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V policejních statistikách se obje-
vuje v rozdûlení trestn˘ch ãinností od-
vûtví „zb˘vající trestná ãinnost”. Jaké
trestné ãiny spadají do této skupiny?

Tak pfiedev‰ím se jedná o kategorii
trestn˘ch ãinÛ, které nelze zafiadit do
Ïádné z pfiedchozích kategorií a tuto ob-
last nám tvofií i trestné ãiny spáchané
v dopravû, aÈ jiÏ silniãní, letecké, Ïelez-
niãní ãi vodní. Nejvût‰í procento, co se
t˘ká zastoupení, mají zejména nehody
silniãní, pfii kter˘ch dojde k následku na
zdraví (zpravidla tûÏké újmy na zdraví)
ãi úmrtí osob. Z celkového poãtu 355
trestn˘ch ãinÛ z roku 2011, tvofiily tyto
dopravní nehody celkem 16,9 % (60 do-
pravních nehod). Dále velkou kategorii
v této zb˘vající trestné ãinnosti tvofií fii-

diãi, ktefií fiídí pod vlivem
návykové látky ãi alkoholu
(zde je hranice obsahu al-
koholu v krvi vy‰‰í jak 1
promile), pfiiãemÏ v roce
2011 to bylo celkem 95 ta-
kov˘chto fiidiãÛ, coÏ pfied-
stavuje 26,76 % z uvede-
ného nápadu. Ale vÛbec
nejvût‰í ãást a to 49,85 %
tvofií trestné ãiny Zane-
dbání povinné v˘Ïivy, kte-
r˘ch jsme v loÀském roce zaznamenali
na 177. Jedná se o pfiípady, kdy je dítû
svûfieno do v˘chovy jednomu z rodiãÛ,
pfiiãemÏ druhému je stanovena vyÏivo-
vací povinnost, kterou si tento ãlovûk
neplní, ãímÏ se právû dopou‰tí této
trestné ãinnosti. Pak sem je‰tû mÛÏeme

zahrnout pracovní úrazy, kdy dojde k
ublíÏení na zdraví z nedbalosti, ‰ífiení
popla‰né zprávy a rasovû motivované
trestné ãiny, nadrÏování ãi t˘rání zvífiat.
V rámci na‰eho územního odboru se
v‰ak tyto trestné ãiny vyskytují jen
v jednotliv˘ch pfiípadech ãi dokonce ne-
byl evidován Ïádn˘ takov˘to pfiípad
(napfi. t˘rání zvífiat).

V okrese Blansko do‰lo v roce 2011
oproti roku 2010 k nárÛstu poãtu do-
pravních nehod. Jaká skupina fiidiãÛ
nejãastûji bourá? Bude na to policie
nûjak reagovat? Chystají se ve zv˘‰ené
mífie dopravní kontroly ãi jiné akce?

Charakter a v˘‰e dopravní nehodo-
vosti na teritoriu územního odboru
Blansko je dána zejména stavem silniãní
sítû, geografickou polohou na‰eho terito-
ria a pfiedev‰ím v dne‰ní dobû nevyho-
vujícím stavem pátefiní komunikace I/43.
Pokud se t˘ká nárÛstu dopravních nehod
ve srovnání s rokem 2010, zv˘‰ila se ne-
hodovost o 33 dopravních nehod.

V posledním období nás trápí pfiede-
v‰ím dopravní nehody, které byly zavi-
nûny ze strany mlad˘ch fiidiãÛ a mûly

vût‰inou velmi váÏné následky. Za
zmínku tak stojí napfiíklad smrtelné do-
pravní nehody u Letovic nebo
u Jedovnic, kdy umírali velmi mladí li-
dé. Podepisuje se na tom skuteãnost, Ïe
mladí lidé je‰tû nemají velkou praxi s fií-
zením osobního auta, které potom v dÛ-
sledku rychlosti nezvládnou. Stále roste
také poãet fiidiãÛ, ktefií usedají za volant
pod vlivem alkoholu nebo drog. Na sil-
nicích Blanenska se také pfii policejních
kontrolách dafií odhalovat takzvané pirá-
ty silnic, tedy fiidiãe, ktefií svojí bezo-
hlednou jízdou ohroÏují ostatní úãastní-
ky silniãního provozu. Napfiíklad pfied-
jíÏdûním v místech, kde je to zakázáno.
Jejich riskantní chování nám pomáhá
pravidelnû dokumentovat policejní 
vrtulník na dopravnû bezpeãnostních
akcích, v loÀském roce jsme pro kontro-
ly fiidiãÛ vyuÏili nûkolikrát také dálniãní
VW Passat, a to zejména na hlavním ta-
hu Brno - Svitavy.  

Kromû pravideln˘ch kontrol na sil-
nicích a dopravnû bezpeãnostních akcí
kaÏdoroãnû policisté na Blanensku pfii-
pravují i mnoÏství preventivních akcí.
Patfiím k nim napfiíklad akce Kdo je vi-
dût, vyhrává, kdy na dvou místech okre-
su – v Blansku a v Boskovicích, upo-
zorÀujeme na v˘znam reflexních prvkÛ
v dopravû. 

...pokraãování na stranû 2

VZPOMÍNKY 
NA VÁLKU

- více na str. 8 a 9

AKâNÍ FABIA
A ROOMSTER

- více na str. 10

SVATEBNÍ SHOW
NA ZÁMKU

- více na str. 11

V¯VOJ KRIMINALITY 
ÚO BLANSKO ZA ROK 2011

Plk. Mgr. Zdenûk Grénar.

Územní odbor Policie âR Blansko vydal statistickou
zprávu dokumentující v˘voj kriminality v na‰em okrese
v roce 2011. Rozhodli jsme se oslovit plk. Mgr. ZdeÀka
Grénara, zda by nám policejní statistiky okomentoval.
NíÏe pfiiná‰íme vybrané odpovûdi, cel˘ rozhovor mÛÏe-
te shlédnout spoleãnû se statistikami na na‰ich webo-
v˘ch stránkách.
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V¯VOJ KRIMINALITY ÚO BLANSKO...
ku 2009 sem spadal i trestn˘ ãin
„¤ízení bez fiidiãského oprávnûní”,
pfiiãemÏ právû zmûnou legislativy
se tento trestn˘ ãin dostal do roviny
pfiestupkové, resp. správního fiízení.
TudíÏ jiÏ od roku 2010 se neobjevu-
je v policejních statistikách spácha-
n˘ch trestn˘ch ãinÛ, kdy napfi. v ro-
ce 2009 bylo evidováno celkem 140
tûchto trestn˘ch ãinÛ. Pokud tedy
porovnáme, po odeãtu tohoto ãísla,
rok 2009 a napfi. rok 2011, tak pak
se dostaneme k rozdílu 35 trestn˘ch
ãinÛ (pokles v roce 2011), coÏ je dá-
no poãtem zji‰tûn˘ch fiidiãÛ pod vli-
vem alkoholu a rozdílem zji‰tûn˘ch
trestn˘ch ãinÛ „Zanedbání povinné
v˘Ïivy”. Pak tedy nemÛÏeme hovo-
fiit o poklesu právû v této oblasti.

Dle statistik do‰lo k úbytku zaji‰-
tûn˘ch varen drog v ÚO Blansko,
znamená to, Ïe zde policie úspû‰nû
bojuje s v˘robci drog a varen na na-
‰em okrese tak ub˘vá?

V otázce drogové problematiky
v rámci na‰eho územního odboru
a vzhledem k závaÏnosti této trest-
né ãinnosti, byl v roce 2007 zfiízen
tzv. TOXI t˘m sloÏen˘ právû z kri-
minalistÛ – specialistÛ na tuto pro-
blematiku. Jak je vidût z pfiehledu
jejich ãinnosti, kdy do‰lo k obrov-
skému nárÛstu odhalen˘ch kom-
pletních varen OPL (pervitinu), pfii-
ãemÏ prvofiad˘m cílem tohoto t˘mu
je odhalení v˘robcÛ, následnû di-
stributorÛ a na tfietím místû i uÏiva-
telÛ drog, jelikoÏ tato trestná ãin-

nost je provázána právû s majetko-
vou trestnou ãinností. UÏivatelé
drog si tak obstarávají prostfiedky
na pofiízení drog krádeÏemi, vlou-
páním do objektÛ a dal‰í majetko-
vou trestnou ãinností. Postupnû do-
chází k pozvolnému sniÏování od-
halen˘ch varen, coÏ znamená jed-
nak dobrou práci tohoto t˘mu, ale
souãasnû to pfiiná‰í i rafinovanûj‰í
zpÛsoby ukr˘vání v˘robcÛ OPL
a tím i ãasovû nároãnûj‰í a sloÏitûj-
‰í práci kriminalistÛ z hlediska od-
halení a zejména zadokumentování
vûci nejen z pohledu v˘roby, ale
i distribuce OPL.

Dûkuji vám za rozhovor.

Martin Polick˘
Foto: archiv plk. Mgr. ZdeÀka Grénara

...pokraãování ze strany 1
Ojedinûlou akcí v rámci celé âes-

ké republiky je pak preventivní akce
zamûfiená na zmírnûní následkÛ do-
pravních nehod motorkáfiÛ NeÏij vte-
fiinou, která se letos uskuteãní v so-
botu 9. ãervna od 13 hodin v areálu
Sloupsko-‰o‰Ûvsk˘ch jeskyní. 

Dále z policejních statistik vyply-
nulo, Ïe v letech 2010 a 2011 ubylo
právû zb˘vající trestné ãinnosti, ãím
si to vysvûtlujete? SníÏila se zloãin-
nost, nebo byly páchány ãastûji jiné
trestné ãiny?

K této otázce mohu sdûlit, Ïe dle
ãísel se zdá, Ïe této trestné ãinnosti
ubylo, ale tento úbytek má za násle-
dek pouze zmûna legislativy. Do ro-
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SoutûÏ pro studenty vysok˘ch
‰kol, jejímÏ cílem je navrÏení oÏivení
nábfieÏí v lokalitách „SalmÛv jez”,
„cyklostezka ul. Pofiíãí” a „Mûstsk˘
sad”, probíhá v ãilém tempu. K dis-
pozici je jiÏ závûreãná tisková zpráva

informující o v˘sledcích ankety,
ãervnovém hlasování a soutûÏních
k nábfieÏí vyhla‰ovan˘ch Galerií
mûsta Blanska. V‰e naleznete na
www.veronica.cz/svitava.

Text a foto: MP

Jaké bude nábfieÏí 
blanenské Svitavy?

Omezení provozu 
MK Blansko

NábfieÏí fieky Svitavy.

Blanen‰tí jiÏ nûkolik let tfiídí vy-
slouÏilé elektrospotfiebiãe. Nyní rad-
nice mÛÏe pfiesnû vyãíslit, kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin ãi vody díky recyklaci obãa-
né u‰etfiili Ïivotnímu prostfiedí.
Informace vycházejí ze studií nezis-
kové spoleãnosti ASEKOL, která pro
mûsto Blansko zaji‰Èuje sbûr a recyk-
laci vytfiídûn˘ch elektrozafiízení.
Letos mûsto obdrÏelo poprvé certifi-
kát vypovídající nejen o pfiínosech
tfiídûní, ale také o v˘znamu sbûru
drobn˘ch spotfiebiãÛ.

Studie posoudila systém zpûtného
odbûru televizorÛ, poãítaãov˘ch mo-
nitorÛ a novû také drobn˘ch spotfiebi-

ãÛ, jako jsou napfi. mobily, notebooky
nebo tiskárny. Dále hodnotila dopady
jejich sbûru, dopravy a ekologického
zpracování ãi likvidace.

