefiské ‰kole jsem mûla kama-
rádku a chtûli jsme mít stejné povolá-
ní. Napfied to byly policajtky, pak
právniãky, ale dneska je‰tû nevím…
Dokud budu vozit ze závodÛ poháry,
tak budu jezdit. KdyÏ bych nevyhrá-
vala, tak by mû to asi uÏ nebavilo…

Romão, dûkuji ti za rozhovor, pfie-
ji ti krásné prázdniny a na poli spor-
tovním aÈ se ti jen a jen dafií.

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv R. Tomá‰kové

Ve Svaté Katefiinû vyrÛstá
motocyklov˘ talent
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V pfiestávce mezi vyuãujícími bloky
jsme poÏádali pana Romana Lari‰e
a Mgr. Pavla Opelku, aby nám pfied-
stavili sami sebe, âeskou komoru kla-
sické homeopatie, âeskou ‰kolu klasic-
ké homeopatie a pfiiblíÏili souãasnou
situaci homeopatie v âeské republice.

Na ná‰ dotaz jako první odpovídá
Roman Lari‰:

„Osobnû se homeopatii vûnuji do-
hromady 12 let. Dva roky jsem pro‰el
studiem základÛ homeopatie a jiÏ 10
let jsem studentem âeské ‰koly kla-
sické homeopatie. Od té doby mám
také otevfienou svoji praxi. K homeo-
patii jsem se dostal prostfiednictvím
vlastní úspû‰né léãby u svého homeo-
pata. Od té doby jsem se homeopatií
zaãal zaobírat osobnû.”

„âeská komora klasické homeopatie
je nezávislá a nezisková profesní orga-
nizace, jejímÏ cílem je stanovit a udrÏo-
vat normy pro praktikování klasické ho-
meopatie, vést rejstfiík registrovan˘ch
homeopatÛ, zaji‰Èovat jejich dal‰í vzdû-
lávání a informovat vefiejnost o moÏ-
nostech homeopatické léãby a princi-
pech homeopatického poradenství.
V roce 2001 byla âeská komora jedno-
hlasnû pfiijata za fiádného ãlena
Evropské centrální rady homeopatÛ
(ECCH). Stali jsme se tak první homeo-
patickou spoleãností ze zemí b˘valého
v˘chodního bloku, která splnila poÏa-
dovaná kritéria a která se bude podílet
na fiízení rady ECCH.”

Mgr. Pavel Opelka pfiibliÏuje dÛvod
vzniku âeské ‰koly klasické homeopa-
tie a komentuje souãasnou situaci ho-
meopatie v âeské republice:

„V roce 1995 jsem vystudoval London
College of Classical Homeopathy. Od té
doby se intenzivnû vûnuji homeopatické
praxi, soubûÏnû pracuji v oblasti v˘zku-
mu a v˘uky v oblasti homeopatie. V roce
1997 jsem zaloÏil âeskou ‰kolu klasické
homeopatie. âeská ‰kola vychází z kofie-
nÛ klasické homeopatie a intenzivnû se
vûnuje v˘voji homeopatie postklasické.
âeská ‰kola se od ostatních ‰kol li‰í tím,
Ïe vnímá ãlovûka jako bytost, která se
vyvíjí v prostoru a ãase. V tomto smyslu
uãí studenty, kam je tfieba poloÏit dÛraz
pfii odebírání a anal˘ze komplikovan˘ch
homeopatick˘ch pfiípadÛ.”

„V souãasnosti jsou kurzy v Praze
i Brnû otevfieny v‰em nov˘m zájemcÛm

o studium klasické homeopatie z fiad ‰i-
roké vefiejnosti, lékafiÛ, léãitelÛ a ostat-
ních. Jsou koncipovány jako tfiíleté ví-
kendové studium - vÏdy jeden víkend
v mûsíci. Základní kurz probíhá 3 roky
a je zakonãen závûreãnou zkou‰kou.
Studium je koncipováno jako dvoustup-
Àové: 1. Základní - studium homeopatic-
ké filozofie, Materie Mediky, Repertoria
a homeopatické farmacie vãetnû klinické
praxe dle smûrnic pro v˘uku homeopatie
v Evropské unii; 2. Nadstandardní - roz-
‰ífiené vzdûlávání v oblasti klasické ho-
meopatie s tûÏi‰tûm v oblasti homeopa-
tické filozofie. KolegÛm, ktefií nejsou 
lékafii, je umoÏnûno následné dvouleté
studium medicínsk˘ch znalostí.”

