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Ingredience
800 g kapra, 200 g kofienové

zeleniny, 300 g su‰eného ovoce
(meruÀky, ‰vestky, jablka, nebo
co je k dispozici), 50 g loupan˘ch
mandlí, 250 ml ãerveného vína,
sÛl, divoké kofiení, celá skofiice,
60 g másla, koleãka citronu na
pfiizdobení.

Pfiíprava
Porce kapra osolte a nechte

v chladu odleÏet. Krátce povafite
ãervené víno s divok˘m kofiením
a skofiicí. Na tenké nudliãky na-
krájenou kofienovou zeleninu,
pfiekrájené su‰ené meruÀky,
‰vestky a jablka vloÏte do zapé-
kací nádoby, zalijte vínem svafie-
n˘m s divok˘m kofiením a skofii-
cí (odvar z kofiení a vína scedíme
pfies sítko a tím odstraníme kofie-
ní). V‰e v mírnû zahfiáté troubû
rozpeãte, aby ovoce zmûklo.
Poté do smûsi ovoce a zeleniny
zatlaãte porce kapra kÛÏí navrch.
Na kaÏdou porci dejte plátek
másla a posekané mandle. Peãte
v troubû pfii 180 stupních cca 8 –
10 minut, podle velikosti porcí.
Pfiizdobíme nakrájen˘mi koleã-
ky citronu.

VÁNOâNÍ HODOVÁNÍ NETRADIâNù

KAPR NA âERNO S OVOCEM

Menu slavnostní veãefie na ·tûdr˘ den patfií k nemûnn˘m zvykÛm kaÏdé rodiny. Av‰ak okolo Vánoc, pfiedev‰ím v do-
bû mezi vánoãními svátky a Silvestrem, je prostor na vyzkou‰ení pochoutek, které jsme je‰tû neochutnali. A vÛbec
není nutné pátrat po lan˘Ïích, ãínsk˘ch houbách, a jin˘ch delikatesách; staãí zkusit pfiipravit klasické suroviny tro-
‰ku jinak, neÏ jsme zvyklí. Jako inspiraci pfiiná‰íme pár receptÛ, které jste moÏná právû vy je‰tû nevyzkou‰eli.

Ingredience
1 kapr, 6 strouÏkÛ ãesneku, ‰pet-

ka soli, 1 lÏíce hladké mouky, tro‰ka
mleté papriky, 3 lÏíce sádla, 1 cibu-
le, 2 lÏíce nastrouhaného kfienu.

Pfiíprava
Kapra si pfiipravíme na jednotli-

vé porce. Porce kapra potfieme
ãesnekem utfien˘m se solí a ne-

cháme je v chladu odleÏet a nejlé-
pe pfies noc. Potom porce kapra 
obalíme v mouce smíchané s pap-
rikou, vloÏíme do pánve na roze-
hfiáté sádlo a pfiidáme k nim cibu-
li nakrájenou na kostiãky a na-
strouhan˘ kfien. Opeãeme z obou
stran a podáváme s brambory.

Dal‰í recepty na stranû 2.

KAPR PO ÎIDOVSKU

VáÏení a milí ãtenáfii,
dûkuji vám za va‰i pfiízeÀ, pozitivní ohlasy na noviny jako takové, 

za va‰e pfiíspûvky a zájem, s jak˘m se úãastníte na‰ich soutûÏí.
VáÏím si toho, Ïe v dne‰ní hektické a rychlé dobû si najdete ãas, 

kter˘ strávíte v klidu u na‰ich ListÛ regionÛ. 
RovnûÏ velk˘ dík patfií i firmám a jednotlivcÛm, 

ktefií se v na‰ich novinách prezentují. VáÏím si jejich dÛvûry.
Za cel˘ organizaãní t˘m vám v‰em pfieji klidné vánoãní svátky, 

pohodu u rodinného krbu a v novém roce 2013 hlavnû hodnû zdraví, 
radosti z va‰ich dûtí, spokojenosti a osobních i pracovních úspûchÛ. 

Renata Kuncová Polická.

POZOR - SoutûÏ ListÛ regionÛ o zahradní nÛÏky zn. Fiskars, 
které vûnovala prodejna Mountfield a.s., Boskovice. Více na stranû 14
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VÁNOâNÍ HODOVÁNÍ NETRADIâNù

Ingredience
Asi 2kilová husa, 1 vût‰í drobnû

pokrájená cibule, olej nebo husí

sádlo, 5 strouÏkÛ utfieného ãesne-
ku, 2 ‰álky hrachu, 2 ‰álky krup, 2
lÏiãky soli, 1/2 lÏiãky pepfie, 1/2
lÏiãky mletého zázvoru, v˘var ne-
bo voda, olej.

Pfiíprava
Oãi‰tûnou husu naporcujte, 

osolte a opeãte ze v‰ech stran na
oleji nebo husím sádle spolu s ci-
bulí. Pfiedem namoãen˘ hrách
a kroupy pfiidejte k huse, opepfiete,
pfiidejte zázvor a ãesnek a v‰e
vloÏte do velkého hrnce. Podlijte
v˘varem nebo vodou a pomalu asi
2 hodiny duste. 

·OULET S HUSOU
Ingredience
220 g ‰paldové mouky, 100 ml ole-

je, 100 g su‰en˘ch ‰vestek, 30 g tfiti-
nového cukru, 5 polévkov˘ch lÏic
medu, 2 polévkové lÏíce citronové
‰Èávy, 40 g ãerstvého zázvoru, 1/2 ká-
vové lÏiãky prá‰ku do peãiva.

Pfiíprava
·paldovou mouku nasypeme do

misky, pfiidáme prá‰ek do peãiva, tfiti-
nov˘ cukr, na jemno nastrouhan˘ ãer-
stv˘ kofien zázvoru a promícháme.
Pfiidáme olej s citronovou ‰Èávou
a medem. V‰e vypracujeme v tûsto.
Su‰ené ‰vestky nakrájíme na malé

kostiãky a pfiimícháme do tûsta. Na
plechu vyloÏeném peãicím papírem
tvofiíme malé hromádky, které peãe-
me v troubû rozehfiáté na 180 °C asi
15 minut. Upeãené cookies pfiendáme
na vál a necháme vychladnout.

pfii toulkách po www posbíral ph

COOKIES SE ·VESTKAMI
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Práce jsou v plném
proudu.

V pondûlí 19.11.2012
byly zahájeny stavební
práce I. etapy rekonstrukce
radnice nám. Svobody 3,
spoãívající v rekonstrukci
obfiadní sínû dle architekto-
nického návrhu Ing. arch.
Moniky Sirné z firmy AB-
RAS s. r. o.. Vlastní dílo
v‰ak bylo zahájeno mno-
hem dfiíve (nepoãítaje v to,
s omluvou, a ne men‰í dÛ-
leÏitostí, vlastní projekãní
pfiípravu), v˘robou umû-
leckého mobiliáfie, osvûtle-
ní a prosklené reliéfní stû-
ny z umûlecké dílny a dle
návrhu sochafie a skláfiské-

ho v˘tvarníka pana Valéra
Kováãe, s jehoÏ prací je
moÏné se mimo jiné sezná-
mit v blízkém okolí a to
v kapli sv. Václava a sv.
AneÏky âeské v obci ·o-
‰Ûvka. Obfiadní síÀ bude
dokonãena v tomto roce. 

V roce 2013 bude po-
kraãováno II. etapou a to
rekonstrukcí vestibulu rad-
nice a vytvofiením chybûjí-
cího zázemí této obfiadní
sínû - tzn. ‰atny, toalety. 

MÚ - odbor investiãního
a územního rozvoje

Foto: Mgr. Yvonna Havlíãková

SVATEBâANÉ SE MOHOU Tù·IT NA
NOVOU OB¤ADNÍ SÍ≈ V BLANSKU

Ilustraãní foto.

Îádáme obãany mûsta Blanska i mûst-
sk˘ch ãástí, aby opûtovnû odkládali v mûsí-
ci lednu vánoãní stromky do bezprostfiední
blízkosti míst, kde jsou umístûny nádoby na
separaci (barevné kontejnery). Odtud budou
sváÏeny svozovou firmou v mûsíci lednu
2013 a to kaÏdé pondûlí. 