Z Certifikátu Environmentálního
vyúãtování spoleãnosti ASEKOL vy-
pl˘vá, Ïe obãané Blanska v loÀském
roce vytfiídili 1 096 ks televizí, 448
ks monitorÛ a 7 294 kg drobn˘ch
spotfiebiãÛ. Tímto uspofiili 410,88
MWh elektfiiny, 17 098,49 litrÛ ropy,
1 884,85 m3 vody a 18,67 tun pri-
márních surovin. Navíc byly tfiídû-
ním sníÏeny emise skleníkov˘ch ply-
nÛ o 95,18 tun CO2 a produkce ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ o 369,05 tun.

MP

Blansko pfiispûlo k ochranû
Ïivotního prostfiedí

V̆ teãník, kter˘ si s dodrÏováním
zákonÛ hlavu neláme. Tak by se dalo
charakterizovat chování pûtadvaceti-
letého muÏe, kter˘ nejprve 23. dubna
v Blansku odcizil osobní auto znaãky
·koda Fabia v hodnotû více neÏ 150
tisíc korun z garáÏe a pak je‰tû po je-
ho majiteli Ïádal odmûnu za to, Ïe mu
je nalezl.

Dal‰í osobní auto znaãky Nissan
Micra v hodnotû více jak 60 tisíc ko-
run odcizil tento muÏ je‰tû 3. kvûtna
v Blansku. Nejprve do nûj natankoval
bez placení na benzínové ãerpací sta-

nici v LipÛvce za víc jak 800 korun,
následnû je pak chtûl prodat
v Pardubicích. To se mu v‰ak nepoda-
fiilo, protoÏe policisté mu jeho plány
zhatili tím, Ïe jeho trestnou ãinnost
odhalili. Následnû je‰tû zjistili, Ïe zlo-
dûj, kter˘ celou dobu jezdil auty, má
zakázáno fiídit motorová vozidla.

MuÏ je nyní podezfiel˘ hned
z nûkolika trestn˘ch ãinÛ, tedy
z neoprávnûného uÏívání cizí vûci,
krádeÏe a mafiení v˘konu úfiedního
rozhodnutí.

por. Mgr. Iva ·ebková

Kradl auta i benzín

Informujeme na‰e ãtenáfie, Ïe
Mûstská knihovna Blansko bude od
2. 7. do 24. 8. 2012 z dÛvodu konání
revize knihovního fondu a ãerpání

fiádné dovolené uzavfiena. BûÏn˘ pro-
voz bude obnoven v pondûlí 27. 8.
2012.
Mgr. Pavel Pfiikryl, fieditel MK Blansko

Mûsto Blansko oãekává rozhodnu-
tí, zda bylo spoleãnû s obcí Rájeãko
úspû‰né s Ïádostí o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na v˘-
stavbu nové cyklostezky. Pokud ano,
mohou se obãané nejen tûchto obcí tû-
‰it na nov˘ povrch a novou cyklostez-
ku o délce cca 900 m spojující
Blansko s Rájeãkem, která odkloní
nemotorovou dopravu a pû‰í mimo
krajskou silnici II/374.

Text a foto: MP

Bude v Blansku 
nová 

cyklostezka?

Mûstská knihovna Blansko pfiipravi-
la pro zájemce z fiad blanenské vefiej-
nosti tradiãní BURZU – prodej vyfiaze-
n˘ch knih a ãasopisÛ z fondu knihovny.

Akce se uskuteãní ve dvou stfiedeã-
ních termínech, a to 30. 5. 2012 a 6. 6.
2012, vÏdy od 9 do 14 hodin pfied bu-
dovou knihovny. 

Cena za jednu poloÏku (kniha, ãa-
sopis) ãiní 5 Kã.

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
burza nekoná.
Mgr. Pavel Pfiikryl, fieditel MK Blansko

Foto: Mûstská knihovna Blansko 
(archiv MK Blansko)

Burza knih 
a ãasopisÛ

2012
Na 17. roãník PÛlmaratonu Morav-

sk˘m krasem je jiÏ pfiihlá‰eno pfies
100 bûÏcÛ a bûÏkyÀ. Pfiihlaste se i Vy
na jedineãnou sportovní událost roku
2012, která se stala jiÏ celorepubliko-
vou záleÏitostí. V pfiípadû, Ïe si ne-
troufnete na PÛlmaraton, je moÏné si
zabûhnout krat‰í traÈ o délce 2,4 km. 

On-line registrace je spu‰tûna na
www.sportujsnami.cz , kde také na-
jdete on-line startovní listinu, propo-
zice a dal‰í informace o 17. roãníku.
Registrace je také moÏná v Informaã-
ní kanceláfii mûsta Blanska nebo

v Mûstském informaãním stfiedisku
v Boskovicích.

Nejv˘hodnûj‰í registrace konãí 31.
kvûtna 2012. Akce se koná pod zá‰ti-
tou místostarosty mûsta Blanska Ing.
Jifiího Crhy. V roce 2011 bylo pfiihlá-
‰eno pfies 500 bûÏcÛ z celé âeské re-
publiky a desítka zahraniãních bûÏcÛ.

T˘m Sportuj s námi

Registrace na PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem? Do konce

kvûtna nejv˘hodnûji!
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Nová uãebna na Gymnáziu v Rájci-Jestfiebí

S fieditelem ‰koly, panem Ing.
Stanislavem La‰tÛvkou jsme hovofiili
na téma dal‰ích projektÛ.

Pane fiediteli, va‰e ‰kola je známá
sv˘mi aktivitami pfii vyuÏívání grantÛ
z Evropského sociálního fondu,
Národní agentury pro evropské vzdû-
lávací programy nebo Jihomorav-
ského kraje. Jaké projekty momen-
tálnû realizujete, na co se mohou
studenti tû‰it?

Díky schválenému projektu zamû-
fieného na environmentální v˘chovu
v terénu jsme zaãali od 1. 4. 2011 v˘-
raznû zkvalitÀovat technické vybave-
ní. Do‰lo k nákupu nejen notebookÛ
a poãítaãÛ, ale i horsk˘ch kol, video-
kamer, fotoaparátÛ, GPS navigací
a dal‰ích. Díky grantové podpofie jsou
na úãastníky terénní v˘uky kladeny
minimální poÏadavky na finanãní
spoluúãast. 

Velké pfiekvapení ãeká na‰e studen-
ty od záfií pfií‰tího ‰kolního roku. JiÏ
pfies hlavní prázdniny bude ve ‰kole
vybudována moderní experimentální
uãebna pro v˘uku fyziky, chemie a
biologie. TûÏi‰tûm práce v této uãeb-
nû bude vyuÏívání názorn˘ch pomÛ-
cek, jako jsou sady Pasco a pouÏívání
moderní v˘poãetní a didaktické tech-

niky, která bude souãástí této uãebny.
Vybudování uãebny je souãástí reali-
zace projektu z programu OP VK na-
zvaného Experimentální uãebna pro
v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ a fi-
nancovaného z prostfiedkÛ Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpo-
ãtu âeské republiky. Dojde také
k modernizaci uãebny v˘poãetní tech-
niky, na tuto aktivitu budou pouÏity
prostfiedky z programu EU peníze
stfiedním ‰kolám. Toto nejsou jediné
projekty, které realizujeme. Podrobnû
o v‰ech na‰ich projektech pí‰eme na
na‰ich webov˘ch stránkách.

Jak vysok˘ celkov˘ rozpoãet vám
byl schválen? Do kter˘ch projektÛ
peníze pÛjdou?

Na projekt Experimentální uãebna
pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
máme k dispozici rozpoãet ve v˘‰i
témûfi 7.500.000 Kã, kter˘ budeme
ãerpat na 4 klíãové aktivity. Jsou ji-
mi vybudování jiÏ zmínûné experi-
mentální uãebny, pofiízení technické
a pfiírodovûdné knihovny, která bude
vyuÏívána jako odborn˘ literární
zdroj pro v˘ukové ãinnosti v experi-
mentální uãebnû, a v neposlední fiadû
navrÏení systému exkurzí, praktic-

k˘ch cviãení a kurzÛ, na kter˘ch bu-
dou teoretické poznatky získané pfii
v˘uce ovûfiovány. Souãasnû je cílem
zatraktivnit v˘uku pfiírodovûdn˘ch
pfiedmûtÛ a skloubení teoretick˘ch
poznatkÛ s praktick˘mi dovednost-
mi. Nejvût‰í ãást rozpoãtu pÛjde prá-
vû na experimentální uãebnu a její
vybavení. Z prostfiedkÛ EU peníze
stfiedním ‰kolám obdrÏíme ãástku
cca 700.000 Kã.

Dovolte se mi zeptat na uãebnu,
máte jiÏ pfiedstavu o jejím vzhledu?

V rámci projektu jsme si nechávali
vypracovat nûkolik návrhÛ na uspofiá-
dání nábytku v uãebnû. Rozhodli jsme
se, Ïe studentÛm umoÏníme zvolit si
návrh, kter˘ chtûjí. Studenti o návrhu
jiÏ rozhodli v anketû a tak pfiedstavu
o rozmístûní nábytku a vzhledu uãeb-
ny sice máme, ale v souãasné dobû se
snaÏíme vyfie‰it kaÏd˘ detail tak, aby
práce v uãebnû a vyuÏívání v‰ech pro-
stfiedkÛ, které budou k dispozici byla
co nejefektivnûj‰í.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor

Martin Polick˘
Foto: archiv ‰koly

Vizualizace nové uãebny.

Platnost do 30. 6. 2012

Lékárna BH Agapé s.r.o.
Otakara Kubína 179, Boskovice
(v Nemocnici Boskovice s.r.o.)

poskytuje slevu 10%
na v‰echny pfiípravky na ochranu
zvífiat proti klí‰ÈatÛm a blechám

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí rozhodnû nepatfií mezi ‰koly, kter˘m by mohl b˘t vyt˘kán nedostatek aktivity pfii vyuÏí-
vání grantov˘ch moÏností. V minulém roce byly na ‰kole dokonãeny dva projekty financované z „evropsk˘ch penûz”
t˘kající se alternativního hodnocení studentÛ a rozvoje dovedností v pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtech. Jak ‰kola informu-
je, názornost a zajímavost e-learningov˘ch kurzÛ moodle nebo lekcí pro interaktivní tabule si budou moci studenti sa-
mi posoudit od prvních dnÛ po nástupu na ‰kolu a to v ‰estiletém i ãtyfiletém studijním cyklu.

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

Tlakov˘ hrnec DUO 4 + 6 litrÛ
PÛvodní cena 2 999 Kã  Akãní cena 2 099 Kã

Akãní ceny na hrnce a kastroly HOME PROFI -20 %

NoÏe AZZA -15 %

Akce trvá od 15. kvûtna do 10. ãervna nebo do vyprodání zásob
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V obou budovách Mûstského úfia-
du v Boskovicích byly nahrazeny sta-
ré orientaãní tabule moderními LCD
televizory. Náv‰tûvníci úfiadu nyní
zjistí nejen kde je jak˘ odbor a kan-
celáfi, ale na obrazovce se stfiídají i
upoutávky na blíÏící se akce ve mûs-
tû. Pomocí tohoto nového informaã-

ního systému lze jednodu‰e a rychle
reagovat na v‰echny organizaãní
zmûny na MûÚ Boskovice a rovnûÏ
aktuálnû informovat náv‰tûvníky úfia-
du o dÛleÏit˘ch upozornûních nebo
o pfiipraven˘ch akcích.

