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Ústní zkou‰ky probíhaly na Sudic-
kém dvofie u Boskovic. Ke zkou‰kám se
pfiihlásilo celkem 34 uchazeãÛ, ze kte-
r˘ch se 3 omluvili a ke zkou‰kám se ne-
dostavili. Zbyl˘ch 31 uchazeãÛ rozdûle-
n˘ch do dvou senátÛ nastoupilo pfied
devítiãlennou zku‰ební komisi, která
provûfiila jejich znalosti a dovednosti
nabyté za dva roky intenzivního vzdûlá-
vání a posuzovala jejich zpÛsobilost
k loveckému oprávnûní.

Souãástí zkou‰ky budoucích myslivcÛ
byla znalost historie a tradice myslivosti,
provûfiení znalosti právní pfiedpisy mysli-
vosti, zoologie a biologie zvûfie, chov zvû-
fie a ochrana pfiírody, kynologie myslivec-

k˘ch psÛ, stfielectví, bezpeãnost, první po-
moc, lovectví a odchyt zvûfie. Úspû‰ní 
uchazeãi si mohou po sloÏení zkou‰ek po-
Ïádat o vydání loveckého lístku. 

V poslední dobû se vedle muÏÛ ob-
jevují v fiadách uchazeãÛ i Ïeny, které se
sv˘m zapálením, znalostmi a peãlivostí
mnohdy s pfiehledem rovnají sv˘m pro-
tûj‰kÛm. Není proto Ïádnou náhodou,
Ïe právû mezi ocenûn˘mi dvûma nej-
lep‰ími absolventy obou senátÛ byla

na vernisáÏ v˘stavy fotografií CHRUDICHROMY V PROMùNÁCH âASU v kulturním domû v Chrudichromech dne 21. dubna 2012  ve 14.00 hod 
Program: Úvodní slovo Ing. Radomíra Mûkutová • Hudební vystoupení pan Zdenûk Kotouãek s doprovodem • Prohlídka v˘stavy
Zá‰titu nad v˘stavou pfievzal senátor Parlamentu âeské republiky ing. Stanislav Juránek. Na v˘stavû se dozvíte, Ïe v Chrudichromech b˘vala
‰kola, kde stávala zvonice, kdo byli v˘znamní rodáci a dal‰í zajímavosti zejména ze star‰í historie obce. V̆ stavu bude moÏno shlédnout i v nedûli 22.4.,
v pátek 27.4. a v sobotu 28.4., vÏdy  od 16.00 do 18.00 hod.               Tû‰íme se na Vás Iva Unãovská a Ing. Radomíra Mûkutová 

právû Marcela Zunková spoleãnû se
sv˘m kolegou Pavlem Brázdou.

Mezi uchazeãi dvou senátÛ, ktefií
skládali zkou‰ky, byl i hokejista Jifií
Dopita, kterého jsme ve chvíli volna po-
Ïádali o zodpovûzení dvou otázek:

„Pane Dopito, co vás pfiivedlo k v˘-
mûnû hokejky za brokovnici?”

„Já nic mûnit nehodlám. OdjakÏiva
se rád procházím lesy a mám rád pfiíro-

du. A k lesÛm myslivost tak nûjak patfií.
Beru to jako relax, rozhodnû to nedûlám
za úãelem stfiílení zvûfie, to ne.”

„Jak tûÏké pro vás bylo skládání
dne‰ních zkou‰ek?”

„Zkou‰ky z myslivosti jsou pomûrnû
obsáhlé, chce to hodnû pfiípravy a uãení,
coÏ jsem tomu vûnoval. K úspû‰nému
sloÏení je potfiebná i nemalá praxe. Já
vûfiím, Ïe jsem nic nepodcenil a Ïe bych
zkou‰ky mohl sloÏit úspû‰nû.”

Nakonec se panu Dopitovi zadafiilo
a spoleãnû se sv˘mi 27 dal‰ími kolegy
ze dvou senátÛ se stal úspû‰n˘m absol-
ventem kurzu, kter˘ zkou‰ky sloÏil
a tak zdárnû zakonãil celé dvouleté sna-
Ïení. Tfii uchazeãi, ktefií ve zkou‰kách
neobstáli, nesplnili podmínky pouze
v jednom pfiedmûtu a tak mají moÏnost
opakování pouze toho pfiedmûtu, ve kte-
rém neuspûli.

Text a foto: Martin Polick˘

ZADLUÎEN¯CH
RODIN P¤IB¯VÁ
- více na str. 3

VILADOMY TERASY
NA V¯SLUNÍ

- více na str. 9

KAM NA ST¤EDNÍ
·KOLU?

- více na str. 10

Na Sudickém dvofie se skládaly
zkou‰ky z myslivosti

Ocenûná Marcela Zunková 
a Pavel Brázda.

Uchazeãi pfii slavnostním zakonãení.

V sobotu 31. bfiezna skládali uchazeãi dvouletého kurzu myslivosti
svou poslední zkou‰ku pfied dosaÏením vysnûného cíle – statutu mysliv-
ce. Myslivost není jenom koníãek. Je to pfiedev‰ím Ïivotní styl a poslání.
Ov‰em aby se mohl nûkdo stát myslivcem, musí napfied úspû‰nû sloÏit
zkou‰ky, pfii kter˘ch pfiedvede své odhodlání a vûdomosti.

Chrudichromsk˘ ‰ípek obãanské sdruÏení Vás srdeãnû zve
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ÚSPORNÁ OPAT¤ENÍ HOSPODA¤ENÍ BLANSKA
nebudou mít velk˘ dopad na obãany

Ekonomická situace není dobrá ne-
jen v na‰em státû, ale v celé Evropû.
Hospodáfisk˘ propad se projevuje
i v rozpoãtech obcí, Blansko není v˘jim-
kou. Pfiíjmová ãást leto‰ního rozpoãtu
urãitû nebude vy‰‰í neÏ loni, coÏ v sou-
vislosti s nárÛstem DPH a cen energií
nás nutí zavádût úsporná opatfiení.

Podafiilo se nám uskuteãnit fiadu 
úspor v na‰ich organizacích, takÏe
stále je‰tû mÛÏeme realizovat nûkteré

Místostarosta Blanska 
Ing. Bc. Jifií Crha.

investiãní akce. Úspory se nedotknou
obãanÛ; tedy v tom smyslu, Ïe nedo-
jde k omezení dopravní obsluÏnosti,
svozu odpadÛ a podobn˘ch základ-
ních sluÏeb.

Zmínil jste se o tom, Ïe zÛstaly
zachovány i nûkteré investiãní akce.
O které se jedná?

V rozpoãtu máme schváleno víc in-
vestiãních akcí, spí‰e men‰ích, ale pfie-

dev‰ím tûch, které jsou potfiebné a kte-
ré, jak vûfiím, obãané ocení. V oblasti
sportu to bude napfiíklad odvlhãení
zimního stadionu, které plánujeme rea-
lizovat s pomocí dotace, oprava travna-
tého hfii‰tû na ulici Údolní a nutné opra-
vy sportovi‰tû na Ml˘nské, které mûsto
pfievzalo do svého majetku. Zhruba 11
mil. Kã investujeme do oprav komuni-
kací, vozovek a chodníkÛ. V oblasti
ZborovcÛ budeme pokraãovat v budo-
vání dûtsk˘ch hfii‰È, to je akce asi za 2,5
mil. Kã. Podobnou sumu bude stát vy-
budování pfiístavby klubu dÛchodcÛ,
kde bude umístûna jídelna a dojde
k celkovému vylep‰ení tûchto prostor... 

...pokraãování na stranû 3

Na kaÏdém kroku se setkáváme s nutností ‰etfiit, zvaÏovat lépe investi-
ce a prostû víc myslet na „zadní koleãka”. To se t˘ká nejen kaÏdého z nás,
ale také tûch, ktefií odpovídají za hospodafiení mûst a obcí. Na otázku, jak
hospodafií mûsto Blansko, odpovûdûl místostarosta Ing. Bc. Jifií Crha:
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M· stanovily
termíny 

podání Ïádostí
na rok 2012/2013

technikem, specialistou na leteckou radionavigaci.
Za okupace pracoval s dal‰ími odborníky v proti-
nacistickém odboji.

Roku 1948 zaloÏil v Metfie Blansko v˘zkumnû-
v˘vojové oddûlení (VVO) a stal se jeho vedou-
cím. Spolu s dal‰ími spolupracovníky poloÏil 
základ k neb˘valému rozvoji elektrick˘ch mûfii-

Ing. Jindfiich Bozdûch byl
v˘znamn˘m ãesk˘m elektro-

del. Bozdûchovou v˘zkumnou doménou byly
normály odporu a napûtí, které slouÏily pro nej-
pfiesnûj‰í laboratorní mûfiení. V dal‰ích letech se
v˘vojová základna rozrÛstala a její pracovníci
dosáhli v oboru elektrické mûfiící techniky fiadu
prestiÏních ocenûní.

Od narození Ing. Bozdûcha uplyne letos 16.
dubna 110 let.

STAM

¤editelé matefisk˘ch ‰kol zfiizo-
van˘ch Mûstem Blansko oznamují,
Ïe v dohodû se zfiizovatelem stanovi-
li termín a dobu pro podání Ïádostí
o pfiijetí dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlá-
vání od ‰kolního roku 2012/2013 na
stfiedu 9. kvûtna 2012 v dobû od
09:00 do 16:00 hodin. 

Îádost o pfiijetí lze v uvede-
ném termínu podat na tûchto
matefisk˘ch ‰kolách: 
• M· Blansko, Údolní 8
• M· Blansko, Rodkovského 2a –

i pro pracovi‰tû Rodkovského 2b
• M· Blansko, Tûchov 124
• M· Blansko, Dvorská 96 – i pro

pracovi‰tû Dvorská 30
• M· Blansko, Divi‰ova 2a
• Z· a M· Blansko, Salmova 17 –

pracovi‰tû M· Dolní Lhota 177
• Z· a M· Blansko, Dvorská 26

O pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu
vzdûlávání od ‰kolního roku
2012/2013, popfiípadû o stanovení
zku‰ebního pobytu dítûte, jehoÏ
délka nesmí pfiesáhnout 3 mûsíce,
rozhodne fieditel pfiíslu‰né matefiské
‰koly s ohledem na kapacitní moÏ-
nosti ‰koly ve správním fiízení.

Odbor ‰kolství, kultury, 
mládeÏe a tûlov˘chovy

...pokraãování ze strany 2

Dlouhou dobu fie‰íme problém
vytvofiení stavebních pozemkÛ pro
v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. V lokali-
tû za mûstskou ãástí Zborovce je
moÏnost vytvofiit plochu pro v˘stav-
bu cca 40 – 50 domÛ. V souãasné do-
bû jednáme s majiteli pozemkÛ.

Dále nás ãeká fie‰ení území na
pfiíjezdu z Dolní Lhoty, kde dnes
stojí skleníky, které patfií zemûdûl-
ské firmû Zera. Podafiilo se zmûnit
územní plán v tom smyslu, Ïe tato
ãást mûsta bude vyuÏita pro obãan-
skou vybavenost. Rádi bychom zde
dali prostor investorÛm pro vybudo-
vání obchodÛ a sluÏeb zamûfien˘ch
na sortiment, kter˘ dnes v Blansku
chybí.

Zfiejmû musíte mít dostateãnou
rezervu i na mimofiádné v˘daje; na-
pfiíklad s vydraÏením hotelu Dukla
se jistû dopfiedu nepoãítalo.

Ano, situace kolem hotelu Dukla si
vyÏádala rychlé fie‰ení. Dnes jsme tedy
majitelé, nájemce zatím plní smlouvu.
V souãasné dobû probíhají pfiípravy
pro vypsaní soutûÏe pro zájemce z fiad
investorÛ na komplexní fie‰ení celého
prostoru kolem hotelu Dukla.

Podobná situace nastala i nyní; areál
Technick˘ch sluÏeb je v prodeji za cca
15 mil. Kã. Rozhodli jsme se areál od-
koupit, neboÈ je dÛleÏité, aby mûsto mû-
lo potfiebné sluÏby ve svém majetku. 

JiÏ jste se zmínil o vyuÏití nûkte-
r˘ch dotací, je takov˘ch akcí víc?

V leto‰ním roce probíhá II. etapa
rekonstrukce blanenského zámku. Je
provádûna z dotaãního titulu v hod-
notû cca 9 mil. Kã; upravuje se ná-
dvofií a dal‰í prostory tak, aby pfiístup
do zámku byl zcela bezbariérov˘.
Dal‰ím pfiíkladem vyuÏití dotace je
pokraãování regenerace sídli‰tû
Sever ve v˘‰i asi 6,5 mil. Kã. Máme
zaÏádáno o dotaci na dal‰í budování
cyklostezky smûrem na Rájeãko.

SnaÏíme se investovat buì s vyuÏi-
tím dotací, nebo tak, aby se náklady
zaplatily z úspor. Pfiíkladem je zatep-
lování budov, v˘mûna oken a podob-
né akce. Nyní máme v úmyslu provést
modernizaci vefiejného osvûtlení, a to
i v pfiípadû, Ïe dotaci nedostaneme. 
Úspora spotfieby el. energie po v˘mû-

nû svûteln˘ch zdrojÛ s v˘raznû niÏ‰ím
pfiíkonem uhradí v krátkém ãasovém
horizontu vynaloÏené prostfiedky. 

V úvodu jste se zmínil o pfiím˘ch
úsporách, které se mûstu podafiilo
uskuteãnit. MÛÏete uvést nûjak˘ pfií-
klad?

Úãastí na komoditní burze jsme zís-
kali mnohem pfiíznivûj‰í cenu za dodáv-
ky elektrické energie pro mûsto. V tom-
to pfiípadû bude úspora ãinit oproti loÀ-
skému roku 200 – 250 tisíc Kã, coÏ je
v dobû, kdy ceny energií naopak rostou,
urãitû pfiínosem. 

Pane místostarosto, dûkuji za informace.

Text: Petr Hanáãek
Foto: Bc. Crha

Nejvût‰í ãástky dluhu rodin tvofií
dluh na nájemném a na sluÏbách spo-
jen˘ch s uÏíváním bytu z pfiedchozího
bydlení, pÛjãky hotovû nebo na zbo-
Ïí, leasing, splátkové kalendáfie, dluh
na zdravotním a sociálním poji‰tûní
a v neposlední fiade lichva.

Následkem velkého zadluÏení ro-
din je pak ztráta bydlení, exekuce so-
ciálních dávek a dal‰ího penûÏitého
i nepenûÏitého majetku, odebírání dû-
tí z rodin do institucionální péãe,
dlouhodob˘ Ïivot ve stresu, se kter˘m
se dfiív ãi pozdûji dostaví i zdravotní
komplikace stresem zpÛsobené.