Obãané mohou vyuÏít k odkládání vá-
noãních stromkÛ i sluÏeb obou sbûrn˘ch
stfiedisek odpadÛ (dále jen SSO) umístû-
n˘ch v Horní Lhotû a na ul. Na Brankách
v Blansku. Obû SSO mají provozní dobu 
úter˘ aÏ ãtvrtek od 10 – 17 hod., v pátek od
10 – 18 hod. a v sobotu od 8 – 12 hod.
SSO Horní Lhota - tel.: 516 418 440 
SSO na ul. Na Brankách - tel.:723 578 034 

MÚ - odbor komunální údrÏby

POVÁNOâNÍ SVOZ VÁNOâNÍCH
STROMKÒ 

Úãastníci pochodu pfied startem.

DDM Blansko pofiádalo 4. prosince
akci pro dûti i rodiãe pod názvem
Pochod za Mikulá‰em.

Start i cíl byl u DDM, kdy je‰tû za
svûtla a to v 16.00 hodin v‰ichni vyrazi-
li po pfiedem naplánované trase, kde mu-
seli splnit na 3 stanovi‰tích rÛzné úkoly.
Akce byla podporována VZP, zúãastnilo
se jí cca 150 lidí, z toho 80 dûtí. Trasa
mûla asi 2 km, coÏ nebyl problém ani pro

ty nejmen‰í a proto, kdyÏ dorazili v‰ich-
ni do cíle, uÏ zde na nû ãekala mikulá‰-
ská druÏina, která v‰em dûtem rozdávala
mikulá‰ské balíãky. K obãerstvení po
pochodu byl pfiipraven ãaj a koláãky.
KrouÏek street dance se postaral o krás-
né vystoupení „âERTIC” a na konec ce-
lé akce v‰ichni shlédli mal˘ ohÀostroj. 

Text: RePo
Foto: Mgr. Tomá‰ Zachoval

MIKULÁ·SK¯ POCHOD S DDM
BLANSKO

„âertice” z taneãní skupiny QUESTIONMARK.

Mikulá‰ská nadílka.

Ve ãtvrtek 6. prosince bylo v M· na
Divi‰ové ulici veselo. Dûti mûly besídku,
pfiipravily si spoleãnû s p. uãitelkami pro
rodiãe, prarodiãe, tety a v‰echny, kdo se
pfii‰el podívat krásné programy a je‰tû pfii-
‰el Mikulá‰! Tomu dûti zazpívaly a pak

dostaly dáreãky. Po nadílce bylo na-
chystáno pro v‰echny vánoãní cukroví,
kafíãko a obãerstvení. Paní uãitelky a ku-
chafiky pfiipravily v‰em pfiíjemné a hezké
adventní odpoledne. Text: RePo

Foto: Veronika Pivodová

MIKULÁ·SKÁ BESÍDKA A NADÍLKA
V M· NA DIVI·OVÉ ULICI

Dûti pfii pfiedstavení.

‰titou nemocnice rÛzné rehabilitaãní pro-
cedury. 

Nemocnice Blansko tohoto zamûstnan-
ce neeviduje a od jeho nabídek vefiejnosti
se zcela distancuje. 

Vpfiípadû, Ïe vás tento lékafi nav‰tíví a bu-
de sluÏby pod zá‰titou Nemocnice Blansko
nabízet, kontaktujte Policii âR na lince 158
nebo Mûstskou policii na lince 156. 

Bc. Katefiina Ostrá, tisková mluvãí

V Blansku a okolí se pohybuje lékafi,
kter˘ se pfiedstavuje jako MUDr. Pavel
Richtr. Identifikuje se dále jako zamûstna-
nec Nemocnice Blansko a nabízí pod zá-

NEMOCNICE BLANSKO VARUJE
VE¤EJNOST

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2013 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Ing. Lubomír Toufar, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko: Foto: Radek Opatfiil
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âKD Blansko Engineering, a.s. v Polsku
âKD Blansko Engineering, a.s. spoleãnû s firmou TurboCare Sp. z o.o. 
uzavfiela koncem mûsíce fiíjna 2012 se spoleãností TAURON Ekoenergia,
Sp. z o.o., kontrakt na provedení v˘mûny dvou stávajících soustrojí
Francisov˘ch turbín, pracujících na vodní elektrárnû Wroc∏aw I. v Polsku.
Vodní elektrárna Wroc∏aw I. byla zbudována na zaãátku 20. století na fie-
ce Odfie, v blízkosti historického centra mûsta Wroc∏aw.

V rámci realizace tohoto projektu budou dvû stávající soustrojí kompletnû
nahrazena nov˘mi Kaplanov˘mi turbínami vãetnû generátorÛ o jednotko-
vém v˘konu 900 kW. Nová soustrojí budou vykazovat lep‰í provozní para-
metry, jako je vy‰‰í v˘kon, úãinnost atd. Souãástí projektu je mimo jiné
provedení úpravy a optimalizace prÛtoãné ãásti dle hydraulického profilu
âKD Blansko Engineering, a.s. 

Pro tuto zakázku bude spoleãnost âKD Blansko Engineering, a.s. dále za-
ji‰Èovat dodávku mechanick˘ch ãástí obou nov˘ch turbín vã. zpracování
projektové a v˘robní dokumentace.

Získáním této prestiÏní zakázky spoleãnost âKD Blansko Engineering, a.s.
opût potvrdila svoji profesionalitu v oblasti „hydro” na polském trhu. Wroc∏av – pohled do elektrárny. 

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.

Mohou kmeny Ïijící „na úrovni doby
kamenné” na‰i vyspûlou západní civili-
zaci nûãemu nauãit? VÏdyÈ uÏ Thomas
Hobbes v 17. Století oznaãil Ïivot pfií-
rodních národÛ za odporn˘, surov˘
a krátk˘. Antropologové Ruby B. Lee
a I. DeVore, ktefií zkoumali lovecko-
sbûraãskou kulturu KungÛ na severozá-
padû Botswany, nám ale nabídli trochu
jin˘ obraz Ïivotního stylu jednoho z pfií-
rodních národÛ.

Pfii v˘zkumech v roce 1968 zjistili, Ïe
jejich pfiíjem kalorií a bílkovin v prÛmûru
pfiesahuje hodnoty doporuãované OSN.
Typ stravy a klidné Ïivotní tempo mají
vliv na to, Ïe Kungové netrpí vysok˘m
krevním tlakem, arterosklerózou, Ïalu-
deãními vfiedy ãi kfieãov˘mi Ïilami. 

KdyÏ Kungové pfiesáhnou ‰edesátku,
jdou na odpoãinek a ostatní se o nû stara-
jí. Kungové se v prÛmûru sice nedoÏívají
tak vysokého vûku jako pfiíslu‰níci zá-
padní civilizace, ale oproti nám mají více
ménû jistotu, Ïe budou v pokroãilém vû-
ku ctûn˘mi ãleny spoleãnosti pro své
zku‰enosti a Ïivotní moudrost.

JelikoÏ pracují dvanáct aÏ devatenáct
hodin t˘dnû, nejsou uspokojováním
sv˘ch základních Ïivotních potfieb nijak
v˘raznû zatûÏováni. MuÏi i Ïeny mají do-
statek volného ãasu na odpoãinek, ná-
v‰tûvy a spoleãensk˘ Ïivot a oproti nám
rozhodnû netrpí ãasovou chudobou.

Na pfiíkladu veselé historky Lee de-
monstruje, jak Kungové efektivnû 
ochraÀují svoji kulturní integraci. V do-

bû svého terénního v˘zkumu chtûl
KungÛm udûlat radost a pfiekvapit je
dárkem k VánocÛm. Vûdûl, Ïe oceÀují
tuãné maso, a tak jim na trhu koupil
dobfie vykrmeného vola a oznámil jim,
jak˘ dárek pro nû má. V‰ichni Kungové
do jednoho mu sdûlili, Ïe se jedná o ne-
hodnotné zvífie, ze kterého nebudou mít
velk˘ poÏitek. KdyÏ pfii‰ly Vánoce,
Kungové vola porazili a s chutí snûdli.
AÏ poté mu sdûlili dÛvod svého vlaÏné-
ho chování. Z praxe vûdûli, Ïe mlad˘
muÏ, kter˘ na lovu získá mnoho masa,
mÛÏe ztratit soudnost a uvaÏovat o sobû
jako o velkém náãelníkovi. Bez rokÛ
zku‰eností se stane py‰n˘m ãlovûkem
a ostatní by mohl zaãít povaÏovat za
své sluhy. Odmítali kaÏdého, kdo se

UÏívat Ïivota? Uãme se u KungÛ!
Podle agenturních zpráv byl v uplynul˘ch t˘dnech objeven dal‰í neznám˘ indiánsk˘ kmen, kter˘ dosud ne-

byl v kontaktu s civilizací. Domorodci Ïijí na pomezí Brazílie a Peru. V Amazonii podle skupiny Survival
International, která se snaÏí tyto kmeny chránit pfied zánikem, mÛÏe Ïít je‰tû dal‰ích 20, moÏná i 40 rÛzn˘ch
skupin indiánÛ, ktefií neudrÏují styky s okolním svûtem.

chlubí, jelikoÏ jednou by mohl nûkoho
ve svém sebeopojení tfieba i zabít.
Moderní civilizace bohuÏel podobné 
ochranné mechanismy ztratila a jejich
pfiítomnost by rozhodnû mûla pozitivní
vliv na du‰evní zdraví nás v‰ech.