Odbor správy úfiadu, Mûú Boskovice

Boskovick˘ úfiad má 
nov˘ infosystém

UpozorÀujeme obãany na moÏ-
nost hradit místní poplatky bankov-
ním pfievodem. JestliÏe se rozhod-
nete pro tento zpÛsob bezhotovost-
ní platby, kontaktujte úfiedníky po-
vûfiené správou místních poplatkÛ
prostfiednictvím e-mailu a tito Vám
rovnûÏ elektronickou cestou sdûlí
údaje potfiebné k provedení pfiíkazu

k úhradû bankovním pfievodem
(ãíslo úãtu, variabilní symbol, ãást-
ka). Kontaktní osobou pro poplatek
za odpady je Petra Kozáková 
(e-mail: kozakova.mu@boskovi-
ce.cz), pro poplatek ze psÛ Lenka
Bûlehrádková (e-mail: belehradko-
va.mu@boskovice.cz).

MP

Upozornûní na moÏnost
hradit poplatky pfievodem

Nov˘ LCD informaãní systém.

Rada mûsta Boskovice odsouhlasi-
la zavedení platebních terminálÛ na
pokladnách MûÚ Boskovice. Mobil-
ním platebním terminálem budou vy-
baveni i stráÏníci Mûstské policie

Boskovice. V pfiípadû nedostateãné
hotovosti tak budou mít obãané moÏ-
nost platit bankovní kartou, a to zhru-
ba od poloviny leto‰ního roku.

Odbor VNV, MûÚ Boskovice

Mûsto Boskovice zavedlo
platební terminály

Nov˘ platební terminál.

Zámeck˘ skleník v Boskovicích
získal 10. kvûtna nepfieberné mnoÏ-
ství podob – od ãajovny, pfies cuk-
rárnu aÏ po western bar. Konal se
zde totiÏ jiÏ 4. roãník Festivalu ho-
telnictví.  Jedná se o akci, pfii které
Ïáci 4. roãníku oboru Hotelnictví
a turismus z VO· ekonomické
a zdravotnické a S· Boskovice pre-
zentují a prakticky obhajují své ma-
turitní práce. JiÏ na zaãátku ãtvrtého
roãníku si Ïáci mohou zvolit téma,
které je jim blízké a kterému se pak
nûkolik mûsícÛ vûnují. Zamûfiují se
na urãité zemû (jejich historii, zvy-
ky, gastronomii ….), nebo jednotli-
vé typy gastronomick˘ch zafiízení ãi
stfiedisek. V˘sledkem je tedy teore-
tická maturitní práce na dané téma
a posléze praktické zpracování
a prezentování vefiejnosti právû na
festivalu.

Leto‰ní roãník slavnostnû zahájil
fieditel ‰koly Ing. Mgr. Pavel Vlach
a poté jiÏ mûli náv‰tûvníci moÏnost
zhodnotit (vizuálnû i formou ochut-
návek) jednotlivé stánky a stfiediska.
Velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ rÛzn˘ch
vûkov˘ch skupin zaujalo vyfiezávání
ovoce a zeleniny, tzv. carving, velmi
nav‰tûvovaná byla tradiãnû cukrárna
(kavárna) a ãajovna. Zajímavou no-
vinkou byl western bar nebo grill bar.
ProtichÛdné trendy souãasné gastro-
nomie reprezentovaly fast food a stá-
nek zdravé v˘Ïivy. Îáci prezentovali
rÛzné zemû, velmi zajímavá byla roz-
hodnû Srí Lanka ãi Egypt. 

Celou akcí provázely moderátorky
ze tfietího roãníku oboru Hotelnictví
a turismus a mohou se jiÏ chystat na
jubilejní V. roãník, kter˘ se uskuteãní
za rok.

Mgr. Vladimíra Bu‰inová

Festival hotelnictví
v zámeckém skleníku

Dekorativní vyfiezávání – carving (foto: archiv ‰koly).
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Na‰imi nejvût‰ími odbûrateli jsou v˘-
robci kuchyní a dal‰ího nábytku. Pfiímo
z na‰eho skladu dodáváme nábytkové
rolety, sokly, tûsnící a speciální profily,
hrany a dekorativní profily, okopové
plechy, vnûj‰í i vnitfiní okenní parapety
a mnoho dal‰ích komponentÛ. 

Spolupracujeme s v˘robními firmami

z Itálie, Belgie, Nûmecka, Polska,
Slovenska a âR. Ve‰ker˘ sortiment naku-
pujeme do na‰ich skladÛ ve velkém mnoÏ-
ství; díky tomu mÛÏeme odbûratelÛm na-
bídnout pfiíznivé ceny. Na‰i zákazníci ma-
jí moÏnost vybírat z mnoÏství barevn˘ch
odstínÛ a rozliãn˘ch dekorÛ; ve‰keré zbo-
Ïí dodáváme okamÏitû z vlastních sklado-

v˘ch zásob v potfiebném
mnoÏství. S velkou ãástí
dodavatelÛ máme exklu-
zivní smlouvy; jsme jejich
v˘hradní prodejci. 

Dosavadní prodej v âR
a na Slovensku roz‰ifiuje-
me a budeme dodávat
zboÏí zákazníkÛm také do
Polska. 

Prodáváte jen fiemesl-
níkÛm a firmám, nebo si
k vám mÛÏe pfiijít nakoupit
také koncov˘ zákazník?

Ná‰ sortiment je k dis-
pozici komukoliv. Pokud
se nûkdo rozhodne fie‰it
napfiíklad modernizaci ku-
chynû, dûtského pokoje,
pracovny, vstupních pro-
storÛ, ‰atny nebo jak˘ch-

koliv dal‰ích interiérÛ svépomocnû, má
moÏnost si u nás vybrat ve‰keré potfiebné
komponenty v poÏadovaném dekoru
a provedení a vyuÏít také na‰í poraden-
skou sluÏbu. Dal‰í moÏností je, aby si zá-
kazník u nás vybral materiál podle vlast-
ních pfiedstav a pro jeho instalaci mu do-
poruãíme vhodného fiemeslníka z okolí.

PouÏívání rolet místo dvífiek skfiíní
byla dfiíve záleÏitost pfiedev‰ím kance-
láfií; souãasn˘ trend je toto fie‰ení 
uplatÀovat také u domácího nábytku.
Jste schopni vyhovût zákazníkovi, po-
kud by chtûl napfiíklad renovovat náby-
tek s pouÏitím rolet?  

Samozfiejmû. Zákazník si u nás vybe-
re vhodn˘ materiál a typ rolety, zadá
potfiebné rozmûry a barvu. My mu do-
dáme roletov˘ set pfiipraven˘ na míru;
montáÏ s takto pfiipraven˘mi kompo-
nenty jiÏ snadno zvládne kaÏd˘ kutil.

Letos slavíte 15 let od zaloÏení fir-
my. Jak se va‰e spoleãnost zmûnila
v prÛbûhu tûchto let?

Od skromn˘ch poãátkÛ jsme se vypra-
covali na dynamickou spoleãnost s trva-
le rostoucím roãním obratem. Na‰í devi-

zou jsou dlouholeté zku‰enosti v oboru,
díky kter˘m mÛÏeme garantovat ‰piãko-
vou kvalitu a bezkonkurenãnû nej‰ir‰í
nabídku sortimentu. Máme nyní 20 za-
mûstnancÛ a moderní technické zázemí,
které stále roz‰ifiujeme. V leto‰ním roce
v˘raznû posilujeme technickou podporu
prodeje; otevíráme nové ‰kolící prostory
pro na‰e odbûratele a koncem léta uve-
deme do provozu showroom. 

Mají moÏnost zájemci o vá‰ sorti-
ment najít jeho nabídku na internetu?

Ano, na na‰ich webov˘ch stránkách
www.kooplast.cz najdete mnoho po-
drobn˘ch informací o sortimentu, pravi-
deln˘ch akcích a technické podpofie; na-
pfiíklad s montáÏí rolet pomohou in-
struktáÏní animace. Doporuãuji pfiede-
v‰ím nav‰tívit na‰e prodejní stfiedisko,
které je v Boskovicích na Chrudi-
chromské ulici ã. 22; na‰i pracovníci rá-
di podají v‰echny potfiebné informace.
Kontaktovat nás zákazníci mohou také
na telefonech 516 455 204 a 602 567 305,
nebo emailem info@kooplast.cz.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Text: Petr Hanáãek

Foto: Kooplast s.r.o.

SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE

Ukázka pouÏit˘ch materiálÛ v kuchyni.

Spoleãnost Kooplast, s.r.o., sídlí v Boskovicích na Chrudichromské ulici. Firmu zaloÏil v ro-
ce 1997 spoleãnû s italsk˘mi partnery jednatel a majitel spoleãnosti Ing. Radek ¤ehofi.
Kooplast je v souãasné dobû ryze ãeská obchodní spoleãnost, která se specializuje na dovoz
a distribuci plastov˘ch profilÛ a dal‰ích komponentÛ, které nachází uplatnûní v ‰irokém spe-
ktru nábytkáfiské v˘roby a jsou nepostradatelné pfii vytváfiení moderního vzhledu interiérÛ. 
Ing. ¤ehofie jsem se zeptal na podrobnosti o nabízeném sortimentu.
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Víkendem tzv. ledov˘ch muÏÛ znû-
la mûstem hudba plná jiskfiiv˘ch tónÛ
v podání domácích, ale i velmi zají-

mav˘ch zahraniãních orchestrÛ na II.
Mezinárodním festivalu dechov˘ch
hudeb Letovice 2012. 

JiÏ tradiãnû kvûtnové dny, zejména víkendy patfií
v Letovicích setkáním odborníkÛ ze svûta hudebního
a lékafiského.

Co nového v kvûtnov˘ch dnech v Letovicích?

II. Mezinárodní festival 
dechov˘ch hudeb Letovice 2012

Jarní májov˘ ãas jiÏ tradiãnû, letos po-
desáté, pfiiná‰í do Letovic hudební setká-
ní renomovan˘ch umûlcÛ a mlad˘ch hu-
debníkÛ, ÏákÛ ZU· Letovice. Organizá-
torkou a zakladatelkou tohoto festivalu
je paní Mirka Strejãková ze Îìáru n.
Sázavou. Koncerty probíhají v deseti
rÛzn˘ch men‰ích mûstech Jihomorav-
ského kraje a kraje Vysoãina - Myslibo-
fiice, Jemnice, Hrotovice, Pfiibyslav,
Moravsk˘ Krumlov, Rosice, Brno,
Jaromûfiice nad Rokytnou, Oslavany
a Letovice. Koncerty jsou ojedinûlé ne-
jen umûleck˘mi v˘kony profesionálních
umûlcÛ, umûleck˘ch sdruÏení a skupin,
ale právû propojením profesionality s ro-
dícími se mal˘mi a mlad˘mi muzikanty,
tedy Ïáky základních umûleck˘ch ‰kol ãi
krouÏkÛ a ‰kol obecnû. V̆ stiÏnûji to nel-
ze popsat, neÏ slovy jednoho z koncertu-
jících umûlcÛ: „Koncerty mají své neo-
pakovatelné kouzlo, které tkví v neotfielé
filozofii spoleãného hraní a spoleãného

naslouchání. My, dospûlí muzikanti má-
me skrze dûti moÏnost vrátit se o pár de-
sítek let zpátky, zavzpomínat si, jaké to
bylo, kdyÏ jsme zaãínali. I my jsme mû-
li své vzory, stydûli jsme se, i nám to ãas-
to ne‰lo, ale právû tehdy se objevil vÏdy
nûkdo nebo nûco - a nás ta kouzelná pa-
ní hudba vtáhla zase zpût. KaÏdopádnû
jsou to koncerty, které mají smysl, které
sbliÏují a které nás uãí vzájemnû se po-
znávat.