Nûkteré rodiny v nejvy‰‰í nouzi
sáhnou po pÛjãkách od soukrom˘ch
osob, které si posléze úãtují úroky nû-
kolikanásobnû pfievy‰ující bûÏné úro-
ky na finanãním trhu. Tito lichváfii
zneuÏívají tíseÀ, rozru‰ení a nezku‰e-
nost osoby, které své sluÏby nabízí.
Dlouhodobé pÛsobení lichvy na chu-
dé osoby má za následek fietûzení dlu-
hÛ a nese s sebou praktickou nemoÏ-
nost se z dluhÛ vyvázat.

K ãinnostem sociálních pracov-
níkÛ odboru sociálních vûcí patfií
také sociální práce se zadluÏen˘mi
osobami. Sociální pracovník udrÏu-
je pfiehled o „sluÏbách” lichváfiÛ
a vysvûtluje klientÛm zhoubnost

vyuÏívání tûchto „pÛjãek”, v pfiípa-
dû potfieby spolupracuje s Policií
âR, vysvûtluje klientÛm nebezpeã-
nost rychl˘ch, ov‰em vysoce úroãe-
n˘ch pÛjãek od nejrÛznûj‰ích spo-
leãností. Radí také klientÛm pfii
hospodafiení s pfiíjmy, aby si pÛjão-
vat nemuseli.

V pfiípadech, kdy si klient netrou-
fá nebo není schopen navázat kontakt

ãi vyjednávat s pracovníky úfiadÛ po-
pfiípadû vûfiiteli, se sociální pracovník
zhostí úlohy mediátora a spoleãnû
s klientem, nebo také sám na základû
klientova povûfiení, s vûfiiteli vyjed-
nává.

Rodiny v tísni se s Ïádostí o pomoc
mohou obrátit na odbor sociálních vû-
cí, nám. Republiky 1, Blansko.

Text a foto: MP

ÚSPORNÁ OPAT¤ENÍ HOSPODA¤ENÍ BLANSKA

110 v˘roãí narození Ing. Bozdûcha
1902 – 1955

ZadluÏen˘ch rodin pfiib˘vá
Odbor sociálních vûcí informoval, Ïe velice rychle pfiib˘vá osob, které z objektivních i subjektivních dÛvodÛ nemají

dostatek penûÏních prostfiedkÛ a dostávají se tak do situace neplatiãÛ. ZadluÏené rodiny se tak snadno dostanou do ko-
lotoãe úvûrÛ na splácení úvûrÛ a dal‰ího narÛstání dluhÛ.
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Místostarostka 
Ing. Jaromíra Vítková.

Mûstská památková zóna Boskovice
Pokud ãlovûk chodí dennû mûs-

tem, ani si neuvûdomuje, jak moc
se v prÛbûhu let mûní jeho tváfi
k lep‰ímu. Pfiitom nejde jen o zlep-
‰ování prostfiedí obyvatelÛ mûsta,
také turisty vÏdy spolehlivû pfiilá-
kají historické lokality, o které je
peãováno. Zvlá‰tû, pokud se jedná
o místo s bohatou historií - a tou
Boskovice jistû jsou. První písemná
zmínka o Boskovicích pochází z 26.
srpna 1222. K tomuto datu je
Jimram z Boskovic (Emmeramus
de Bozcowic) uveden jako svûdek
na listinû vydané ãesk˘m králem
Pfiemyslem Otakarem I. pro fiád
Nûmeck˘ch rytífiÛ.

Jak Boskovice peãují o své poãetné
památky 790 let dlouhé historie mûsta,
na to jsem se zeptal osoby nejpovola-
nûj‰í, místostarostky Ing. Jaromíry
Vítkové.

Paní Vítková, v ãem spoãívá pa-
mátková péãe v Boskovicích v sou-
ãasné dobû?

V roce 1990 byla tehdej‰ím
Krajsk˘m národním v˘borem vyhlá-
‰ena mûstská památková zóna
v Boskovicích. V âeské republice je
dal‰ích 247 obcí a mûst, kde jsou téÏ
zfiízeny památkové zóny, v pfiípadû
velk˘ch mûst to jsou památkové re-
zervace. Je tfieba vûdût, Ïe zfiízení
tûchto zón má vÏdy pro vlastníky
nemovitostí nejen pozitiva ve zlep-
‰ování Ïivotního prostfiedí, ale také
je to závazek a omezení, pokud se
rozhodnou svÛj majetek opravovat.
Projekty oprav budov v tûchto zó-
nách schvaluje nejen stavební úfiad,
ale také orgán památkové péãe
a Národní památkov˘ ústav. V sou-
ãasné dobû platí v na‰em mûstû re-
gulaãní plán památkové zóny, kter˘
byl schválen zastupitelstvem mûsta,
a kter˘ zahrnuje podmínky pfii pro-
vádûní oprav. JelikoÏ udrÏování pat-
fiiãného vzhledu památkov˘ch ob-
jektÛ je finanãnû mnohem nároãnûj-
‰í neÏ opravy bûÏn˘ch domÛ, je tfie-
ba tûmto majitelÛm na stavební prá-
ce pfiispívat. To je realizováno na-
pfiíklad prostfiednictvím „Programu
regenerace”, coÏ je jeden z dotaã-
ních titulÛ Ministerstva kultury pfií-
mo urãeného pro opravu památek
v zónách. 

V Boskovicích tvofií památkovou

zónu námûstí, Ïidovská ãtvrt, hrad,
zámek s okolím a dal‰í objekty vãetnû
zámeckého parku a lesa v blízkosti
hradu. 

Dostaãují prostfiedky z Programu
regenerace na potfiebné opravy?

Úsporná opatfiení se dot˘kají i této
oblasti. Zatímco napfiíklad v roce
2003 jsme obdrÏeli ãástku cca 1 mil.
Kã, v souãasnosti je to jiÏ pouze 400
tis. Kã. Díky tomu, Ïe se mûstu
Boskovice podafiilo zvítûzit v kraj-
ském kole soutûÏe o Cenu programu
regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch
zón, získali jsme dal‰ích 100 000 Kã.
Do soutûÏe se hlásíme pravidelnû,
v krajském kole jsme zvítûzili uÏ po-
páté od roku 2000. 

Diskutovali jsme o vyuÏití tûchto
prostfiedkÛ; oslovili jsme nûkolik
vlastníkÛ budov; Ïádn˘ z nich v‰ak
v souãasné dobû není pfiipraven podí-
let se na moÏn˘ch opravách. Bylo tedy
doporuãeno radû a zastupitelstvu v ro-
ce 2012 nerozmûlÀovat získané finan-
ce a opravit fasádu historické radnice.

âím se Boskovice zaslouÏily o opa-
kované vítûzství v soutûÏi mûst kraje?

K úspûchu nám pomohlo to, Ïe pé-
ãe Boskovic o kulturní památky je
dlouhodobá, máme regulaãní plán,

jasná pravidla, komisi, která fie‰í kon-
cepci památkové péãe. Také finance
získáváme z rÛzn˘ch zdrojÛ, nejen
z ministerstva kultury, ale i z kraje,
evropsk˘ch dotací, a podobnû. 

S jak˘mi problémy se setkáváte
v oblasti památkové zóny?

Kromû jin˘ch budeme muset fie‰it
dvû problematická místa; jsou to prolu-
ky na ulici Bílkovû a na ulici Plaãkova.
Potû‰ila mû nabídka architekta ZdeÀka
Fránka, kter˘ spolupracuje s fakultou
architektury Technické university v Li-
berci. Studenti této fakulty jiÏ v únoru
nav‰tívili Boskovice a pfii dal‰í náv‰tû-
vû v dubnu vypracují v rámci sv˘ch ba-
kaláfisk˘ch a diplomov˘ch prací návrh
na fie‰ení více problematick˘ch míst
na‰í památkové zóny. 

Jak pokraãuje oprava rezidence,
kde sídlí Muzeum Boskovicka?

V souãasné dobû se dokonãuje re-
konstrukce ãásti 1. poschodí. Kon-
cem roku 2011 jsme získali dal‰í
prostfiedky z Ministerstva kultury
z dotaãního titulu Mobility, díky kte-
r˘m v objektu pfiibude v˘tah a
umoÏní se tak nejen bezbariérov˘
pfiístup, ale také ulehãí práci zamûst-
nancÛm muzea. Na dokonãení oprav
zb˘vajících prostor máme v úmyslu
získat prostfiedky z Norsk˘ch fondÛ.

V opraven˘ch prostorách plánuje-
me umístit stálou expozici projektu

s názvem Duchovní dûdictví Bosko-
vicka – mosty porozumûní. V tomto
projektu bychom rádi pfiipomnûli Ïidov-
skou komunitu, evangelickou i fiímsko-
katolickou farnost a dÛleÏité místo bude
vûnováno rodáku z Boskovic kardinálu
·pidlíkovi. Partnery projektu jsou na-
pfiíklad Centrum Aletti Olomouc,
Teologická fakulta Palackého universi-
ty, Matice Velehradská, Brnûnské bis-
kupství a mnoho dal‰ích.

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

Mapka památkové zóny
v Boskovicích.

Vy‰‰í odborné studium – denní forma

Pfiihlá‰ky ke studiu pro I. kolo pfiijímáme do 31. kvûtna.
Pfiijímací fiízení je 29. 6. 2012. Kritéria viz www ‰koly.

• 63-41-N/18 Ekonomika a podnikání • 65-43-N/01 Cestovní ruch
se zamûfieními: Finanãní fiízení podniku a DaÀové poradenství • 53-41-N/11 Diplomovaná 

• 63-43-N/13 Finanãnictví a bankovnictví v‰eobecná sestra

Den otevfien˘ch dvefií:  26. 4. 2012 od 8 h do 16 h
(po pfiedchozí domluvû kdykoliv)

Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdravotnická 
a Stfiední ‰kola, Boskovice, Hybe‰ova 53
Tel.: 511 123 101, fax. 516 455 083
www.vassboskovice.cz, skola@vassboskovice.cz
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Princezny.

Zahájení turistické sezóny zabavilo i dûti
V sobotu 31. bfiezna 2012 probûhlo v Boskovicích i pfies lehce nepfiíznivé poãasí zahájení nové turistické sezóny roku 2012. V dopoledních hodinách, po ofi-

ciálním zahájení, se mohly na radnici registrovat dûti samotné ãi se sv˘mi rodiãi na putování po historick˘ch památkách, které neslo kouzeln˘ název „Putování
se sedmimílov˘mi botami". Dûti dostaly arch pro sbírání písmenek k hádance a mapku mûsta, která je provádûla sedmi historick˘mi památkami Boskovic. 

Putování zaãalo u radnice, kde dûti
od radního a písafie obdrÏely první in-
dicii a mohly pokraãovat dále. Na
mapce mûli poutníci doporuãenou tra-
su, ale nemuseli se jí pevnû drÏet.

zahradnice u zámeckého skleníku, prali-
di u divoãiny pod ba‰tou, kníÏete u hra-
du, vandráky u zámku a koneãnû prin-
cezny, které na dûti ãekaly v cíli jejich
putování na zámku. Právû princezny na

zámku darovaly dûtem vytouÏen˘ po-
klad. Tím byla pastelka vyfiezaná z vûtve,
omalovánky a koblíÏek na posilnûnou. 

Na zámku byl pro dûti pfiipraven
i nafukovací hrad, na kterém mohly po
projití cílem dovádût, co hrdlo ráãí.
A pro ty, co hraní a soutûÏení nemûli
dost, byly pfiichystány doprovodné hry.
Ti zruãnûj‰í si mohli v dílniãce vyrobit
svou vlastní vycházkovou hÛl nebo ko-
Ïenou mo‰niãku. A kdo má rád zvífiát-
ka, mohl se povozit v sedle koníka. 

Program byl pfiipraven i na odpo-
ledne, kdy v Arboretu ·melcovna pro-
bíhala ochutnávka pozdnû zimních
odrÛd jablek v prostorách v˘stavní
a prodejní haly. Na Babiããinû dvorku
pak bylo pfiivítáno jaro a pokfitûny
ãerstvû narozená jehÀátka. Po celou tu
dobu odpoledních toulek po Arboretu
se mohli náv‰tûvníci kochat kvetoucí
Hamamelis (ãesky vilín), která se vy-
znaãuje právû kvetením v brzk˘ch
jarních dnech. 

Text a foto: MP

U kaÏdé zastávky
ãekaly dûti dobovû
odûné postavy, kte-
ré jim zadávaly
rÛzné úkoly, za je-
jichÏ splnûní dûtem
vûnovaly dal‰í pís-
menko do hádanky,
kterou na konci pu-
tování mohly dûti
smûnit za poklad,
kter˘ si následnû
odnesly domÛ.

Postupnû malí
poutníci nav‰tívili
mnicha a jepti‰ku
u kostela sv. Jakuba,
rabína a Ïidovku
u synagogy a mikve,
malífie v rezidenci,

Ulice Kpt. Jaro‰e bude
z dÛvodu oprav uzavfiena

Mûstsk˘ úfiad v Boskovicích rozhodl z dÛvodu plánované obnovy jedno-
tné kanalizace a obnovy povrchu silnice o uzavfiení ulice Kpt. Jaro‰e.
Uzavírka bude trvat od 16. dubna 2012 do 8. srpna 2012 a silnice bude
v obou smûrech neprÛjezdná s v˘jimkou vjezdu autobusové dopravy.

Objízdná trasa od Mladkova a od
Blanska povede ulicí NádraÏní, pfies
Sokolskou, Námûstí 9. kvûtna a ulici
Lidickou, kde se poté objízdná trasa
napojí zpût na ulici Dukelskou a po-
kraãuje v pÛvodní trase smûrem k v˘-
jezdu z Boskovic. ObjíÏìka mûfií zhru-
ba 2 km.

Uzavírka bude rozdûlena do dvou

etap, pfii ãemÏ v I. etapû bude umoÏ-
nûn prÛjezd autobusÛ vefiejné linkové
osobní dopravy. Ve II. etapû prÛjezd
autobusÛ nebude moÏn˘.

V souvislosti s objíÏìkou dojde
i k posunu nûkter˘ch autobusov˘ch za-
stávek. Kompletní v˘ãet zmûn autobu-
sové dopravy najdete na na‰ich webo-
v˘ch stránkách. MP

Schodi‰tû
u Z· je 

v havarijním
stavu

¤editel Základní ‰koly Boskovice
poÏádal radu mûsta o souhlas, aby
pfiíspûvková organizace Z· Boskovice
vystupovala jako zadavatel vefiejné
zakázky „Z· Boskovice – oprava
schodi‰tû”. 