PhDr. Jindfiich Urban, Ph.D.
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Mûsto Boskovice dlouho usilovalo
o vydání reprezentativní obrazové pub-
likace o mûstû, vÏdy v‰ak scházely pení-
ze na její vydání. AÏ v leto‰ním roce na-
bídl Dominik BoÏek, ãlen rodiny
Mensdorff–Pouilly a místostarosta
Boskovic, financování této publikace
prostfiednictvím rodinné spoleãnosti MP
Holding. Práce na knize zaãaly v ãer-
venci leto‰ního roku a tiskárna Artron
Boskovice knihu dokonãila v pátek 30.
listopadu.

V rámci rozsvícení vánoãního stromu
v Boskovicích v nedûli 2. prosince tak mo-
hl na Masarykovû námûstí pfiedat Dominik
BoÏek starostovi Boskovic Jaroslavu
Dohnálkovi první v˘tisk nové knihy
Boskovice – mûsto sedmizubého hfiebene.

K vydání knihu pfiipravil Jaroslav
Parma, grafickou úpravu provedla Elen
Marta Kudriová z tiskárny Artron. Na 120
stranách je více neÏ 150 fotografií a kreseb.
Texty jsou v ãe‰tinû, angliãtinû a nûmãinû.
Ve dvou hlavních kapitolách Dûdictví mi-

nulosti a I my tvofiíme histo-
rii je zachycena jak historie,
tak souãasnost Boskovic ja-
ko moderního mûsta s boha-
tou kulturní tradicí s dÛrazem
na obrazovou ãást.

Knihu vydalo mûsto Bos-
kovice v nakladatelství
Franti‰ek ·alé Albert Bos-
kovice. 

Nová kniha Boskovice –
mûsto sedmizubého hfiebe-
ne je originálním vánoãním
dárkem pro vás i pro bos-
kovické firmy. Koupit si ji
mÛÏete v Mûstském info-
rmaãním stfiedisku Bosko-
vice, v Knihkupectví Kra-
jíãek na Masarykovû ná-
mûstí a v Muzeu Bosko-
vicka za 280 Kã. 

Text: Jaroslav Parma
Foto: Vladimír Fri‰

Mikulá‰, andûl i ãert pfii nadílce.

Ve stfiedu 5. prosince v 9.00 nav‰tívil
dûtské oddûlení boskovické nemocnice
Mikulá‰ s andûlem a ãertem. Dûti dosta-
ly sladkosti, ovoce, ãokoládové figurky
a také pastelky a papírové bloky. 

„Mikulá‰ s doprovodem pfii‰el na dût-
ské oddûlení dopoledne z toho dÛvodu,
aby dûti, které byly odpoledne propu‰tû-
ny domÛ, nepfii‰ly o tento záÏitek,” po-
pisuje námûstkynû pro ekonomiku
a správu Jolana Vinická. Dárky, které
dûti dostaly, rozdûlily sestfiiãky a lékafii.
Dûti dostaly rovnou dva balíãky – jeden
od nemocnice a druh˘ od Vodárenské

akciové spoleãnosti. „Nûkteré dûti mají
dietu, proto je nutné pohlídat, co které
dítû dostane,” fiíká fieditel boskovické
nemocnice Rostislav Verner. 

Boskovickou nemocnici nav‰tûvuje
Mikulá‰, andûl a ãert kaÏd˘ rok.
„Dlouhá léta chodili v pfievleãení na‰i
lékafii. Potom je vystfiídaly studentky
zdravotnické ‰koly a letos se této aktivi-
ty ujali studenti boskovické pedagogic-
ké  ‰koly,” doplÀuje Jolana Vinická. 

Text:  Mgr. Eva Fruhwirtová 
Foto: Archiv Nemocnice Boskovice

V boskovické nemocnici
byl Miluká‰, andûl i ãert

V pondûlí 31. prosince 2012 v 17 hod.
se koná tradiãní Silvestr v letním kinû.
Kino Boskovice nabízí naprosto jedineã-
nou moÏnost strávit silvestrovsk˘ podve-
ãer v krásné atmosféfie zasnûÏeného zim-
ního - letního kina. Samozfiejmostí je ãaj
pro malé a nûco ostfiej‰ího pro velké divá-
ky, silvestrovsk˘ ohÀostroj a pásmo pohá-
dek: Vánoãní stromeãek, Veselé vánoce 
aneb …, Jak postavit snûhuláka, Jak
Mike‰ zachránil Bobe‰e, Ly‰ajÛv sen,
Koleda, Ondra a snûÏn˘ drak, Krtek a te-
lefon.

V nedûli 6. ledna 2013 v 19 hod. za-
hájíme kulturní sezónu 2013 Novoroã-
ním koncertem Moravského klavírního
tria s pfiípitkem starosty na Zámeckém
skleníku. 

Sváteãní novoroãní nálada v kultivo-

vané spoleãnosti, v˘bûr svûtoznám˘ch
árií v podání ‰piãkov˘ch umûlcÛ, k to-
mu pfiípitek lahodn˘m vínem.

Moravské klavírní trio (Jana
Ry‰ánková – klavír, Jifií Jahoda - housle,
Miroslav Zicha – violoncello) si letos
tradiãnû pfiizvalo dva operní sólisty, so-
pranistku Martou Reichelovou a tenori-
stu Luká‰e Hacka. Pestr˘ program bude
ãerpat ze znám˘ch operních a operet-
ních dûl svûtového repertoáru. Zazní dí-
la W. A. Mozarta, G. Rossiniho, G.
Verdiho, F. Lehára a dal‰ích autorÛ.
O pfiestávce jsou v‰ichni hosté zváni
k tradiãnímu novoroãnímu pfiípitku. 

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice
pfiejí ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiíjemné
Vánoce a mnoho krásn˘ch záÏitkÛ v ro-
ce 2013. Ivo Legner, KZMB Boskovice.

Kulturní zafiízení mûsta
Boskovice zvou:

Nová kniha o Boskovicích

Zase ubûhl dal‰í rok, bûhem kterého
StonoÏka pomáhala v‰ude tam, kde je to
tfieba.

Ani my jsme nazaháleli a zapojili se
do díla. V minulém ‰kolním roce jsme
pilnû malovali obrázky do soutûÏe Po
stopách Konstantina a Metodûje k v˘-
roãí jejich pfiíchodu na Moravu
a v ãervnu je odeslali do Prahy, kde
budou od prosince vystaveny v klá‰te-
fie sv. AneÏky.

Od záfií jsme namalovali dal‰í desítky
vánoãních pfiání, která se zanedlouho
rozletí do celého svûta, aby vydûlala pe-
níze pro potfieby nemocn˘ch a válkou
postiÏen˘ch dûtí.

V t˘dnu od 12. do 16. listopadu v na-
‰í ‰kole probûhl uÏ 20. StonoÏkov˘ t˘-
den, kdy jsme si vyzdobili tfiídy a chod-
by barevn˘mi stonoÏkami a bûhem nû-
hoÏ jsme mohli pfiispût jakoukoli ãást-
kou do spoleãné stonoÏkové kasiãky,
o kterou peãovali Ïáci 7. roãníku.

Po fiadû vy‰etfiení byla stanovena diag-
nóza: metachromatická leukodystrofie.