Nekonají se v neosobním, nabl˘ska-
ném virtuálním prostfiedí, ale tam, kde
se muzicíruje dennû s láskou a pro ra-
dost…”

JiÏ potfietí se toto slavnostní setkání
stalo rovnûÏ okamÏikem, kdy starosta
mûsta udûlí a pfiedá ocenûní vybran˘m
osobnostem mûsta v rámci ankety
Osobnost mûsta Letovice za rok 2011.
Ocenûn˘mi jsou: 

Jaroslava BurkoÀová, Boris Ra‰ovsk˘
a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Letovice.

Májová hudební setkání

Poslední kvûtnov˘ víkend bude jiÏ
potfietí patfiit zdravotnickému kongresu
s mezinárodní úãastí „Letovice Care
2012” pod vedením Doc. MUDr.
Tomá‰e Skfiiãky, CSc. a MUDr.
Drahoslavy Královcové, fieditelky
NMB Letovice, kter˘ je urãen praktic-
k˘m lékafiÛm, chirurgÛm, gastroentero-
logÛm, v‰eobecn˘m sestrám, rehabili-
taãním pracovníkÛm a dal‰ím odborní-
kÛm následné péãe. Kongres se usku-

teãní ve spolupráci s Lékafiskou fakul-
tou Masarykovy univerzity v Brnû,
âeskou chirurgickou spoleãností - sek-
cí  koloproktologie, Národním centrem
o‰etfiovatelství, odborníky na hospico-
vou péãi a domácí péãi. Vedle celé fiady
domácích odborníkÛ  se kongresu zú-
ãastní i specialisté z Rakouska, Polska,
Slovenska, Slovinska, Srbska, Izraele
a Maìarska. 

Letovice Care 2012

LoÀsk˘ roãník festivalu.

Tento víkend zaplaví Letovice
podívaná, ve které se kloubí krása
mlad˘ch dívek s pohybem, kdy po-
zvání maÏoretek VO CO GOU Le-
tovice pfiijaly maÏoretkové skupi-

ny z LaÏánek, Adamova a Nové-
ho Mûsta na Moravû na Nesou-
tûÏní pfiehlídku maÏoretkov˘ch
skupin, která se koná jednou za
dva roky.

NesoutûÏní pfiehlídka 
maÏoretkov˘ch skupin

NesoutûÏní pfiehlídka maÏoretek v roce 2010.

Lékafisk˘ kongres zahájí ve
ãtvrtek 24. kvûtna slavnostní
koncert Jaroslava Svûceného
spolu s vystoupením Smyãcové-

ho orchestru ZU· Letovice pod
vedením p. Libora Suchého
v rámci HUDEBNÍCH SLAV-
NOSTÍ 2012.

Koncert Jaroslava Svûceného

Jaroslav Svûcen˘ v Letovicích v roce 2011.

Jak sami vidíte, letovické májové dny jsou opravdu naplnûny
vrchovatû. Nezb˘vá, neÏ si pfiát, aby i dal‰í dny pfiinesly zajíma-
vé okamÏiky plné pohody, pfiíjemn˘ch zpráv a radostí. Text: EH

Foto: archiv MKS Letovice
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V podveãer toho dne podnikli sovût‰tí
letci pumov˘ nálet na Blansko. Byly to
posádky 218. Bitevní letecké divize vy-
bavené americk˘mi stroji typu Boston
III, v sovûtském oznaãení A 20 Î (G). 18
letadel startovalo z leti‰tû u LanÏhota,
kapacita pumov˘ch náloÏí byla 900 kg,
jak je uvedeno napfi. v broÏufie

Kriegsflugzeuge 112/113. KaÏd˘ letoun
mohl mít kolem 18 ks pum o hmotnosti
50 kg. Tzn., Ïe celková kapacita v‰ech
bitevníkÛ mûla k dispozici kolem 320 ks
padesátikilov˘ch pum. Na Blansko jich
pfii náletu dopadlo kolem 300 ks. Po do-
padu a explozi kaÏdá puma zanechá
v pÛdû kráter v prÛmûru asi 6 metrÛ

a hloubce 2 metry. To od-
povídá zhruba nûkolika
kráterÛm nacházejícím se
po náletu na poli vedle
tehdej‰í mû‰Èanské ‰koly.

Pfiekvapiv˘ nálet pod-
nikli letci od Hofiic smû-
rem k Palavû v 18.25 hod
pod ochranou letadel 14.
Stíhací letecké divize
117. leteckého pluku. Po
provedeném náletu na
Vy‰kovsku se stroje vrá-
tily na základnu a po 18
hodinû napadly cíle
v Blansku a ve Spe‰ovû.
Pfii náletu zahynulo tehdy
22 blanensk˘ch obãanÛ,
bylo po‰kozeno rÛznou
mûrou 126 domÛ, 6 do-
mÛ bylo zcela zniãeno.
Z vefiejn˘ch budov byla
nejvíce po‰kozena radni-
ce, po‰ta a obû ‰kolní bu-
dovy, v nichÏ bylo umís-
tûno nûmecké vojsko
a lazaret, kde zahynulo
i nûkolik léãen˘ch vojá-

kÛ. Velké ‰kody zpÛsobil nálet na továr-
nu hospodáfisk˘ch strojÛ fy JeÏek,
zvlá‰tû na montovnu, kde byly zasaÏeny
poÏárem dfievûné vazníky krovÛ. Do ve-
ãera se oz˘valy v˘buchy pum, Ïár ohnû
byl tak siln˘, Ïe mohli pfiihlíÏející obãa-
né sledovat jeho tepelné úãinky aÏ
z velké vzdálenosti nûkolika set metrÛ. 

Pancéfiové bitevníky IL – 2 vyhledáva-
ly dal‰í nepfiátelské cíle a odstfielovaly je
kulomety. Okupaãní vojska si ukládala
munici kupfi. do pecí v cihelnách, kde mû-
la b˘t chránûna proti leteck˘m stfielám.
Tehdy si v‰ak fa Rann˘, vyrábûjící barvy
a laky, uloÏila zásobu tûchto surovin do
Nezejchlebovy su‰árny cihel. Ta byla ne-
daleko cesty na návr‰í smûrem k Ole‰né.

Letci se domnívali, Ïe by tam mohla b˘t
ukryta také munice, a proto zamûfiili své
stfiely na uveden˘ cíl. Následnû do‰lo opût
k rozsáhlému poÏáru, z nûhoÏ se valila
oblaka ãerného d˘mu. Stfielci b˘vali veli-
ce pfiesní a dokázali zlikvidovat kupfi. vo-
jáka, nesoucího konve mléka do vily pana
Novotného, tehdy tam byla ubytována

men‰í skupina mládeÏe Hitlerjungend.
Útoky bitevníkÛ IL – 2 v následujících
dnech vyhledávaly také kulometná stano-
vi‰tû F L A K (Flugzeug Luft Abwehr
Kanonen) a postupnû v kruhovû uspofiá-
dan˘ch útocích, tj. jeden za druh˘m tato
stfieli‰tû napadávaly. (¤íkalo se jim „ãer-
tovo kolo”). KdyÏ letci po náletu zjistili,
jak obãané prchají napfi. údolím nad
Sochorovou továrnou k lesu, nikdy na nû
nestfiíleli. Ukr˘vat se v lese bylo v‰ak 
o‰idné, pfii stfielbû z rÛzn˘ch zbraní se ne-
dalo zjistit, z které strany hluk pochází. 

Zbofiené mosty nejprve brigádníci z fiad
obãanÛ provizornû obnovovali, aby vojska
RA mohla zbytky nûmeck˘ch okupantÛ co
nejrychleji pronásledovat. Napfi. pod vede-
ním místního stavitele byl u Ïelezniãní za-
stávky upraven prÛjezd pfies Svitavu. Na
stavbu bylo pouÏito trámÛ a prken ze skla-
du dfieva fy K. a R. JeÏek. Tehdy se poda-
fiilo odváÏnému obãanu pfieru‰it elektrické
propojení k v˘bu‰ninám uloÏen˘m pod to-
vární vleãku fy JeÏek. Obãan‰tí brigádníci
sjízdnost pro vojensk˘ terén vyfie‰ili tak, Ïe
na kolejnice uloÏili Ïelezniãní praÏce.
Pozdûji Ïenisté sovûtské armády postavili
pfies Svitavu pevn˘ dfievûn˘ most. Po pfie-
chodu vojsk byli obãané nad‰eni, nové
svobody si velmi váÏili a snaÏili se dobro-
volnickou brigádnickou prací zahladit co
nejdfiíve v‰echny váleãné ‰kody.

Text: stam,foto: soukrom˘ archiv stam
Informace: Kriegsflugzeuge, broÏura

– Dr. Spohr, Dresden 1943
âtení o Blansku, 1848 – 1945

– Vladimír Polák – Blansko 1995
Zpravodaj mûsta Blanska

– ONV Blansko – leden 1985

Bombardování Blanska – 25. 4. 1945
Koncem dubna roku 1945 

ustupovala ãást nûmeck˘ch
vojsk pfies Blansko smûrem
k LipÛvce a Rájci. Aby znesnad-
nila cestu osvobozeneck˘ch
vojsk Rudé armády, niãila mj.
také v‰echny mosty pfies fieku
Svitavu a Punkvu. V˘bu‰niny 
uloÏené do základÛ i na povrch
vozovky (údajnû i letecké pu-
my) zpÛsobily v bezprostfiední
blízkosti velké ‰kody. Kupfi. od-
mr‰tûné dlaÏební kostky ãasto
dopadaly aÏ do kilometrov˘ch
vzdáleností.

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

Velice pûkn˘ byt
OV po rekonst. 2+1
ve zv˘‰eném pfiíze-
mí v Boskovicích.
Cena 1 390 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 3+1 v Rozhraní
s velkou zahradou
o CP 2 749 m2.
Cena 1 190 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pronájem ãást. zafií-
zen. bytu 4+1 s tera-
sou v RD v Boskovi-
cích. Cena 11 000 Kã
vãetnû inkasa, kauce
+ provize RK. 
Tel.: 733 713 239

RD 2+1 s malou 
zahrádkou ve Îìár-
né. Ihned obyvateln˘.
Cena 849 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Zniãen˘ most pfies fieku Svitavu.

DB-7B Boston Mk III (zdroj wikipedia)

Zniãen˘ most - v pozadí blanenské nádraÏí.

Budova dne‰ního Gymnázia.
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„Lidi z vesnice mûli strach pfied
frontou. Na‰i otcové se domluvili,
Ïe se odstûhujeme do lesa. Vyko-
pali ve stráni v lese bunkry, udûlali
tam ze suchárkÛ postele, donesli
pefiiny z domu a kanónek (malá ka-
mínka) na topení, protoÏe venku
byla je‰tû dosti zima. V dûdinû
i v lesích byli nûmeãtí vojáci. Jak
jsme si stûhovali jídlo a potfiebné
vûci do lesa, tak nás pozoroval nû-
meck˘ voják a smál se. ¤íkal, Ïe
jestli si myslíme, Ïe nás to zachrá-
ní v lese, Ïe je to jedno, kde jsme.

Maminka s námi ne‰la, moje
sestra Aniãka se narodila v bfieznu
r. 1944, tak zÛstala doma s babiã-
kou a dûdeãkem, ti do lesa jít ne-
chtûli. Byla jsem tam já a sestra
Mila, tatínek a bratr Franti‰ek,
kterému byly 4 roky. Mû bylo sko-
ro 13 let a sestfie 15. V lese jsme
vydrÏeli jen jednu noc. I kdyÏ tatí-
nek topil, tak nám byla zima.
Ráno jsme ‰li domÛ. Ostatní lidé
tam také nezÛstali.

