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Je v‰ední den, dopoledne. Z práce
na poãítaãi mû vyru‰í zvonek od
vchodov˘ch dvefií domu. Do sluchát-
ka komunikátoru se ohlásím a sly‰ím:

„Jsme z energetiky, jdeme kontro-
lovat spotfiebu elektfiiny, staãí, kdyÏ
nám otevfiete bzuãákem.”

ProtoÏe vím, Ïe montéfii dodavate-
le elektfiiny chodí odeãítat elektromû-
ry aÏ v listopadu, jdu se dolÛ ke vcho-
dov˘m dvefií bytovky podívat. Venku

stojí dva mladíci, saka, vázanky, v ru-
ce psací podloÏku s dÛleÏitû vyhlíÏe-
jícími dokumenty, nahofie pod svor-
kou pfiichycena nûjaká vizitka.
Situace je mi jasná, ale chvíli hraji je-
jich hru: „Ke komu jdete kontrolovat
tu spotfiebu?”

„Jdeme za vámi, ukáÏete nám fak-
tury z posledního období.”

„Proã chcete vidût moje faktury?
Od které firmy vlastnû jste?"

„My jsme pfiímo z Energetického
centra a aÏ va‰í spotfiebu posoudíme,
tak vám mÛÏeme dát slevu na elektfii-
nu.”

UÏ mû to pfiestalo bavit, Ïádné po-
dobné centrum zcela urãitû není m˘m
dodavatelem elektfiiny; „kontrolo-
rÛm” jsem sdûlil, Ïe jelikoÏ od první-
ho okamÏiku lhali, aby se dostali do
domu, tak je povaÏuji za podvodníky
a pokud nebudou respektovat zákaz
vstupu do domu pro podomní ob-

chodníky, zavolám mûstskou policii.
Sice brblali, Ïe nejsou obchodníci, Ïe
„dûlají marketing”, ale ode‰li. (Veãer
se vrátili, zazvonili pfiímo u bytu, aby
ukázali, Ïe se do domu nakonec do-
stali, a pochlubili se, Ïe jim ten jejich
„marketing” nese 35 tisíc ãistého).

Vrátil jsem se k poãítaãi a zadal

do Googlu „Energetické centrum”.
Firma má své webové stránky na ad-
rese www.centrum-energie.cz, kde
je sice hodnû chvály na úÏasné 
úspory u nov˘ch dodavatelÛ, ale
Ïádn˘ kontakt; ani adresa, telefon,
e-mail, natoÏ IâO. 

Pokraãování textu na stranû 10

Arboretum ·melcovna Boskovice

DÁREK DùTEM ZE SPECIÁLNÍ...
- více na str. 11

NOVÁ ·KODA RAPID...
- více na str. 6 a 13

O BETLÉMECH A VÁNOCÍCH...
- více na str. 9

PODOMNÍ OBCHODNÍCI, NEBO PODVODNÍCI?
– ¤E·ENÍ V NA·EM REGIONU –

Na vstupních dvefiích na‰eho bytové domu v Boskovicích Na
vyhlídce 22/24 je umístûno upozornûní zakazující vstup oso-
bám, které nabízí zboÏí a sluÏby, tedy podomním obchodní-
kÛm. Toto opatfiení, které bylo pfiijato na schÛzi vlastníkÛ bytÛ,
má v‰ak nulovou úãinnost. Struãnû popí‰i situaci z konce fiíj-
na, která se v rÛzn˘ch variacích opakuje mnohokrát do roka.

• pfiivítání adventu
• prodejní v˘stava adventních a vánoãních dekorací a polotovarÛ
• v˘roba vlastních adventních dekorací pod vedením aranÏéra 
• rostlinn˘ materiál pro zhotovení vazby ze sortimentu jehliãnanÛ arboreta k dispozici ZDARMA

obãerstvení zaji‰tûno,
úãastnick˘ poplatek: 20 Kã

vás srdeãnû zve na Dny adventních a vánoãních dekorací
28. a 29. listopadu 2012 od 12.00 do 18.30 hodin

ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna „Dva Dvory”
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Ve stfiedu 31. 10. 2012 probûhla po
ãtyfiech mûsících dal‰í kontrola noÏi-
ãek u dûtí v Z· Ostrov u Macochy
a v M· Krasová. Projekt „Zdravá cho-
didla” byl spu‰tûn pfied dvûma léty ve
spolupráci s pfiírodovûdeckou fakultou
Masarykovy univerzity v Brnû. 

Realizaãní t˘m, ve sloÏení MUDr.
Otto Vlach, prim. oddûlení rehabilita-
ce nemocnice v Boskovicích, MUDr.
Ludmila Dohnálková a pan Josef
Hanák, vynálezce a v˘robce zdravot-
ní obuvi s biomechanickou aktivní
stélkou, provádí tfiikrát do roka kon-
troly sledovan˘ch dûtí. 

Cílem projektu je u pfied‰kolních
dûtí podchytit ‰patné postavení noÏi-
ãek a pomocí botiãek od pana Hanáka
zajistit rovnováhu mezi kostmi a sva-
ly, coÏ vede ke správnému postavení
celého tûla. A protoÏe v‰e se v‰ím

souvisí, realizaãní t˘m pozoruje i po
psychické a intelektuální stránce vel-
k˘ posun vpfied u dûtí, které obuv s bi-
omechanickou stélkou poctivû nosí. 

V‰echny dûti byly na kontrole pochvá-
leny, protoÏe bylo vidût u v‰ech zlep‰ení
oproti pfiedcházející kontrole. Pan primáfi
v‰echny kontroly fotograficky dokumen-
tuje a klinicky vyhodnocuje… 

Pokud by vás zajímaly dal‰í infor-
mace t˘kající se pfievratného vynále-
zu pana Hanáka, na kter˘ uÏ má cel-
kem tfii patenty, mÛÏete se podívat na
www.botyhanak.cz.

23. 11. 2012 se v 15. hodin v Po-
hostinství V Chaloupkách v Jedovni-
cích bude konat pfiedná‰ka na téma
„Va‰e chodidlo ovlivÀuje va‰e zdra-
ví” a zde bude pan Josef Hanák osob-
nû pfiítomen.

Text: RePo, foto: Jana Pernicová

Projekt „Zdravá chodidla” v plném proudu

Zleva MUDr. L. Dohnálková, J. Hanák a MUDr. O. Vlach pfii vy‰etfiení. 
Rodiãe a ‰kola maximálnû spolupracují s tímto projektem.
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¤editel Gymnázia Mgr. Radek Petfiík pfii zahájení prezentace.

Foto: Rdek Opatfiil.

31. fiíjna 2012 od 18.00 h probûhla
v prostorách Mûstské knihovny Blansko
vefiejná prezentace studentského projektu
Gymnázia Blansko Expedice KOSTELÍK,
mapující osudy unikátní historické stavby
– dfievûného kostelíka sv. Paraskivy
v Blansku. 

24 studentÛ pod vedením  PhDr. Dany
Fránkové pfiedvedlo blanenské vefiej-
nosti v˘sledky svého nûkolikamûsíãního
v˘zkumu formou dvou krátk˘ch filmÛ
a sérií tematick˘ch prezentací. Dotace
z programu Jihomoravského kraje „ Do
svûta! 2012‘‘ tak na‰la zúroãení nejen
pfii náv‰tûvách UÏhorodu, Mukaãeva,
NiÏního Seli‰tû ãi penzionu âetnická
stanice v Koloãavû, kde byli úãastníci
expedice ubytováni, ale v neposlední fia-
dû také v získan˘ch a dále technicky
zpracovan˘ch materiálech, které studen-
ti pfiivezli z Ukrajiny do Blanska a pfie-
dali je symbolicky obãanÛm mûsta. 

Mezi v˘znamné hosty ke studentÛm 

usedli starosta mûsta Blanska Ing. Lubomír
Toufar, 1. místostarosta Ing. Bc. Jifií Crha
a fieditel Mûstské knihovny v Blansku Mgr.
Pavel Pfiikryl. NáboÏenskou obec âesko-
slovenské církve husitské zastoupili p. ka-
zatelka Helena Ladiãová, která se podílela
na projektu pfiípravou t˘mu historikÛ, a p.
faráfi Martin Kopeck˘, za Farnost sv.
Martina v Blansku pfii‰el p. jáhen Oldfiich
Nûmec. Svoje studenty podpofiil svojí pfií-
tomností fieditel Gymnázia v Blansku Mgr.
Radek Petfiík, kter˘ na projektu osobnû spo-
lupracoval.

Diskuse a dotazy v závûru zdafiilé 
akce ukázaly, Ïe osudy památek mûsta
Blanska nejsou jeho obãanÛm lhostejné
a Ïe mladí lidé nemusí b˘t vnímáni jako
ti, ktefií památky a budovy mûsta po‰ko-
zují, n˘brÏ jako ti, ktefií budou jednou
bohatství svého mûsta odpovûdnû spra-
vovat a uchovávat pro dal‰í generace.

Text: Mgr. Jana Îilková
Foto: Mgr. Ivo Grim

Expedice KOSTELÍK pokraãuje
- vefiejná prezentace projektu 
studentÛ Gymnázia Blansko

V˘lov rybníka Ol‰ovce v Jedovnicích 27. – 28. 10. 2012

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 30. 11.
na námûstí Republiky v 17:05.

Na tiskové konfe-
renci mûsta Blanska
dne 2. listopadu zaznûl
dotaz, zda bude mûsto
uvaÏovat o nav˘‰ení
poplatkÛ za svoz ko-
munálního odpadu
v roce 2013. Starosta
mûsta Blanska, pan
Ing. Lubomír Toufar,
informoval o novele
zákona, která umoÏÀu-
je obcím zv˘‰it tento
poplatek aÏ do v˘‰e
1.000 Kã za osobu na
rok. 

Souãasné skuteãné
náklady mûsta na svoz
odpadu se pohybují ve
mûstû Blansku ve v˘‰i
705 Kã na obãana.

Starosta v‰ak novináfie ujistil, Ïe pokud by ke zdraÏování

do‰lo, bude se jednat o nav˘‰ení nejvíce o 10-15% opro-

ti souãasn˘m 492 Kã, které kaÏd˘ obãan Blanska musí za

rok zaplatit. Text a foto: mp

Bude Blansko zdraÏovat 
odvoz odpadu?

Ilustraãní foto.

Srdeãnû vás osobnû vûfiící
(kteréhokoliv vyznání), hledají-
cí i nevûfiící zveme na  sváteãní
setkání do dfievûného kostela
v Blansku.