Je to genetická nemoc, na kterou za-
tím není úãinn˘ lék. Rodiãe mohou jen
podávat léky pro zmírnûní bolesti a dou-
fat…

Michalka by potfiebovala speciální
matraci, aby se její stav alespoÀ tro‰iãku
zlep‰il. TakÏe my teì máme jedineãnou
moÏnost jí tuto matraci pomoci získat.
Paní Bûla Jensen a Michalãini rodiãe si
váÏí kaÏdého dárce, kterému není lho-
stejn˘ osud druh˘ch.  Na to jsme po ce-
l˘ t˘den mysleli a podafiilo se nám,
i pfies to, Ïe mnohé rodiny se pot˘kají
s finanãními problémy, získat 6 500 Kã,
které byly odeslány na konto hnutí. 

V‰em stonoÏkov˘m dûtem, uãitelÛm,
ale i rodiãÛm patfií velk˘ dík, protoÏe ta-
dy slova nestaãí, dÛleÏité jsou ãiny!!!

Jana Svobodová a v‰ichni 
stonoÏkoví kamarádi ze Z· Boskovice, 

nám. 9. kvûtna
Tentokrát byla na-

‰e sbírka urãena kon-
krétnímu ãlovûku.
Ptáte se komu?

StonoÏka uÏ 12 let
spolupracuje s Ar-
mádou âeské repub-
liky a na‰i vojáci po-
máhají, kde jen mo-
hou. Teì bohuÏel ne-
‰tûstí potkalo jedno-
ho vojáka. V lednu
2007 se mu narodila
krásná holãiãka MI-
CHALKA. První rok
a pÛl z ní mûla rodina
velikou radost, ale
pak se ukázalo, Ïe
nûco není vpofiádku.

STONOÎKA NA ZELENÉ 
POMOHLA MALÉ MICHALCE  

Ing. Jaroslav Dohnálek kfití knihu.

StonoÏkoví kamarádi ze Z· Boskovice, nám. 9. kvûtna.

Krásné, klidné vánoãní svátky, 
pohodu a ‰tûstí, po cel˘ pfií‰tí rok
hlavnû hodnû zdraví, spokojenosti 
a úspûchÛ v‰em pfieje 

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta

Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka

p. Dominik BoÏek, místostarosta

JUDr. David ·kvafiil, tajemník
Strom Boskovice: Foto: Lubo‰ Su‰il
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Více informací sdûlil místostarosta
Ing. Jifií Palbuchta:

Obãanské sdruÏení Keltoi provozuje
v obci Prá‰ily v pohraniãní oblasti ·u-
mavy archeopark. Jedná se o rekonstruk-
ci keltské vesniãky, ve které se bûhem
rÛzn˘ch programÛ snaÏí náv‰tûvníkÛm
pfiiblíÏit Ïivot a zvyky KeltÛ. Tato infor-
mace je nejen dostupná na internetov˘ch
stránkách sdruÏení, ale také ovûfiená; dfií-
ve, neÏ jsme doporuãili Radû mûsta
smlouvu podepsat, nav‰tívili jsme tento
archeopark, abychom se pfiesvûdãili, jak
si sdruÏení Keltoi vede. Nyní je jiÏ
smlouva pfiipravena k podpisu, mûla by
zaãít platit od 1. ledna 2013. Smlouvou
je pronájem stanoven na dobu neurãitou,
s bûÏnou v˘povûdní lhÛtou. Je stanoven
ãasov˘ harmonogram, zaji‰Èující dohod-
nuté tempo rekonstrukce areálu a objek-
tÛ po b˘valé vesniãce Isarno. Osobnû
jsem rád, Ïe se podafiilo najít vhodného
partnera a doufám, Ïe se opûtovn˘m vy-
budováním keltského skanzenu zv˘‰í 
atraktivnost Letovic pro turisty. DÛleÏité
pfiitom je, aby se nejednalo o provoz nû-
jaké k˘ãovité restaurace, ale aby byl vy-
budován cenn˘ nauãn˘ areál mapující
historii osídlení v na‰ich zemích.

Na nûkolik otázek odpovûdûl prostfied-

nictvím emailu Václav Horák, vedoucí
stfiediska o.s. Keltoi:

Pane Horáku, kde v‰ude va‰e nezis-
ková organizace pÛsobí a jaké máte zku-
‰enosti s podobn˘mi projekty?

Keltoi pÛsobí pfiedev‰ím na ·umavû
v Prá‰ilech, kde jsme vlastními silami
postavili keltsk˘ archeopark. Dále pÛso-
bíme na území celé âeské republiky, ne-
boÈ pofiádáme, ãi pomáháme organizovat
mnoho akcí, které se vûnují rekonstrukci
odkazu KeltÛ. Keltoi má jiÏ dvacetiletou
tradici, má velmi bohaté zku‰ennosti
a na‰imi spolupracovníky jsou nejen ar-
cheologové, ale i nad‰enci zajímající se
o keltskou kulturu z celé âR.

Do jaké podoby chcete obnovit kelt-
skou osadu v Letovicích?

Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina objektÛ
byla zbourána, tak v podstatû se musí opra-
vit poslední tfii pfiístfie‰ky a doplnit je po-
stupnû nov˘mi, tak aby náv‰tûvníci mûli
moÏnost vidût, jak se Ïilo pfied 2 tisíci lety.

Co v‰e by mûli v areálu budoucí ná-
v‰tûvníci nalézt?

Pfiedev‰ím dílny fiemeslníkÛ, ukázku
obytn˘ch domÛ a hospodáfisk˘ch stavení. 

Budete v˘stavbu a dal‰í provoz reali-
zovat vlastními silami, nebo poãítáte
s místními pracovníky?

Do budoucna poãítáme s obûma varian-
tami. V‰e chceme realizovat svépomocí,
tzn. drobn˘mi fiemeslníky, aÈ na‰imi dlou-
holet˘mi spolupracovníky, lidmi, ktefií

spolupracovali s pfiedchozími nájemci, ãi
nov˘mi zájemci z blízkého okolí. 

Tolik zástupce sdruÏení Keltoi. Nez-
b˘vá nám neÏ doufat, Ïe se v‰e podafií
a po del‰í pfiestávce naleznou turisté
v Leto-vicích opût keltsk˘ skanzen.

Text a foto: ph

V souãasné dobû areál keltské vesniãky v Letovicích chátrá.

V Letovicích se obnoví keltsk˘ skanzen
Po ukonãení ãinnosti spoleãnosti, která provozovala keltskou usedlost Isarno v Letovicích, zÛstaly na pozemcích patfií-

cích mûstu zbytky pÛvodních staveb keltské vesniãky, které rychle chátrají. Po mnoha neúspû‰n˘ch pokusech vedení mûs-
ta zajistit pokraãování provozu tohoto zajímavého projektu, se bl˘ská na lep‰í ãasy. Rada mûsta schválila zámûr prona-
jmout dotãené pozemky obãanskému sdruÏení Keltoi, které se historii osídlení KeltÛ na na‰em území vûnuje. 

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz
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7. listopadu  probûhlo v Brnû v Hotelu
VoronûÏ  vyhodnocení soutûÏe RWE
Dobrovolní hasiãi 2012. 

Dobrovolní hasiãi soutûÏili ve dvou
kategoriích a pûti oblastech. V prvním
kole vybírala finalisty odborná porota.
O koneãném pofiadí nakonec rozhodla ‰i-
roká vefiejnost prostfiednictvím SMS a in-
ternetového hlasování.

Jednotka SDH Letovice soutûÏila s v˘-
jezdem, kdy byla povolána k pádu ãlovû-
ka do 4metrové stavební jámy. Místo zá-
sahu jsme osvûtlili a provedli prvotní 
o‰etfiení poranûní spoleãnû se ZZS.
Následnû jsme  zranûného uloÏili do tran-
sportních nosítek a vakuové matrace
a vytáhli ho z jámy po nastavovacích
Ïebfiících. Poté byl odnesen do sanitního
vozu k dal‰ímu o‰etfiení.

V kategorii Jednotky sborÛ dobrovol-
n˘ch hasiãÛ - Jih Moravy jsme obsadili
první místo a obdrÏeli jsme finanãní pré-
mii 50 000 Kã, ze které bude zakoupeno
vybavení jednotky na zásahovou ãinnost.
Chtûli bychom si pofiídit nové záloÏní
lahve a zásahové obleky. Je to ocenûní
na‰í celoroãní práce. Jsme rádi za kaÏdé
peníze navíc do na‰eho rozpoãtu” nám
sdûlil velitel Martin Leinveber. 