Jak ‰la fronta, tak si pamatuji,
Ïe u nás v kuchyni na zemi spali
Poláci, Nûmci a Maìafii. Mûli
jsme jen svûtnici a kuchyÀ. I kdyÏ
v‰ecko bylo na lístky a moc jídla
nebylo, maminka dala najíst vojá-
kÛm aspoÀ chleba a kafe. Kafe by-
lo z cikorky a kozího mlíka.
Vojáci byli unavení, plakali, uka-
zovali nám svoje dûti a manÏelky
na fotkách. Nohy mûli samé bo-
lák, jak ‰li. Byli to chudáci, válku
nechtûli. Nûktefií Nûmci byli taky
dobfií, ale víc jich bylo zl˘ch. 

Mûli jsme pfied domem nûmec-
k˘ tank a ve dvofie nákladní auto.

Nûmci, co mûli u nás auto, tak
u nás nespali, ale maminka jim ta-
ky dala jídlo. Auto mûli plné zá-
sob, cukr, mouku, konzervy, no,
plné auto. To jsme se dozvûdûli
poté, aÏ auto odvezli za dûdinu,
kde mûli tûch aut se zásobami ví-
ce. V‰echny je polily benzínem
a zapálily, neÏ by dali lidem nûco.
Ven tehdy nikdo nesmûl, ale lidi
se to dozvûdûli, Ïe v‰echno niãili.

Tatínek chodil na vlak do
Svitávky nebo do Skalice, praco-
val v Adamovû. V létû jezdil
k vlaku na kole, v zimû chodil
pû‰ky. Tenkrát autobusy nejezdily
z dûdin, jako dnes. V‰ichni chodi-
li pû‰ky. Ke konci války uÏ tatínek
nejezdil do práce. Vidûli jsme
z pole, jak padaly bomby na
Blansko a Adamov. Tatínek se do-
zvûdl, Ïe Nûmci kradou kola, tak
honem kolo v kÛlnici zarovnával
dfievem. Jednoho dne vlítl Nûmec
k nám, a kdyÏ v síni kolo nevidûl,
zakfiiãel: „Rus de!” a utíkal pryã.
Naproti nám bydlel str˘c s tetou,
Nûmec str˘covi sebral kolo a uvá-
zal mu u plota konû, na kole po-
tom ujíÏdûl pryã. Nûmci utíkali ta-
ké po silnici, po polích s koÀmi.
KdyÏ konû nemohli, tak je pustili
a utíkali pû‰ky.

Ke konci války nás maminka
nikam nepustila. Jak Nûmci utíka-
li, v‰echno nechali po cestách stát.
V Bofií, to je silnice mezi lesem
k Sebranicím, nechali celou polní
kuchyÀ, zásoby jídla, nádobí, pfií-
bory, pfiikr˘vky, no v‰ecko, co
mûli. Kdo se nebál, tak tam ‰el
a donesl si jídla, konzervy, atd.
Maminka se bála, nikam ani tatín-
ka nepustila.

Stavûla se slavobrána a brzo po-
té jeli ru‰tí vojáci na tancích. To
uÏ jsme stáli u silnice a vítali je.
Oni se ale moc nezdrÏovali, poda-
li nám ruce a ujíÏdûli dál za
Nûmcama.”

„Ve válce jsem bydlel s rodiãi
ve Îìárné. Jednoho dne k veãe-
ru jsme byli pfied domem a na-
jednou kolem nás jely asi tfii dÏí-
py plné ozbrojen˘ch nûmeck˘ch
vojákÛ. Za nûkolik minut jsme
sly‰eli stfielbu, asi ze samopalÛ.
Asi po 15 minutách stfielba usta-
la a po nûjaké dobû kolem nás
projíÏdûly myslím dva selské
povozy, na kter˘ch na slámû le-
Ïeli mrtví. Nûmci pfiepadli - zfiej-
mû na udání partyzány, ktefií se
v této dobû nacházeli v domû ko-
miníka ·matly. Sto metrÛ pfied
domem pana ·matly byla v té
dobû ãetnická stanice, ãetníci
museli jít k domu pana ·matly
pfied gestapem. Partyzáni utíkali
zadem k lesu s vysílaãkou, ústup
jim kryl kulomet v oknû. JenÏe
kulomet se zasekl v nejménû
vhodnou chvíli a tak poslední
partyzán utíkal za ostatními.
JenÏe v této dobû uÏ byl za do-
mem i velící gestapák, kter˘ jak
zahlédl partyzána, upadl na zem
a dûlal mrtvého. KdyÏ ho pak
partyzán pfiebûhl, zvedl se a stfie-
lil po nûm. Zranûn˘ partyzán
proto zmûnil smûr útûku a chtûl
se ukr˘t v obci. To se mu podafii-
lo u jednoho obãana, ale Nûmci
podle stop krve na‰li jeho úkryt
a zlikvidovali ho. Obãan skonãil
v koncentraãním tábofie. Já jsem
vidûl jen ty dÏípy a mrtvé na vo-
zech, ostatní mám z doslechu.
Také jsem kdysi ãetl knihu „Hory
se mstí”, kde tyto události a jim
podobné z Drahanské vrchoviny
byly podrobnû popsány.

Koncem války jsme stáli pfied
domem a pozorovali nekoneãné
kolony nûmeck˘ch vojákÛ, ktefií
prchali smûrem k Boskovicím.

Vedle nás sedûl ná‰ pes, neurãi-
tého stfiedního plemene. Najed-
nou nûmeck˘ voják seskoãil
z povozu a rozbûhl se smûrem
k nám. Nevûdûli jsme proã, ale
zfiejmû to poznal ná‰ pes, kter˘
rychle utekl otvorem pro slepice
ve vratech do stodoly, vystrãil
jen hlavu a zaãal zufiivû ‰tûkat.
Nûmec se vrátil na povoz a nám
teprve potom do‰lo, Ïe asi dostal
chuÈ na na‰eho pejska, ale ten
mu to sv˘m útûkem znemoÏ-
nil…”

„ Rok mého narození byl osu-
dov˘ nejen pro mû, ale i pro mé
vrstevníky narozené v r. 1921 –
v‰ichni jsme totiÏ byli totálnû
nasazeni do Nûmecka. Tatínka
to stálo spoustu úsilí, ale hlavnû
penûz a nakonec se podafiilo, Ïe
jsem nemusela do Nûmecka
a odjela jsem pracovat do továr-
ny v Adamovû. Bydlení jsem si
na‰la v Blansku u rodiny
Pudichov˘ch, ktefií bydleli v ro-
dinném domku pod dnes zá-
kladní ‰kolou TGM (v souãas-
nosti zde stojí budova FÚ – po-
zn. redakce). Na jafie roku 1945
bylo Blansko bombardováno
a nálet byl mífien právû na zá-
kladní ‰kolu, která byla ob˘vá-
na Nûmci a dále na JeÏkovu to-
várnu ve mûstû (b˘val˘ ADAST
– pozn. redakce). Tûsnû pfied
náletem jsem ode‰la pro rohlíky
do nedaleké pekárny „U Du‰kÛ”
a tak jsem si nevûdomky za-
chránila Ïivot. P. Pudich byl
v ãase náletu na zahradû a nálet
pfieÏil, takové ‰tûstí v‰ak nemû-
la jeho manÏelka uvnitfi domu,
kter˘ zasáhla bomba. Lidé se
báli vyjít ven a tak na hfibitov
paní Pudichovou odvezli na tra-
kafii. Pohfibil ji mÛj bratr , kter˘
slouÏil v Blansku jako evange-
lick˘ faráfi, pohfibu se lidé neú-
ãastnili z obavy dal‰ího náletu.
Po té se mnû podafiilo autosto-
pem odjet do Brna, odkud jsem
se pû‰ky po Ïeleznici vydala na
cestu do rodn˘ch Ivanãic, neb
rodiãe po náletu na Blansko vû-
fiili, Ïe jsem mrtvá. Vlaky tehdy
nejezdily a tak lidé i do Brna
chodili pû‰ky.”

Letos si v kvûtnu pfiipomínáme 67. v˘roãí konce druhé svûtové války.
Mlad‰í generace znají válku pouze ze ‰koly ãi z vyprávûní. My jsme na-
‰li a oslovili pamûtníky z regionu, ktefií válku sami zaÏili a mají ji stále,
jak fiíkají, v „Ïivé pamûti”. Pfiiná‰íme vám jejich vzpomínky.

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

Kamila Doãekalová
mobil: 777 765 543

e-mail: kamiladocekalova@seznam.cz

www.kd-uklid.cz

Kompletní péãe 
o va‰i domácnost

Paní Andûla Zemánková
(roz. Jefiábková) vyrÛstala
v Újezdû u Kun‰tátu a pa-
matuje si dobu, jak to bylo
ke konci války.

Paní Marta Nezvalová ro-
zená Nigrynová  ve sv˘ch
91. letech zavzpomínala na
nelehké ãasy v dobû 2. svû-
tové války v Blansku…

Pan Josef Bene‰ z Chru-
dichrom vzpomíná…
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AUTOS Kun‰tát – prodej a servis vozÛ
·KODA a VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN uÏitkové

AKâNÍ NABÍDKY

Prodejem nového vozu péãe o zá-
kazníka pro spoleãnost AUTOS ne-
konãí, ale zaãíná. Servis zaji‰Èuje zá-
ruãní i pozáruãní opravy vozÛ ·KODA
a VOLKSWAGEN, u ostatních vozÛ
koncernu  pozáruãní opravy; po pfied-
chozí dohodû je moÏno pfiijmout do
servisu také vozy jin˘ch znaãek.
Moderní dílny jsou vybaveny v‰ím po-
tfiebn˘m pro kvalitnû provádûné opra-
vy, zahrnující také klempífiské práce
(rovnací stolice BLACKHAWK), la-
k˘rnické práce (lakování nejmodernûj-
‰í technologií vodou fiediteln˘mi bar-
vami) a mûfiení emisí v‰ech typÛ moto-
rÛ, vãetnû naftov˘ch a motorÛ s alter-
nativním palivem (zemní plyn i P-B).
K dispozici zákazníkÛm je rovnûÏ

·KODA Fabia Champion
Dynamick˘ turbomotor
Turbodmychadlem pfieplÀovan˘ os-

miventilov˘ ãtyfiválec 1,2 TSI o v˘ko-
nu 63 kW má nízkou spotfiebu a emise
CO2. Oproti atmosférické verzi dosa-
huje i lep‰ího zrychlení a vy‰‰í maxi-
mální rychlosti.

Nízká spotfieba
Kombinovanou spotfiebou 5,2 l / 100 km

se motor 1,2 TSI o v˘konu 63 kW smûle 
utká i s moderními dieselov˘mi agregáty.

Extra v˘bava
Fabia Champion Ambition u Vás zabo-

duje i bohatou základní v˘bavou, která
zahrnuje napfiíklad klimatizaci, rádio, 15"
kola z lehké slitiny, Sunset, tempomat, lo-
ketní opûru a plnohodnotnou rezervu.

Jedineãná cena
Cena akãního modelu startuje na

200 900 Kã. Verze Ambition s turbo-
motorem a bohatou v˘bavou je k dis-

pozici jiÏ za 259 900 Kã. A za Combi
si pfiiplatíte pouh˘ch 10 000 Kã s bo-
nusem podélného stfie‰ního nosiãe!