Dne 19. 5. 2012 proÏila ce-
lá PlzeÀská diecéze slavnostní
okamÏik. Novû zvolen˘ bis-
kup Filip ·tojdl, byl slavnost-
nû ordinován a instalován do
funkce plzeÀského biskupa. Je mu 37 let, je nejmlad‰ím
biskupem Církve ãeskoslovenské husitské.

Biskupa Filipa ·tojdla uvítáme poprvé v brnûnské die-
cézi právû v dfievûném kostele v Blansku. Slavnost se ko-
ná v nedûli 25.11. v 9:00 hodin. Na setkání s vámi 

se tû‰í Martin Kopeck˘, faráfi.

VZÁCNÁ NÁV·TùVA V BLANSKU
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Na‰e spoleãnost zaji‰Èuje pfiedev‰ím dodáv-
ky pro v˘robce nábytku, kuchyní a dal‰í fieme-
slníky v âR a na Slovensku. JelikoÏ o ná‰ sor-
timent projevují stále více zájem také koncoví
zákazníci, rozhodli jsme se usnadnit jejich roz-
hodování prezentací nabízen˘ch v˘robkÛ
v showroomu, kde mají moÏnost vyzkou‰et ro-
letové systémy a detailnû si prohlédnout nabí-
zené profily. Zde také na‰í pracovníci zodpoví
v‰echny dotazy; jsou ‰koleni pro poskytnutí
kompletního odborného poradenství.

Kdo tvofií typickou skupinu koncov˘ch zá-
kazníkÛ?

Je to vlastnû kaÏd˘, kdo si chce vybavit
svÛj byt nebo dÛm nov˘m nábytkem ãi ku-
chyní; pfiípadnû ti, ktefií se rozhodnou pro mo-
dernizaci stávajících interiérÛ. U nového ná-
bytku a kuchyÀsk˘ch linek vyrábûn˘ch na za-
kázku si mÛÏe zákazník u nás vybrat potfieb-
né komponenty, které pak v˘robce pouÏije;
navíc ve stejné dekorové fiadû mÛÏe pouÏít
tûsnící profily, sokly, roletové systémy, oko-
pové plechy a dal‰ích profily, které dotvofií in-
teriér. Podobnû je to s modernizací; napfiíklad
v kuchyni pfiib˘vají spotfiebiãe, které jsou
v nerezovém dekoru; není problém je vzhle-
dovû sjednotit s dal‰ími komponenty. Takto
lze s minimálními náklady získat zcela mo-
derní vizáÏ kuchynû.

Dal‰í, ãasto vyuÏívanou moÏností, je úprava
nábytku zabudováním moderních roletov˘ch
systémÛ do nejen nov˘ch, ale i star‰ích skfiíní,
botníkÛ a vlastnû v‰ude tam, kde otevfiené dve-
fie omezují prostor. Navíc, toto fie‰ení odpovídá
i nov˘m trendÛm pfii tvorbû interiérÛ. 

Které z nabízen˘ch v˘robkÛ jsou nejÏáda-
nûj‰í?

Jak jsem se jiÏ zmínil – sokly, tûsnící profi-
ly, rolety, bezúchytové profily a okopové ple-
chy v metalick˘ch dekorech. U roletov˘ch
systémÛ nabízíme jako leto‰ní novinku pouÏití

fotorolety; zákazník si mÛÏe z na‰eho obsáhlé-
ho vzorkovníku vybrat motiv, nebo lze pouÏít
foto, které sám dodá v potfiebném rozli‰ení.

Kromû poradenství, jste schopni zákazníko-
vi zajistit také odbornou montáÏ komponentÛ?

Pokud se jedná o zabudovaní roletového
systému do pfiivezené skfiínû, tak tuto montáÏ
mohou na‰í technici po dohodû provést za sta-
noven˘ poplatek. V ostatních pfiípadech dopo-
ruãíme klientovi odborníka v blízkosti jeho
bydli‰tû. Pro kutily, ktefií chtûjí modernizaci
provádût vlastními silami, jsou na na‰ich webo-

v˘ch stránkách pfiipravena instruktáÏní videa.

Jaké v˘hody nabízíte klientÛm v porovnání
s konkurencí?

Co se t˘ká rozsahu nabízeného sortimentu,
tak se domnívám, Ïe v âR skuteãnou konku-
renci nemáme; 15tiletá spolupráce s pfiedními
v˘robci nám pfiinesla jistou exkluzivitu. V kaÏ-
dém pfiípadû je na‰í nespornou v˘hodou fakt,
Ïe sortiment dodáváme ihned z na‰eho vlastní-
ho skladu. Ve‰keré roletové systémy pfiipravu-
jeme na míru dle potfieb zákazníka. Na trh jsme
pfii‰li jako jediní s unikátním fie‰ením odvûtrá-
ní elektrospotfiebiãÛ a to pfiímo v˘sekem do
soklÛ a okopov˘ch plechÛ.

Je‰tû tedy poÏádám o kontaktní údaje, kam
se mohou zákazníci obracet.

Na‰e spoleãnost sídli v Boskovicích na
Chrudichromské ulici ã. 22. Kontaktovat nás
zákazníci mohou telefonicky na ãíslech 516
455 204 a 602 567 305, nebo emailem in-
fo@kooplast.cz. Doporuãuji nav‰tívit také ná‰
web na adrese www.kooplast.cz, kde jsou 
uvedeny podrobnosti o celém sortimentu, pre-
zentace a instruktáÏní podpora pro montáÏe.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE
prezentuje nabízen˘ sortiment 

v novém showroomu

Nov˘ showroom v sídle spoleãnosti. PouÏití fotorolety na roletovém systému.

Spoleãnost Kooplast, s.r.o., zastupuje v prodeji v˘znamné evropské v˘robce v ‰irokém spektru komponentÛ, které nachází uplatnûní pfii v˘robû nábytku, kuchyÀsk˘ch linek
a celkové úpravû interiérÛ. Jedná se napfiíklad o nábytkové rolety, sokly, tûsnící a speciální profily, hrany a dekorativní profily, okopové plechy, vnûj‰í i vnitfiní okenní parapety
a mnoho dal‰ích prvkÛ, které vytváfií moderní vzhled obytn˘ch i kanceláfisk˘ch prostorÛ. Koncem fiíjna byl v sídle spoleãnosti v Boskovicích na Chrudichromské ulici otevfien no-
v˘ showroom. Majitele firmy Ing. Radka ¤ehofie jsem se zeptal, co v‰echno zde zákazníci najdou.

Stfiední odborná ‰kola a Stfiední odborné uãili‰tû, 
Blansko, Bezruãova 33 ‰kola moderních technologií

Nabídka vzdûlání od 1.9.2013
4 LETÉ ST¤EDNÍ VZDùLÁNÍ S MATURITOU
TECHNIK AUTOMATIZACE A ELEKTRONIKY - splÀuje vyhlá‰ku ã. 50/1978 Sb.
PROGRAMÁTOR CNC STROJÒ

3 LETÉ ST¤EDNÍ VZDùLÁNÍ S V¯UâNÍM LISTEM
ELEKTROMECHANIK 
ELEKTRIKÁ¤ - SILNOPROUD - stipendium aÏ 12.000,- Kã za dobu studia
NÁSTROJA¤ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ - sváfieãsk˘ prÛkaz zdarma v hodnotû 12.000,- Kã

- stipendium  aÏ 12.000,- Kã za dobu studia
KUCHA¤-âÍ·NÍK, KUCHA¤KA - SERVÍRKA

NÁSTAVBOVÁ STUDIA - pro absolventy tfiílet˘ch uãebních oborÛ

Dny otevfien˘ch dvefií
stfieda 21.11.2012   12.00 – 18.00          sobota 15.12.2012    08.00 – 12.00

stfieda 16.1.2013      12.00 – 18.00

Moderní technologie ‰koly jsou podpofieny 12 projekty z fondÛ EU.
Ubytování I. kategorie – dvoulÛÏkové pokoje se sociálním zafiízením – cena 1.100,- Kã/mûsíc

Pfiihlá‰ky ke studiu na www.sosblansko.cz
Kontakt: Jitka BlaÏková, tel. 516 419 621, mobil: 606 200 883, 

e-mail: jitka.blazkova@sosblansko.cz
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Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 2. 12.
na Masarykovû námûstí v 17:00.

V pondûlí 19. listopadu se bude v kinû
Panorama od 18 hod. konat Filmov˘ festi-
val zimních sportÛ; nejvût‰í festival svého
druhu v âeské republice. Celoveãerní pro-
mítání ‰piãkov˘ch filmÛ pln˘ch extrémní-
ho lyÏování, zimního lezení, skialpinismu
a dal‰ích extrémních záÏitkÛ a sportÛ, se
v listopadu objeví celkem ve 115 mûstech
âR. Diváci uvidí 8 nejlep‰ích filmÛ uply-
nulé sezóny ãeské i zahraniãní produkce.

Úter˘ 27. listopadu v 16 hod. se v Zá-
meckém skleníku bude konat VernisáÏ v˘-
stavy „Úsmûvy andûlÛ” v˘tvarného a kera-
mického oboru ZU· Boskovice.

Úter˘ 27. listopadu v 17:30 ve video-
sálu Katolického domu (kino Panorama)
se uskuteãní dal‰í pfiedná‰ka z cyklu
Cestovatelské besedy. Tentokrát pfiivítáme
cestovatele Michala Veselého s povídáním
a promítáním na téma „Pralesní rezervace
severního Peru – lidé a pfiíroda”.

Ve stfiedu 28. listopadu 2012 si pfiijdou
na své pfiíznivci Ïivé populární hudby.

V 19 hod na Zámeckém skleníku na nû ãe-
ká dvojkoncert – místní skupina Na Vûtvi
a hostující LaMancha. Folková skupina
„Na Vûtvi” vznikla v roce 1997 a její jádro
tvofiili spoluÏáci ze Základní ‰koly
v Boskovicích. Nejvût‰ího úspûchu dosá-
hla v roce 2002, kdy byla vyhlá‰ena abso-
lutním vítûzem soutûÏe „Brána”, coÏ jí za-
jistilo také úãast na celorepublikovém finá-
le Porty. V roce 2004 tato kapela pfieru‰ila
svoji ãinnost. Impulsem pro návrat na hu-
dební scénu byla nabídka vystoupení pfied
leto‰ním srpnov˘m koncertem bratfií
NedvûdÛ v Boskovicích.