SDH Letovice se podílí cca 70% na
v‰ech kulturních a sportovních akcích, tak-
Ïe kromû gratulace k v˘hfie jim právem pat-
fií velké a uznalé „díky” od obãanÛ Letovic.

SoutûÏ se konala ve spolupráci s ge-
nerálním fieditelstvím Hasiãského zá-
chranného sboru âR i jednotliv˘ch
krajsk˘ch Hasiãsk˘ch záchrann˘ch sbo-
rÛ, SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy
a Slezska, Moravské hasiãské jednoty
a âeské hasiãské jednoty. Text: RePo

Foto: Archiv JSDH Letovice

Vlevo Martin Leinveber 
- velitel JSDH Letovice 

Vpravo plk. Ing. Jifií Pelikán 
- fieditel HZS JmK 

Slavnostní kfiest kalendáfie.Pekeln˘ ohÀostroj s ãerty. Foto: Petr Neãas

SDH Letovice mají 
prvenství na JiÏní Moravû

V pátek 30. listopadu v 17.30 hodin
pokfitil starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal za asistence paní uãitelky
Milu‰ky Bûlehradové a autorÛ nástûnn˘
kalendáfi 2013 s názvem Letovice v roã-
ních obdobích. Slavnostní kfiest se konal
v Galerii Domino za úãasti autorÛ kalen-
dáfie Jaroslava Musila, Miroslava Boãka
a Jany Bernartové. 

V kalendáfii jsou pouÏity historické po-
hlednice Letovic, které jsou konfrontová-
ny s fotografiemi ze souãasnosti, coÏ 

umoÏÀuje srovnávat historickou podobu
mûsta se skuteãností. 

Souãasnû byly promítány nejstar‰í do-
chované pohlednice mûsta. K dobré po-
hodû pfiispûl hrou na harmoniku Ing.
Jozef Gabarik. 

Kalendáfie prodávané za v˘robní cenu
170 Kã nestaãily uspokojit ani v‰echny
zájemce. Musíme doufat, Ïe autofii ne-
chají dal‰í natisknout.

Text: RePo
Foto: Karel Synek

Letovice mají svÛj nov˘
kalendáfi na rok 2013

Tradiãní mikulá‰ská 
nadílka na hasiãárnû 

Svatá trojice pfii nadûlování.

5. 12. 2012 nav‰ítivila svatá trojice i dûti v M· na âap-
kové ulici. V‰ichni si to hezky uÏili a v‰echny dûti, samo-
zfiejmû, Ïe byly cel˘ rok hodné, dostaly nadílku. 

Foto: Petr Neãas

Mikulá‰ chodil i ve ‰kolce

Zveme obãany na tradiãní 
silvestrovskou oslavu ve 22.00 hodin
v Letovicích na námûstí. Punã a ãaj pro
obãany zdarma (aÏ do vypití v‰ech 
zásob). O pÛlnoci ohÀostroj 
a reprodukovaná hudba.
Souãasnû pfiejeme v‰em fungujícím
spolkÛm a sdruÏením, organizacím 
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních 
ãástí pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních,
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ.

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas
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Zaãnûme u toho nejnápadnûj‰ího – ná-
zvu realitní kanceláfie. Proã právû ISPP
Reality? 

ISPP, to je zkratka pro investice, serióz-
nost, prodej, pronájem. V tûch nûkolika slo-
vech je shrnuta ve‰kerá na‰e ãinnost.
Realitní kanceláfi je zejména o investování,
tedy o koupi. Nûkdo má peníze a chce je
bezpeãnû uloÏit, nebo chce investovat do
své budoucnosti a pofiídit si vlastní bydlení.
Proto jsou investice na prvním místû. Druhá
je serióznost. Bez té by podnikání v reali-
tách dnes ani nebylo moÏné. Na konci pak
stojí druhá strana onûch investic – prodej
a pronájem. Mám-li nemovitost a potfiebuji
získat hotovost, mohu pouÏít jeden z tûchto
dvou zpÛsobÛ. ISPP, to je ãinnost dobré 
realitní kanceláfie zhu‰tûná do ãtyfi písmen. 

Na Blanensku a pfiímo v samém
Blansku pÛsobí realitních kanceláfií víc
neÏ dost. V ãem jste jiní? Co je va‰e kon-
kurenãní v˘hoda? 

Pfiedev‰ím bych rád zdÛraznil, Ïe silnû
konkurenãní blanenské prostfiedí nepova-
Ïuji za pfiekáÏku, naopak. Blansko je v˘-
borná startovací ãára. Konkurence tfiíbí trh,
nutí zvy‰ovat kvalitu, a o tu nám jde pfie-
dev‰ím. A na‰e konkurenãní v˘hoda?
V první fiadû je to ná‰ t˘m. V oblasti realit
jsme vytvofiili progresivní, mlad˘ kolektiv,
kter˘ vná‰í do realitního trhu nové prvky
v oblasti náboru, komunikace s klienty, in-
zerce i prodeje svûfiené nemovitosti. 

‰títku. Ten bude od pfií‰tího roku povinn˘,
my jej nabízíme uÏ teì. Pro nûkteré klien-
ty pak mÛÏe b˘t zajímav˘ v˘kup nemovi-
tosti samotnou realitní kanceláfií. Jde
o sluÏbu urãenou majitelÛm realit, ktefií
z nûjakého dÛvodu potfiebují peníze rychle. 

Hovofiíme stále o Blanensku, ale co
kdyÏ klient hledá nebo nabízí k prodeji
nemovitost za hranicemi okresu? Jste
schopni mu pomoci i tak? 

Samozfiejmû, pokrytí ‰ir‰ího území by-
lo od samotného poãátku souãástí koncep-
ce ISPP Reality. Dnes je to nezbytnost,
migrace v rámci kraje patfií mezi ãasté po-
Ïadavky klientÛ. Na‰i makléfii pÛsobí
v Blansku, Brnû, Boskovicích, Bfieclavi,
Svitavách, Hodonínû, Znojmû, Prostûjovû,
Uherském Hradi‰ti, Vy‰kovû a Zlínû.
Zjednodu‰enû lze fiíct, Ïe pokud se chcete
pfiestûhovat v rámci JiÏní Moravy, jsme
pro vás ti praví. 

Dobfie, dejme tomu, Ïe jste mû pfie-
svûdãil. To asi budete poÏadovat smlouvu
o v˘hradním zastoupení, nemám pravdu?

Asi vím, kam tím mífiíte. Jsou realitní
kanceláfie, které zákazníky do takové
smlouvy vyslovenû tlaãí, coÏ neb˘vá pfiíli‰
populární. Klient cítí nátlak a pfiirozenû se
brání. To my nedûláme, snaÏíme se klienta
pfiesvûdãit kvalitou a seriozností, získat si
jeho dÛvûru. Pro nerozhodné klienty máme
navíc k dispozici volnûj‰í typy smluv, kte-

ré nám nezaruãují plnou exkluzivitu, ale 
umoÏÀují poskytnout exkluzivní servis 
alespoÀ v urãité oblasti. Klient nám napfií-
klad poskytne exkluzivitu pro prodej na in-
ternetu, ale ponechává si volné ruce pro
prodej vlastními silami nebo pro angaÏo-
vání jiné realitní kanceláfie, která pak mÛÏe
inzerovat jakkoliv, ale ne na internetov˘ch
serverech. Zákazník si totiÏ musí uvûdo-
mit, Ïe více inzerce neznamená snaz‰í
a rychlej‰í prodej. Naopak, kdyÏ se nemo-
vitost na internetu objeví pod hlaviãkou
rÛzn˘ch realitek, ãasto s rÛzn˘mi cenami,
ztrácí na dÛvûryhodnosti a prodej se tím
naopak ztíÏí. To v‰e se klientovi snaÏíme
vysvûtlit. Finální volba je ale vÏdy na nûm. 

To je zajímavá informace. Pokud bych
jako klient potfiebovala vûdût víc, kam se
mám obrátit? 

Úplnû nejjednodu‰‰í je zavolat na bez-
platnou telefonní linku na‰í spoleãnosti
800 127 127. I v tomto se snaÏíme b˘t
o krok napfied a ‰etfiit klientÛm kapsu. 

No a samozfiejmû v‰echny pfiípadné zá-
jemce o kontakt nebo informace rádi uvi-
díme v sídle firmy na âelakovského 6
v Blansku.