Hlavní schodi‰tû ke ‰kole (praco-
vi‰tû na ulici Su‰ilova) je dlouhodobû
v nevyhovujícím aÏ havarijním stavu.
V roce 2011 byly za úãasti odborníkÛ

i pracovníkÛ MûÚ Boskovice zvaÏo-
vány moÏnosti fie‰ení. Jako nejvhod-
nûj‰í byla zvolena varianta, která spo-
ãívá ve vybourání starého schodi‰tû,
úpravû stávajícího základu a boãních
stûn, montáÏi zámkové dlaÏby na po-
destách a montáÏi dodan˘ch nov˘ch
schodi‰Èov˘ch stupÀÛ do betonového
loÏe se ‰tûrkov˘m podkladem.

Text a foto: MP

Registrující se dûti.

Nemocnice pfiipravuje
moderní ambulanci 

Boskovická nemocnice vloni koupila pfiístroj EMG (elektromyograf), kter˘ slou-
Ïí k vy‰etfiení periferních nervÛ a svalÛ. Pro správn˘ a neru‰en˘ prÛbûh elektro-
myografického vy‰etfiení je tfieba technicky upraven˘ prostor, z toho dÛvodu vznik-
ne nová moderní specializovaná elektrofyziologická a neurologická ambulance.

zuje se v tûchto dnech pfiíprava zcela
nové neurologické ambulance, a to na
základû k tomuto úãelu speciálnû vy-
pracovaného projektu,” pfiiblíÏil tech-
nick˘ námûstek Pavel Chvalina. 

V novû vybudované neurologické
ambulanci bude kromû EMG ((elektro-
myograf) umístûn také EEG (elektro-
encefalograf), kter˘ slouÏí k vy‰etfiení
mozku zejména pfii podezfiení na zá-
chvatová onemocnûní. Cílem je sou-
stfiedit tyto pfiístroje pouÏívané pro neu-
rologická vy‰etfiení v jediném prostoru.

Zdroj: Tisková zpráva 
nemocnice Boskovice

„Díky tomuto vy‰etfiení mohou lékafii
zjistit mnoho informací o funkci nervÛ,
svalÛ a nervosvalové ploténky a odhalit
jejich onemocnûní a poruchy. Pfii pora-
nûní nervu lze pomocí EMG urãit nejen
místo a rozsah po‰kození, ale i stupeÀ
regenerace nervu,” popisuje fungování
pfiístroje a jeho vyuÏití fieditel boskovic-
ké nemocnice Rostislav Verner. 

Vedení nemocnice chce vytvofiit
speciální pracovi‰tû pro nov˘ pfiístroj
s odpovídajícím zázemím a uãinit tak
dal‰í krok ke zkvalitÀování péãe o pa-
cienty. „Aby tato nová technologie,
kterou má nemocnice k dispozici, mû-
la optimální pracovní prostfiedí, reali-



Informujeme

roãník I       ãíslo 2       duben 2012 www.listyregionu.cz

6

Na bfieznovém zasedání zastupitel-
stva byl v Letovicích schválen rozpo-
ãet mûsta pro tento rok. Hospodafiení
mûsta, investice a úsporná opatfiení –
to je téma rozhovoru s místostaros-
tou mûsta Letovice Mgr. Radkem
Procházkou.

Pane Procházko, v Letovicích by-
la úspû‰nû dokonãena I. etapa re-
konstrukce námûstí. Na jaké dal‰í
investiãní akce se mohou obãané
tû‰it letos?

Pfiedev‰ím je tfieba fiíct, Ïe i my
v Letovicích musíme brát v potaz ji-
st˘ hospodáfisk˘ propad a s ním spo-
jené omezení pfiíjmÛ. Na leto‰ní rok
nejsou v plánu Ïádné obrovské inves-
tiãní akce; nejvût‰í leto‰ní investice
se bude t˘kat sbûrného dvora a dále
to uÏ budou men‰í akce, jako opravy
komunikací na ulicích J. Ha‰ka
a Rekreaãní a dal‰í podobné záleÏi-
tosti, spí‰e údrÏbového charakteru. 

Zatím je‰tû ãekáme na pfiidûlení do-
tace na modernizaci mûstského roz-
hlasu. Tato akce pomÛÏe k lep‰í infor-
movanosti obãanÛ Letovic, vãetnû
v‰ech místních ãástí. 

Z tûch vût‰ích investic v pfií‰tích le-
tech to bude dal‰í etapa rekonstrukce
námûstí a oprava Kulturního domu.

V souvislosti s rekonstrukcí námûs-
tí nás ãeká zfiízení parkovi‰tû, kde by

kterou pronajímáme Základní umû-
lecké ‰kole; v tomto pfiípadû je na‰e
pfiedstava taková, Ïe bychom rádi zís-
kali úvûr, na jehoÏ splácení by byla
urãena ãástka, kterou ‰kola platí jako
roãní nájem. 

V posledních letech do‰lo k vel-
kému rozvoji cykloturistiky. V okolí
Letovic jsou jiÏ vybudovány nové
úseky cyklostezek; poãítáte s dal-
‰ím rozvojem tûchto moderních ko-
munikací?

V souãasné dobû pfiipravujeme dvû
cyklostezky. Jednak vzniká projekt na
propojení jiÏní ãásti mûsta s obcí
Zbonûk, tak, aby se cyklisté mohli do-
stat od zastávky âesk˘ch drah na jiÏ
vybudovanou cyklostezku ze ZboÀku
do Svitávky. Na severní stranû mûsta
vzniká vyhledávací studie, abychom
se dozvûdûli, kudy nejlépe propojit
Jihomoravsk˘ a Pardubick˘ kraj. Na
studii by pak mûla navázat projektová
dokumentace a realizace.

Podafiilo se uskuteãnit také nûjaké
úsporné opatfiení?

Po vzoru vût‰ích mûst jsme se také
my úãastnili komoditní burzy a podafiilo
se nám získat natolik v˘hodné ceny 
elektrické energie a plynu, Ïe pro leto‰ní
rok bude úspora ãinit cca 700 tisíc Kã.

Nebude díky úsporám zhor‰ená
dopravní obsluÏnost?

Ne, v oblasti vefiejné hromadné do-
pravy pouze fie‰íme s firmou Kordis
optimalizaci a návaznost spojÛ, ale
k omezení spojÛ z dÛvodu úspor v zá-
sadû nedochází.

Zeptám se je‰tû mimo hlavní téma
na‰eho povídání – jak se vyvíjí situa-
ce s v˘stavbou bioplynové stanice
v Tfiebûtínû?

To je problém, kter˘ jde teì jiÏ mimo
mûstsk˘ úfiad. Stanici má v úmyslu sta-
vût firma Ledeko a.s. Poãetná skupina
obãanÛ z mûstské ãásti Tfiebûtín se po-
depsala pod petici, která upozorÀuje na
problémy s touto stavbou a odvolává se
proti vydanému územnímu rozhodnutí.
V souãasné dobû se ãeká na vyfie‰ení to-
hoto odvolání Krajsk˘m úfiadem. Mûsto
plnû podporuje poÏadavek obãanÛ na to,
aby pfiístupová cesta k bioplynové stani-
ci nevedla pfies náves v Tfiebûtínû, ve vû-
ci zhor‰ení Ïivotních podmínek se ale se
zástupci petiãního v˘boru neshodujeme. 

Zmínil bych je‰tû dal‰í problém, kte-
r˘ nás trápí, a to je zru‰ení Biskupského
gymnázia. BohuÏel ani v tomto pfiípadû
se nám jako zástupcÛm mûsta nepodafii-
lo rozhodnutí zfiizovatele ovlivnit.

Pane Procházko, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

mohli místní obãané parkovat tfieba
i celodennû. Parkovací místa na ná-
mûstí bychom pak jako placená moh-
li nabídnout turistÛm a lidem, ktefií
chtûjí na námûstí nûco rychle vyfiídit
nebo nakoupit, coÏ pfiispûje k rozvoji
turistického ruchu a prospûje také ob-
chodníkÛm. V souãasné dobû spolu-
pracujeme s firmou PPP Centrum na
studii, jak˘m zpÛsobem by bylo v˘-
hodné zapojit do v˘stavby parkovi‰tû
soukromého investora.

Bude také tfieba opravit budovu,

Místostarosta mûsta Letovice 
Mgr. Radek Procházka.

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

O ROZPOâTU MùSTA LETOVICE 
s místostarostou Mgr. Radkem Procházkou
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MùSTSKÉ KULTURNÍ ST¤EDISKO LETOVICE – KULTURNÍ DÒM vás zve na besedu s pfiedná‰kou 
OKNA VESMÍRU DOKO¤ÁN JE·Tù PO 30 LETECH

RNDr. Jifiího Grygara CSc.- ãeského astronoma z Fyzikálního ústavu Akademie vûd âR v pondûlí 23. dubna 2012 v 19.00 hod       vstupné dobrovolné

Mûstské kulturní stfiedisko Letovice, Nová 71/1, tel.: 516 474 422, 516 476 785, mob.: 739 396 535
www.mks-letovice.cz, e-mail: info@mks-letovice.cz

Ubíhající ãas umoÏnil Smí‰enému pû-
veckému sboru Bohuslava MartinÛ
v Letovicích „doÏít se” chvíle, kdy osla-
vuje 50 let od svého vzniku. Vzpomínky
tedy patfií jaru roku 1962 a vzornû vede-
né záznamy v kronice sboru prozrazují
nemálo zajímav˘ch skuteãností z jeho
historie. Nûkteré z nich si Vám dovolu-
jeme pfiedloÏit… Sbor navázal na sla-
vnou tradici b˘valého sokolského muÏ-
ského sboru vedeného Franti‰kem âu-
banem  a ustavil se ve tfiech sloÏkách -
Ïensk˘ sbor pod vedením Dr. Vojtûcha
¤eháka, muÏsk˘ sbor pod vedením
Miloslava Krejsy a smí‰en˘ sbor, kter˘
stfiídavû fiídili oba jmenovaní sbormistfii.
V roce 1965 byl pûveck˘ sbor pojmeno-
ván po slavném skladateli na‰eho kraje
Bohuslavu MartinÛ. Stalo se tak na slav-
nostním koncertû 17. fiíjna 1965 za úãas-
ti zástupcÛ rodi‰tû skladatele mûsta
Poliãky.

Dne 21. ledna 1970 zemfiel sbormistr
Dr. Vojtûch ¤ehák a vedení v‰ech sborÛ
pfievzal Miloslav Krejsa, kter˘ je tak
sbormistrem pln˘ch 50 let aÏ doposud.

V záfií roku 1977 byl utvofien
Komorní Ïensk˘ sbor Bohuslava
MartinÛ, kter˘ vznikl po pfiirozeném od-
chodu nûkter˘ch ãlenÛ v muÏském sbo-
ru. Tento pak pÛsobil aÏ do roku 1990,
kdy se v záfií daného roku spojil s chrá-
mov˘m smí‰en˘m sborem a tímto byl 
opût vytvofien úpln˘ smí‰en˘ pûveck˘
sbor. Na podzim roku 1999 zaloÏil pak
Miloslav Krejsa Komorní pûveck˘ sbor
Bohuslava MartinÛ, kter˘ od roku 2001
vede Mgr. Karel Pecháãek a kter˘ se
pfiejmenoval v roce 2009, v roce 10. v˘-
roãí zaloÏení, na Pûveck˘ sbor CARPE
DIEM Letovice.

Za dobu svého trvání zaznamenal le-
tovick˘ pûveck˘ sbor bohatou kulturní
ãinnost. Po svém zaloÏení se zúãastÀoval
v‰ech okresních a krajsk˘ch pûveck˘ch
akcí, úãinkoval pfii mnoha v˘znamn˘ch
událostech v na‰em mûstû i mimo nûj.
Úspû‰nû reprezentoval na‰e mûsto pfii
nûkolika zájezdech do zahraniãí (1989 -

V areálu Leteckého klubu Leto-
vice, kde je vytvofieno zázemí pro
majitele ultralehk˘ch letadel, jsem
zastihl dva místní sportovní piloty,
Jirku Hrdliãku a ZdeÀka âervin-
ku, kter˘ zastává v klubu také fun-
kci pokladníka. 

ZdeÀku, kolik je pilotÛ ve va‰em
klubu?

Je nás teì 25 ãlenÛ. Letadel je
u nás 8 plus dvû motorová rogala.
Pak je‰tû nûkolik motorov˘ch krosen
a tfiíkolek. Nûktefií ãlenové mají je-
den stroj spoleãn˘.

UÏ jste zahájili leto‰ní sezónu?
Odpovídá Jirka: My nemáme urãe-

nou sezónu, létat se dá prakticky cel˘
rok, ale je pravda, Ïe v zimû se pfiistá-
vací plocha neudrÏuje. Teprve teì na
jafie se plocha pfiipravuje – uvláãí se,
uválí a pak uÏ se jen opakovanû seãe.

Letos jsme zatím mûli jen dvû vût-
‰í klubové akce; v lednu jsme nav‰tí-
vili kolegy letce v Kotvrdovicích,
kde se konal „Ko‰t utopencÛ” a po-
slední bfieznovou sobotu probûhlo
u nás, tady v klubovnû, jarní ‰kolení
pro létající ãleny, po kterém následo-
vala ochutnávka vín.

V minul˘ch letech hostovalo va‰e
leti‰tû, urãené pro „dospûlá” leta-
dla, také závody modeláfiÛ; budete
v této spolupráci pokraãovat?

Zdenûk: Ano. V sobotu 14. dubna se
na na‰em leti‰ti koná oblastní pfiebor
raketov˘ch modeláfiÛ, ÏákÛ jiÏní
Moravy. O dva t˘dny pozdûji, 28. dub-
na, zde uskuteãní raketoví modeláfii se-
riál Mistrovství âR juniorÛ i seniorÛ.

Dále spolupracujeme s Letecko-
modeláfisk˘m klubem Letovice, kter˘
na na‰em leti‰ti uspofiádá v sobotu 14.
ãervence II. roãník velmi úspû‰né ak-
ce nazvané „Letovické polítání”.