LaMancha je indie-rocková kapela ze
Slavkova u Brna zaloÏená v roce 2007.
Skupina hraje vlastní hudbu s ãesk˘mi tex-
ty v klubech a na festivalech po celé re-
publice. Koncert bude prvním pokusem
vytvofiit na Zámeckém skleníku klubovûj‰í
atmosféru, uspofiádání bude tedy „na stojá-
ka” se Ïidlemi okolo opticky zmen‰eného
prostoru sálu. Ivo Legner, KZMB Boskovice

·pidlíka a beseda nejen s místními pa-
mûtníky, ale i s Dr. MartinÛ z Amici di
Velehrad (Modena, Itálie) a s autory
fotografií v˘stavy Inspirace krásy pro
kardinála Tomá‰e ·pidlíka. V˘stavu
pûti panelÛ s texty vzpomínek a foto-
grafiemi pfiipravila Orel jednota
Boskovice. VernisáÏe, kterou zahájili
kulturním programem studenti SPg·,
se zúãastnili autofii vzpomínek pan
Charvát, paní ·vandová, paní Opatfii-
lová a Ing. Parma.  Ing. Vítková krát-
ce pfiiblíÏila v˘stavu Vzpomínky na
kardinála ·pidlíka. K této my‰lence
inspirovala drobná publikace Doc.
Michaela Altrichtra, kter˘ pÛsobí
v Centru Aletti v Olomouci a souãas-
nû poznání, Ïe obãané mûsta i regionu
Boskovicka vzpomínají na osobní set-
kání s Otcem ·pidlíkem v ¤ímû nebo
pfii jeho náv‰tûvách u nás. Byla proto
vyzvána vefiejnost osobnû ale i v tis-
ku, aby pamûtníci svoje vzpomínky
zachytili do textu a pfiípadnû doplnili
fotografiemi.

Text: Ing. Jaromíra Vítková
Foto: Mgr. Dagmar Hamalová

V nedûli 28. fiíjna 2012 do Boskovic
zavítala skupina italsk˘ch fotografÛ,
ktefií jsou autory v˘stavy Inspirace
k vidûní krásy - Amici di Velehrad pro
kardinála Tomá‰e ·pidlíka SJ. Pfiijeli
spoleãnû s paní MUDr. Marií MartinÛ,
která Ïije v italské Modenû jiÏ nûkolik
desítek let. MUDr. MartinÛ v roce
2002 zaloÏila nadaci „Amici di
Velehrad – Pfiátelé Velehradu”, jejímÏ
cílem chránit spoleãenské kulturní
a kfiesÈanské tradice Evropy. Nadace
si zvolila Velehrad jako místo setká-
vání v˘chodních a západních evrop-
sk˘ch tradic. My‰lenka prolnutí v˘-
chodu a západu vedla nadaci k úzké
spolupráci s Tomá‰em kardinálem
·pidlíkem, v˘znamn˘m rodákem
z Boskovic. V nedûli 28. fiíjna proto
pfiijeli do Boskovic, aby se jednak zú-
ãastnili besedy Vzpomínky na kardi-
nála Tomá‰e ·pidlíka a také si pro-
hlédli mûsto, kde se Otec ·pidlík na-
rodil a místa, o kter˘ch ãasto hovofiil.
Velmi pfiivítali i moÏnost setkání s ro-
dinou Otce ·pidlíka.

Ve 14.00 hod byla zahájena verni-
sáÏ v˘stavy Vzpomínky na kardinála

Modely firmy IL STYL Ivo Lizna.

Dne 27. 10. 2012 probûhla v hotelu
Morava v Jevíãku módní pfiehlídka.
Akce byla zamûfiena na podporu malého
a stfiedního podnikání v regionu
Boskovic, Jevíãka a Moravské Tfiebové. 

Hlavní pofiadatel akce pan Ivo Lizna  se-
stavil program pfiehlídky ve spolupráci
s firmami KoÏe‰nická a.s. Hlinsko, která
pfiedvedla kolekci dámsk˘ch koÏichÛ
a spodního prádla, svatební salon Onyx pa-
ní Lucie Pe‰karové, dále ukázala dámské
spoleãenské a svatební ‰aty. Firma Alpine-
pro obohatila program sportovní kolekci,
ve které nechybûla ukázka olympijského
obleãení na‰í reprezentace. Módní návr-
háfika Martina HloÏková-Gardelková zau-
jala svojí kolekcí dámsk˘ch ‰atÛ. Golfové

hfii‰tû Sokrates Kofienec pfiedstavilo golfo-
vé vybavení a obleãení. A IL STYL Ivo
Lizna prezentoval pánskou a dûtskou spo-
leãenskou módu. Dále se na pfiehlídce po-
dílely firmy: kosmetika MARY KAY,
Optika Otava, hodinky-outlet.cz, Fin-club,
Unicredit bank expres.

Celou pfiehlídku doplnilo vystoupení
dûtí ze Základní umûlecké ‰koly
v Jevíãku. Pfied samotnou pfiehlídkou
bylo moÏno shlédnout na jevíãském ná-
mûstí v˘stavu osobních vozidel Ford fir-
my Auto Activity Blansko, Renault fir-
my Auteco Boskovice, Hyundai firmy
T-Car Boskovice, Limuzíny Brno.

Text: RePo
Foto: Archiv Iva Lizny

Firmy z Boskovic 
se prezentovaly v Jevíãku

Vzpomínky 
na Otce kardinála ·pidlíka

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice pofiádají:

Britsk˘ zpûvák a kytarista James Harries zahraje pro dûtsk˘ domov Boskovice
James Harris, to je britsk˘ zpûvák, kytarista a skla-

datel, Ïijící pfies dvacet let v âesku. Pokud si myslíte,
Ïe jste ho je‰tû nikdy nesly‰eli, pravdûpodobnû se m˘-
líte. Jeho písnû zní ve filmech Snowboarìáci, RafÈáci,
Bobule a nejnovûji sloÏil i hudbu pro dal‰í ãesk˘ film
- Lidice.

Koncert se uskuteãní 23. 11. 2012 od 18.00 hodin

v zámeckém skleníku Boskovice. Koncert je pod zá-
‰titou mûsta Boskovice. Z kaÏdé vstupenky o hodnotû
120,- pÛjde cel˘ch 100,- na podporu individuálních
vzdûlávacích potfieb sociálnû znev˘hodnûn˘ch dûtí
v dûtském domovû Boskovice.

Pfiedprodej vstupenek je v informaãním centru
Boskovice a informaãní kanceláfii mûsta Blanska.

Cena vstupenky je 120 Kã v pfiedprodeji a 170 Kã
na místû. Pfiedání v˘tûÏku fieditelce dûtského domova
probûhne pfied samotn˘m vystoupením v 18.00 hodin.

Pozvûte kamarády, pfiátele, kolegy z práce, prostû
v‰echny, ktefií mají rádi kvalitní hudbu a tím tak sou-
ãasnû pomÛÏou i dûtem v dûtském domovû
Boskovice. Tû‰íme se na va‰i úãast, která pomÛÏe.

Na besedû byla hojná úãast.
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POZVÁNKA na pfiedná‰ku 
vûnující se zdravotní stránce správného postavení

chodila u dûtí i dospûl˘ch díky vhodné obuvi:

„Va‰e chodidlo ovlivÀuje va‰e zdraví”

Pfiedná‰ka se bude konat 23. 11. 2012 v 15. hodin v sále
Pohostinství V Chaloupkách v Jedovnicích. 

Pfiedná‰ka je pro vefiejnost ZDARMA.

Na místû bude osobnû pfiítomen drÏitel tfií patentÛ biomecha-
nické stélky pan Josef Hanák a MUDr. Ludmila Dohnálková,
ãlenka realizaãního t˘mu, ktefií budou pfiipraveni zodpovûdût
v‰echny va‰e pfiípadné dotazy t˘kající se správného postave-
ní chodidel i pfiípadn˘ch zdravotních komplikací.

HAKR Trade s.r.o.
Vavfiinec 142, 679 13
Tel.: 516 415 566, 725 046 369
E-mail: obchod@hakrtrade.cz
Web: www.hakrtrade.cz

KRBY / KAMNA / ZAHRADNÍ GRILY
Nabízíme kvalitní krbové vloÏky, biokrby, kamna a zahradní grily

v‰ech typÛ. Pfiijìte se k nám pfiesvûdãit osobnû s tímto inzerátem
a získáte slevu 10 % na ve‰ker˘ sortiment. Tû‰íme se na Vás!

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

Na sobotu 20. fiíjna netrpûlivû ãekali
v‰ichni pfiíznivci ãeské ·kodovky. UÏ v 9
hodin ráno se otevfiely oba autosalony,
aby pfiedstavili svûtu novou krasavici…

Po cel˘ den aÏ do 18 hodin veãer bylo
v Autosu i Autospolu ru‰no a o nov˘ mo-
del byl velk˘ zájem. V Kun‰tátû bylo pfii-
bliÏnû 150 náv‰tûvníkÛ, ktefií mûli mimo
informace zájem i o pfiedvádûcí jízdy.
Zde nov˘ Rapid najel více jak 400 km.
Stejnému zájmu se tû‰ily i Boskovice,
kde pfii‰lo skoro 130 zájemcÛ a poãet
pfiedvádûcích jízd zde dosáhl ãísla 28.

Pro dûtiãky zde byly k dispozici rÛzná
‰lapadla, odráÏedla a kolobûÏky, nachy-
staná slalomová dráha, sladkosti, moÏ-
nost se zabavit kreslením, … takÏe rodi-

ãe mûli klid na prohlídku nového vozu.
Celá akce se vydafiila jak poãtem zá-

jemcÛ, tak poãasím, které bylo opravdu
nádherné.

·koda Rapid startuje na cenû od
289.900 Kã, prodávat se bude v prove-
dení benzín i diesel, motor nabídne
zdvihov˘ objem od 1198 ccm do 1390
ccm s v˘konem od 55/5400 kW/min do
90/5000 kW/min (benzín) a 1598 ccm
s v˘konem od 66/4200 kW/min do
77/4400 kW/min (diesel).

BliÏ‰í informace vám rádi poskytnou
v autosalonu Autos Kun‰tát, tel.: 516 462
180, www.autos-kunstat.cz a Autospolu
Boskovice, tel.: 516 452 105, 
www.autospol-boskovice.cz. Text: RePo

Autos Kun‰tát a Autospol Boskovice pfiedstavili nov˘ Rapid

Autosalon Autos Kun‰tát.
Foto: B. Oujezdsk˘ ml. 

Autosalon Autospol Boskovice
Foto: M. Beran
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V˘zva

V pátek 19. fiíjna oÏila místní sokolov-
na zpûvem, tancem, hrou a ukázkami
dal‰ích dovedností dûtí. Kfietínská matefi-
ská ‰kola slavila 30. v˘roãí jejího vzniku.
Oslav se zúãastnili zástupci obce, paní 
uãitelky, souãasné i ty, které ve ‰kolce
pÛsobily v minulosti, technick˘ personál,
samozfiejmû dûti a ‰iroká vefiejnost.