·KODA Roomster Champion
Dynamick˘ turbomotor
Turbodmychadlem pfieplÀovan˘ os-

miventilov˘ ãtyfiválec 1,2 TSI o v˘ko-
nu 63 kW má nízkou spotfiebu a emise
CO2. Oproti atmosférické verzi dosa-
huje i lep‰ího zrychlení a vy‰‰í maxi-
mální rychlosti.

Nízká spotfieba
Kombinovanou spotfiebou 5,7 l / 100

km se motor 1,2 TSI o v˘konu 63 kW
smûle utká i s moderními dieselov˘mi
agregáty.

Extra v˘bava
Roomster Champion Ambition u vás

zaboduje i bohatou základní v˘bavou,
která zahrnuje napfiíklad klimatizaci,
rádio, 15" kola z lehké slitiny, SunSet,
mal˘ koÏen˘ maket, loketní opûru, síÈ
v zavazadlovém prostoru, stfie‰ní nosiã
a plnohodnotnou rezervu.

Jedineãná cena
Cena akãního modelu ·KODA

Roomster Champion startuje na 244
900 Kã. Verze Ambition s v˘jimeãn˘m
turbomotorem a bohatou v˘bavou je
k dispozici jiÏ za 264 900 Kã.

Pokud jiÏ patfiíte mezi zákazní-
ky znaãky ·KODA, máme pro vás
speciální 

BONUS ZA VùRNOST:
• sleva 5 000 Kã

pfii platbû v hotovosti.

• sleva 20 000 Kã 
s v˘hodn˘m úvûrem od ·koFINu,
jehoÏ souãástí je i kompletní po-
ji‰tûní vozidla od âeské poji‰-
Èovny.

pneuservis, myãka vozidel a autobazar.
V areálu spoleãnosti se nachází stanice
technické kontroly (STK) pro vozy do
3,5 t, vybavená moderní diagnostikou
firmy Bosch.

Dal‰í sluÏby servisu:
• Vyzvednutí vozu na servisní pro-

hlídku (opravu) pfiímo v sídle firmy
(místû bydli‰tû) vãetnû dopravy oprave-
ného vozu zpût, a to ZDARMA, s moÏ-
ností pfiistavení náhradního vozidla.

• ZapÛjãení náhradního vozidla pfii
servisní prohlídce.

• V pfiípadû servisní prohlídky mytí
vozu ZDARMA.

• MoÏnost uskladnûní pneumatik.
• PouÏívání pouze originálních dílÛ

a pfiíslu‰enství v˘robce dle znaãky
vozidla vãetnû dodrÏení doporuãe-
n˘ch prodejních cen.

• Slevy na provedené servisní prá-
ce, originální náhradní díly i pfiíslu-
‰enství na vozidla star‰í ãtyfi let pro
soukromé osoby a drobné Ïivnostníky
(‰eková kníÏka).

• PROGRAM NORA – slevy na 
originální náhradní díly pro spoleã-
nosti disponující rozsáhl˘m vozov˘m
parkem a neznaãkové smluvní oprav-
ny vãetnû rozvozu dílÛ.

• V pfiípadû havárie nebo po‰kození
vozidla zaji‰tûní prohlídky likvidátorem
pfiíslu‰né poji‰Èovny vãetnû vyfiízení ve‰-
keré korespondence, aÏ po úhradu faktu-
ry za opravu vozidla na úãet opravce.

• MoÏnost oceÀování vozidel for-
mou znaleckého posudku soudním
znalcem jmenovan˘m Krajsk˘m sou-
dem v Brnû. 

• Odtahová sluÏba NONSTOP na
tel. ãísle 602 578 515 vozidlem VW
LT 46 (nosnost 2.300 kg).

• Servisní sluÏba NONSTOP, zá-
sahové vozidlo ·koda Octavia Combi
na tel. ãísle 602 763 809.

Více informací o podmínkách po-
skytování sluÏeb a o na‰ich akãních
nabídkách získají zájemci na webo-
v˘ch stránkách spoleãnosti na adrese
www.autos-kunstat.cz a na telefonech
516 462 180 a 516 462 043.

Text a foto: ph

Spoleãnost AUTOS, spol. s r.o., sídlí na ul. Palackého v Kun‰tátu; areál najdete na kraji mûsta ve smûru od
Boskovic. Spoleãnost je autorizovan˘m servisem a prodejcem vozÛ ·KODA a autorizovan˘m servisem vozÛ
koncernu VOLKSWAGEN pro osobní a uÏitková vozidla. 
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Závûreãné defilé loÀského roãníku.

·ermífii s nevûstou v roce 2011.

Po úspû‰ném loÀském prvním roã-
níku, pro Vás pofiadatelé pfiipravují
druh˘ roãník. Letos bude akce dopl-
nûna o nabídky firem, které se zab˘-
vají svatbami a v‰ím co k nim patfií.
Pfiijìte si tedy uÏít den pln˘ svateb-
ních inspirací.

Show se uskuteãní 26. 5. 2012 v areá-
lu Státního zámku Lysice. Na prvním ná-
dvofií a na spodní zámecké terase si od
16.00 hod. budete moci prohlédnout na-

bídku vystavujících firem z Blanenska,
Ti‰novska i Brnûnska. V této prezentaci
najdete  v‰e od svatebních salónÛ, sva-
tební agentury, kvûtináfiství a pÛjãovny
dekorací, pánsk˘ch oblekÛ a doplÀkÛ,
kadefinictví, kosmetick˘ch  salónÛ, res-
taurace, foto a video sluÏeb, svatebních
oznámení, zlatnictví, svatebních doprav-
cÛ aÏ po  svatební ohÀostroj. K vidûní
budou i ukázky dekorací pro svatební
obfiady v interiéru i exteriéru. 

Vstupné na svatební show je dobro-
volné a kaÏd˘ náv‰tûvník má moÏnost
vyhrát na konci akce hodnotné ceny
a poukazy vûnované zúãastnûn˘mi fir-
mami, pofiadateli a sponzory.

Hlavní program zaãne v 18.00 hod. na
první zahradní terase. Tû‰it se mÛÏete na
pfiehlídky svatebních ‰atÛ, kytic, líãení, úãe-
sÛ, pánsk˘ch oblekÛ a doplÀkÛ. Mezi pfie-
hlídkami bude program doplnûn ‰ermífi-
sk˘m vystoupením skupiny Bravo team
Libora Ol‰ana. Pro náv‰tûvníky bude pfii-
praveno malé obãerstvení a ani svatební
koláãky nebudou chybût. Na závûr celé
show bude po 20.00 hodinû k vidûní oh-
Àostroj z dílny brnûnského ohÀostrÛjce
ing. Ivana Martínka z Theatrum Pyroboli. 

Na nedûli 27. 5. 2012 budou zámecké
interiéry obohaceny na prohlídkové  tra-
se A o svatební ‰aty a kytice.

Pfiijmûte tedy pozvání k svatbû na
zámku. Více informací o celé akci najde-
te na webov˘ch stránkách: www.svatby-

blansko.cz, www.kvetinovysalonsissi.cz
a www.zameklysice.cz

Správa SZ Lysice, foto: Pavel Nejedl˘.

Mediálním partnerem akce 
jsou Listy regionÛ.

� 724 945 249
• barvení   • foukání   • stfiíhání

• ãesání spoleãensk˘ch úãesÛ

Kadefinické sluÏby aÏ k vám domÛ
Kadefinice MAKI

Svatební show na zámku Lysice
– svatby a v‰e co k nim patfií

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.

Kontakt - tel.: 775 731 779

Nadnárodní spoleãnost specializující se na dÛchodové a zdravotní
reformy ve stfiední Evropû hledá

OBCHODNÍ MANAÎERY
pro oblast Svitavska, Boskovicka,

Blanenska

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

Dal‰í informace o studiu lze podat po pfiedchozí 
domluvû osobnû.

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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V LipÛvce byly v polovinû roku 2011 zaloÏeny v areálu ZD nové stavebniny, které nabízejí sv˘m zákazníkÛm
pfieváÏnû maloobchodní prodej ve‰kerého stavebního materiálu. Oslovili jsme majitele, pana Radovana
Hodanû, kter˘ nám zodpovûdûl následující otázky.

Pfii prÛjezdu LipÛvkou nelze pfie-
hlédnout rozmûrn˘ tri-board upozor-
Àující na va‰e stavebniny, kter˘ mû
zaujal. Je v dne‰ní dobû vÛbec moÏ-
né stavût tak velké reklamní plochy
u frekventovan˘ch komunikací, jakou
je silnice 1 tfi. R 43?

Nebylo to jednoduché, ale pokud
dodrÏíte zákonem stanovené odstupy
stavby od komunikace a postupujete
v souladu se stavebním úfiadem, je
moÏné za cca jeden rok ve stavebním
fiízení uspût a pustit se do v˘stavby.
Takto vynaloÏené úsilí je ov‰em úro-
ãeno stovkami nov˘ch zákazníkÛ i ze
vzdálen˘ch míst âeska, ktefií pfies
LipÛvku pouze projíÏdí a o moÏnosti
v˘hodného nákupu v na‰ich stavebni-
nách nevûdí. Díky reklamnímu pouta-
ãi vzrostl poãet nakupujících o 40 %.

Co v‰echno mÛÏete Va‰im zákazní-
kÛm nabídnout? Nemám na mysli
pouze sortiment, ale sluÏby ve sta-
vebnictví jako celek?

Zákazníci, ktefií nemají jasno, jaké
materiály budou nejvhodnûj‰í pro je-
jich stavûní nebo opravy, nás mohou
kontaktovat. My pro nû vypracujeme

konkrétní fie‰ení, které úãinnû a trvale
zhodnotí jejich stavby. Pokud je nutné
odbornûj‰í posouzení stavební situ-
ace, popfi. zpracování komplexního
fie‰ení staveb, je moÏné zajistit tech-
nickou podporu ze strany v˘robcÛ.
Dále nabízíme na‰im zákazníkÛm do-
pravu nakoupeného materiálu na‰imi
vozy, ale pfieváÏnû smluvním doprav-
cem, kter˘ pro nás dennû jezní po ce-
lé âR. Proto máme nastavené v˘hod-
né platební podmínky. Na placení do-
pravy se podílíme i my, aby zákazníci
byli spokojení a nakoupili v˘hodnû.

Stavebnictví je v souãasné dobû ve
velkém útlumu a mnoho v˘robcÛ
a prodejcÛ stavebních hmot se pot˘-
ká s nedostatkem zakázek. Jak je
moÏné, Ïe se od vás dozvídám o pro-
speritû a firemním rÛstu?

Ve stavebnictví se pohybuji jiÏ 12
let a to pfieváÏnû ve velkoobchodu. To
je dostateãná doba na dokonalou ori-
entaci ve vztazích mezi v˘robci, pro-
dejci a koncov˘mi uÏivateli. Pokud
pochopíte obchodní posloupnosti plá-
nování a dodrÏujete etiku obecného
obchodování, není zase tak nemoÏné

se udrÏet na trhu. Urãitû je ale prav-
dou, Ïe situace v âeském stavebnictví
není jednoduchá a Ïe firmám, které si
zarytû stojí na tfiiceti a více procent-
ních marÏích, se nedafií. M˘m krédem
je pfiedev‰ím udûlat zákazníky spoko-
jen˘mi a to lze pfiedev‰ím tím, Ïe ne-
budeme ‰etfiit na kvalitû nabízen˘ch
v˘robkÛ, poskytneme dostupnou pfie-
pravu zboÏí k zákazníkovi a za to v‰e
si úãtujeme rozumnou cenu. Ná‰ t˘m
se bude tû‰it na náv‰tûvu ãtenáfiÛ
ListÛ regionÛ v na‰ich stavebninách
v LipÛvce.