Dûkuji za struãné informace a pfieji
v‰em letovick˘m pilotÛm Letu zdar!
Vefiím, Ïe se s LK Letovice setkáme na
stránkách ListÛ regionÛ záhy s podrob-
nûj‰ími informacemi o va‰em zajíma-
vém sportu. Petr Hanáãek

Budy‰ín /dfiíve NDR/, 1992 -
Röthenbach /dfiíve SRN/, 1996 - Wald -
Michelbach /dfiíve SRN/, 1997 -
Komárno /dnes SR/, 2001 - Eschenau
/A/, 2006 - VídeÀ /A/, 2009 - reprezenta-
ce komorního sboru CARPE DIEM -
Stari Grad na ostrovû Hvar /Chorvatsko/.
I v na‰í republice letovick˘ pûveck˘ sbor
mnohokrát úãinkoval, napfi. na zámku ve
Slavkovû u Brna (III. mezinárodní napo-
leonsk˘ kongres), ve Svitavách,
v Moravském Krumlovû, v Brnû, v dfie-
vûném pravoslavném kostelíku
v Blansku, v poutním chrámu P. Marie
a v Eli‰ãinû dómu ve Sloupû, ve Îìáru n.
S., v âesk˘ch Budûjovicích, v âeském
Krumlovû, v Protivanovû a Rousínovû,
ve Slupi a Jaroslavicích (okres Znojmo),
na hodov˘ch slavnostech v Moravské
Nové Vsi a Vlãnovû a v neposlední fiadû
i na vystoupeních v rámci adventních
koncertÛ v Praze na Staromûstském ná-
mûstí. A vûfite, Ïe tento v˘ãet je jen ãástí
z daleko vût‰ího. K dané pfiehlídce míst
úãinkování nelze opomenout ani fiadu
v˘znamn˘ch koncertÛ v Letovicích, na-
pfi. pfii oslavách v˘roãí na‰eho mûsta,
u pfiíleÏitosti Ïivotních v˘roãí hudebních
skladatelÛ - Bohuslava MartinÛ, ZdeÀka
Pololáníka a ZdeÀka Zouhara, dále úãast
na koncertech tfií generací, které se staly
jiÏ tradicí jarního období, stejnû jako
v období adventním a vánoãním tradiãní
vystoupení pfii adventním zpívání pod
mûstsk˘m vánoãním stromem na
Masarykovû námûstí a pfii vánoãním,
v poslední dobû tfiíkrálovém, koncertu
letovick˘ch pûveck˘ch sborÛ v kostele
sv. Prokopa.

Skuteãnû nelze zde uvést ve‰kerou
ãinnost letovického sboru, která je za
v‰echna ta léta opravdu více neÏ bohatá.
Z hlediska repertoáru je zamûfiena pfie-
dev‰ím na interpretaci dûl svûtov˘ch
i ãesk˘ch hudebních skladatelÛ, znaã-
nou ãást tvofií i sborové skladby na mo-
tivy lidov˘ch písní v rÛzn˘ch úpravách,
dále pak interpretace duchovních skla-
deb, zejména m‰í. 

Pfii zaloÏení pûveckého sboru na jafie
v roce 1962 bylo pfiihlá‰eno 20 ãlenek Ïen-
ského sboru a 21 ãlenÛ muÏského sboru.
V roce 1965 ãítal sbor 31 Ïen a 28 muÏÛ.
V roce 1977 muÏsk˘ sbor ukonãil ãinnost
a byl zaloÏen Komorní Ïensk˘ sbor, kter˘
sdruÏoval pfii svém zaloÏení 21 ãlenek, ten-
to pak ukonãil ãinnost v roce 1990 a po
slouãení s chrámov˘m pûveck˘m sborem
v roce 1990 vznikl Smí‰en˘ pûveck˘ sbor,
kter˘ ãítal tehdy 19 Ïen a 7 muÏÛ. Komorní
pûveck˘ sbor B. MartinÛ pfii svém zaloÏe-
ní ãítal 7 Ïen a 4 muÏe. V jubilejní 40. se-
zónû v roce 2002 zpívalo v tzv. „velkém
sboru” 19 sopránÛ, 11 altÛ, 9 tenorÛ a 6 ba-
sÛ, v komorním sboru pak 6 sopránÛ, 5 al-
tÛ, 3 tenofii a 3 basy. V souãasné dobû ãítá
„velk˘ sbor” 9 sopránÛ, 9 altÛ, 7 tenorÛ a 6
basÛ, tj. 31 ãlenÛ a komorní sbor je tvofien
7 Ïenami - 4 soprány a 3 alty a 9 muÏi - 5
tenorÛ (vãetnû zpívajícího sbormistra) a 4
basy, tj. celkem 16 ãlenÛ.

V pûveckém sboru Bohuslava
MartinÛ za celou padesátiletou ãinnost
zpívalo 90 Ïen a 60 muÏÛ. Dosud v nûm
zpívá i zakládající ãlenka Libu‰e
Lebartová - ·ticová a 49 let v nûm zpí-
valy rovnûÏ zakládající ãlenky Marie
Krejsová a Vilemína Novotná. Pûveck˘
sbor obãas, pfii vánoãních vystoupeních
pravidelnû, doprovází komorní orchestr
v poãtu 15 - 20 ãlenÛ a bûhem celé doby
existence sboru se v nûm vystfiídalo 76
muzikantÛ. Za 50 let bylo uskuteãnûno
114 koncertÛ, opût buì samostatn˘ch
nebo ve spojení s jin˘mi sbory.

Padesát let ãinnosti Smí‰eného pû-
veckého sboru Bohuslava MartinÛ
Letovice pfiedstavuje mnoho pûveck˘ch
úspûchÛ pfii vystoupeních, ale zároveÀ
obrovsk˘ poãet hodin, které sbormistr
a ãlenové sboru vûnují ve svém volném
ãase této zásluÏné kulturní ãinnosti.
V̆ hledovû chce sbor pokraãovat i nadá-
le v tûchto aktivitách, pfiibliÏovat poslu-
chaãÛm velké hodnoty sborového zpûvu
a dále zachovat dnes jiÏ mnohaletou tra-
dici letovického pûveckého sboru ne-
soucího jméno Bohuslava MartinÛ.

S b o r m i s t r
Miloslav Krejsa
se narodil 31. ãer-
vence 1929 a je
absolventem var-
hanního oddûlení
brnûnské Kon-
zervatofie. ¤ízení
sboru studoval
u Prof. Jana ·ou-
pala a Prof. Karla
Hradila. Svou
sbormistrovskou

ãinnost zaãal jiÏ jako posluchaã konzerva-
tofie v roce 1946. Za tuto dlouhou dobu aÏ
do dne‰ního dne fiídil - a nûkteré i zaloÏil -
neuvûfiiteln˘ch 27 pûveck˘ch sborÛ. Byly
to sbory dûtské, mládeÏnické, studentské,
Ïenské, muÏské a smí‰ené, sbory komorní
i velké, sbory svûtské i duchovní. Za nej-
vût‰í sbormistrovsk˘ úspûch povaÏuje fií-
zení mnoha spojen˘ch sborÛ na okresních
a krajsk˘ch Pûveck˘ch slavnostech pofiá-
dan˘ch UâPS. Zde byla utvofiena pûvecká
tûlesa ãítající aÏ nûkolik set zpûvákÛ. Rád
také vzpomíná na dûtsk˘ sbor u sv. Jakuba
v Brnû, kde v nûm v roce 1953 zpívala
Eva Pilarová a Jan Hladík, sólista
Janáãkovy opery. V neposlední fiadû jsou
to vzpomínky na dlouholetá pfiátelství se
souãasn˘m hudebním skladatelem
ZdeÀkem Pololáníkem a s nedávno zem-
fiel˘m hudebním skladatelem ZdeÀkem
Zouharem. Miloslav Krejsa vede nejdéle
Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Bohuslava MartinÛ
pfii Mûstském kulturním stfiedisku
Letovice, a to od roku 1962, takÏe letos pl-
n˘ch 50. Toto jubileum oslaví spoleãnû se
zpûváky, ale i s dal‰ími pozvan˘mi sbory
na Slavnostním v˘roãním koncertû 27.
dubna 2012 v Kulturním domû v Letovi-
cích, kam jste v‰ichni srdeãnû zváni.

Z materiálu pfiipraveného 
PaedDr. J. Chloupkem, ãlenem
PSBM pro Letovick˘ zpravodaj 

Zpracovala PhDr. E. Hejlová, 
ãlenka PSBM a KS Carpe diem 

Foto: Fotoatelier J.Bednáfi, Letovice

50. v˘roãí zaloÏení Pûveckého sboru Bohuslava MartinÛ
pfii MKS Letovice - 50 let sbormistrem jednoho pûveckého sboru

Jaro na leti‰ti v Letovicích

Piloti âervinka a Hrdliãka (vlevo) 
u letadel v hangáru.
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Rozsáhlou enklávu lesnického
Slavína mezi Blanskem a Brnem ob-
hospodafiují na vysoké odborné úrovni
vûdeãtí pracovníci Mendelovy zemû-
dûlské a lesnické univerzity. Brnûnská
lesnická fakulta má deta‰ované praco-
vi‰tû ve Kfitinách. Oblast nazvaná
MasarykÛv les je v˘jimeãn˘m pfiírod-
ním územím, které pfiíznivû pÛsobí i na
jeho náv‰tûvníky jak po stránce zdra-
votní, tak i estetické a v˘chovné. 

Tohoto v˘znamu si byli plnû vûdomi
zakladatelé z tehdej‰í lesnické fakulty
Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû – âer-
n˘ch Polích. Cílevûdomû zámûr rozví-
jeli a usmûrÀovali, aby lesy slouÏily ne-
jen k nov˘m vûdeck˘m poznatkÛm, ale
také ‰irokému okruhu obyvatelstva
k rekreaci – osvûÏení a naãerpání no-
v˘ch sil. K vycházkám jsou urãeny ne-
jen hlavní dopravní cesty v malebn˘ch
údolích Svitavy, Punkvy i v mal˘ch pfií-
tocích potokÛ, ale celá rekreaãní oblast
je protkána stezkami a pû‰inami, které
chodce zavádûjí do kouzeln˘ch lesních
zákoutí i na palouky a návr‰í s krásn˘-

mi v˘hledy do okolí. Na stráních les-
ních porostÛ byly zároveÀ cílenû pod-
chycovány prameny pro budování stu-
dánek a jezírek. Mûly i svÛj praktick˘
v˘znam. Poskytovaly obãerstvení nejen
turistÛm, ale byly i napajedly pro lesní
zvûfi a ptactvo. 

Nesou po nich také mnohá pojmeno-
vání, kupfi. Ptaãí svatynû v adamovsk˘ch
stráních. Na stûnû studánky je citát z dí-
la lékafie a spisovatele Axela Munthe –
Kniha o Ïivotû a smrti. V okolí se nachá-
zí rovnûÏ Památník lesníkÛ umuãen˘ch
za okupace v koncentraãních táborech.
KristÛv obraz na ãelní stûnû je zhotoven
podle Thornwaldsenovy sochy ve Frue
Kirke v Kodani, je zde i citát T. G.
Masaryka: JeÏí‰ – ne Caesar! V areálu
jsou také mnohé studánky pojmenované
po faunû: U srnce, U tetfieva, Sluãí stu-
dánka, Li‰ãí studánka, apod.  Jiné mají
názvy podle místa, kde se nalézají, tj.
Pod jasanem, Pod hradem, dal‰í jsou vû-
novány v˘znamn˘m osobnostem literár-
ním, umûlcÛm, lesníkÛ apod. Nad návr-
‰ím u Olomuãan má znám˘ památník

Karel Hynek Mácha. Na stûnách jsou 
uvedeny citáty z jeho lyricko-epické bás-
nû Máj. V bílovick˘ch lesích je symbo-
lick˘ Památník spisovatele Rudolfa
Tûsnohlídka, autora díla o Li‰ce
Bystrou‰ce. V údolí je také myslivna
Li‰ky Bystrou‰ky a studánka Leo‰e
Janáãka, kter˘ sloÏil o Bystrou‰ce operu.
Památník Lidu‰ky pfiipomíná historii od-
loÏeného dítûte, které nalezl Tûsnohlídek
se sv˘mi pfiáteli pfied vánocemi pfii vy-
cházce v bílovick˘ch lesích. Událost se
stala podnûtem, Ïe se dodnes staví na ná-
mûstích vánoãní stromy republiky. 

Iniciátorem tehdej‰ího charitativního
zámûru byl Tûsnohlídek, tj. chtûl, aby li-
dé obdarovávali chudobné dûti rÛzn˘mi
dárky. Studánka pfiátelství spisovatele
Jaromíra Tomeãka nám pfiipomíná lido-
vé rãení z tehdej‰í Podkarpatské Rusi:
Vlka Ïiví nohy, orla kfiídla, ãlovûka srd-
ce. K pozoruhodn˘m objektÛm patfií stu-
dánka nazvaná Prosba lesa, která nás vy-
bízí, abychom se k lesu a pfiírodû chova-
li odpovûdnû a ‰etrnû. Vûty vyryté na je-
jí stûnû jsou pfiekladem textu ze vstupní

brány tehdej‰ího jugoslávského pavilonu
v PafiíÏi z roku 1937. Vyvrcholením les-
ního areálu je Památník Stromy, nachá-
zející se u Babic. Na jeho ãelní stûnû jsou
zaznamenána lidová rãení a v˘roky mys-
litelÛ rÛzn˘ch národÛ z celého svûta, vû-
nované stromÛm a lesu. Na zadní stûnû
je oslavná báseÀ Jaroslava Vrchlického,
zhudebnûná profesorem V. Dykem. 

Soubor památníkÛ, studánek a dal‰ích
kulturních objektÛ je na území lesnické-
ho Slavína mnoho, kolem dvou stovek.
K zakladatelÛm a nad‰en˘m propagáto-
rÛm ·kolního lesního podniku ve
Kfitinách patfiil profesor lesní tûÏby
a technologie na lesnické fakultû v Brnû,
Ing. Josef Opletal, dr. h. c., kter˘ se stal
také prvním generálním fieditelem stát-
ních lesÛ a statkÛ po vzniku âSR. Dfiíve
pÛsobil dlouhá léta v Bukovinû v dne‰-
ním Rumunsku. ZaslouÏil se o rozsáhlé
zpfiístupnûní bukovinsk˘ch pralesÛ bu-
dováním lesních cest a lesních Ïeleznic.
Stal se svûtovou kapacitou v oboru les-
ního dopravnictví. 

...pokraãování na stranû 12

Památník Ptaãí svatynû.

JARNÍ TOULÁNÍ P¤ÍRODOU ANEB LESNICK¯ SLAVÍN
MORAVSKÉHO KRASU – MASARYKÒV LES

Památník K. H. Máchy.
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VILADOMY TERASY NA V¯SLUNÍ
blíÏí se II. etapa úspû‰ného projektu v Boskovicích

V˘stavba moderních viladomÛ,
které jsou charakterizovány jako
bydlení pro tfietí tisíciletí, bude po-
kraãovat dal‰í etapou. Stavba 1. eta-
py byla zahájena v dobû hospodáfi-
ského útlumu, kdy nûkolik dal‰ích
investorÛ od v˘stavby bytov˘ch do-
mÛ v Boskovicích ustoupilo. Spo-
leãnost BK INVEST s.r.o. stavbu prv-
ních ãtyfi viladomÛ úspû‰nû dokonãi-
la. ManaÏerky spoleãnosti paní
Bure‰ové jsem se zeptal:

Paní Bure‰ová, v˘stavba I. etapy
komplexu Terasy na v˘sluní byla
zdárnû dokonãena. Byla va‰e ãin-
nost úspû‰ná také obchodnû? Kolik
bytÛ z této etapy je‰tû nabízíte
k prodeji?

V prvních ãtyfiech viladomech
jsme nabízeli celkem 66 bytÛ.
V souãasné dobû je pro zájemce
k dispozici jiÏ jen pût bytÛ.