Starosta obce Jan Halata v‰echny pfií-
vítal a podûkoval pracovníkÛm matefiin-
ky za kvalitní práci s dûtmi, kterou po lé-
ta odvádûjí. Vedoucí uãitelka paní
Jarmila Levá pfiipomnûla krátce historii
matefiské ‰koly v Kfietínû a pfiedala slovo
zastupující fieditelce Základní ‰koly
a Matefiské ‰koly Kfietín, paní Petfie
Procházkové. Ta cel˘m odpolednem
provázela. V bohatém programu vystou-
pily nejprve dûti z M·. Poté svÛj um
a talent pfiedvedli star‰í ‰koláci ãi stu-
denti, ktefií sami pfied lety kfietínskou
‰kolku nav‰tûvovali: taneãní krouÏek
pod vedením paní Moniky O‰lej‰kové

Mûsto Letovice hledá majitele lávky
pfies fieku Svitavu u nádraÏí âD.

Îádáme tímto majitele lávky pfies
fieku Svitavu nacházející se u nádraÏí
âesk˘ch drah – p. ã. 1725/1 v k. ú.
Letovice a p. ã. 1723 v k. ú. Letovice,
aby se pfiihlásil u vedoucí finanãního
odboru, pfiípadnû vedoucího technic-
kého oboru Mûsta Letovice a prokázal

své vlastnictví k v˘‰e uvedené stavbû.
Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Bousková – vedoucí finanãní-
ho odboru, tel.: 516 482 220 nebo mobil:
734 442 464
Mgr. Martin Hoder – vedoucí technické-
ho odboru, tel.: 516 482 230 nebo mobil:
603 564 298

MÚ Letovice

ze ZU· Letovice, soubor fléten pana uãi-
tele Vladimíra Peãinky rovnûÏ ze ZU·
Letovice a na závûr jsme mohli vidût
kouzelnické vystoupení a chemickou ‰ou
dal‰ích b˘val˘ch ÏákÛ M· Kfietín.

Následovalo pfiátelské posezení, vzpomí-
nání nad fotografiemi a pfiíjemné obãerstve-
ní, které pfiichystaly ‰ikovné paní kuchafiky.
KaÏd˘ si rád pfiipomnûl léta minulá. Co te-
dy popfiát místní ‰kolce závûrem? Hodnû
a hodnû spokojen˘ch dûtí i rodiãÛ, nekonãí-
cí plodnou spolupráci se základní ‰kolou,
která na v˘chovnou a vzdûlávací ãinnost
velmi úzce navazuje, a pomoc a podporu
obce stejnou, jaké se ‰kolce dostává dopo-
sud. Hlavnû pak také ‰Èastné a chápající pa-
ní uãitelky. VÏdyÈ práce s dûtmi je pfiede-
v‰ím radost a jeden úsmûv po ránu zmÛÏe
víc, neÏ v‰echny poklady svûta. 

Fotografie z prÛbûhu oslav v˘roãí
‰kolky naleznete na webov˘ch strán-
kách obce Kfietín www.kretin.eu .

Text: Pavla Novotná, foto: B. Procházka

Vystoupení dûtí z M· Kfietín.

Kfietínská ‰kolka slavila 
30. narozeniny

Sobota 27. fiíjna byla v˘jimeãná
v mnoha smûrech… jednak poprvé uká-
zala drápky paní Zima, coÏ mohli mno-
zí pozorovat z okna hned ráno po probu-
zení. KaÏd˘ z nás proÏil tuto sobotu ji-
nak, kaÏd˘ po svém. Ti z nás, ktefií ale
zamífiili v podveãer do Letovic na zá-
mek, urãitû neprohloupili.

Bylo moÏné si letos naposledy projít
se znalou prÛvodkyní cel˘ zámek, a to
od hladomorny pfies vinn˘ sklípek aÏ po
horní patro zámku. Prohlídka byla velmi
zajímavá a je vidût, Ïe se na zámku stá-
le buduje a pracuje.  Konec prohlídky
ústil v zámecké restauraci Jízdárna, kde
uÏ hrála kapela a byl sly‰et ãil˘ ruch.
Majitel zámku pan Bohumil Vavfiíãek
promluvil z pódia, v‰echny pfiivítal a tím
zahájil slavnostní veãer. Sál byl zcela

zaplnûn, v prÛbûhu veãera se na pódiu
stfiídala kapela Magnum se skupinou
SIN QUEENS TRAVESTI, takÏe
o skvûlou zábavu bylo postaráno.
Obãerstvení zaji‰Èovala zámecká restau-
race Jízdárna, o pÛlnoci se v‰ichni na
nádvofií podívali na ohÀostroj a pak se
vrátili do sálu k dal‰í zábavû. 

V‰ichni se skvûle bavili aÏ do pozd-
ních noãních hodin. Jeden manÏelsk˘
pár zde dokonce oslavil krásné jubileum
své svatby a po pfiíjemnû stráveném ve-
ãeru se odebral do svatebního apartmá-
nu, kter˘ je moÏné si pronajmout.

Letovick˘ zámek bude nyní odpoãí-
vat a tû‰it se na dal‰í a nové náv‰tûvníky
na jafie pfií‰tího roku.

Text: RePo
Foto: Petr ·vancara

Letovick˘ zámek se uloÏil do zimního spánku.

Na zámku v Letovicích 
ukonãili sezonu

Bludiãkov˘ pochod v Letovicích
29. 10. 2012 se konal v Letovicích „Bludiãkov˘ pochod”. Dûti plnily v zámeckém parku rÛzné úkoly, odmûnou jim

byly lampiony a sladkosti. V‰ichni zúãastnûní si to uÏili a dûti byly velmi spokojené. Foto: Petr Neãas

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 2. 12.
na Masarykovû námûstí v 16:00.



Obchodní akademie a stfiední zdravotnická ‰kola, Blansko 
realizuje projekt zamûfien˘ na vzdûlávání sv˘ch zamûstnancÛ
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Projekt realizovan˘ v rámci 
operaãního programu Vzdûlávání
pro konkurenceschopnost nese
název: „Posílení klíãov˘ch kom-
petencí pedagogick˘ch pracovní-
kÛ Obchodní akademie a Stfiední
zdravotnické ‰koly, Blansko”. 

Obchodní akademie a Stfiední zdra-
votnická ‰kola Blansko, má jiÏ bohaté
zku‰enosti v oblasti realizací a fiízení fia-
dy projektÛ. Za zmínku stojí pfiedev‰ím
projekty pro Ïáky: E-Twining a projekt
Do Svûta – zamûfien˘ na poznávání kul-
tur ostatních zemí EU a hlavnû rozvíje-
ní komunikaãních schopností ÏákÛ v ci-
zích jazycích, rovnûÏ projekt OP VK –
Svût kolem nás a my v nûm, kter˘ ‰ko-
le pomohl vytvofiit praktické materiály
vyuÏitelné pfii naplÀování ·VP.  

OA a SZd· Blansko se nov˘m pro-
jektem rozhodla rozvíjet schopnosti
sv˘ch pedagogick˘ch pracovníkÛ, a to
prioritnû ve 2 blocích s názvy „Posílení
tzv. mûkk˘ch dovedností a osobnostní
rozvoj pracovníkÛ” a „Posílení pedago-
gÛ ve vyuÏívání ICT a interaktivních

prostfiedkÛ v pfiípravû na v˘uku a ve
v˘uce.” 

První blok zmínûn˘ch aktivit je zají-
mav˘ nejen sv˘m obsahem, které mj.
vedou k posílení komunikaãních doved-
ností, asertivity a kreativního my‰lení,
ale rovnûÏ pfiíleÏitostí, která umoÏÀuje
setkávání uãitelÛ mimo ‰kolu, poznává-
ní jeden druhého v jin˘ch neÏ pracov-
ních situacích. Zkrátka, je to ‰ance pro
vytváfiení a posilování neformálních
vztahÛ mezi lidmi, projekt tímto podpo-
ruje snahu dûlat vûci spoleãnû, novû
a tfieba jinak a posiluje kolektivní entu-
siasmus. 

Klíãov˘m cílem, jeÏ je obsahem dru-
hé stûÏejní aktivity, je 7 vzdûlávacích
semináfiÛ vedoucích k získání a rozvoji
praktick˘ch znalostí a dovedností pfii
vyuÏívání poãítaãového vybavení ve
v˘uce. 

Ti, ktefií jsou do projektu zapojeni,
jsou pfiesvûdãeni, Ïe dal‰í vzdûlávání
pedagogÛ napomÛÏe ke zkvalitnûní v˘-
uky ve ‰kole a v neposlední fiadû pfiispû-
je ke zv˘‰ení úrovnû vzdûlávání, o kte-
rou OA a SZd· v Blansku vÏdycky usi-
lovala a která je silnou stránkou ‰koly.

Obchodní akademie 
a Stfiední zdravotnická

‰kola Blansko
otevírá ve ‰kolním roce 2013/2014 tyto 4-leté studijní
obory s maturitou: • 53-41-M/01 zdravotnick˘ asistent 

• 63-41-M/02 obchodní akademie 
• 78-42-M/02 ekonomické lyceum 

Dny otevfien˘ch dvefií: 16. 11. 2012 a 8. 2. 2013 
Kontakt: OA a SZd·, Nad âertovkou 18, 678 01 Blansko 

tel: 516 418 980, 2, 3, e-mail: oabk@oabk.cz 
Informace na www.oabk.cz 

Virtuální prohlídka ‰koly na na‰ich stránkách! 
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Vánoce jsou bezesporu nej-
krásnûj‰ími svátky v roce. Mají
svou historii, atmosféru i atribu-
ty, které nás kaÏdoroãnû znovu
vzru‰ují a citovû povzná‰ejí.
Stromeãek, dárky a také jesliãky,
pozdûji betlém. Chceme-li váno-
ce opravdu proÏít, pak kaÏdá pfií-
prava má svÛj ãas. A teì je ta
nejlep‰í doba na zhotovení betlé-
ma, pokud je‰tû Ïádn˘ nemáme.
Pokud jich mám témûfi pût set,
v‰e prohlíÏím, opravuji a doplÀu-
ji o nové. Jsou to chvíle, které
vás vánoãnû spolehlivû naladí. 