Kdy vás mohou ãtenáfii nav‰tívit?
Otevfieno máme od pondûlí do pát-

ku od 7.00 do 17.00 hodin. V sobotu
pak od 7.30 do 12.00 hodin. 

Pane Hodani, dûkuji vám za rozhovor.
Martin Polick˘

Radovan HodaÀ
v˘roba a prodej stavebních li‰t
Ti‰novská 45, 679 22 LipÛvka 
tel./fax: 516 431 193, mobil: 605 212 568
e-mail: zateplovaky@zateplovaky.cz
web: www.zateplovaky.cz

Text a foto: Martin Polick˘

Prodejna. Sklad.

Nové stavebniny v LipÛvce
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D¤EVùN¯ KOSTEL SLAVÍ 75. V¯ROâÍ
SVÉHO ÎIVOTA V BLANSKU a zve Vás na své narozeniny

Den s KUBBEM

Hlavní den oslav bude nedûle
27. kvûtna 2012, pfiedcházející den
v sobotu 26. 5. 2012 bude kostelík
zpfiístupnûn vefiejnosti s v˘kladem
a moÏností nahlédnutí do kroniky
NáboÏenské obce a programem pro
dûti. 

Slavnostní bohosluÏbu v nedûli  27.
kvûtna bude spolu s místním faráfiem
Martinem Kopeck˘m slouÏit biskup
praÏsk˘ Doc.ThDr. David Tonzar,
Th.D.a Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. 

Pozváni jsou dosud Ïijící duchov-
ní, ktefií v minulosti v Blanenské
NáboÏenské obci slouÏili a dosud
Ïijící pamûtníci první bohosluÏby. 

PROGRAM OSLAV 
26. 5. sobota
9:00 – 11:00 Prohlídka kostelíku

s v˘kladem a moÏností prohlídky far-
ní kroniky.

12:00 – 17:00 Pokraãuje prohlídka
kostela s v˘kladem a program pro
dûti na farní zahradû

27. 5. nedûle
9:00 – 10:00 Slavnostní dûkovná

bohosluÏba
10:00 – 12:00 Zahradní slavnost

s programem pro dûti
17:30 Koncert uãitelÛ a ÏákÛ

Soukromé umûlecké ‰koly Blansko

Zá‰titu nad oslavami pfiijal starosta
Mûsta Blanska Ing. Lubomír Toufar.

PÁR INFORMACÍ 
Z HISTORIE KOSTELA

Dfievûn˘ kostelík sv. Paraskivy
byl pÛvodnû postaven jako pravo-
slavn˘ v NiÏním Seli‰ti nedaleko
Chustu na Podkarpatské Rusi, v pfií-
hraniãní oblasti s Rumunskem.
Stavba kostelíku byla zahájena
v roce 1601 a ukonãena byla aÏ za
40 let, protoÏe obec vymfiela na mo-
rovou epidemii. Je vystavûn v ar-
chitektonickém slohu rusínské goti-
ky horního Potisí a je nejstar‰í své-
ho typu na na‰em území. Do srpna
2001 se jako rok dokonãení stavby
tradoval letopoãet 1640 – toto da-
tum bylo objeveno na jedné z ikon.
Ale po 64 letech, co kostelík stojí
v Blansku, pomohla Spoleãnost
pfiátel Podkarpatské Rusi v Brnû
s rozlu‰tûním staroslovûnského
(církevnûslovanského) nápisu nad
hlavním vchodem. Dozvûdûli jsme
se tak, Ïe stavba kostelíku byla do-
konãena 29. ãervence 1641 na svá-
tek sv. Paraskivy, které byl kostelík
pÛvodnû zasvûcen. Ikona muãedni-
ce Paraskivy se nachází na pravé
stranû chrámové lodi. 

Asi po patnácti letech od postavení
pfie‰el kostelík ze správy Pravoslavné
církve pod správu ¤ecko-katolické
církve a té pak slouÏil aÏ do 20. let 20.
století. V té dobû si obyvatelé NiÏního

Seli‰tû postavili nov˘ zdûn˘ kostel.
Star˘ dfievûn˘ byl odsvûcen, zÛstal
nepouÏíván a chátral. Po vzniku první
âeskoslovenské republiky Státní pa-
mátkov˘ úfiad vybral nûkolik takto
chátrajících kostelíkÛ a pro jejich zá-
chranu navrhl odkoupení a pfievezení
do âeské republiky. 

Blanensk˘ kostelík je jedním ze
‰esti kostelíkÛ, které byly takto za-
chránûny (dal‰í je v Dobfiíkovû
u Vysokého M˘ta, v Kunãicích pod
Ondfiejníkem, v Nové Pace, v Hrad-
ci Králové a v Kinského zahradû
v Praze). 

Kostel byl zaevidován jako kul-
turní památka a pÛvodnû mûl b˘t
exponátem na V˘stavû soudobé kul-
tury, která se konala v roce 1928
v Brnû. Z tohoto úmyslu v‰ak se‰lo
a v roce 1935 byl nabídnut blanen-
ské náboÏenské obci Církve ãesko-
slovenské. Zapoãala tedy jednání
o jeho odkoupení. V roce 1936 byl
kostelík odkoupen, rozebrán a po
Ïeleznici pfiepraven do Blanska.
Zde byl potom mistrem tesafiem
Michalem Salejãukem a jeho rusín-
sk˘mi dûlníky znovu postaven. 

Dne 23. kvûtna 1937 bûhem církev-
ní slavnosti byl pfiedán k uÏívání. Na‰í
církvi slouÏí dodnes. Konají se zde
pravidelné bohosluÏby v pátek a v ne-
dûli, o církevních svátcích i ãastûji.

Kostelík je v sezónû zpfiístupnûn tu-
ristÛm, na poÏádání i mimo sezónu.
Pfiipravujeme zde cykly adventních
a velikonoãních koncertÛ a programÛ. 

V kostelíku je instalována ãást do-
chované pÛvodní pravoslavné v˘zdo-
by. Horní ikonostas a ‰est ikon z dru-
hé poloviny 18. století, carská vrátka
ze spodního ikonostasu a fragmenty
star‰ích tfiech rÛzn˘ch ikonostasÛ.
Tyto fragmenty pro‰ly v létech 2003
aÏ 2004 restaurováním, nûkteré z nich
v‰ak jiÏ pro ‰patn˘ stav byly pouze
vyãi‰tûny a zakonzervovány. 

V‰echny ikony jsou stejnû jako koste-
lík evidovanou kulturní památkou. K na-
‰í církvi se vztahuje pouze kopie
BroÏíkova „Kostnického koncilu”, umís-
tûná ve vchodové ãásti kostelíku.

V létech 2001 aÏ 2005 probíhala
v˘mûna stfie‰ní krytiny – klíncÛ, v˘-
mûna krytiny vûÏe a v˘mûna obloÏení
svisl˘ch venkovních stûn. Kostelík
byl vybaven elektronick˘m zabezpe-
ãovacím a poÏárním zafiízením s pfii-
pojením na pult centrální ochrany
Mûstské policie. Snahou farnosti je,
aby tato cenná památka byla docho-
vána budoucím generacím a její pro-
stor byl opravdu Ïiv˘m spoleãenstvím
lidí, ktefií zde mají svÛj duchovní do-
mov. Srdeãnû zveme i vás, v‰echny
bez rozdílu.

Text: Martin Kopeck˘

Kubb: stará, údajnû vikingská ven-
kovní spoleãenská hra pro dvû druÏ-
stva o 1 aÏ 6 ãlenech. Hru vás nauãí-
me bûhem jedné zku‰ební hry, pravi-
dla hravû pochopíte.

Kde: Gymnázium Rájec-Jestfiebí,
Komenského 240, vchod bránou z uli-
ce ·afranice – dvÛr a hfii‰tû.

Kdy: pátek 18. kvûtna 2012, 15:00
prezence soutûÏních t˘mÛ, 15:00 –
15:30 vysvûtlení pravidel a vyzkou‰e-
ní hry, 15:30 - ?? prÛbûh turnaje.

Poãasí: akce se koná jen za pfiízni-
vého poãasí! V pfiípadû de‰tû se ru‰í
a bude vypsán jin˘ termín.

Pfiípadné námûty a dotazy zasílejte
na tesar@boritov.cz

Podrobnûj‰í informace na
http://www.gymnaziumrajec.cz/cz/

den-s-kubbem

„Dne 23. kvûtna 1937 bûhem církevní slavnosti byl kostel pfiedán k uÏívání Církvi ãeskoslovenské za úãasti
olomouckého biskupa ThDr. Rostislava Stejskala” (z kroniky NáboÏenské obce).

V leto‰ním roce 2012 oslaví NáboÏenská obec Církve ãeskoslovenské husitské v Blansku 75. v˘roãí první bo-
hosluÏby v znovu postaveném kostelíku. Pfii této bohosluÏbû zároveÀ podûkujeme Pánu za dokonãení restau-
rování ikon a ikonostasu, které probíhalo z finanãních dÛvodÛ 7 let. 

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

Mediálním partnerem 
akce jsou 

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
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VZPOMÍNKA
V neděli 6. května uplynuly čtyři roky od

chvíle, kdy nás navždy opustil 
Jaroslav Parma. Novinář, reportér,
sportovní komentátor, znalec umění, 

betlémář. Otec, manžel, kamarád, přítel,
inteligentní a čestný člověk. 

Věříme, že všichni, kdo jste ho znali, jste
mu, stejně jako my, věnovali tichou 

vzpomínku. Čest jeho památce.
Redakce.

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 4. května oslavila paní Anna Starychová
z Blanska své 70. narozeniny. 

Do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti přejí dcery Xavera, Ludmila

a Mirka s rodinami.

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 16. května se dožívá 85. let náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Alois Jeneš z Blanska.

Tatínku milý, posaď se na chvíli, ať Ti můžem přát, vždyť je Ti
pětaosmdesát. Hodně zdraví, stálé píle, ať máš všechny chvilky

milé. To Ti chceme přát a 16. května s Tebou oslavovat.

Dcera Hanka, zeť Libor, vnoučata Liborek, Anetka, Matoušek
a pravnoučci Radeček s Lukáškem posílají pusinku.

BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 6. května oslavila svoje životní jubileum 80 let
naše maminka, babička a prababička paní 

Anděla Zemánková z Blanska. 

Naší mamince, babičce a prababičce přejeme do 
dalších let hodně zdraví, ať ji to na tom světě stále 

baví, ať je stále tak usměvavá a s vnoučaty stále hravá.

VZPOMÍNKA

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene…

16. května uplynuly 3 smutné roky
od úmrtí našeho syna 
Lukáše Navrátila.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

fotosoutûÏ
➨ Prodám kombinovanou lednici
Elektrolux (mrazniãka má 3 ‰uplíky). Stará
3 roky, cena dohodou, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám pultov˘ mrazák Zanussi,
cena 2 000 Kã, tel.: 721 700 865. 
➨ Prodám zadní blatníky na · 100/110.
Cena 300 Kã za kus, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám nov˘ originální obal 
na mobilní telefon Nokia E66. Cena 50 Kã,
tel.: 728 170 229. 
➨ Prodám 17" CRT monitor, 
VGA v˘stup, cena dohodou, tel.: 602 283 832. 
➨ Prodám VW Touran 1,9TDi, 
r.v. 2006, najeto 135 000 km, stfiíbrn˘, ne-
bouran˘, ve v˘borném stavu. Cena 210 000
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 koãárek QUINNY BUZZ 
- trojkombinace (korbiãka DREAMY, spor-
tovní sedaãka, autosedaãka MAXI COSI + a-
daptéry), v‰e v barvû NAVY- ãerno modrá
s reflexy. Souãástí je buzz box, originální
ko‰ík pod koãárek, slídy a Quiiny fusak po
jednom dítûti (cena fusaku 2000 Kã) daruji
ke koãárku. V‰e zachovalé. PÛvodní cena 23
000 Kã, nyní 4 500 Kã, tel.: 728 781 300. 