âím si vysvûtlujete tento úspûch
v období, ve kterém se víc ‰etfiilo,
neÏ investovalo?

Jednoznaãnû jsme obchodnû 
uspûli díky kvalitû bydlení, kterou
nabízíme. Pfii hledání novû postave-
n˘ch bytÛ musí zájemce vût‰inou
volit mezi umístûním na okrajích
mûst, kde b˘vá sice dost prostoru,
ale do centra, na nákupy nebo za
kulturou se musí jezdit na vût‰í
vzdálenosti. Nebo lze najít lokalitu
blízko centra, ale jen s omezen˘m
prostorem, zneãi‰tûnou exhaláty
a s ãasto nevábn˘m okolím.

Nám se podafiilo pro Terasy na
v˘sluní získat pozemek opravdu lu-
krativní; vzdálenost na boskovické
námûstí je vzdu‰nou ãarou pouh˘ch
cca 600 metrÛ, takÏe se dá fiíci, Ïe
noví majitelé bytÛ bydlí témûfi
v centru mûsta, a pfiitom jsou domy
situovány s krásn˘m v˘hledem na
okolní lesy. V projektu je pamatová-
no i na dostatek prostoru pro zeleÀ
a vytvofiení odpoãinkového parku.
Dále je to urãitû vysoká úroveÀ vy-
bavenosti domÛ a samotn˘ch bytÛ. 

MÛÏete pfiedstavit nabídku bytÛ
ve II. etapû v˘stavby?

Bude se jednat o dal‰í dva ãtyfi-
podlaÏní domy vilového typu, které
budou samozfiejmû vybaveny v˘ta-
hy. V kaÏdém domû bude samostat-
ná plynová kotelna; toto osvûdãené
fie‰ení eliminuje ztráty vznikající

v teplovodech z centrálních zdrojÛ
vytápûní. KaÏd˘ byt bude mít vlast-
ní v˘mûníkovou stanici, coÏ zajistí
naprosto pfiesné mûfiení tepelné 
energie spotfiebované aÈ uÏ na vytá-
pûní, ãi na ohfiev vody. V̆ ‰e úãtu za
spotfiebovanou energii je tak zcela
pod kontrolou majitele bytu.
Samozfiejm˘ je vysok˘ stupeÀ te-
pelné izolace plá‰tû domu stanove-
n˘ na základû energetického auditu.
Pfiíãky mezi byty budou zhotoveny
z akustick˘ch cihel, které zaji‰Èují
zvukovou izolaci. V‰echny byty
v 1. NP budou mít pfiedzahrádky
a jejich majitelé je budou moci vy-
uÏívat. K dispozici jsou buì garáÏe
pfiímo v jednotliv˘ch domech nebo
samostatnû stojící. Samozfiejmostí
bude dostateãn˘ poãet parkovacích
stání. 

Jednotlivé byty budou postaveny
ve vy‰‰ím standardu. Klienti si mo-
hou vybrat od bytÛ 1+kk aÏ po vel-
ké luxusní 4+kk se skladov˘mi bo-
xy a terasami. Podlahy budou v ce-
lém bytû laminátové plovoucí, je
moÏno si vybrat z rÛzn˘ch provede-
ní. Stejnû tak variabilní bude nejen
vybavení koupelny a kuchynû, ale
vlastnû celého bytu. Koneãnou po-
dobu bytu zcela pfiizpÛsobíme kon-
krétním poÏadavkÛm zákazníka.

Ráda bych zdÛraznila právû vyso-
kou míru variability vybavení jed-
notliv˘ch bytÛ. Souãasní majitelé
bytÛ z I. etapy tuto moÏnost velmi
ocenili a my samozfiejmû budeme
v této, ne zcela bûÏné, nabídce po-
kraãovat také ve II. etapû v˘stavby.

Do doby dokonãení hrubé stavby
bytov˘ch domÛ, coÏ bude do závûru
leto‰ního roku, poskytujeme pfiípad-
n˘m zájemcÛm o koupi bytu zcela
zdarma mimofiádnou a nadstandard-
ní sluÏbu, spoãívající v moÏnosti

zmûny dispoziãního uspofiádání by-
tu, která ov‰em nesmí naru‰it nosn˘
systém bytového domu.   

Na kdy plánujete zahájení v˘-
stavby domÛ ve II. etapû? 

Pfiedpokládáme, Ïe stavba bude
zahájena v polovinû leto‰ního roku,
ukonãení stavby a pfiedání bytÛ ma-
jitelÛm do konce prázdnin v pfií‰tím
roce, tedy 2013.

Je moÏno jiÏ nyní provést rezer-
vaci na byt z druhé etapy v˘stavby?

Ano, pfiedprodej byl jiÏ zahájen.
Zájemci mohou nav‰tívit na‰i kan-
celáfi, která je situována pfii vjezdu
do areálu Terasy na v˘sluní z ulice
Kvûtná, adresa: Na V˘sluní 9
Boskovice 680 01, tel.: 728 319 919,
email: info@bkinvest.cz. Rádi zde
poskytneme podrobné informace
a jsme pfiipraveni také poradit s fi-
nancováním bytÛ. Dal‰í informace
o jednotliv˘ch bytech obou etap v˘-
stavby je moÏno získat také na na-
‰ích webov˘ch stránkách na adrese:
www.terasynavysluni.cz.

Paní Bure‰ová, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Terasy na v˘sluní.

Viladomy zadní trakt.

Pohled z bytÛ na lesy v okolí Boskovic. Vybavení kuchynû. Mapka etap v˘stavby.
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Kam na stfiední? Na Gymnázium v Rájci-Jestfiebí

Pane fiediteli, va‰e Gymnázium pÛ-
sobí v Rájci-Jestfiebí jiÏ nûkolik let.
MÛÏete nám o ‰kole a nabídce pro stu-
denty nûco fiíci?

Pfied devatenácti lety jsme zaãínali
s osmilet˘m studijním oborem, ale
dnes jsou u nás studenti ve ãtyfiletém
a ‰estiletém studijním oboru. Pro nad-
cházející ‰kolní rok nabízíme stejné
obory a u ‰estiletého, urãeného pro
Ïáky ze 7. tfiíd, správní rada rozhodla,
Ïe po dobu plnûní povinné ‰kolní do-
cházky se nebude platit ‰kolné. Na‰e
‰kola poprvé otevfiela své prostory
pro studenty 1. záfií 1993, coÏ nás stá-
lo spoustu práce. Je pfiíjemné sledo-
vat, jak se s ãasem díky námi vynalo-
Ïenému úsilí posunujeme i my a jak
‰kolou procházejí stále noví a noví
absolventi, ktefií nám dûlají dobré
jméno. Témûfi v‰ichni z na‰ich stu-
dentÛ úspû‰nû pokraãují na vysok˘ch
‰kolách a následnû získávají zamûst-
nání na prestiÏních místech ve fir-
mách a institucích. V budování ‰koly
a zkvalitÀování v˘uky i podmínek pro
studium nepolevujeme. 

Je va‰e ‰kola opravdu soukromá?
Na‰e ‰kola skuteãnû soukromou

‰kolou v pravém slova smyslu není.
Je dÛleÏité si uvûdomit, co vlastnû
„soukromá" znamená. Soukromé je
vnímáno jako v˘dûleãné, spojené se
ziskem, a to rozhodnû na‰e ‰kola ne-
ní. Jsme nestátní nezisková organiza-
ce, která má právní formu obecnû
prospû‰né spoleãnosti (o. p. s. – po-
známka red.). ·kola je z velké ãásti
financována ze státního rozpoãtu.
V závislosti na hodnocení âeské
‰kolní inspekce mÛÏeme získat ma-
ximálnû 90 % toho, co dostávají
„státní ‰koly” a k dofinancování roz-
dílu slouÏí tzv. ‰kolné. Nezanedba-
telnou poloÏku ve finanãním hospo-
dafiení ‰koly tvofií granty ze vzdûlá-
vacího programu Evropské unie.
Nejsou to prostfiedky, které jsou sa-
mozfiejmé, stojí za nimi spousta prá-
ce vyuãujících nad rámec bûÏn˘ch
pracovních povinností.

V jaké v˘‰i a na jakou dobu se
u vás ‰kolné platí?

·kolné rozpoãítáno na dvanáct mû-
sícÛ ãiní 900,- Kã za mûsíc, coÏ není
mnoho. Rodiãe na‰ich studentÛ také
u‰etfií za uãebnice a uãební pomÛcky,
které jim ‰kola zaji‰Èuje. TakÏe u nás
si student nemusí za vlastní peníze
obstarávat kníÏky s v˘jimkou pracov-
ních se‰itÛ a uãebnic do cizích jazykÛ.
A kdyÏ si spoãítáte, kolik stojí uãeb-
nice, které dítûti musíte na stfiední
‰kole pofiizovat, tak vás to vyjde na
nûkolik tisíc, coÏ vám na na‰í ‰kole
kompenzuje ‰kolné. 

V otázce ‰kolného se chováme
pruÏnû, umoÏníme odklad platby, pfií-
padnû úpravu splátek. Pokud se k nám
pfiihlásí sourozenec studenta, platí jen
polovinu ‰kolného. SnaÏíme se v‰em
vyjít maximálnû vstfiíc.

To máte pravdu. Z vlastní zku‰enos-
ti si je‰tû vybavuji, jak jsme na stfied-
ní ‰kole kaÏd˘ rok dostali první ‰kolní
den seznam uãebnic, které jsme si
museli bûhem nûkolika dnÛ pofiídit.
Prodejny knih pak byly v obleÏení
a nûkteré tituly bylo velice obtíÏné se-
hnat. VraÈme se v‰ak ke ‰kole, jaké o-
bory ÏákÛm mÛÏete nabídnout?

O studijních oborech jsem se zmínil
jiÏ na zaãátku. Jenom doplním, Ïe ãtyfi-
let˘ obor je urãen pro Ïáky z 9. tfiíd
a ‰estilet˘ pro uchazeãe ze 7. tfiíd zá-
kladní ‰koly. Oba jsou se v‰eobecn˘m
zamûfiením. Také pfiipomínám, Ïe jsme
jediné gymnázium v regionu nabízející
‰estilet˘ obor. Rád bych doplnil, Ïe for-
mou stipendia oceníme vynikající Ïáky,
a to jiÏ v tomto ‰kolním roce. 

Jsou Ïáci, ktefií se pfiihlásí ze se-
dmé tfiídy, povinni na va‰í ‰kole zÛ-
stat, nebo se mohou po dvou letech
rozhodnout pro jinou stfiední ‰kolu?

Pokud by se student rozhodl jít na ji-
nou stfiední ‰kolu, mÛÏe tak svobodnû
uãinit bez nûjak˘ch sankcí ãi doplatkÛ.
V̆ hoda neplacení prvních dvou let
‰kolného na ‰estiletém oboru není nijak
podmínûná. Odchod studentÛ na jinou
‰kolu není ãast˘, studenti si na na‰í
‰kole zvyknou, vyhovuje jim ná‰
systém hodnocení a pak jiÏ nechtûjí
hledat jinou ‰kolu. Po dvou letech stu-
dia nemusí dûlat Ïádné pfiijímaãky, coÏ
je pro spoustu studentÛ v˘hoda, mají ji-
stotu pokraãování ve studiu. 

Mají uchazeãi moÏnost se s va‰í
‰kolou blíÏe seznámit?

První moÏností je nav‰tívit webové
stránky ‰koly, které jsou neustále aktu-
alizovány a zájemci o studium i ‰iroká
vefiejnost tam najdou ve‰keré informa-
ce o ãinnosti ‰koly. Dal‰í moÏností je
vyuÏít dnÛ otevfien˘ch dvefií, nejbliÏ‰í
chystáme v druhé polovinû dubna.
Samozfiejmû není problém si telefonic-
ky ãi osobnû domluvit individuální ná-
v‰tûvu. Osvûdãila se nám i úãast ucha-
zeãÛ o studium ve v˘uce. Na vlastní
kÛÏi si tak mÛÏe uchazeã vyzkou‰et,
jaké to je na‰i ‰kole studovat. Zapojí se

s prvním roãníkem do v˘uky a na je-
den den se stane na‰ím studentem.

V ãem je va‰e ‰kola jiná? âím
uchazeãe o studium mÛÏete zau-
jmout?

Jsme ‰kolou rodinného typu, se stu-
denty si vytváfiíme navzájem uÏ‰í vztahy
a ke kaÏdému pfiistupujeme individuál-
nû. Vytváfiíme studentÛm vhodnou atmo-
sféru, aby pro nû bylo studium pfiíjem-
nou a nestresující záleÏitostí. Na‰e ‰kola
se snaÏí b˘t kvalitní a v˘jimeãná ve
v‰ech smûrech a myslím si, Ïe se jí to
i dafií. Zmínil bych zejména dÛraz, kter˘
je kladen na v˘uku cizích jazykÛ, zejmé-
na angliãtiny. Dbáme na to, aby studenti
cizí jazyky ovládali v˘bornû. A aby to
nebylo v‰e jen teoretické, umoÏÀujeme
jim nûkolikrát do roka v rámci rÛzn˘ch
projektÛ vycestovat do zahraniãí.
Nabízíme fiadu v˘hod – men‰í poãet Ïá-
kÛ ve tfiídû, nadstandardní vybavení ãi
pestré ‰kolní i mimo‰kolní aktivity.

Do jak˘ch zemí mají moÏnost stu-
denti vycestovat?

Na tuto otázku nelze jednoznaãnû odpo-
vûdût. KaÏd  ̆rok mÛÏe b t̆ nabídka jiná.
Na záfií následujícího ‰kolního roku pfiipra-
vujeme v˘ukov  ̆pobyt ve Velké Británii,
kter̆  je spojen s realizací eTwinningového
programu. V̆ jezd bude ãásteãnû financo-
ván z prostfiedkÛ Jihomoravského kraje.
Cesty se mohou zúãastnit i studenti nastu-
pující do ãtyfiletého i ‰estiletého cyklu.
V tomto ‰kolním roce jsme zahájili realiza-
ci ‰estistranného mezinárodního projektu
a v rámci jeho naplÀování studenti vyjíÏdí
do pûti zemí Evropy (Francie, ·védsko,
Nizozemsko, Finsko a Nûmecko). V‰em
studentÛm tedy dáváme moÏnost hodnû
cestovat, doma i v zahraniãí, a to vût‰inou
zdarma. Tûm v j̆imeãn˘m se vûnujeme in-
dividuálnû navíc, napfiíklad pro nû získává-
me granty na stáÏe v partnersk˘ch ‰kolách
- pfiíkladem mÛÏe b t̆ ãtyfimûsíãní pobyt
na‰í studentky na jihu Francie zaãátkem
pfií‰tího ‰kolního roku.

Cestujete se studenty i po âeské
republice?