V roce 1223 postavil první jesliãky
v lese u Greccia sv. Franti‰ek z Assisi.
Nav‰tívil Svatou zemi a chtûl tento zá-
Ïitek dopfiát v‰em vûfiícím. Zde zaãal
kult jesliãek, kter˘ do v‰ech evrop-
sk˘ch zemí ‰ífiili franti‰káni a pozdûji
jezuité. V T˘nském chrámu v Praze je
poprvé postavili v r. 1562. Rychle zli-
dovûly a staly se zálibou pro fiadu lido-
v˘ch umûlcÛ. Vyãlenily se tradiãní bet-
lemáfiské oblasti, které pfietrvávají
i v souãasnosti. ¤ezbované betlémy
známe z Kralicka, Tfie‰tû, Tfiebûchovic
a Poliãska. Naopak malované papírové
Ústecko a âeskotfiebovsko. K tomu
patfií fiada betlémÛ na‰ich znám˘ch
i ménû znám˘ch malífiÛ jako je
Mikolá‰ Ale‰, Josef Lada, Marie
Kvûchová, Josef Wenig, Jan Hála,
Helena Horálková, Vojtûch Kuba‰ta
a dal‰í. Na‰í ãeskou specialitou jsou
reklamní betlémy. Firmy jako Franck-
Perola, cukrovinky Albis a v˘robny
m˘del pfiipravovaly pro své stálé zá-
kazníky vystfiihovací archy betléma,
kde nûktefií darovníci vÏdy nesli jako

dary jejich v˘robky. Tyto betlémky
jsou kreslífisky velmi krásné, protoÏe
byly zadávány znám˘m malífiÛm. 

Po válce pfii‰el malífi Vojtûch
Kuba‰ta se skládan˘m papírov˘m
betlémem, kter˘ se roztahuje jako le-
porelo a dá se posílat v obálce.
Národní podnik Artia ho tiskl a vyvá-
Ïel jako atrakci do celého svûta.
Kuba‰ta namaloval nespoãet variací
tohoto betlému, dûjem umístûného do
staré Prahy. Já mám oblíben˘ „KarlÛv
most”, bûÏnû ho dostanete koupit
v kaÏdé prodejnû s tímto sortimen-
tem. Odpadá vystfiihování, ‰pejlování
a stavba krajiny, coÏ je tfieba udûlat
u kaÏdého papírového betléma. 

V posledních nûkolika letech probí-
há velká renesance betlemáfiství
v Hradci Králové, vznikl zde spolek
betlemáfiÛ pod názvem âeské sdruÏení
pfiátel betlémÛ, kam se mÛÏe pfiihlásit
kaÏd˘, kdo betlémy tvofií nebo sbírá.
V Brnû máme regionální poboãku
Betlemáfii JiÏní Moravy. Betlemáfii ma-
jí svÛj ãasopis, pofiádají v˘stavy. 

Malá pozvánka na v˘stavy na JiÏní
Moravû – 10. BetlémÛ v Domû kultury
Hodonín, Horní Valy. Najdete zde jedi-
neãnou expozici chrámov˘ch betlémÛ
a betlémy ze soukrom˘ch muzejních
sbírek âech, Moravy, Slovenska
i Polska. Je otevfiena od 18. listopadu
do 2. prosince dennû od 9.00 – 18. 00
hodin.

V Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova bude v˘-
stava vûnovaná desetiletému trvání po-
boãky Betlemáfii JiÏní Moravy. V so-
botu 15. prosince bude zahájení spoje-
né s mal˘m vánoãním pfiedvádûním
a programem. Potrvá do 22. prosince. 

Stálá v˘stava betlémÛ je v prosto-
rách b˘valé ‰koly ve ·vábenicích na
Prostûjovsku. Krásn˘ v˘let za betlé-

my je moÏné podniknout k fiezbáfii J.
Halouzkovi do Jifiíkova – Sovince
a to kdykoliv. Areál má název
Pradûdovo království, je tam prohlí-
Ïení na cel˘ den, hospÛdka na obãer-
stvení. Od nás z okresu je nejlépe jet
na Úsov a odtud je cesta znaãena
smûrovníky aÏ na místo uprostfied le-
sÛ. ¤ezbáfi p. Halouzka je autorem

velk˘ch figur betléma, kter˘ stojí
kaÏd˘ rok na námûstí v Brnû.

Pfieji vám, aby va‰e leto‰ní vánoce
byly proÏité, klidné, aby se podafiila vá-
noãka i cukroví a kaÏd˘ sebemen‰í dá-
reãek udûlal velkou radost. Vûfite, Ïe na
to budou va‰e dûti nejradûji vzpomínat.

Text: NadûÏda Parmová
Foto: archiv N. Parmové

Betlém v klá‰terním kostele Louka ve Znojmû.

smrk od 45 Kã /ks
borovice od 55 Kã/ks
jedle
smrk stfiíbrn˘

kapr
amur

‰tika
sumec
tolstolobik

prodej od 11. 12. do 23. 12.

prodej 
od 18. 12. do 23. 12.

679 11 Doubravice nad Svitavou

Tel.:/Fax: 516 432 791

V¯ROBA A PRODEJ ¤EZIVA
HRANOLY, LATù. PRKNA, VAZBY,

SU·ENÉ ¤EZIVO

VÁNOâNÍ STROMKY
A JMELÍ

PRODEJ RYB
Prodejní doba:
Po - Pá  8 - 18 hod.
So - Ne  8 - 12 hod.

O BETLÉMECH 
A VÁNOCÍCH
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Pokraãování textu ze strany 1
Podobná firma, âeské energetické

centrum, uÏ uvádí kontaktní adresu,
ov‰em firem, které se zab˘vají po-
dobnou ãinností je mnohem víc, fiá-
dovû snad desítky. 

Pfii pátrání po Energetickém cent-
ru vypsal Google také mnoÏství strá-
nek, kde si na praktiky podobn˘ch
dealerÛ stûÏují po‰kození lidé.
Mnoho, ãasto otfiesn˘ch záÏitkÛ
s neseriozním a podvodn˘m jedná-
ním prodejcÛ, je popsáno na rÛzn˘ch
webech, napfiíklad www.nazeleno.cz
a problematice se vûnuje také portál
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Jiho-
moravského kraje.

Konkurence je uÏiteãná a je prav-
da, Ïe je vhodné si obãas zjistit,
jestli elektfiinu nebo plyn nemÛÏe-
me kupovat levnûji. Rozdíly v‰ak
u domácnosti s bûÏnou spotfiebou
nejsou v koneãném vyúãtování ni-
jak velké. Problém je v tom, Ïe ce-
na elektfiiny se skládá z více polo-
Ïek, ve kter˘ch je pro laiky obtíÏné
se orientovat. Ideální je najít na we-
bu cenovou kalkulaãku, která zo-
hlední v‰echna kriteria a zjistí, zda
a ke komu je pro konkrétního odbû-
ratele vhodné pfiejít. 

Proã se tedy tak vehementnû sna-
Ïí spousta podomních prodejcÛ la-
nafiit obãany, aby podepsali smlou-
vu o zmûnû dodavatele? Kromû
provize od nového dodavatele je
ãasto v pfiestupní smlouvû nûkde
dole mal˘m písmem uveden popla-
tek za zprostfiedkování zmûny; od-
bûratel nakonec u‰etfií pár desítek
korun za rok, ale zmûna ho pfiijde
na mnohonásobek. Samostatnou ka-
pitolou jsou doloÏky o dobû plat-
nosti smlouvy a sankcích pfii pfied-
ãasném zru‰ení. V˘‰e zmínûn˘ web
Nazeleno.cz popisuje pfiípady, ve
kter˘ch dealer, pokud narazí na
star‰ího ãlovûka kter˘ se v proble-
matice neorientuje, prohlásí, Ïe se
jen zmûnila fakturaãní adresa a po-
kud chce paní odebírat i nadále 
elektfiinu, tak musí podepsat tady
tuto novou smlouvu – vlastnû je to
jen formalita. TakÏe dÛchodkynû
podepí‰e pár lejster a vÛbec netu‰í,
Ïe pfie‰la k jinému dodavateli. Proto
také dealefii chtûjí vidût stávající
faktury – z nich si pohodlnû opí‰í
v‰echny potfiebné údaje. 

Podle ustanovení obãanského zá-
koníku má zákazník moÏnost od-
stoupit od smlouvy, která nebyla 
uzavfiena na obchodním místû ob-
chodníka, bez udání dÛvodÛ do 14
dnÛ od podpisu smlouvy. V˘jimku
tvofií pfiípady, kdy si zákazník ob-

chodníka pozval do bytu za úãelem
uzavfiení obchodu. Této v˘jimky de-
alefii zneuÏívají a opût mal˘m pís-
mem je ve smlouvû uvedeno, Ïe si je
zákazník do bytu objednal. Sebe ne-
v˘hodnûj‰í smlouvu pak jiÏ nelze
zru‰it.

Takovéto nekalé praktiky pouÏíva-
jí nejen prodejci energií, ale také su-
per v˘hodn˘ch tarifÛ nejrÛznûj‰ích 
operátorÛ, a mnoho dal‰ích. Zákaz
vstupu podomním obchodníkÛm do
na‰eho bytového domu vznikl na zá-
kladû zku‰enosti, kdy po náv‰tûvû
zjevnû fale‰n˘ch dealerÛ Telecomu
(v dobû, kdy jiÏ dávno jeho místo pfie-
vzala spoleãnost Telefonica O2), ná-
sledovalo noãní vloupání a vykradení
koãárkáren; jednalo se tehdy zfiejmû
o tipafie zlodûjÛ.

Jak se tedy bránit?
V souãasné dobû pfiib˘vají mûsta

a obce, které místnû platn˘mi vyhlá‰-
kami zakazují podomní prodej a nû-
kde i prodej pouliãní (tento vût‰inou
s v˘jimkou pro charitativní organiza-
ce). VÏdy je definováno, co je po-
jmem mínûno (tedy nejen prodej, ale
také nabídka zboÏí ãi sluÏeb) a dále,
Ïe takováto ãinnost, provádûna mimo
provozovnu nebo stánek obchodníka,
je na území obce zakázána (pokud
není provádûna na Ïádost zákazníka -
typicky dovoz objednané ledniãky
domÛ). Je také stanovena kontrola
dodrÏování vyhlá‰ky (tfieba na upo-
zornûní obãanÛ Mûstské policii)
a sankce.

Nûkde je tento zákaz souãástí
TrÏního fiádu (napfiíklad Bechynû,
Bfieclav, Uniãov, ·ternberk), jinde se
jedná o samostatnou vyhlá‰ku. A situ-
ace v na‰em regionu?

V Blansku bude od 1. ledna 2013
platit nafiízení ã. 4/2012, kter˘m se
vydává TrÏní fiád se zákazem podo-
mního obchodu. Podle informací zís-
kané od starosty Letovic pana
Stejskala, tûsnû pfied uzávûrkou listu,
bude tento problém projednávat na
nejbliÏ‰ím zasedání také Rada mûsta
Letovice. V Boskovicích byla na
stránky mûsta umístûna anketa, ve
které se obãané mohou k této proble-
matice vyjádfiit.