Text a foto: Klára Kuãerová

Dal‰í v˘hodou je poskytování sluÏeb
doslova pod jednou stfiechou. PÛsobíme
v Blansku na ulici âelakovského 6. Ve
stejném objektu sídlí advokátní kanceláfi,
která nám zaji‰Èuje právní stránku obcho-
dování s nemovitostmi, a také firma
Gepard Finance, s níÏ spolupracujeme
v oblasti financování. Prodávající i kupu-
jící tak na jediném místû vyfiídí v‰e, co je
k úspû‰nému a bezproblémovému prodeji
ãi koupi nemovitosti zapotfiebí.

Z dal‰ích „vychytávek” bych pak rád
zmínil moÏnost vypracování energetického

ISPP Reality se konkurence nebojí

T˘m ISPP Reality.

Od fiíjna leto‰ního roku zaãala pÛsobit na nabitém realitním trhu v Blansku nová realitní kanceláfi. O cílech, vizích
a zejména o plánech realitní kanceláfie pro nejbliÏ‰í období vypráví Filip Orel, fieditel ISPP Reality. 

800 127 127
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Nová termoolejová chlebová pec.

ník nûkolik typÛ chleba (klasick˘
p‰eniãno-Ïitn˘ chléb z Ïitného kvás-
ku, nov˘ Zboroveck˘ chléb v rÛzn˘ch
gramáÏích, dále vícezrnn˘ chléb,
‰kvarkov˘ chléb, Ïitn˘ chléb, chléb
Moskva, toustov˘ chléb svûtl˘ i tma-
v˘), dále je to pestrá paleta peãiva jak
p‰eniãného, tak speciálního a více-
zrnného, koblihy, jemné peãivo z ky-
nutého a listového tûsta, zákusky
a dorty, trvanlivé peãivo, tyãinky a tû-
stoviny v BIO kvalitû. V na‰ich pro-
dejnách nabízíme zákazníkÛm také
chlebíãky, saláty, plnûné bagety, kávu
a dal‰í nápoje.

S va‰ím peãivem se potkáváme
i za hranicemi blanenského okresu.
Kam v‰ude své produkty dodáváte?

Máme síÈ vlastních 12 prodejen,
ve kter˘ch si mohou zákazníci na‰e
v˘robky, doplnûné o dal‰í sorti-
ment, zakoupit. V Blansku jsou to
prodejny na Wanklovû námûstí,
v areálu Kauflandu, ve vestibulu
vlakové stanice Blansko Macocha
a pfiímo v pekárnû na Zborovecké
ulici. V Boskovicích je na‰e pro-
dejna umístûna na Masarykovû ná-
mûstí a také v areálu Kauflandu. Ve
Svitavách máme prodejnu opût
v Kauflandu, stejnû jako ve
Vy‰kovû. V Brnû jsou na‰e prodej-
ny na ulicích Vevefií, Orlí a v areá-
lu Kauflandu v Îidenicích; dal‰í
na‰e prodejna je v obci âeská.

Kromû tûchto prodejen se zákazní-
ci setkají s na‰í produkcí v obchodech
sítû COOP Jednota SD Boskovice
a samozfiejmû v mnoha dal‰ích ob-
chodech s potravinami v ‰irokém 
okolí.

Pánové, dûkuji za informace
a pfieji Vám hodnû spokojen˘ch zá-
kazníkÛ.

Petr Hanáãek
Foto: Tomá‰ Pfiikryl, ph

PEKÁRNY BLANSKO a.s.
nové technologie pfiiná‰í roz‰ífiení sortimentu

Spoleãnost Pekárny Blansko, a.s., zásobuje peãivem rozsáhlou oblast; nejen prodejny na okresu Blansko, ale ta-
ké ve Vy‰kovû, Svitavách a v Brnû. Blanensk˘ chléb a blanenské rohlíky tvofií jiÏ dlouhodobû standard v kvalitû pe-
ãiva; na tyto klasické v˘robky nedají mnozí spotfiebitelé dopustit. V leto‰ním roce se vedení pekáren rozhodlo pro
radikální inovaci technologického zafiízení. Co v‰e se zmûnilo,  jak se tyto zmûny odráÏí na technologick˘ch postu-
pech a na kvalitû peãiva – na to jsem se zeptal vedoucího technického úseku Tomá‰e Pfiikryla.

Rekonstrukci provozu jsme pro-
vedli ve více etapách; nejprve to byla
kotelna, kterou potfiebujeme jako
zdroj technologické páry. Zafiízení
nové kotelny v˘raznû sníÏilo náklady
na energii; vyuÏívá odpadní teplo
z pecí a je také situováno blíÏ k pro-
vozu; díky tomu nám napfiíklad v let-
ním období odpadní teplo plnû pokr˘-
vá energetickou potfiebu této kotelny.

Ve druhé fázi se jednalo o v˘mûnu
v˘robní technologie. Instalovali jsme
jednu z nejmodernûj‰ích pecí na pe-
ãení chleba; pochází od ãeského v˘-
robce. Je to etáÏová termoolejová
pec, která peãe sálav˘m teplem na
peãn˘ch keramick˘ch deskách. Jedná
se vlastnû o ãásteãn˘ návrat k pÛvod-
nímu zpÛsobu práce; ukládání chlebÛ
pfied peãením do o‰atek, peãení sála-
v˘m teplem na kamenech - tak se
peklo v dobách, kdy kvalita mûla
pfiednost pfied kvantitou. Na‰e nová
pec nám umoÏÀuje péct dostateãné
mnoÏství chleba nûkolikrát za den.
JiÏ tento fakt, Ïe dodáváme do obcho-
dÛ vícekrát dennû zcela ãerstvû upe-
ãen˘ chléb, je nespornou v˘hodou té-
to moderní technologie.

Souãástí rekonstrukce bylo také 
osazení EkoBloku na komín termoole-
jové kotelny. Tento  tepeln˘ v˘mûník
nejen získává dal‰í odpadní energii
pro potfieby pekárny, ale zaji‰Èuje i re-
dukci ‰kodlivin ze spalin, vãetnû sní-
Ïení emisí CO2, ãímÏ jsme pfiispûli ke
kvalitnûj‰ímu Ïivotnímu prostfiedí
v Blansku.

Dal‰í otázky jsem smûroval na ve-
doucího úseku prodeje Bc. Jifiího
Stejskala.

Pane Stejskale, já osobnû jsem si
v poslední dobû velmi oblíbil a pravi-
delnû kupuji vá‰ nov˘ produkt –
Zboroveck˘ chléb. Nahradí tento typ
chleba vá‰ pÛvodní?

Mohu navázat na slova kolegy; dí-

ky nové chlebové peci mÛÏeme sou-
ãasnû péct více druhÛ chleba v ma-
l˘ch ‰arÏích. Základem na‰í produk-
ce je klasick˘ kvasov˘ p‰eniãno-Ïit-
n˘ chléb, kter˘ byl produktem pÛ-
vodní prÛbûÏné linky. Tento chléb si
získal mnoho pfiíznivcÛ, kter˘m vy-
hovuje jeho pevná a silná kÛrka,
i hutná stfiída. Naopak chléb, kter˘
jsme nazvali Zboroveck˘, je více na-
d˘chan˘ a pórovitûj‰í, má svûtlej‰í
a jemnou kÛrku; je to fiemesln˘ typ
chleba, kter˘ byl dosud doménou

men‰ích pekáren. Zboroveck˘ chléb
by mûl co nejvíce pfiipomínat chléb
z kamenné pece. Právû nová techno-
logie nám umoÏÀuje nabídnout vût‰í
rozsah sortimentu a vyhovût rÛzn˘m
chutím zákazníkÛ.

Chléb a rohlíky patfií k základním
potravinám, ov‰em na pultech va-
‰ich obchodÛ je nabídka daleko bo-
hat‰í. Jaké dal‰í v˘robky nabízí
Pekárna Blansko sv˘m zákazníkÛm?