Samozfiejmostí pro studenty kvinty

a 3. roãníku je tfiídenní náv‰tûva hlavní-
ho mûsta. V rámci realizace projektu za-
mûfieného na Ïivotní prostfiedí je studen-
tÛm umoÏnûno zdarma nav‰tívit zajíma-
vá místa âeské republiky. Uskuteãnily se
nûkolikadenní pobyty na Karlovarsku,
âeském ráji. Na kvûten a ãerven pfiipra-
vujeme âeské ·v˘carsko, Vltavu, rekre-
aãní oblast Such˘ a dal‰í. Pro dal‰í ‰kol-
ní roky plánujeme nûkolik v˘jezdÛ spo-
jen˘ch s naplÀováním novû pfiijatého
projektu zamûfieného na pfiírodovûdné
pfiedmûty – fyziku, biologii a chemii. 

Studenti mají opravdu na v˘bûr z vel-
ké fiady projektÛ, které ‰kola organizuje
a zaji‰Èuje. Velice zajímavá je pak na-
bídka zahraniãních spoluprací. Z hle-
diska sportovních a kulturních aktivit si
va‰e ‰kola stojí jak, pane fiediteli?

Sportovních a kulturních aktivit nabízí-
me studentÛm nemalé mnoÏství. Zejména
pak lyÏafisk  ̆ v˘cvik, cyklistické v˘lety,
vodáck  ̆kurz, ‰kola v pfiírodû, adaptaãní
pobyty, zájezdy do divadel, besedy
a pfiedná‰ky k podpofie a prohloubení v˘-
uky. Pfii ‰kole také funguje Sportovní klub
mládeÏe, kter  ̆ãítá nûkolik oddílÛ dle jed-
notliv˘ch sportÛ. Mezi aktivní oddíly pat-
fií stolní tenis a cyklistika. ·kola z grantÛ
pofiídila nová horská kola a krosové kolo-
bûÏky, které studenti mohou vyuÏívat
v rámci v˘uky i ve svém volném ãase.
Byly pofiízeny digitální fotoaparáty a ka-
mery, kter˘mi si Ïáci mohou dokumento-
vat své cesty ãi ‰kolní v˘lety.

Zmínil jste se nûkolikrát o projek-
tech, do kter˘ch se ‰kola zapojuje.
Pracujete i teì na nûjakém vût‰ím pro-
jektu, kter˘ pfiinese ÏákÛm prospûch?

Byl nám schválen projekt na vybu-
dování nové moderní uãebny. V sou-
ãasné dobû diskutujeme nad prostoro-
v˘m rozvrÏením této uãebny, která bu-
de vyuÏívána k experimentální v˘uce
v pfiedmûtech fyzika, biologie a che-
mie. Bude vybavena moderní didaktic-
kou a v˘poãetní technikou a bude slou-
Ïit i k v˘uce ostatních pfiedmûtÛ.
Souãasní studenti projevili zájem o vy-
uÏívání této uãebny i po ukonãení stu-
dia. Nic nebrání vyhovût jejich poÏa-
davku. Tato problematika byla probírá-
na i na jednání Studentské rady, v níÏ
jsou zastoupeny v‰echny tfiídy a která
je v posledních mûsících velice aktivní. 

Je toho opravdu hodnû, co va‰e
‰kola mÛÏe nabídnout jak souãasn˘m,
tak budoucím studentÛm. Myslím, Ïe
se mají na co tû‰it a pfiiznám se, Ïe
sám jim tak trochu závidím, jaké ma-
jí na va‰í ‰kole moÏnosti. Pane fiedi-
teli, dûkuji vám za rozhovor.

Martin Polick˘
Foto: archiv ‰koly

Na na‰em okrese mají Ïáci základních ‰kol velkou ‰kálu moÏností, kde mohou ve svém studiu pokraãovat. Kam dále se Ïáci vût‰i-
nou rozhodují na základû toho, co rádi dûlají, co je zajímá, ãím by chtûli b˘t, nebo jdou ve stopách sv˘ch rodiãÛ. Jednou z moÏn˘ch
stfiedních ‰kol, na které si dûti mohou podat pfiihlá‰ku, je i Gymnázium v Rájci-Jestfiebí, o kterém se traduje spousta m˘tÛ. Mimo jiné
je i jedním m˘tem to, Ïe jde o ‰kolu soukromou a Ïe soukromá ‰kola = ‰patná ‰kola. Musí to tak skuteãnû b˘t? Je rájecké Gymnázium
soukromou ‰kolou? O tomto a mnohém dal‰ím jsme se bavili s panem fieditelem Ing. Stanislavem La‰tÛvkou.

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

www.gymnaziumrajec.cz
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Kardinál ·pidlík a Jan Charvát.

Osobní vzpomínky na Tomá‰e Josefa kardinála ·pidlíka

PoÏádal jsem pana Charváta
o vzpomínky na setkání s kardiná-
lem ·pidlíkem.

Pane Charváte, kardinál ·pidlík
Ïil v Centro Aletti na Via Paolina, za-
tímco vy jste pÛsobil v Nepomuce-
nu. Jak jste se seznámili?

Pfiedev‰ím musím ujasnit, Ïe i kdyÏ
po jmenování kardinálem bydlel otec
·pidlík mimo Nepomucenum, byl na
této koleji stál˘m hostem a jejím ne-
díln˘m ãlenem. VÏdyÈ zde pÛsobil ja-
ko spirituál od r. 1951 aÏ do roku
1989, cel˘ch 38 let.

Kdysi dávno, je‰tû pfied sv˘m po-
bytem v ¤ímû, jsem v âeské televizi
vidûl besedu s kardinálem ·pidlíkem.
Jeho názory mû velmi zaujaly a v du-
chu jsem si fiíkal, Ïe s tak úÏasn˘m
a vzdûlan˘m ãlovûkem bych se velmi
rád setkal. Pozdûji, v ¤ímû, nûkdy
v roce 2009, jsem se dozvûdûl, Ïe si
otec ·pidlík zlomil nohu. Rozhodl
jsem se ho nav‰tívit a potû‰it v dobû,
kdy se uzdravoval. Setkání zprostfied-
koval mÛj dobr˘ znám˘ P. ThDr.
Richard âemus, SJ. Na setkání jsem
se pfiipravil; doma jsem zakoupil kni-
hu Boskovice ve fotografiích a také
publikaci k v˘roãí zaloÏení Doubra-
vice. Oba tyto drobné dárky udûlaly
otci ·pidlíkovi skuteãnou radost.
ProhlíÏel si jednotlivé fotografie
a hned vzpomínal: „Sem jsme jako
dûcka chodívali a tady také… a jejda,
tady to znám moc dobfie…”

Kardinál ·pidlík mûl tehdy zlome-
nou nohu v krãku, jak se mu to stalo?

To jsem chtûl také zjistit; zeptal
jsem se ho: „Otãe kardinále, co jste
dûlal, Ïe jste si zlomil nohu?”
Odpovûdûl: „Ále, ani se neptejte,
stal jsem se obûtí internetu!” a usmí-
val se. KdyÏ vidûl mÛj nechápav˘
v˘raz, tak doplnil: „Zamotal jsem se
do pfiívodního kabelu poãítaãe pro
internet a spadl jsem.” 

Poznal jsem, Ïe aã je kardinál vy-
sok˘m duchovním hodnostáfiem, rád
se obejde bez oficialit. TakÏe jsem si
troufl mu fiíct: „Otãe kardinále, musí-
te se léãit; tady jsem vám donesl me-
dicínu!” „Medicínu? A jakou pak
to?” OdváÏnû jsem vytáhl tfii vychla-
zené Plznû, naãeÏ se otec ·pidlík za-
ãal smát; dopadlo to tak, Ïe na oplát-
ku nalil on mnû ‰tamprli Becherovky
a pfiiÈukli jsme si na zdraví.

Pozdûji si postûÏoval: „Nedávno
za mnou pfiijel Milo‰ Forman aÏ
z Ameriky. Teì tady v ¤ímû byl pan
Klaus, a kdyÏ zjistil, Ïe marodím,
tak se za mnou ani nestavil…”
Utû‰oval jsem ho: „Co máte z toho,
pfii‰el jsem za vámi aspoÀ já!” A za-
se jsme se od srdce zasmáli.

Po návratu do Nepomucena pfii-
‰el za mnou otec âemus a fiekl mi,
Ïe kardinála ·pidlíka moje náv‰tû-
va opravdu potû‰ila, Ïe to byla ví-
taná zmûna od rÛzn˘ch oficiálních
hostÛ.

Nedlouho potom se v Nepomuce-
nu konala nûjaká oslava, které se
kardinál ·pidlík také úãastnil.
Z Centra Aletti ho pfiivezl monsig-
nore Franti‰ek Koutn˘ a z vozu mu
pomáhal páter Richard âemus. Já

jsem stál opodál mezi ostatními,
ktefií kardinála vítali; chtûl jsem si
pofiídit pár snímkÛ. Otec ·pidlík si
mû v‰iml, vytrhl se Richardovi, kte-
r˘ mu pomáhal do schodÛ budovy,
drobn˘mi krÛãky cupital ke mnû,
roztáhl ruce a volal „tak pojì, pojì
Jene!” KdyÏ ke mnû do‰el, tak pfied
zraky mnoha lidí mne objal. Musím
fiíct, Ïe to byla pro mû velice do-
jemná situace.

V prÛbûhu dal‰ích let, aÏ do jeho
smrti, jsem mûl moÏnost se s kardi-
nálem ·pidlíkem ãasto setkávat pfii
nejrÛznûj‰ích oficiálních i pfiátel-
sk˘ch pfiíleÏitostech a jeho vzácná
povaha vzbuzovala mÛj stále vût‰í
obdiv.

Mûl nûjaké oblíbené jídlo?
Samozfiejmû, byl to normální ãlo-

vûk, jako my. Mûl stra‰nû rád buch-
ty. V Nepomucenu se o jídlo stará
ãesk˘ fiád Milosrdn˘ch sester sv.
Karla Boromejského, tedy „Boro-
mejky”, které peãou zvlá‰È dobré
buchty. Pfii náv‰tûvû Nepomucena
jednou dostal kardinál ·pidlík se-
bou „v˘sluÏku”; zabalené, ãerstvû
upeãené buchty. KdyÏ se ráno dru-
hého dne probudil, sestra, které
o nûj peãovala, mu je nabízela
k snídani: „Otãe kardinále, máte ta-
dy buchty od Boromejek z Nepo-
mucena, mÛÏete si vybrat – s má-
kem, s tvarohem, nebo s povidlím?”
Odpovûì kardinála ji rozesmála:
„Pûknû jednu po druhé…”

Ale na druhou stranu byl také ne-
obyãejnû skromn˘. V Nepomucenu
jsem byl svûdkem toho, Ïe poprosil
sestry: „Nemáte hrnek mléka a kou-
sek chleba?” Pfiitom si samozfiejmû
mohl pfiát cokoliv a urãitû by mu
bylo s láskou vyhovûno.

Z va‰eho vyprávûní je patrno, Ïe
jste si ke kardinálu ·pidlíkovi vy-
tvofiil velmi vfiel˘ vztah.

Ano, to je jistû pravda. Byl to ne-
obyãejnû dobr˘, laskav˘, moudr˘
a krásn˘ ãlovûk, kter˘ mûl i ve
svém pokroãilém vûku velice byst-
r˘ mozek. Dovedl se bavit, mûl rád
humor a ãasto jej ve velice jemné
a inteligentní formû pouÏíval.
Daleko vzdûlanûj‰í lidé neÏ já, jsou
povoláni k tomu, aby posuzovali je-
ho dílo, které má hodnotu teologic-
kou i filozofickou. Já jsem si na
nûm nejvíc cenil toho, Ïe dokázal
své krásné my‰lenky vyjádfiit nato-
lik srozumitelnû, Ïe jimi zaujal ne-
jen posluchaãe odborné a vysoce
vzdûlané, ale i obyãejné lidi, jako
jsem já.

Otec ·pidlík se vÏdy usmíval
a svou dobrou náladou a pozitiv-
ním my‰lením dokázal nakazit ‰i-
roké okolí. Tak si ho pamatuji já
a tak je uloÏen v mém srdci.

Pane Charváte, 
dûkuji vám za rozhovor.

Text: Petr Hanáãek 
Foto a popisky: archív J. Charváta

U kardinála ·pidlíka doma v Centru Aletti.

Pan Jan Charvát z Doubravice nad Svitavou pob˘val s men‰ími pfiestávkami od roku 2008 aÏ do loÀského
roku v ¤ímû, v papeÏské koleji sv. Jana Nepomuckého (Nepomucenu), coÏ je semináfi pro ãeské bohoslovce
v ¤ímû. Bûhem svého pobytu se setkal s mnoha zajímav˘mi osobnostmi, vãetnû nejvy‰‰ích církevních pfied-
stavitelÛ. Nejvíce na nûho zapÛsobil kardinál ·pidlík, rodák z Boskovic, se kter˘m byl v ãastém osobním sty-
ku aÏ do jeho skonu v dubnu 2010. Tomá‰ kardinál ·pidlík byl v˘znaãn˘m hodnostáfiem centra kfiesÈanského
dûní ve Vatikánu. PÛsobil jako spirituál v Nepomucenu, jeho ãeské páteãní promluvy v Radiu Vatikán byly pfie-
kládány do mnoha dal‰ích jazykÛ. Pfiedná‰el jako emeritní profesor na PapeÏském orientálním institutu, ve-
dl duchovní cviãení (exercicie) papeÏe Jana Pavla II. a fiímské kurie. Byl dÛstojn˘m pokraãovatelem díla v˘-
znaãn˘ch ãesk˘ch teologÛ, pfiedev‰ím kardinála Berana, jenÏ získal takovou proslulost, Ïe byl po své smrti
pohfiben po boku papeÏÛ v kryptách chrámu sv. Petra v ¤ímû, jen nûkolik málo metrÛ od hrobu sv. Petra.

* 17. 12. 1919 Boskovice
† 16. 4. 2010 ¤ím
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...pokraãování ze strany 8
Krajina Moravského krasu má rov-

nûÏ bohatou historii. Zejména v jesky-
ních bylo objeveno mnoho cenn˘ch ná-
lezÛ z pradávn˘ch dob. Prozkoumali je
badatelé zvuãn˘ch jmen, mezi nimiÏ
byl napfi. Dr. med. Jindfiich Wankel,
znám˘ také jako „Otec moravské ar-
cheologie”. K jeho prestiÏním nálezÛm
patfií tzv. rituální hal‰tatsk˘ pohfieb
v jeskyni B˘ãí skála. Na návr‰ích
u Olomuãan a HabrÛvky nalezl také

první pozÛstatky hutnick˘ch pecí z
údobí raného osídlení na‰eho území
prvními Slovany. Ti dodávali Ïelezo
mocensk˘m centrÛm Velké Moravy.
K v˘znamn˘m kulturním památkám
patfií i starobylé chrámy ve Slupû, na
Vranovû a zejména ve Kfitinách, jehoÏ
architektem byl proslul˘ Jan BlaÏej
Santiny. Na nûkolika zámcích jsou zna-
menité umûlecké sbírky obrazÛ, soch,
umûlecké litiny apod. Jejich interiéry
vybavené historick˘m nábytkem i dal-

‰ími umûleck˘mi artefakty dodnes ná-
v‰tûvníkÛm poskytují pfiíjemné záÏitky. 