Zákazy jakékoliv ãinnosti jsou
v‰eobecnû nepopulární, ale domní-
vám se, Ïe vzhledem k stále více 
agresívním a nekal˘m praktikám po-
domních obchodníkÛ se jedná o nut-
nou ochranu pfiedev‰ím star‰ích ob-
ãanÛ, ktefií se nejãastûji stávají obûtí
neseriozního obchodníka, nebo pfií-
mo podvodníka.

Text a foto: Petr Hanáãek

PODOMNÍ OBCHODNÍCI,
NEBO PODVODNÍCI?

– ¤E·ENÍ V NA·EM REGIONU –
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Osobní auto je velk˘ dar. Jak ‰ko-
le poslouÏí? 

Nejdfiíve musím vysvûtlit na‰i
situaci. Auta jsme prozatím mûli
dvû, jednu Fabii z roku 2003, kte-
rou vyuÏívalo Speciálnû pedago-
gické centrum pfii v˘jezdech do te-

rénu. Pracovníci centra spolupracu-
jí se základními ‰kolami pfii inte-
graci ÏákÛ, provádûjí vy‰etfiení,
konzultace, popfiípadû pomáhají ro-
dinám ve vzdûlávání dûtí. Druh˘
vÛz, VW Tranzit s úpravou pro vo-
zík, jsme získali ve spolupráci se
zfiizovatelem, tedy krajem, a slouÏí
zejména k dopravû dûtí na nejrÛz-
nûj‰í akce, jichÏ se ‰kola úãastní.
Fabia uÏ pomalu dosluhuje, proto
jsem uÏ loni zvaÏovala nákup nové-
ho, ale poté, co nám byl loni i letos
rozpoãet krácen, jsem pomalu pfie-
stávala doufat. A pak pfii‰la neãeka-
nû nabídka pana inÏen˘ra ÎiÏky
z âKD Blansko Engineering, a.s. 

Nabídka darování vozu?
Takto jednoznaãnû to zpoãátku

postaveno nebylo. Zpoãátku ‰lo
o informaci, Ïe jistá rodina chce
prodat osobní vÛz s úpravou pro
vozíãkáfie, zda bychom mûli zájem.
Nic víc jsme nevûdûli. Zpoãátku
jsem hodnû váhala, ale kdyÏ pfii‰la

od v˘‰e zmínûn˘ch pánÛ nabídka,
Ïe se na vÛz sloÏí a nám ho darují,
byla vûc jasná. 

Jak˘m zpÛsobem získan˘ vÛz ‰ko-
le pomÛÏe? 

DÛleÏité pro nás je zejména to,

Jak probûhlo samotné pfiedání? 
Pfii‰li v‰ichni tfii dárci, Ing. ÎiÏka

generální fieditel âKD Blansko
Engineering a.s., JUDr. Janák, kter˘
v celé vûci fungoval jako prostfiedník
a pan Nguyen, majitel vozu. Panu
Nguyenovi jsme vûnovali obraz, kte-
r˘ namalovaly na‰e dûti. Dojalo ho
to, protoÏe zfiejmû nic neãekal, bylo
to celé velmi emotivní.

Obrazy dûtí z va‰í ‰koly jsou zná-
mé, osobnû je mám moc ráda, mají
v sobû cosi konej‰ivého. NepÛsobí
depresivnû, ani kdyÏ jsou v tmav‰ích
barvách...

To je zásluha na‰í vychovatelky
a arteterapeutky Mariky Zouharové.
U nás malují v‰echny dûti, Ïe má nû-
kdo mozkovou obrnu, to není dÛvod
nemalovat. Dostane „packu”, kterou
mÛÏe namáãet do barvy, a tou maluje.
Men‰í vûci vznikají v ateliéru, vût‰í
pak venku v atriu, kdy se plátno po-
staví na stojan nebo poloÏí na zem.
Obrazy jsou zpÛsob, jak prezentovat

na‰i ‰kolu na vefiejnosti. KdyÏ visí
v oficiálních prostorách na‰ich dárcÛ
a sponzorÛ, nûco to uÏ znamená.
Ostatnû je to vhodná forma vyjádfiení
díkÛ za poskytnutou podporu, jako
tomu bylo i v tomto pfiípadû. 

Opût se vracíme ke vztahÛm s ve-
fiejností. Obãanské sdruÏení, které
‰kola zaloÏila právû pro tyto úãely,
se jmenuje „Poãítáte s námi?” Máte
pocit, Ïe blanenská vefiejnost se
Základní ‰kolou speciální poãítá? 

Podle mû má ‰kola v Blansku do-
br˘ kredit. Pofiádáme spoustu akcí,
tfieba reprezentaãní ma‰karní ples,
kter˘ je velmi oblíben˘. KaÏdoroãnû
probíhá pfied ‰kolou setkání motorká-
fiÛ, kdy se uzavfie celá ulice, pfiitom
jsem ze strany obãanÛ nesetkala s je-
din˘m náznakem nevole. Naopak, je-
den ze sousedÛ nám zajistil potisk na
triãka. Pevnû vûfiím, Ïe je tomu tak
i díky pozitivní prezentaci ‰koly na
vefiejnosti. Lidé zkrátka o na‰í práci
ví a jsou ochotni nás podpofiit. 

Text: Klára Kuãerová

Ïe vÛz má speciál-
ní úpravu pro vo-
zík. Pfiepravit dítû
na vozíku totiÏ ne-
ní jen tak, pfiitom
dobrá tfietina na-
‰ich dûtí invalidní
vozík pouÏívá.
Také nám hodnû
pomohou tfii plno-
hodnotná místa
vzadu: témûfi v‰e-
chny dûti mají
motorické problé-
my, je problém je
stabilizovat tak,
aby za jízdy ne-
pfiepadávaly, coÏ
byl tfieba ve Fabii
problém. 

Îivot dûtem ze speciální Z· v Blansku
usnadní nov˘ dárek

Pan Nguyen Thi Nhata pfiedstavuje darovan˘ vÛz. Foto: Jan Dvofiák

Pro dûti je malování radost. Foto: Marika Zouharová

Za 20 let svého pÛsobení se Základní ‰kola speciální na ÎiÏkovû ulici
stala souãástí blanenského Ïivota. Práce jejích ÏákÛ zdobí mûstskou kni-
hovnu i prostory radnice, ‰kola se pravidelnû úãastní v˘tvarn˘ch soutûÏí
Galerie mûsta Blanska a akce Strom splnûn˘ch pfiání se stala nedílnou
souãástí adventu. Blanen‰tí obãané a podnikatelé si Základní ‰kolu speci-
ální vzali zkrátka za svou. 

DÛkazem této skuteãnosti bylo i oficiální pfiedání automobilu znaãky
Citroen Berlingo, které probûhlo 9. 10. 2012 za pfiítomnosti generálního
fieditele âKD Blansko Engineering, a. s. Ing. Emila ÎiÏky, JUDr. Stanislava
Janáka a pana Nguyen Thi Nhata. O podrobnostech a pozadí celé akce
jsem si povídala s paní Mgr. Ludmilou Konopkovou, fieditelkou Základní
‰koly speciální v Blansku. 

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM, tel.: 602 486 331
e-mail: vcik@rasino.cz

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

Provádíme 
servis, lak˘rnické 
a klempífiské práce
V·ECH znaãek 
automobilÛ.

cena

289 990 Kã vã. D
PH
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Bibliãtí andûlé mají vlíd-
nou a pfiívûtivou tváfi.
PÛvabnou a smífilivou tváfi
má také andûl smrti na so-
‰e v dolní ãásti blanenské-
ho hfibitova. U‰lechtilé ges-
to její pravice smûfiuje
k matce Zemi: „Pax aeter-
na” – (Mír navûky) pfieje
v‰em na‰im drah˘m zesnu-
l˘m, ktefií zde nalezli místo
svého posledního odpoãin-
ku. Pfii pietních vzpomín-
kách na zemfielé nám zde
vyvstanou vzpomínky souz-
nûjící ãasto se Sukovou
smuteãní symfonií Asrael. 

Bylo to v dobách, kdy vedl zdej-
‰í podnik Breitfed – Danûk, proslu-
l˘ fieditel Eduard Steckl. Podnik
byl tehdy svûtoznám˘ sv˘mi v˘-
robky z umûlecké litiny. Jednoho
osudového dne do‰lo k tragické ne-

hodû. KdyÏ jel pan fieditel s man-
Ïelkou v koãáfie údolím Punkvy,
hfimotící tovární lokálka popla‰ila
konû, ktefií povozem zacloumali
a paní Stecklová pfiitom utrpûla na
hrudi nevelk˘ úraz ozdobnou bro-
Ïí. Zanícené místo se v‰ak nedalo
vyléãit a zdravotní stav se zhor‰il
natolik, Ïe zanedlouho tomuto úra-
zu podlehla… 

V umûleckém ateliéru pÛsobil
tehdy v˘znaãn˘ sochafi, Julius Krill,
pÛvodem z Vídnû, u nûhoÏ si fieditel
Steckl objednal pro Ïenu litinov˘
náhrobek. Nejprve bylo souso‰í 
umístûno na hfibitovû na Starém
Blansku a odtud pfiemístûno na nov˘
hfibitov. Postava andûla na pÛvod-
ním souso‰í byla nahrazena jinou
variantou a její originální socha se
stala ústfiední dominantou místního
hfibitova. Julius Krill, jehoÏ práce
známe z mnoha dal‰ích skulptur,
mûl znamenitou vizuální pamûÈ kla-
sick˘ch umûlcÛ. KdyÏ hledal tváfi
pro postavu andûla, pov‰imnul si lí-
bezné dívenky Hübnerové, malé pfií-
telkynû Stecklov˘ch vnouãat. âás-
teãnû vypomohly i jeho studijní fo-
tografie a inspirován tímto dûvãe-
tem, dal po urãité dobû sochafiskému
dílu jeho reálnou podobu.

Nedávno mnozí z nás znali tuto
„Ïenu s tváfií andûla” – blanenskou
obãanku Matyldu JabÛrkovou, která
se roku 2005 doÏila poÏehnaného vû-
ku 104 let. Nejprve bydlela v dolnol-
hotském ml˘nû, pozdûji se pfiestûho-
vala do blanenského penzionu na
Píseãné. V dívãím vûku to byla zmí-
nûná dívenka Hübnerová, podle níÏ
sochafi Krill vytvofiil tváfi andûla.
JestliÏe literární klasik oznaãil „krásu
mládí za dar, ale stáfií za umûlecké dí-

lo”, platilo to u paní JabÛrkové doslo-
va. Její Ïivotní pfiíbûh byl natolik za-
jímav˘ a inspirativní, vhodn˘ snad
i pro román. Narodila se v Blansku –
Klepaãovû, v tzv. „kamenném domû”,
kter˘ stával na levém bfiehu Svitavy
naproti Klamovû huti. Mládí paní
JabÛrkové bylo ‰Èastné, plné okouzlu-
jících záÏitkÛ. Absolvovala nûmec-
kou rodinnou ‰kolu v Brnû a jako kra-
savice mûla mezi studenty mnoho cti-

ptur. Na historick˘ odkaz umûlecké-
ho lití navazují nyní také souãasné
podniky, tj. kupfi. SDB Euro – odlit-
kem monumentální sochy Milana
Rastislava ·tefánika a dal‰ími v˘-
robky, druh˘m zajímav˘m podni-
kem je také dolnolhotská umûlecká
slévárna. Obûma patfií dík a uznání,
protoÏe zdafiile navazují na dlohole-
té tradice na‰ich pfiedkÛ.    