V na‰í ‰iroké nabídce najde zákaz-

Podniková prodejna v Boskovicích, Masarykovo nám. Podniková prodejna v Blansku, Wanklovo nám.
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Masarykova stfiední ‰kola v Letovicích
se jiÏ dlouhodobû vûnuje úsporám v ob-
lasti energetiky. VyuÏívá energii z odpadÛ
z dílen dfievooborÛ, energii slunce z foto-
voltaick˘ch a fototermick˘ch panelÛ na
stfiechách a spaluje zemní plyn v kogene-
raãních jednotkách, které vyrábí elektric-
kou energii a teplo. Vzniklá energie se
vyuÏívá na vytápûní a ohfiev uÏitkové vody
v zateplen˘ch budovách ‰koly a v domovû
mládeÏe, pfiebytky elektrické energie ‰ko-
la prodává. Jen za tyto pfiebytky jiÏ nyní
získává roãnû ãástku v fiádech nûkolika
statisícÛ do svého rozpoãtu. ·kola plánu-
je stavbu malé vodní a vûtrné elektrárny
a také men‰í bioplynové stanice na dvofie
‰koly. Logick˘m vyústûním snahy ‰koly
o odpovûdn˘ pfiístup k vyuÏívání dostup-
n˘ch zdrojÛ energie je její zapojení do
environmentálního projektu financované-
ho z fondÛ EU „Zelen˘ most mezi ‰kolou
a praxí”. Vedoucím realizaãního t˘mu je
Ing. Jaroslav Doskoãil, kterého jsem po-
Ïádal o pfiiblíÏení cílÛ tohoto projektu.

Cílem je vytvofiit sedm vzdûlávacích modu-
lÛ s náplní vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ 
energií a úspory energií ve stavebnictví; jde te-
dy o vytvofiení uãebních materiálÛ pro jedno-
tlivá témata tak, aby mohla b˘t pouÏita pro v˘-
uku ve v‰ech stfiedních odborn˘ch ‰kolách.
Hlavním koordinátorem je Stfiední prÛmyslová
‰kola strojní a stavební Tábor; na‰e ‰kola, jako
jeden ze ‰esti dal‰ích partnerÛ, zpracovává mo-
dul – „Biomasa pro energii”. Toto téma jsme si
vybrali pfiedev‰ím proto, Ïe úzce souvisí s ob-
sahem teoretick˘ch pfiedmûtÛ jednotliv˘ch 
oborÛ a máme s ním i praktické zku‰enosti pfii
spalování dfievního odpadu z truhláfisk˘ch dí-
len. PovaÏuji za velkou v˘hodu takto vznikl˘ch
uãebnic, Ïe je tvofií uãitelé a odborníci pfiímo ze
‰kol, tedy ti, ktefií nejlépe znají potfieby v˘uky.

zbytkové lesní biomasy po tûÏbû stromÛ, a ta-
ké ze slamûn˘ch balíkÛ, vyuÏívá na dodávku
tepla do nûkolika sídli‰È ve mûstû. Souãástí
projektu jsou workshopy pro Ïáky i pro uãitele
partnersk˘ch ‰kol. V leto‰ním ‰kolním roce
jsme uspofiádali v jízdárnû letovického zámku
celostátní konferenci, které se zúãastnilo více
neÏ 200 úãastníkÛ z âR. Její náplní byla pfie-
hlídka odborn˘ch studentsk˘ch projektÛ, které
prezentovali zástupci jednotliv˘ch ‰kol zapoje-
n˘ch do projektu. Finanãní prostfiedky nám 
umoÏÀují zajistit technické vybavení uãebny
slouÏící k v˘uce obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
uãebními pomÛckami, modely, ukázkami tech-
nologií, moderním audiovizuálním zafiízením
apod. JiÏ nyní zde máme mal˘ model vodní
pfieãerpávací elektrárny, budou zde fiezy kamen
na spalování biomasy, fotovoltaick˘ panel

s moÏností mûfiit v˘stupní hodnoty, modely vû-
trné elektrárny, tepelného ãerpadla a dal‰í. 

Ve va‰í ‰kole vyuãujete rÛzné obory matu-
ritní i fiemeslné, kter˘ch z nich se tento pro-
gram t˘ká?

Programu se úãastní Ïáci v‰ech oborÛ, míra
jejich zapojení je závislá na jejich specializaci
a zájmu o danou problematiku. Jde nám o to, 
abychom naplnili základní my‰lenku – propojit
teoretické vûdomosti z oblasti obnoviteln˘ch
zdrojÛ se znalostmi, jak tyto metody lze v praxi
vyuÏít. Budoucí stavafii, zedníci, elektromecha-
nici, elektrikáfii, nábytkáfii, truhláfii ãi ekonomové
by mûli vûdût, jaké jsou moÏnosti energetick˘ch
úspor a jak jich lze dosáhnout. Na‰e ‰kola získa-
la jiÏ fiadu ocenûní z pÛsobení v oblasti ekologie;
je tedy jistû Ïádoucí, aby na‰i absolventi doká-
zali nabyté vûdomosti uplatnit v praxi. Zájem
ÏákÛ o vzdûlání v oblasti obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie posilujeme jejich úãastí v rÛzn˘ch pro-
jektech, soutûÏích a pfiehlídkách, a to jak na
místní, tak i národní a mezinárodní úrovni. 

Energetika ‰koly byla vyhodnocena jako nej-
lep‰í energetick˘ projekt roku 2003. Následnû
jsme se stali Regionálním vzdûlávacím centrem
pro obnovitelné zdroje energie JMK a v leto‰ním
roce jsme získali mezinárodní titul Eko‰kola. 

Nepfiipravujete v˘uku pro obor pfiímo urãe-
n˘ pro ekologické stavby?

Takov˘ studijní obor zatím neexistuje,
i kdyÏ je pravda, Ïe v této oblasti citelnû schá-
zí právû stfiednû odborní pracovníci. Nicménû
domnívám se, Ïe vytvofiení v˘ukového materi-
álu, kter˘ bude moci b˘t plo‰nû vyuÏíván na
v‰ech stfiedních odborn˘ch ‰kolách, je velk˘m
kladem a krokem vpfied. Most pro pfienesení te-
oretick˘ch poznatkÛ o moÏnostech úspor ener-
gií do praxe, je jiÏ postaven.

Pane Doskoãile, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Jak se tento projekt realizuje a jak˘m zpÛ-
sobem ãerpáte pfiidûlené prostfiedky?

Pofiádáme pfiedná‰ky odborníkÛ z praxe ne-
jen pro Ïáky a uãitele na‰í ‰koly, ale i pro 
ostatní satelitní ‰koly v Jihomoravském kraji.
Realizovali jsme jiÏ celou fiadu exkurzí na mís-
ta, kde se mohou studenti s vyuÏíváním obno-
viteln˘ch zdrojÛ seznámit v praxi; napfiíklad to
byla pfieãerpávací elektrárna Dlouhé stránû,
v˘robce vícevrstv˘ch desek AGROP NOVA,
Centrum ekologick˘ch aktivit SluÀákov, které
sídlí v nízkoenergetickém domû, obce Rusava
s venkovním koupali‰tûm vyhfiívan˘m sluneã-
ními kolektory a Hostûtín znám˘ náv‰tûvou
britského prince Charlese, kter˘ chválil tamní
ekologické aktivity. Jedna z prvních exkurzí
vedla do v˘topny firmy TTS Tfiebíã; studenti
mûli moÏnost nav‰tívit místo, kde se energie

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
partner projektu „Zelen˘ most mezi ‰kolou a praxí”

Budovy ‰koly.
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Vánoãní slavnost v kostelíku 26. 12. 2011.

Dfievûn˘ kostelík v Blansku.

Pfiedvánoãní ãas je zase po roce tady a já kolem sebe sl˘chám stíÏnosti a zoufalé po-
vzdechy. Pro mnoho lidí totiÏ období, které je na zaãátku orámováno prvními koledami
v obchodech a konãí aÏ posilvestrovsk˘m úklidem, vyvolává úzkost a starosti. 

Pokud ãlovûk pfiijme to, Ïe Vánoce
jsou tu kvÛli vyle‰tûn˘m oknÛm, ho-
rám jídla v lednici a drah˘m dárkÛm,
nemÛÏe to snad ani jin˘ prÛbûh mít.
Zvlá‰È, kdyÏ se jeden kvÛli té celé svá-
teãní hojnosti i zadluÏí. I kdyÏ se re-
klamy a mnozí obchodníci tváfií, Ïe
Vánoce jsou tu snad jen pro konzum
samotn˘, není tomu tak. 

Proto se vás chci radûji zeptat:
„Jak se vede? Jak se dafií? Máte se?”
A my odpovídáme podle míry spoko-
jenosti ãi srdnatosti, s níÏ se pot˘ká-
me se sv˘mi starostmi. Tyhle základ-
ní zdvofiilostní otázky se zpravidla
t˘kají jen povrchu vûcí a neãeká se,
Ïe se zaãneme upfiímnû zpovídat.
Ov‰em, zeptal se vás vÛbec nûkdy
nûkdo, jak si skuteãnû vedete? Jak Ïi-
jete – u sebe uvnitfi…?