„Homeopatie je zpÛsob léãby, kter˘
vyuÏívá homeopatick˘ch lékÛ, tedy lé-
kÛ fiedûn˘ch homeopatick˘m zpÛso-
bem. Homeopatie je holistická metoda,
to znamená, Ïe fie‰í problémy ãlovûka
na fyzické i psychické úrovni. BohuÏel
v âeské republice neexistují Ïádné nor-
my pro to, kdo homeopatii mÛÏe provo-
zovat a kdo ne. S nadsázkou lze fiíct, Ïe
za homeopata se u nás vydává i ten, kdo
si pouze pfieãetl nûjakou kníÏku ãi nav-
‰tívil nûjak˘ semináfi, na základû které-
ho zaãne léãit lidi. Také se v poslední
dobû stává trendem, Ïe se homeopatií
zaãínají zab˘vat i klasiãtí lékafii bez stu-
dování akreditované ‰koly. Tuto situaci
bych pfiirovnal k tomu, Ïe fiidiã auta by
se bez jak˘chkoliv znalostí cpal do kok-
pitu letadla. Letadlo je také dopravní
prostfiedek, av‰ak jeho uÏívání je zcela
odli‰né. TotéÏ platí z hlediska klasické
medicíny a homeopatie.”

„Absolventi po sloÏení závûreãn˘ch
zkou‰ek v âeské ‰kole klasické homeo-
patie mají moÏnost vstoupit do âeské
komory klasické homeopatie, kde po
splnûní urãit˘ch kritérií obdrÏí titul
RHom. (registrovan˘ homeopat), pouÏí-
van˘ za jménem a jsou zavázáni dodrÏo-
vat Etick˘ kodex. Dal‰ími podmínkami
pro vstup do Komory je mít vystudová-
no alespoÀ medicínské minimum.
Titulem RHom. prokazují, Ïe absolvo-
vali akreditované studium zakonãené
zkou‰kami. Pokud tedy pacient chce mít
jistotu, Ïe se léãí u kvalitního akredito-
vaného homeopata, mÛÏe se informovat,
zda dan˘ homeopat vystudoval homeo-
patickou ‰kolu a titulu dosáhl. Tituly
RHom. udûlujeme jako jediní v âR.”

Text a foto: mp

Letní ‰kola Homepatie v Boskovicích

Pfiedná‰ka Mgr. Pavla Opelky, RHom.

Ve dnech od 30. 6. - 4. 7. se na Zámeckém skleníku v Boskovicích uskuteãnil jiÏ 6. roãník Letní homeopatické ‰koly pofiádn˘ âes-
kou komorou klasické homeopatie. Letos byly na programu témata „V˘voj mozku a bloky inteligence z pohledu homeopatie”
a „Jste laskavû zváni do dimenze „Tady a Teì”. Seznámení s Gestalt psychologii – humanisticko-existencionalní psychologií, vy-
chazejicí z bioenergetiky, fenomenologie, holismu a zen-buddhismu”. Mezi pozvan˘mi lektory byli Mgr. Pavel Opelka, RHom., fie-
ditel âeské ‰koly klasické homeopatie a Olga ·erá, homeopatka a psycholoÏka. Letní ‰koly se zúãastnil také Roman Lari‰, RHom.,
prezident âeské komory klasické homeopatie. Listy regionÛ na tuto akci pozvala paní doktorka Ludmila Dohnálková, RHom.

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


	LR strana 1.pdf
	LR strana 2.pdf
	LR strana 3.pdf
	LR strana 4.pdf
	LR strana 5.pdf
	LR strana 6.pdf
	LR strana 7.pdf
	LR strana 8.pdf
	LR strana 9.pdf
	LR strana 10.pdf
	LR strana 11.pdf
	LR strana 12.pdf
	LR strana 13.pdf
	LR strana 14.pdf
	LR strana 15.pdf
	LR strana 16.pdf