Katalog pfiírodních a kulturních zají-
mavostí, vydan˘ ·kolním lesním podni-
kem ve Kfitinách, obsahuje základní in-
formace o celé oblasti, vãetnû star‰í
i novûj‰í mapy, v nichÏ jsou zaznamená-
na místa, kde se jednotlivé památky na-
cházejí. Podrobnûj‰í údaje jsou také
v knize sestavené odborn˘m pracovní-
kem lesnické fakulty. Unikátní území
lesnického Slavína je dokumentováno

i na krátkém filmu, a to v ãeské i cizoja-
zyãné verzi. Odborn˘ v˘klad pro znalce
i dal‰í zájemce poskytují pracovníci les-
ního areálu ve Kfitinách. Informace o ná-
v‰tûvách zajímavého areálu lze získat na
poÏádání na jejich adrese. S nadcházejí-
cím jarem mÛÏe b˘t prohlídka Slavína
zvlá‰tû zajímav˘m podnûtem na vy-
cházky do pfiírody, a to jak pro turisty,
‰kolní mládeÏ, skupiny seniorÛ, tak i pro
‰irokou vefiejnost. 

Text a foto:  stam

JARNÍ TOULÁNÍ P¤ÍRODOU ANEB LESNICK¯ SLAVÍN...
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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

V roce 1992 vznikla v Boskovicích
firma Igor Láník – Techservis, která
se zab˘vala v˘robou pomocn˘ch
materiálÛ pro slévárensk˘ a meta-
lurgick˘ prÛmysl. V dobû svého
vzniku mûla firma ãtyfii zamûstnan-
ce. Dnes zamûstnává spoleãnost LA-
NIK s.r.o. témûfi dvû stovky pracov-
níkÛ a své v˘robky vyváÏí do více
neÏ 40 zemí svûta. Firmu zaloÏil Ing.
Igor Láník, kterého jsem poÏádal
o odpovûì na nûkolik zvídav˘ch 
otázek.

Igore, mÛÏe‰ se prosím na‰ím ãte-
náfiÛm pfiedstavit? 

Jsem padesát˘ roãník. PfiestoÏe
jsem rodák ze ·umperka, pokládám
se za Boskováka, neboÈ zde bydlím od
sv˘ch 8 let. Do základní ‰koly jsem
chodil na Palackého námûstí, dne‰ní
Gymnázium. Jako stfiední ‰kolu mnû
rodiãe vybrali slévárenskou prÛmy-
slovku v Brnû. Slévárenství jsem pak
zÛstal vûrn˘ po cel˘ Ïivot; po maturi-
tû jsem pokraãoval na Strojnické fa-
kultû VUT v Brnû.

Bezprostfiednû po promoci jsem se
oÏenil. Moje Ïena Jana, se kterou
máme 3 syny (Igora, Borise a Ale‰e),
se stala mojí opravdovou Ïivotní
partnerkou a oporou jak v soukro-
mém Ïivotû, tak i v Ïivotû profesním.

Kde jsi zaãal pracovat po dokonãe-
ní studií?

Po ukonãení vysoké ‰koly jsem na-
stoupil do slévárny oceli ·meralo-
v˘ch závodÛ Brno jako technolog
projektant. ProtoÏe kaÏdodenní dojíÏ-
dûní do Brna bylo únavné, hledal
jsem vhodné zamûstnání v na‰em re-
gionu. V roce 1977 jsem získal místo
v technickém rozvoji Moravsk˘ch ke-
ramick˘ch závodÛ v Rájci-Jestfiebí.
Tento podnik se zab˘val mimo jiné
v˘robou Ïárovzdornin a jin˘ch mate-
riálÛ pro slévárenskou a hutní v˘robu.
Podílet se na v˘voji takov˘ch v˘rob-
kÛ mnû vyhovovalo vzhledem k mé-
mu odbornému vzdûlání a praxi.
Nejvût‰ím pfiínosem pro mÛj dal‰í
profesní rÛst byly pomûry, které tehdy
panovaly v MKZ. Velk˘ tvÛrãí pro-
stor, podpora vedení firmy pro ino-
vaãní ãinnosti, samostatnost pfii fie‰ení
úkolÛ - to v‰e bylo v té dobû zcela ne-
obvyklé. Z organizaãních dÛvodÛ byl
technick˘ rozvoj v MKZ pfiefiazen
pod oborov˘ V̆ zkumn˘ ústav kera-
miky v Horní Bfiíze u Plznû, ale to na
vûci nic nemûnilo, protoÏe kolektiv

zÛstal pohromadû pod kfiídly MKZ.
Rád bych ze sv˘ch kolegÛ v té dobû
jmenoval pana Ing. Mojmíra VaÀka
z Rájce, kter˘ byl m˘m prvním ve-
doucím a kter˘ se na mnû v tom nej-
lep‰ím slova smyslu podepsal.

Ve VÚK jsem pracoval aÏ do zaãát-
ku roku 1992. Za tûch 15 let jsem si
vytvofiil v oboru sléváren dobrou po-
zici a kontakty, které jsem po zaloÏe-
ní vlastní firmy zúroãil. Je v‰ak samo-
zfiejmé, Ïe jsem 15 let nebudoval vû-
domû kontakty a vztahy ve slévár-
nách, abych je pak pouÏil ve vlastním
podnikání, ale proto, Ïe mû tato práce
bavila a pfiiná‰ela uspokojení. Kdo
v tûch letech vûdûl, Ïe nûkdy pfiijde
soukromé podnikání?

Techservis vznikl záhy po listopa-
dové revoluci; jaké byly zaãátky
podnikání? 

Zase tak záhy to nebylo. Sice jsem
si hned, jak to bylo moÏné, vyfiídil
„povolení národního v˘boru pro pod-
nikání”, ale za svou hlavní ãinnost
jsem stále povaÏoval práci ve VÚK.
Politická situace v‰ak pokraãování
struktur v˘zkumn˘ch ústavÛ nepfiála;
rozpadalo se fieditelství v Plzni, ob-
jekt, ve kterém jsme sídlili, podléhal
restituci, fiada spolupracovníkÛ ode-
‰la. Na jafie 1992 bylo na‰e pracovi‰tû
bez náhrady zru‰eno. Spoleãnû se tfie-
mi kolegy jsme zaloÏili Techservis
a pfiesunuli se z Rájce do Boskovic.
Zaãínali jsme ve svépomocné dílnû
Svazarmu a za rok jsme se stûhovali
do areálu STS. Zmûny postihly také
MKZ. KdyÏ jsme se dozvûdûli, Ïe se
chystají opustit jeden z v˘robních
programÛ, kter˘ jsme tam kdysi za-
kládali, zaãali jsme usilovat o jeho
pfievzetí. Tehdej‰í vedení MKZ bylo
jednání pfiístupné a za rozumn˘ch
podmínek jsme se stali v˘robci speci-
álních maziv pro slévárny. Druh˘m
v˘robním programem se stala v˘roba
pûnokeramick˘ch filtrÛ. Tato v˘roba
byla technologicky a investiãnû mno-
hem nároãnûj‰í; v âR Ïádná podobná
v˘robní technologie neexistovala.
Rozvíjeli jsme se postupnû, krok za
krokem, bez cizích finanãních zdrojÛ.
Na pfielomu tisíciletí jsme uÏ byli za-
vedenou firmou známou v odborné
vefiejnosti, vystavující na nejprestiÏ-
nûj‰ích veletrzích a v˘stavách a ob-
chodující na celém svûtû. Zlomem se
stal rok 2006, kdy byl poloÏen zá-
kladní kámen nového v˘robního zá-
vodu a pak uÏ rozvoj získal prudk˘
vzestup.

V souãasné dobû je v˘konn˘m fie-
ditelem spoleãnosti LANIK s.r.o. tvÛj
syn, Ing. Igor Láník ml. Znamená to,
Ïe jsi ode‰el do dÛchodu?

Spousta lidí si myslí, Ïe uÏ jsem
v dÛchodu. Já v‰ak mohu jít do sta-
robní penze aÏ v polovinû pfií‰tího ro-
ku. Podnikatelská filosofie, která vy-
chází z m˘ch Ïivotních zku‰eností, fií-
ká, Ïe nejv˘konnûj‰í Ïivotní období je
mezi 30. aÏ 40. rokem Ïivota. To má
ãlovûk nejlep‰í nápady a entuziasmus.
Po celou dobu podnikání, a vlastnû
i pfiedtím, dávám pfiíleÏitost mlad˘m
lidem. PfiíleÏitost, to znamená samo-
statnost, pravomoci a odpovûdnost.
Vedení firmy tvofií 5 fieditelÛ; 4 muÏi
a jedna Ïena; v‰ichni jsou mladí lidé,
ktefií ve firmû pracují jiÏ fiadu rokÛ. Já
sám jsem se z kaÏdodenní operativy

postupnû stáhl a pÛsobím ve funkci
jednatele a spoleãníka. Od poãátku le-
to‰ního roku jsme firmu pfieklopili
z fyzické osoby na s.r.o.

Igore, dlouhá léta jsi fiídil firmu,
která úspû‰nû vyváÏela své v˘robky
do zahraniãí. Zajímá mû tvÛj pohled
na souãasn˘ ekonomick˘ a politick˘
stav Evropy. Troufne‰ si odhadnout
dal‰í v˘voj a jeho dopady? 

Export tvofií vût‰inu na‰í produkce.
Nepfiijetí eura bylo pro nás velmi ne-
pfiíjemné a zpÛsobovalo nám spoustu
potíÏí a ztrát. Nauãili jsme se v‰ak
v tomto rybníku plout, nic jiného nám
ani nezb˘valo. Podporuji snahy, které
by vedly k efektivnû fiízené evropské
unii. To není jenom o hospodáfiském
prostoru, ale i o spoleãné politice, da-
ních, sociálním a zdravotním zabez-
peãení, ‰kolství a vzdûlávání. Vize
spojené efektivní unie je podle mnû
jedinou alternativou, která zajistí, aby
evropské státy nehrály ve svûtû druhé
nebo tfietí housle. Vím, Ïe v Evropû to
vzhledem k historickému v˘voji bude
bûh na velmi dlouhou traÈ.

Nejen v˘voj Evropské unie mÛÏe
vzbuzovat obavy, také situace na ães-
ké politické scénû, tak, jak je pre-
zentována Ïurnalisty, pfiipomíná di-
vadelní kus s hodnû ‰patn˘m scéná-
fiem. Má‰ ze souãasného dûní u nás
také „blbou náladu”, nebo to pova-
Ïuje‰ za mediální hrátky a nafouklou
bublinu? 

Media povaÏuji za velkou pfiíãinu
minul˘ch a i souãasn˘ch potíÏí.
Negativní zprávy typu „ãím hÛfi, tím
líp” se nejlíp prodávají. KdyÏ dopo-
ledne po svaãinû procházím ‰atnou,
na stolech vidím témûfi bez v˘jimky
jen bulvár. V‰ichni sice tvrdí, Ïe in-
formace z tisku berou s rezervou, ale
urãit˘ stupeÀ ovlivnûní v kaÏdém
z nás zanechávají. Nejhor‰í v‰ak je, Ïe
i seriozní media, aby podpofiila svÛj
prodej, sklouzávají k bulvární formû. 

Zvlá‰tní fenomén na‰í spoleãnosti
Ïiven˘ medii je to, Ïe se povaÏujeme
za velmi dÛleÏit˘ národ, kter˘ je dnes
a dennû sledován cel˘m svûtem. Co
se u nás dûje, co kdo fiekl a nefiekl, co
kdo podepsal anebo nepodepsal.
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe to tak vÛ-
bec není, Ïe je nám pfiikládána jen ta-
ková pozornost, která odpovídá na‰e-
mu skuteãnému postavení v Evropû
a ve svûtû.

No a blbou náladu? Tu mám teì jen
z toho, Ïe mám zlomen˘ kotník a no-
hu ve fixaci.

Otoãme list. Jaké jsou tvoje koníã-
ky? Sportuje‰?

Sport je nedílnou souãástí mého Ïi-
vota. Mimo gymnastiky na náfiadí,
kterou jsem nikdy nemusel, jsem
v‰echny sporty, které jsem kdy zkusil,
dûlal rád. Dûlal rád, ale v Ïádném jsem
nebyl opravdu v˘konnostnû dobr˘.
Kdysi jsem Ïil basketem a tenisem.
Nyní se zab˘vám sporty pfiimûfien˘mi
m˘m letÛm. Turistika pû‰í, cyklo
a ski. V padesáti jsem se rozhodl, Ïe se
nauãím pfiístrojové potápûní. O pût let
pozdûji jsem se dal na bowling a je‰tû
pozdûji na golf. Tyto sporty dûlám
proto, Ïe mû baví a mám z nich radost.
V bowlingu se úãastním pravideln˘ch
soutûÏí pro seniory vãetnû mistrovství

Evropy. UÏ druhou sezonu jsem kapi-
tánem národního druÏstva. 

Cestuje‰ rád? Kam se chystá‰ na
leto‰ní dovolenou?

Cestování mám rád. S manÏelkou tvo-
fiíme pohodov˘ t˘m; postupnû jsme pfie-
‰li od poznávacích zájezdÛ s cestovkami
na poznávací cesty po vlastní ose, jen
s dílãími sluÏbami cestovek. Tak jsme
procestovali napfi. Kanadu, Austrálii,
Skotsko a Arménii. VÏdy se snaÏíme na-
kontaktovat pfiedem nûkoho, kdo v té ze-
mi Ïije a má zájem nám ji ukázat tak, 
abychom se lokalitû dostali víc „pod kÛ-
Ïi”. Letos se chystáme do ·védska. Koná
se tam mistrovství Evropy v bowlingu
a tak to chceme spojit s cestou k severní-
mu polárnímu kruhu.

MÛÏe‰ prozradit, co snídá‰? Jaké
je tvoje nejoblíbenûj‰í jídlo?