➨ Prodám 2+1 na Severu, OV, 
56 m2. Informace na tel.: 775 877 734.

➨ 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, 42 x 80, 
70 x 75. Dále koupím zbytkov˘ obkladov˘
zateplovací polystyren i tvrzen˘, email: mi-
lansyko@centrum.cz, tel.: 607 846 060. 
➨ Koupím men‰í rodinn˘ dÛm 
v okolí Boskovic, do ceny 1 400 000,- mám
hotovost, tel.: 731 981 508. 
➨ 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.
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ih-
ned, tel.: 607 507 157. 
➨ Vymûním byt v OV 1+1 lodÏie 
v Boskovicích, za obecní byt v Boskovicích
nebo Brnû 3+1 (2+1) lodÏie nebo balkón
a doplatek, tel.: 776 389 720. 

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

KOUPÍM

NABÍZÍM

Na dal‰í soutûÏ se mÛÏete tû‰it jiÏ v pfií‰tím ãísle ListÛ regionÛ.

Vítûzové fotosoutûÏe
V mûsících bfieznu a dubnu probíhala fotosoutûÏ, v rámci které

jste mohli zasílat soutûÏní fotografie na téma: 
„Nejzajímavûj‰í zachycen˘ okamÏik”.

Celkem se se‰lo 16 soutûÏních fotografií, ze kter˘ch jste
mohli vybírat tu nejzajímavûj‰í. 

Nejvíce hlasÛ od vás obdrÏela 
paní Ilona Bojanovská
s fotografií „Rychlovka”.

Na druhém místû se umístila
paní ZdeÀka Novotná
s fotografií 
„Místo, co pohladí du‰i” 

a tûsnû za ní skonãila 
Markéta Kunstová
s fotografií „Kdo dfiív pfiijde,
ten dfiív mele…”.

V‰em tfiem v˘hercÛm, ktefií zís-
kávají ceny od firmy Yvonne
gratulujeme a dûkujeme v‰em
ãtenáfiÛm za zaslané soutûÏní
fotografie. 

Vítûzná fotografie (v˘fiez): 
Ilona Bojanovská - Rychlovka
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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

Tel.: 602 572 447, 773 659 191

Lubo‰ Jurdiã, Dfievafiská 8, Boskovice

OBKLADY, DLAÎBY, PRODEJ,
MONTÁÎ 

A REKONSTRUKCE KOUPELEN

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

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

U pfiíleÏitosti vydání nového CD jsme se potkali na kávu a popovídání 
s Jirkou Pafiezem, frontmanem skupiny.

Pozdní sbûr - v˘bûr z bobulí
a jejich nové CD: Live U koufiícího králíka

Pro pfiedstavu, pfiibliÏte va‰i
hudbu na‰im ãtenáfiÛm...

Pozdní sbûr oslavil letos 12 let na
scénû. Hned po zvefiejnûní první
písniãky „Pálava” nás nûkter˘ z kri-
tikÛ oznaãil za jiÏansko – moravsk˘
rock ’n roll s pfiívlastkem a to s ná-
mi jde aÏ dodnes. Na‰e muzika má
kofieny v jiÏanské muzice, ale také
je inspirovaná blues, country, fol-
kem nebo rockovou baladou.  Jsou
to na‰e autorské, ãesky zpívané pís-
niãky. 

Dva zakládající ãlenové kapely
Jifií Pafiez - zpûv, kytara, autor vût‰i-
ny textÛ a písní a Hynek Dlapal - 
elektrická kytara, pfii‰li kaÏd˘ od ji-
nud: první z country, kter˘ mimo ji-
né spolupracoval napfiíklad i s Mi-
chalem Tuãn˘m; druh˘ z bigbítu,
ale v koneãném v˘sledku dochází
k propojení v‰ech jmenovan˘ch
ÏánrÛ v osobit˘ styl skupiny.   

S k˘m „muzikantsky” spolupra-
cujete? 

V Pozdním sbûru hrají zku‰ení
muzikanti.  Jíra Meisner -  baskyta-
rista, kterého mÛÏete znát z kapel
Druhá Tráva a Kamelot. Karel
Macálka - akustická kytara, kláve-
sy, zpûv, letit˘ spoluhráã Vlasty
Redla a b˘val˘ ãlen Rangers -
PlavcÛ. Dále jsou v sestavû mlad‰í,
ale o to v˘konnûj‰í muzikanti. Hráã

Pí‰ete texty i melodie, kde bere-
te inspiraci?

V‰ude kolem sebe. Písniãky a jejich
témata plynou tak nûjak kolem mû.
Písniãka „Napsal bych jí lístek” je
o pfiání k novému roku; „Pod splavem
na Oslavce” je o fiece, o rybách a o tá-
tovi; „Kdybych byl ‰panûlsk˘ král” tu
jsem napsal po náv‰tûvû El Escorialu.
„JiÏanskej kraj” je porovnání Texasu
a jiÏní Moravy.  „¤íkala mu slunko” je
zamilovaná písniãka.   

Kde si vás mohou diváci po-
slechnout a kde se mohou dozvû-
dût více o kapele, pfiípadnû si pus-
tit ukázku z va‰eho repertoáru? 

V‰e podstatné o kapele najdou na
stránkách www.pozdnisber.cz. Jsou
tam profily jednotliv˘ch muzikantÛ,
najdou tam rubriku koncerty, diskus-
ní fórum a také odkazy na na‰e des-
ky. Pokud by se chtûli podívat na nû-
kter˘ z klipÛ, pfiípadnû na záznam
TV pofiadÛ ãi písniãek z koncertÛ,
staãí se pfiipojit na YouTube.com
a zadat do vyhledávaãe Pozdní sbûr.
Portál pak uÏ sám nabídne jednotlivé
písniãky, záznamy z koncertÛ, nebo
dokumenty ze Ïivota kapely. Nejvíce
zhlédnutí má z na‰í nabídky na za-
ãátku zmínûná písniãka „Pálava”. 

Dûkuji za rozhovor.

Text: Martin Polick˘, foto: Ilona Králová 

na klávesové nástroje s vynikajícím
jazzov˘m cítûním ·tûpán Baloun,
bicí nástroje obsluhuje David Kfie-
tínsk˘ a ná‰ stál˘ host, zpûvaãka
Petra Joná‰ová.  

Natoãili jste v lednu nové CD, co
obsahuje?

Jedná se o záznam koncertu, kte-
r˘ jsme natoãili v sestavû Pozdní
sbûr – v˘bûr z bobulí, v Brnû v le-
gendárním jazzovém klubu U kou-
fiícího králíka. Dovûtek V˘bûr z bo-
bulí je znaãkou pro na‰i muziku

v jemnûj‰ím provedení, bez bicích
nástrojÛ. Kromû osvûdãen˘ch hitÛ
kapely, písniãek Pálava, JiÏanskej
kraj, Marjánkov˘ láznû a Za fieku,
je na albu dal‰ích 10 nov˘ch písní.
V souãasné dobû je CD jiÏ vyro-
beno a jezdí s námi po koncertech.
V závûru kvûtna se vrátíme na
místo ãinu a U koufiícího králíka
odehrajeme sérii ãtyfi koncertÛ,
spojen˘ch s kfiestem nového CD.
Termíny jsou úter˘ 29. 5. aÏ pátek
1. 6., se zaãátkem vÏdy ve 20.00
hodin.

Kapela Pozdní sbûr.
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PfiestoÏe se vedení skupiny
bûhem nûkolika let obmûnilo,
zku‰enosti jak uspofiádat zábavn˘
tábor pln˘ aktivních her pfietrvá-
vají. Pfiedávají se totiÏ z generace
na generaci. Rok co rok odjíÏdûjí
z táborÛ nad‰ené dûti obohacené
o spoustu nov˘ch zku‰eností a zá-
ÏitkÛ. Pfii pobytu na tábofie se dû-
ti uãí mnoha praktick˘m doved-
nostem, spolupráci s ostatními,
ale hlavnû si uÏívají spoustu zá-
bavy. 

V̆ plní kaÏdého tábora je tzv.
celotáborová hra, od které se od-
víjí tematicky motivované hry
a samotn˘ Ïivot v tábofie. VÏdy
se jedná o téma pro dûti lákavé,
jako jsou napfiíklad Asterix
a Obelix, Robin Hood, Tfii mu‰-
ket˘fii a spoustu dal‰ích. Téma
a motivaci tábora vedoucí sami
vym˘‰lejí a do programu zasazu-
jí interaktivní hry, buì staré, 
ovûfiené nebo novinky inspirova-
né vlastními zku‰enostmi. 

V leto‰ním roce se tábor po-
fiádá na téma Boj o Matcha
Satore, kde se dûti seznámí se
Ïivotem IndiánÛ. Cílem tábora
je vytvofiení zábavného progra-
mu na 15 dní, bûhem kter˘ch si
dûti uvûdomí krásy pfiírody,
která je celou dobu obklopuje
a ukáÏe jim, Ïe se mohou bavit
i jinak neÏ za pomoci poãítaãe,
televize a jin˘ch herních kon-
zolí. Pokud pozorujete na
sv˘ch dítkách vliv moderní do-
by, po‰lete je na tábor do kou-
zelné Petrovické osady a po je-
ho návratu se budete divit, Ïe
pfii obyãejné procházce v lese
sbírá pfiesliãky, staví domky
z mechu, posílá lodiãky v po-
tÛãku, hraje hry za pochodu
a vym˘‰lí v‰emoÏné jiné zába-
vy, které sídlí v jeho fantazii.
Pfiihlá‰ku a více informací na-
leznete na internetov˘ch strán-
kách www.samorost.info.

Ivãa a Ondra

Samorost pofiádá letní dûtsk˘ tábor
Rok se s rokem se‰el a i tentokrát pofiádá tábornick˘ klub Samorost letní dûtsk˘ tábor pro dûti a mládeÏ od 8 do 15 let

v Petrovicích u Blanska. Historicky je to jiÏ 24. tábor pofiádan˘ touto skupinou.

A je‰tû nûco navíc pro na‰e nejmen‰í - dûtská certifikovaná obuv se ÎIRAFOU.

PRODEJNA 
A OPRAVNA OBUVI

Dvorská 32, Blansko, tel./fax: 516 414 488, po – pá 8 – 17 so 8 – 11

NEJVùT·Í V¯BùR SPORTOVNÍ 
OBUVI V BLANSKU

Kde? Prodejna sportovní a turistické obuvi Blansko – Sever.
KOLEKCE JARO 2012 PRO DùTI I DOSPùLÉ!!!
Adidas, Reebok, Botas, McArthur, 
Prestige, Peddy, Sprandi, Joma, Head, 
trekkingová – gore-texová obuv…

OPRAVNA OBUVI 
– drobné opravy i na poãkání

Na‰e boty potû‰í 
va‰e nohy i penûÏenku.

• 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

Hydroart s.r.o.; Na Lukách 2, Blansko 67801
Tel.: 516 418 680; Mob.: 724 711 701

Kompletní pfiezutí

Diagnostika + ãi‰tûní klimatizace

Na Pneu
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