Text a foto: -stam-
telÛ. Pozdûji se provdala
za nadlesního Josefa
Hladíka, kter˘ se stal po-
sléze aktivním dÛstojní-
kem armády. Po jeho
pfiedãasném úmrtí si vzala
za manÏela MUDr. Jana
JabÛrka. Sestavení rodo-
kmenu paní JabÛrkové by
byl patrnû nesnadn˘ úkol
i pro zku‰eného genealo-
ga. Autentické Ïivotní pfií-
hody vyprávûla paní
JabÛrková pfii besedû
v Dolní Lhotû v roce 1994
autorovi pfiíspûvku a dal-
‰ím pfiátelÛm.

Krátká vzpomínka na
paní JabÛrkovou, jejíÏ
tváfi se stala zároveÀ do-
kladem o dovednosti
zdej‰ích v˘tvarníkÛ a
umûleck˘ch slévaãÛ,
nechÈ je i zajímav˘m
pfiíspûvkem pro ãtenáfie
ListÛ regionÛ. O dal‰ích
úspû‰n˘ch dílech, které
pocházejí ze sléváren
svûdãí mj. expozice na-
cházející se v protorách
Muzea Blansko i publika-
ce s vyobrazeními jedno-
tliv˘ch umûleck˘ch skul-

• kuchyÀské linky • vestavûné skfiínû 
• kanceláfiské prostory • schody • zahradní nábytek

Jakub Plocek, Spe‰ovská 375, Rájec - Jestfiebí, tel.: 736 762 426

Pro-Nábytek V˘roba kvalitního zakázkového nábytku
Od 3D návrhu po samotnou realizaci

www.pro-nabytek.cz ELEKTROOPRAVNAELEKTRO 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

ASRAEL – vzpomínka na Ïenu s andûlskou tváfií

Paní Matylda JabÛrková.

Socha andûla smrti z blanenského 
hfibitova.
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·irok˘ sortiment sluÏeb, to je AK elektro v Letovicích

Po pfiíchodu do prodejny vás
pfiekvapí velk˘ a rozmanit˘ sorti-
ment spotfiebiãÛ, které je zde moÏ-
né zakoupit. Najdete zde praãky,
myãky, chladniãky, kuchyÀské ro-
boty a mixéry, varné konvice, ve-
stavûné spotfiebiãe do kuchynû
a drobné kuchyÀské spotfiebiãe,
audio a video techniku.

Na prodejnû také mÛÏete zakou-
pit domácí v˘robník perliv˘ch ná-
pojÛ Sodastream s ‰irokou ‰kálou
sirupÛ. Kromû prodeje AK elektro
zaji‰Èuje i servis a v˘mûnu náplní
do Sodastreamu. V jarních mûsí-
cích jsme roz‰ífiili na‰i nabídku
o zahradní techniku znaãky FI-
ELDMANN.

Vedle prodeje spotfiebiãÛ se AK
elektro specializuje také na mon-
táÏe a prodej satelitní techniky od
operátorÛ Skylink a Cslink. Dále
pan Koudelka poskytuje odborné
poradenství, které mnozí pfied ná-
kupem spotfiebiãe ocení.

Mimo bûÏnou nabídku nabízí
AK elektro v˘bûr z mûsíãního letá-
ku Planeo Elektro se zv˘hodnûn˘-
mi cenov˘mi nabídkami, kter˘ je

rozná‰en po‰tou. Firma také zaji‰-
Èuje rozvoz nov˘ch a svoz star˘ch
spotfiebiãÛ od zákazníkÛ. Pfiímo na

prodejnû si pak zákazník mÛÏe ne-
chat zprostfiedkovat splátkov˘ pro-
dej od spoleãností Home Credit

a Cetelem. Pan Koudelka je‰tû do-
dává: „Na‰im cílem je individuální
pfiístup ke kaÏdému zákazníkovi,
aby se pfii koupi cítil dobfie a spo-
kojenû. SnaÏíme se mu poradit
a pomoci pfii v˘bûru spotfiebiãÛ.
Na‰ím mottem je spokojen˘ zá-
kazník, kter˘ se k nám bude rád
vracet. V‰em na‰im stávajícím
a nov˘m zákazníkÛm dûkujeme za
pfiízeÀ, kterou nám projevují,
a pfiejeme jim hezkou dobu ad-
ventní.” Dal‰í informace vãetnû
nabízeného sortimentu najdete na
www.akelektro.eu.

Text: Martin Polick˘
Foto: Antonín Koudelka

AK elektro, s.r.o.
âeskobratrská 1067

679 61 Letovice
Tel.: 777 733 585

e-mail: akelektro@seznam.cz

www.akelektro.eu

Snad kaÏd˘ obyvatel Letovic, kter˘ potfiebuje koupit spotfiební elektrotechniku, nav‰tíví pana Antonína Koudelku a je-
ho prodejnu AK elektro v Letovicích. Od loÀského roku je firma pfiestûhována v novû zrekonstruovan˘ch prostorách na
ulici âeskobratrská 1067, vedle prodejny Albert. Na 300 m2 si opravdu kaÏd˘ zákazník najde a vybere to, co mu právû
chybí ãi co by potfieboval koupit. 

Prodejna AK elektro v Letovicích.
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➨ Prodám zámeãnick˘ svûrák zn. ZNYORK 
125 mm, 100% stav, cena dohodou, tel.: 732
676 139. 
➨ Prodám men‰í ‰uplíkov˘ mrazák 
(3 ‰uplíky), v perfektním stavu, nevyuÏit˘, cena
2.500 Kã, tel.: 739 308 317. 
➨ Prodám levnû ruãnû vyrábûné ‰perky. 
Foto dodám emailem nebo osobní v˘bûr moÏn˘
dle domluvy, email: susanah11@seznam.cz, tel.:
602 283 832. 
➨ Prodám slivovici 300 Kã/litr, 
tel.: 516 432 250 – záznamník. 
➨ Prodám ãasopisy Kvûty, kus 12 Kã. 
MoÏno stál˘ odbûr, Blansko, tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám byt OV 1+1 Blansko-Sever, 46 m. 
Bez R.K. Info na tel.: 604 625 207. 
➨ Prodám levnû pultov˘ mrazák, 
objem cca 120 l, star‰í praãku zn. ROMO a Ïdí-
maãku, cena dohodou, tel.: 605 909 476. 
➨ Prodám plynov˘ kotel Therm 20LX,

stáfií 7 let, ve 100% stavu. Pofiizovací cena 18.500
Kã, nyní 4.000 Kã, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám opravdov˘m zájemcÛm uãebnice
nûmãiny, angliãtiny a francou‰tiny, dále ãesko-
nûmecké, ã.-anglické, ã.-francouzké a ã.-ruské
vojenské slovníky a rÛzné vojenské pfiedpisy, vût-
‰inou technické. Dále prodám ãasopisy
Vojenského historického ústavu „Vojenská histo-
rie” roãníky 1993 – 2007, tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám DB 2+kk, 56 m2, novostavba, 
2 lodÏie, ãásteãnû zafiízen˘, lokalita Píseãná, dob-
rá dostupnost bus, vlak, ‰kola, ‰kolka, obchod,
dûtské hfii‰tû, cena 1.150.000 Kã, popfi. dohoda,
bez RK, tel.: 723 776 839. 
➨ Prodám laminátovou, plovoucí podlahu 
La Cultura, dekor borovice snûÏná - originální ba-
lení, 15 let záruka na otûr, tlou‰Èka 8 mm, 8 balí-
kÛ (1 balík - 1,996 m2) cca 16m2 + 6 obvodov˘ch
li‰t ve stejném dekoru. Cena 4000 Kã, tel.: 773
464 543. 
➨ Prodám motocykl Yamaha YBR 125 ccm,
r. v˘roby 2008, najeto 6300 km. PÛvodní cena 59
900, prodejní cena 40 000 Kã. DÛvod prodeje –
zdravotní dÛvody, tel.: 607 209 877. 

➨ Pronajmu - prodám garáÏ v Blansku 
– Sloupeãník, tel.: 602 724 073. 
➨ Pronajmu zafiízen˘ byt 2+1 v RD v Blansku, 
8 500,-/mûs., tel.: 605 909 476. 
➨ Pronajmu garáÏ na ul. 9. kvûtna v BK, 
800 Kã/mûs., tel.: 605 909 476. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Letovicich, tel.: 608 370 055.
➨ Dlouhodobû pronajmu samostatn˘ byt 
v rodinném domû v Blansku na Havlíãkovû ul.-2 +
pfiedsíÀ + jídelna + kuchyÀ (zafiízená s myãkou) +
koupelna s WC + malá zahrádka. 8500 + 3250 kã
inkaso, tel.: 773 639 616. 
➨ Daruji za odvoz vût‰í mnoÏství kvalitního, 
koÀského hnoje (slámov˘). Odvoz moÏn˘ po tele-
fonické domluvû tel.: 773 464 543. Lokalita:
Svitávka - Sasina, 5 km od Letovic.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pro svou dceru, V· 34 rokÛ, 
mámu dvou dûtí (3 a 6 rokÛ) hledám muÏe,
kter˘ by byl dûtem kamarádem a jí partnerem
i kamarádem souãasnû. Nyní spoleãnû dokon-
ãujeme stavbu dvougeneraãního RD, kde bych
byl rád, kdybychom Ïili v‰ichni spoleãnû.
Dcera má zájem o pfiírodu, domácí práce
a o rodinu. Tel.: 602 507 616. 
➨ Milá Ïena sympatického vzhledu,
drobnûj‰í postavy, 29 let, by zde ráda poznala
aktivního muÏe na úrovni. Rozvedená a v péãi
mám syna. Rádi sportujeme, máme rádi v˘lety
i pfiírodu. Ze zaãátku jsem k lidem spí‰e uza-
vfienûj‰í, ale jsem pfiímá. Starám se o vlastní
domácnost. Nekoufiím a nepiji. Hledám váÏn˘
vztah zaloÏen˘ na lásce a porozumûní, tel.: 608
224 128. 
➨ 35 let˘ muÏ hledá 30-34 letou
hodnou ‰tíhlou Ïenu s dobr˘m srdíãkem, ne-
kufiaãku, pro váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛ-
vûry a tolerance. Îít jeden pro druhého, zkrát-
ka Ïenu pro Ïivot, tel.: 605 303 918.
➨ Rád bych se seznámil se Ïenou 
pro navázání váÏného vztahu. Jsem 42/176/75
– rozveden˘, S·, nekufiák. Pofiád vûfiím na lás-
ku a trval˘ vztah. Zajímám se o pfiírodu a v˘le-
ty do ní. Jsem z okolí Blanska, SMS prosím na:
606 828 070. 
➨ Hledám pfiítelkyni z Blanska, Boskovic
a okolí. Vûk nejlépe 50-55 let, není v‰ak pod-
mínkou. Se zálibami o okrasnou zahradu, cha-
tafiení. Jsem S·, 60/176/79, tel.: 722 034 915.➨ Hledám garáÏ v Blansku, tel.: 773 453 628.