Nemám zaÏit˘ Ïádn˘ stravovací rituál.
Mohu snídat cokoliv ve 4 hodiny ráno
nebo tfieba v 9 dopoledne. Jednoznaãnû
dávám pfiednost takzvané anglické sní-
dani - vajíãko, slanina, párek, klobáska,
s˘r, ryba a chléb. KdyÏ fiíkám chléb,
mám na mysli opravdov˘ chléb, klasic-
k˘, Ïádné „zdravé” cereální náhraÏky.
Klasick˘ ãern˘ ãaj a malá káva. A kdyÏ
to okolnosti dovolují, tak pfied vlastní
snídaní jednu nebo dvû slivoviãky. KdyÏ
jsem na cestách, tak s chutí akceptuji
místní kuchyÀ vãetnû specialit. Jím rád
a s chutí témûfi v‰echno. Je dÛleÏité, aby
potraviny mûly svou pfiirozenou chuÈ,
bez úprav, které by ji potlaãily. 

A pití?
Moje Ïena pochází z jiÏní Moravy,

takÏe jsem si uÏ pfied lety oblíbil víno.
Doma se fiídíme heslem „Ïivot je pfií-
li‰ krátk˘ na to, abychom pili nekva-
litní vína”. Mám ale zku‰enost, Ïe
u nás cena vína nemusí odpovídat je-
ho kvalitû. A to v obou smûrech. 

Jakou hudbu rád poslouchá‰? 
Nejsem Ïádn˘ vyhranûn˘ poslu-

chaã. VáÏnou hudbu mám rád na kon-
certech a v divadle, kde ji doplÀuje
vhodná atmosféra. Také projekt pfií-
m˘ch pfienosÛ z Metropolitní opery
v boskovickém kinû povaÏuji za per-
fektní. V zábavním Ïánru nemám rád
moderní pop v jednoduchém aranÏmá
elektronick˘ch kláves, bez melodie,
se stupidním textem netextem.

Igore, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

Ing. Igor Láník, 
zakladatel spoleãnosti 

LANIK s.r.o., Boskovice

Kamila Doãekalová
mobil: 777 765 543

e-mail: kamiladocekalova@seznam.cz

www.kd-uklid.cz

Kompletní péãe 
o va‰i domácnost
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➨ Prodám zadní blatníky na · 100/110.
Cena 300 Kã za kus, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám star‰í jednoplot˘nkov˘ 
elektrick˘ vafiiã, ve v˘borném stavu. Cena
200 Kã, tel.: 602 283 832. 
➨ Prodám nov˘ originální obal 
na mobilní telefon Nokia E66. Cena 50 Kã,
tel.: 728 170 229. 
➨ Prodám 17" CRT monitor, VGA v˘stup,
cena dohodou, tel.: 602 283 832. 
➨ Prodám VW Touran 1,9TDi, 
r.v. 2006, naj. 135000 km, stfiíbrn˘, nebou-
ran˘, ve v˘borném stavu. Cena 210000 kã,
tel.: 731 932 222. 
➨ Prodám byt 2+1 s balkonem v OV 
v 1. patfie, ul. Na vyhlídce, Boskovice. Bez
RK, tel.: 607 944 962.
➨ Prodám elektrick˘ masáÏní pfiístroj
MASSELER typu tvrd‰í pol‰táfiek (d 40 cm x
v 20 cm x ‰ 11 cm). Pûknû promasíruje ce-
lou pátefi, postupnû téÏ nohy. PÛvodní cena
7.000 Kã, nyní 1.500 Kã. DÛvod prodeje: dva
stejné pfiístroje v rodinû, tel.: 728 009 522. 
➨ Prodám novou králíkárnu, 
krbová kamna, kuchyÀskou linku novou.
Stûhování, tel.: 721 700 865.
➨ Prodám koãárek QUINNY BUZZ
- trojkombinace (korbiãka DREAMY, spor-
tovní sedaãka, autosedaãka MAXI COSI +
adaptéry), v‰e v barvû NAVY- ãerno mod-
rá s reflexy. Souãástí je buzz box, originál-
ní 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 byt 1+1 nebo 2+1 
v osobním vlastnictví v Boskovicích. Bez
RK, tel.: 731 932 222. 
➨ Koupím star‰í okna 
pfiibliÏn˘ch rozmûrÛ 100 x 100 cm, 42
x 80 cm, 70 x 75 cm. Dále koupím zbytko-
v˘ obkladov˘ zateplovací polystyren i tvr-
zen˘, email: milansyko@centrum.cz, tel.:
607 846 060.
➨ Z dÛvodu zmûny zamûstnání 
naléhavû sháním ke koupi byt o velikosti 
alespoÀ 2+1 v Boskovicích nebo Letovi-
cích. Rychlé financování zaji‰tûno.
tel. 723 309 195.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku.
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ih-
ned, tel.: 607 507 157.

¤ádková inzerce

PRODÁM

KOUPÍM

NABÍZÍM

jsou i na 
Facebooku!
StaÀte se na‰imi fanou‰ky

a mûjte dostupné 
informace z na‰eho regionu

vÏdy na jednom místû.

KAMENA v˘robní druÏstvo Brno
Prodejna stavebnin Blansko

Na Pofiíãí 16

- zámkovou dlaÏbu

- zatravÀovací tvarovky
a základové tvárnice

- vinohradnické
a plotové sloupky

Kontakt: tel./fax: 516 417 736
e-mail: blansko@kamena.cz

www.kamena.cz

-35%

-20%

-10%

nabízí AKâNÍ SLEVY na

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 
v Boskovicích se
zahradou a garáÏí 
o CP 456 m2. 
Cena 2 050 000 Kã
+ provize RK
Tel.: 733 713 239

¤RD 3+1 
v Boskovicích
se zahradou 
o CP 401 m2.
Cena 2 690 000 Kã
+ provize RK
Tel: 733 713 239

RD 2 x 4+1 se za-
hradou a kryt˘m ba-
zénem v Boskovi-
cích o CP 1 217 m2.
Cena 5 460 000 Kã
+ provize RK
Tel: 733 713 239

RD 3+kk + 2+1 ve
Îìárné po ãást. 
rekonstrukci 
o CP 312 m2.
Cena 1 490 000 Kã
+ provize RK
Tel.: 733 713 239

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

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

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

Kpt. Jaro‰e 27, Boskovice, mobil: 736 537 207

AA jsou neziskovou organizací pro lidi závislé na alkoholu.

V âR existuje cca 40 skupin uÏ více jak 20 let.

BliÏ‰í informace: www.anonymnialkoholici.cz
Kontakt Blansko: aa.blansko@gmail.com

Tomá‰: 603 781 471              Jirka: 603 170 835

V Blansku zaãala pÛsobit 
nová skupina AA - PROMùNA

Setkání jsou kaÏd˘ pátek od 17:30 hod. 
v Oblastní Charitû, Komenského 19

Vítûzn˘ snímek mÛÏete vybírat do 7. kvûtna 2012.

s pokraãuje
I tento mûsíc mÛÏete na webov˘ch stránkách 

www.listyregionu.cz vybírat nejlep‰í fotografii na téma

„Nejzajímavûj‰í zachycen˘ okamÏik”.

Pokud se chcete soutûÏe také zúãastnit, 
za‰lete nám va‰i soutûÏní fotografii s jejím názvem na adresu

listyregionu@seznam.cz
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V na‰em regionu pÛsobí velké
mnoÏství sportovních organizací
a klubÛ, které sdruÏují nespoãet ãlenÛ,
ktefií se vûnují nespoãtu sportovních
aktivit. Tu a tam se mezi jedinci najde
nûkdo talentovan˘, komu se dfiíve ãi
pozdûji podafií umístit se na pfiedních
pfiíãkách ve velk˘ch soutûÏích. My
jsme jednu takovou talentovanou
sportovkyni objevili. Je jí teprve dva-
náctiletá taneãnice aerobicu Aneta
Koupá z Doubravice nad Svitavou,
která se stala Miss Sportaerobic kadet
âeské republiky 2011. Pro na‰e ãtená-
fie jsme se sleãnou Koupou pfiipravili
následující rozhovor.

V kolika letech jste sleãno Koupá
s aerobicem zaãala?

S aerobicem jsem zaãínala jiÏ v pûti
letech, ale ze zaãátku mû to vÛbec ne-
bavilo. Na tréninky jsem chodila jen se
setrou.  Naplno a se zaujetím jsem za-
ãala v ‰esti letech u trenérky Anety
Kuklínkové, která byla m˘m velk˘m
vzorem a chtûla jsem b˘t jako ona.

Kdo vás k aerobicu pfiivedl?
K aerobicu mû pfiivedla mamka.

Hledala pro mû a pro sestru nûjak˘ zají-
mav˘ krouÏek, tak jsme zkusily právû
aerobic.

Je více druhÛ (odvûtví) aerobicu?
Jakému se vy vûnujete a za kter˘ t˘m
nebo klub?

Urãitû existuje více druhÛ. AÏ do
minulého roku jsem dûlala komerãní 
aerobic, minul˘ rok jsem zaãala se spor-

tovním aerobicem u Aerobic teamu
Orel Blansko. Mezi dal‰í druhy patfií
napfi. Step aerobic nebo dance aerobic.

Jak ãasto trénujete?
3x t˘dnû hodinu a pÛl.

Jak˘ch úspûchÛ jste dosáhla?
Co se t˘ká skupinov˘ch choreografií,

tak mezi moje nejvût‰í úspûchy patfií 1.
místo na Finále ãeské republiky skupino-
v˘ch choreografií v Praze v roce 2009
a 2. místo na Mezinárodním Mistrovství
ãeské republiky ve sportovním aerobicu,
které se konalo  nyní 2. - 4. 3. 2012 ve
Zlínû. A co se t˘ká jednotlivcÛ, nejvíce si
cením titulÛ Dívka aerobic 2010 a Miss
Sportaerobic kadet âeské republiky
2011, kter˘ jsem získala pfied dvûma mû-
síci, 11. února 2012. Dal‰í ocenûní jsem
získala na závodech Master Class,
Aerobic mlad˘ch nebo Dûti fitness.

Vûfiila jste na úspûch? Bylo to tûÏké?
PokaÏdé se snaÏím dát do cviãení

naprosto v‰echno, vÏdy chci vyhrát :-).
Nûkdy to vyjde, nûkdy bohuÏel ne.

Jaké máte ambice do budoucna, ja-
ké plánujete úspûchy?

Co se t˘ká velké vzdálené budoucnos-

ti, nad tím jsem je‰tû nepfiem˘‰lela, ale ur-
ãitû bych jednou chtûla mít svÛj 
aerobick˘ t˘m. A co t˘ká závodÛ a soutû-
Ïí, nominovala jsem se na Mistroství âes-
ké republiky v aerobicu, které se koná le-
tos v kvûtnu v Praze, tak mi drÏte pûstiãky.

Se ãtenáfii vám budeme urãitû drÏet
palce. Pfieji vám v kvûtnu hodnû ‰tûstí
a dûkuji za rozhovor.

Martin Polick˘
Foto: archiv Anety Koupé

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 VyuÏijte 50% slevu na krém
Normaderm triactiv za 200 Kã

a jednotnou cenu krémÛ
Aqualia thermal za 400 Kã

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

Miss Sportaerobic âR 2011
je z Doubravice nad Svitavou

Miss Sportaerobic kadet 
âeské republiky 2011.

2. místo z Mezinárodního Mistrov-
ství âR ve sportovním aerobicu.
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V Letovicích byl pfied 5 lety zalo-
Ïen hokejov˘ klub Bacardi Letovice,
kter˘ v místní okresní soutûÏi okresu
Blansko pÛsobí dodnes. Po neúspû‰né
loÀské sezónû byl t˘m posilnûn o 6 no-
v˘ch, hry chtiv˘ch hráãÛ, ktefií za se-
bou jiÏ mají bohatou hokejovou kari-
éru a do t˘mu tak pfiinesli cenné zku-
‰enosti.

Zaãátek sezóny se jedním slovem
vydafiil. T˘m zvládl v˘bornû první dva
zápasy, ve kter˘ch na konci vÏdy vy‰el
jako vítûz. Nutno dodat, Ïe vítûzství
bylo opravdu zaslouÏené a soupefi ví-
tûzství rozhodnû nedaroval zadarmo.
V dal‰ích zápasech uÏ hráãe ‰tûstûna
opustila, pfieváÏnû z vlastního zavinû-
ní. Zápas za zápasem odcházeli
Letoviãtí z ledu jako poraÏení, coÏ je
ov‰em nesrazilo do kolen.

Sami hráãi z klubu Bacardi Letovice
hodnotí uplynulou sezónu jako úspû‰-
nûj‰í, neÏ tu pfiede‰lou, i kdyÏ si vzhle-
dem ke sloÏení t˘mu vûfiili na lep‰í 
umístûní. Na konec se Letoviãtí hokeji-

sté v okresní soutûÏi umístili na pûkném
7. místû. Ho‰i v‰ak berou hofiké zku‰e-
nosti z loÀské sezóny sportovnû.

„Zaãátek sezóny vypadal slibnû, pak to
bylo hor‰í a dostavilo se i zklamání, mû-
li jsme na víc. Nevû‰íme v‰ak hlavu a do

dal‰í sezóny zase nastoupíme v nejlep‰í
formû, v jaké budeme moct a znovu se
o své umístûní popereme.”, nechali se
sly‰et.

DÛleÏitou zmínkou je je‰tû ekono-
mická stránka klubu. Sami hráãi si hra-
dí 80% ve‰ker˘ch nákladÛ se hrou spo-
jen˘ch. O zbyl˘ch 20 % se podûlí spon-
zofii, kter˘ch není mnoho, ale o to více
si jich kluci váÏí. Hokejisté zejména dû-
kují panu Dvofiákovi, kter˘ se o cel˘
chod t˘mu stará. Jak sami tvrdí, neb˘t
pana Dvofiáka, pÛsobení klubu Bacardi
by bylo o poznání tûÏ‰í.

V uplynulé sezónû hráãi vyzdvihují
zejména pfiístup nov˘ch posil, kter˘m dû-
kují za jejich vzornou práci. Zásluhy jsou
celého t˘mu, konec koncÛ hokej je t˘mo-
vá hra. Jako nejdÛleÏitûj‰í jméno ze
sv˘ch fiad v‰ak kluci uvádûjí ZdeÀka hra-
bo‰e Hrabálka. V‰ichni se spoleãnû jiÏ tû-
‰í na dal‰í sezónu a dal‰í hru, která v‰em
pfiiná‰í zejména radost. A tak to má b˘t.

Text: Antonín Koudelka
Foto: Jaroslav Kelnar

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

LLiikkvviiddaaccee  eekkoollooggiicckk˘̆cchh  cceellkkÛÛ
EEKKOOLLOOGGIICCKKÁÁ  LLIIKKVVIIDDAACCEE  AAUUTTOOVVRRAAKKÒÒ!!

PP¤¤IIJJEEDDEEMMEE  •• OODDVVEEZZEEMMEE  •• ZZAAPPLLAATTÍÍMMEE

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

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

Ohlédnutí za hokejovou sezónou 
2011/2012 klubu Bacardi Letovice

MuÏstvo Bacardi Letovice pfied zápasem s Adamovem.
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