¤ádková inzerce 
LISTÒ REGIONÒ

je dostupná 
také online na 

www.listyregionu.cz

Chcete inzerovat? Volejte 606 931 795 
nebo pi‰te na listyregionu@seznam.cz

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ
➨ Koupím v Blansku men‰í byt v dobrém stavu,
tel.: 724 118 370. 
➨ 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.svoboda@email.cz. 

KOUPÍM

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

Byt 2+1 OV v Mor.
Chastové - Brnûnci
ve 2. patfie/2 o CP 61
m2. Voln˘ ihned. Cena
890 000 Kã vã. vyba-
vení + provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 3+1 se zahradou
o CP 456 m2

v Boskovicích.
Cena 1 960 000 Kã
+ provize RK. 
Tel.: 733 713 239

Komerãní objekt 
(b˘valé ‰koly v zapoã.
rekon.) v Kfietínû o
CP 1024 m2. 
Cena  2 490 000 Kã +
provize RK. 
Tel.: 733 713 239

RD Rozhraní 3+1 se
zahradou 
o CP 2749 m2. Voln˘
ihned. 
Cena 1 090 000 Kã 
+ provize RK. 
Tel.: 733 713 239

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

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

V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ jsme vylosovali tfii v˘herce ze sou-
tûÏe zapomenut˘ch receptÛ. Dnes zvefiejÀujeme druh˘ vylosovan˘

recept paní Ivony ·imkÛjové ze Lhoty Rapotiny na D˘Àovou polévku.
Budeme potfiebovat: 1 cibuli, 2 strouÏky ãesneku, kousek ãerstvého zázvoru, asi ãtvrtku 
oranÏové d˘nû, kousek másla, 2 lÏíce kari kofiení, 1 kufiecí bujón, 1 zakysanou smetanu.
Cibuli, ãesnek, zázvor oloupeme, pokrájíme nadrobno, d˘ni na hranolky. Rozpustíme máslo,
pfiidáme cibuli, ãesnek, zázvor, zamícháme a pfiidáme kari kofiení. Zalijeme asi 1 l vody, pfiidá-
me kufiecí bujón a d˘ni, vafiíme asi 30 minut. Podle chuti osolíme. Hotovou polévku mÛÏeme
rozmixovat, nakonec zamícháme kysanou smetanu. 
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Kfiemílek na stanovi‰ti u hradu rozdával dûtem lampiony.

Tûlov˘chovná jednota TJ Rytmus
v Boskovicích slaví letos 25 let od své-
ho zaloÏení. S tím souvisí celá fiada ak-
cí. Nûkteré se v‰ak konají kaÏdoroãnû
pravidelnû. 

V nedûli 28. fiíjna vyrazily dûti s rodi-
ãi na jiÏ ‰estnáct˘ roãník vycházky pod-
zimní pfiírodou Z pohádky do pohádky
za veãerníãkem. I kdyÏ panovalo velmi
chladné poãasí se snûhov˘mi pfieháÀka-
mi, zúãastnilo se pfies sto dûtí s dopro-
vodem, tedy kolem 250 lidí. Trasu le-
movaly pohádkové bytosti z veãerníãkÛ.
Tfieba populární Rákosníãek, Bob
a Bobek, Kfiemílek, VochomÛrka a mno-
hé dal‰í, jeÏ nejmen‰í uspávají z televiz-
ní obrazovky. Po splnûní jednoduch˘ch
úkolÛ se na prostranství pfied zfiíceninou
stfiedovûkého hradu rozhofiel táborák
a zavonûly peãené bufity. Závûr tvofiilo
promítání krátk˘ch pohádek v jiÏ z‰efie-
lém letním kinû.

Pfiedsedkynû TJ Vûra Opatfiilová k to-
mu fiekla: „Touto akcí neformálnû osla-
vujeme kaÏd˘ rok datum vzniku âesko-
slovenské republiky na sklonku fiíjna
1918. Pohádkové bytosti vytvofiily na‰e
cviãitelky a pfiipravily i soutûÏe. Akce
byla zafiazena do projektu Pohybem ke
zdraví napfiíã generacemi. V sobotu 10.
listopadu jsme otevfieli dvefie ·koliãky
u Mûstsk˘ch lázní ‰iroké vefiejnosti. Ve
v‰ech tfiech tûlocviãnách a posilovnû si
obãané mohou za odborné asistence za-
sportovat a seznámit se s ãinností na‰í TJ
Rytmus. Poãátkem prosince (termín
upfiesníme) se zamûfiíme na tûhotné Ïeny,
které se pomocí cviãení tak mohou pfii-
pravit na porod. Dûkujeme za trvalou
podporu a pfiízeÀ V‰eobecné zdravotní
poji‰Èovnû âR,” dodala Vûra Opatfiilová.

Více: http://www.tjrytmus.cz/
Text: Lubo‰ Su‰il 

Foto: Archiv TJ Rytmus Boskovice

Postaviãky z veãerníãkÛ se hemÏily pod hradem
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 13. prosince 2012, uzávûrka je 3. prosince 2012.

V první polovinû listopadu, pfiesnûji v pátek 9., zaÏila letovická kultura men‰í pozdviÏení v podobû kon-
certu pop rockové skupiny Mandrage, která vystoupila v místním kulturním domû. A my jsme byli u toho.
Spoleãnû s námi mohli b˘t na místû i v˘herci bleskové soutûÏe, kterou Listy regionÛ vyhlásily minul˘ mû-
síc. Vylosovan˘mi ‰Èastlivci byli: Pavel JankÛ, Marie VaÀková a Petra Adámková. 

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník I. Vychází v nákladu 15 000 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy
ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Mandrage rozvífiili letovick˘ kulturák

Je‰tû pfied koncertem se nám poda-
fiilo „ulovit” na pár otázek zpûváka
a kytaristu Pepu Bolana a baskytaris-
tu Michala Faitla, alias Coopiho.
KlukÛm jsme poloÏili otázky, které
jste nám zasílali na email a které vás
nejvíce zajímaly.

Kluci, ãtenáfii nám na email zasílali
otázky, na které by chtûli znát odpovû-
di a na které se báli zeptat. My jsme
z nich vybrali pár nejãastûji se vysky-
tujících. VÛbec nejvíc ãtenáfie zajímá,
kdo vám pí‰e texty?

Michal Faitl: Texty nám pí‰e ná‰ ky-
tarista Pepa Bolan a to z naprosté vût‰i-
ny. Zhruba tak z 96,3 %, ze zbyl˘ch 3,7
% se o to stará VíÈa.

Dostali jste se na Slavících mezi Top
10 kapel, které mají prozatím nejvíce
hlasÛ. Co na to fiíkáte? Vûfiíte si na zís-
kání Slavíka?

Pepa Bolan: Tak máme z toho urãi-
tû radost, my máme radost z kaÏdého
úspûchu ãi ocenûní. O to cennûj‰í to
je, kdyÏ nám na Slavících posílají
hlasy lidi a neudûluje nám je jenom
nûjaká porota na základû svého ná-
zoru. Samozfiejmû za Slavíka by-
chom byli rádi.

Michal Faitl: Jsme hlavnû rádi, Ïe
jsme se dostali do fáze, kdy nás uÏ li-
di nejen znají, Ïe je to nûjaká kapela,
která nahrála singl ·rouby a matice,
ale Ïe uÏ si nás zaãínají pfiifiazovat ke
skupinû Mandrage. A toto je pro nás
velik˘ pokrok.

Teì jezdíte hodnû po festivalech.
Chystáte se na Colours of Ostrava?

Pepa Bolan: No, já nevím. Jak je vÛ-
bec Ostrava od Letovic daleko? 200-
250 km? Já koncerty nedomlouvám, to-
to dûlá ná‰ management. Colours mi
v‰ak pfiipadne jako trochu jinak zamûfie-
nej festival, kde hrají spí‰ zajímav˘ 
etnick˘ záleÏitosti a alternativu. Nevím,
jestli my se na tento festival hodíme, ale
kdyÏ nás tam nûkdo pozve, tak tam rádi
zahrajeme.

Michal Faitl: Toto je snad jedinej fes-
tival, kterej jsme je‰tû nenav‰tívili.
TakÏe pokud by byla moÏnost, byli by-
chom urãitû rádi.

UÏ jen poslední otázeãka. Jak vlast-
nû název skupiny vznikl?

Pepa Bolan: Jo, toto je spí‰ otázka na
prcky, protoÏe my s Michalem jsme do

kapely pfii‰li, kdyÏ uÏ to bylo. Údajnû
by to ale mûlo b˘t tak, Ïe kdyÏ Mates
s VíÈou hráli spolu první koncert a mûli
vystupovat, tak ten moderátor, co to tam
uvádûl, se jich ptal, jak je má uvést? Oni
mu fiekli, Ïe nemají jméno, aÈ tam nûco
vymyslí, tak on je pak uvedl jako
Mandrage. TakÏe takto to nûjak vzniklo.

Chtûli byste je‰tû na závûr nûco do-
dat?

Michal Faitl: Jo, dostali jsme tu oprav-
du dobr˘ fiízky. (smích)

Kulturní dÛm zaplnili fanou‰ci a fa-
nynky rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin, jako
pfiedkapela zahrála skupina A Banquet –
praÏská kapela hrající vlastní styl FU-
TU-ROLL, která Mandrage fanou‰ky
náleÏitû „zahfiála”.

Martin Polick˘
Foto: Katefiina Kuãerová

Mandrage to rozjeli na pódiu v plné parádû.

Pepa Bolan (s kytarou) a Vít Star˘ pfii vystoupení.
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