Rostete? Pracujete na sobû?
Hledáte? Co nacházíte? Jste bezrad-
ní?  Podobá se vá‰ Ïivot cestû, na níÏ
pofiád nûco objevujete a Ïasnete, ane-
bo je pfie‰lapováním na místû? Máte
vÛbec chvíle, kdy se takhle zamyslí-
te? Nebo se jich bojíte a vyh˘báte se
jim? A pokud si na nû udûláte ãas,
k ãemu dojdete? Máte v sobû pokoj?
– Tedy stav, kdy zneklidnûnû netûká-
te, nehoníte se za mûnícími se cíli,
kdy se netrápíte chvíli pro to, chvíli
pro ono, kdy vás Ïivot nebolí… 

âlovûk nepotfiebuje mít v‰echno,
co se mu nabízí, aby mûl pokoj v srd-
ci … ten není v˘sledkem uspokojení
na‰ich potfieb, ale ovocem na‰eho
vztahu s Bohem. Máme-li pokoj
v Bohu, mÛÏe nám ledaco jiného
chybût, a pfiece se mÛÏeme ze Ïivota
radovat. (Vûdci dokonce tvrdí, Ïe zá-
kladní nastavení ãlovûka je pr˘

schopnost vydrÏet v nouzi.)  Dnes se
zdánlivû v‰e toãí kolem ãlovûka, je
to ov‰em jen iluze, která slouÏí jin˘m
cílÛm. Lidé mnoha generací pfied ná-
mi vûdûli, Ïe podstata jejich Ïivota
záleÏí v Bohu. Dokázali Ïít ve velmi
skromn˘ch podmínkách, a pfiece b˘t
‰Èastni. Co je to tedy s námi?

âlovûk dne‰ka pr˘ potfiebuje sebere-
alizaci. KfiesÈan ví, Ïe realizuje (tj. 
uskuteãÀuje) Krista: má pfied oãima
Jeho (jak Ho poznává zejména
z Bible), fiídí se jeho pfiíkladem, roz-
mlouvá s ním v modlitbû – o sobû,
o své rodinû, o tom, ãím Ïije, touÏí po
jeho blízkosti (ve spoleãenství církve,
ve svátostech), rozhoduje se podle nûj.
„Jsme Ïivi, av‰ak jiÏ ne my, Ïije v nás
Kristus” – vyznáváme po pfiijímání
v závûru bohosluÏeb a odcházíme ke
sv˘m v‰edním záleÏitostem, v nichÏ se
to pak projevuje. Více ãi ménû, podle
toho, kolik místa v sobû Kristu oprav-
du dáváme. 

Podívej se do sebe – adventní a vá-
noãní doba k tomu vybízí. Máme je‰tû
ochotu se nûjak zmûnit? Otevfiít nitro
tomu, kdo nás stvofiil, kdo na nás mys-
lí s láskou? ProtoÏe u Nûj je pokoj, ra-
dost, ‰tûstí – v‰echno to, co sloÏitû hle-
dáme a pracnû dob˘váme, za co ná-
ramnû platíme, a pfiece toho tím zpÛso-
bem nemÛÏeme dosáhnout… 

Jak tedy Ïijete – u sebe uvnitfi? 
Vánoce jsou oslavou narození

JeÏí‰e z Nazareta, kter˘ jako BoÏí
Syn pfiinesl lidstvu lásku a milost.
A tak by to mûl b˘t ãas radosti, klidu
a míru pro vás i va‰e okolí. 

I kdyÏ tfieba neslavíte adventní
a pfiedvánoãní ãas s vírou, vezmûte si
z jeho pÛvodního smyslu alespoÀ

Srdeãnû vás v‰echny bez rozdílu vûfiící,
hledající i nevûfiící zveme na krásná svá-
teãní setkání u betléma v milém prostfiedí
a dobr˘mi lidmi.

V ãtvrtou adventní nedûli 23. 12.
v 9:00 hodin. BohosluÏby s vefiejnou vá-
noãní zpovûdí a svátostí pokání.

V ãtvrtou adventní nedûli 23. 12.
v 17:30 hodin. Poslední adventní koncert
Cimbálová muzika MAJERÁN (dfiíve
DRAHAN). Po koncertû zdobení kostela
na vánoãní svátky.

V pondûlí 24. 12. ve 22:00 hodin.
TRADIâNÍ „PÒLNOâNÍ” - VIGILIE
NAROZENÍ PÁNù.

V úter˘ 25. 12. HOD BOÎÍ VÁ-
NOâNÍ v 9:00 hodin, a také 17:30 ho-
din Slavnost narození Pánû!!! Past˘fiÛm
andûlé zvûstovali JeÏí‰ovo narození.
Prosím vás, rodiãe ãi prarodiãe, obleãte
své dûti za andílky a v tomhle „pfiestro-
jení” dnes do kostela! Rozdávají se vá-
noãní oplatky, zvlá‰tní peãivo pro dne‰-
ní den.

Ve stfiedu 26. 12. v 17:30 hodin svátek
muãedníka ·tûpána.

V pátek 28. 12. v 17:30 hodin svátek
Mláìátek.

V nedûli 30. 12. v 9:00 hodin Slavnost
Rodiny Pánû. Prosím manÏele, nezapo-

meÀte, Ïe dnes obnovujeme své manÏel-
ské sliby!!! Dûti hrají vánoãní divadlo.

V pondûlí 31. 12. v 17:30 hodin
Silvestr. Podûkování za rok 2012.
Vzpomínka na zemfielé v leto‰ním roce.
Pfiípitek a losování biblick˘ch ver‰Û na
rok 2013. 

V úter˘ 1. 1. 2011 v 9:00 hodin
v kostele je to velk˘ svátek Nov˘ rok
Jména JeÏí‰. Bude udíleno osobní po-
Ïehnání do Nového roku. 

V pondûlí 7. 1. v 17:00 hodin
Tfiíkrálov˘ koncert ZU· Blansko.

V pátek 4. 1. v 17:30 hodin, novoroãní.
V nedûli 6. 1. v 9:00 hodin Slavnost

Zjevení Pánû, lidovû Tfií králÛ. Rozdávání
Ïehnané kfiídy.

V nedûli 13. 1. v 9:00 hodin Slavnost
kfitu Pánû v Jordánu. Konãí doba vánoãní,
louãíme se s vánoãní v˘zdobou a betlé-
mem. 

Po celou dobu vánoãní je v kostele vi-
dût betlém, kter˘ vlastnoruãnû vyrobili
sami farníci.

Tû‰ím se na vás. Nebojte se pfiijít i ví-
cekrát za sebou! Je to za odmûnu moci
slavit bohatû tuto dobu.

Martin Kopeck˘, faráfi v Blansku
Foto: Archiv M. Kopeckého

ãást. Najdûte si ãas na sebe, blízké
a pfiátelé, nebuìte stále ve spûchu. Na
chvíli se zastavte a reflektujte svÛj Ïi-
vot, nebo si jen uÏijte ticho a klid.
Buìte více s ostatními lidmi, mluvte
s nimi a naslouchejte jim. Místo otáz-
ky: „Co chce‰ pod stromeãek?”, se
rad‰i ptejte: „Jak se má‰?”. Uvidíte,
Ïe pak to bude období, na které se bu-
dete cel˘ rok tû‰it. Nenechte si
Vánoce ukrást. 

To vám pfieje Martin Kopeck˘, faráfi

UKRADENÉ
VÁNOCE

VÁNOâNÍ âAS V D¤EVùNÉM KOSTELE V BLANSKU

pátek 21.12. 8-18 hod.
sobota 22.12. 8-12 hod.
nedûle 23.12. 8-12 hod.
pondûlí 24.12. 8-12 hod.
úter˘ 25.12. ZAV¤ENO
stfieda 26.12. ZAV¤ENO
ãtvrtek 27.12. 8-18 hod.
pátek 28.12. 8-18 hod.
sobota 29.12. 8-12 hod.
nedûle 30.12. ZAV¤ENO
pondûlí 31.12. 8-16 hod.
úter˘ 1.1. ZAV¤ENO

Blansko – RoÏmitálova 8, 67801 Blansko
Prodej znaãkov˘ch moravsk˘ch vín sudov˘ch i lahvov˘ch za rozumné ceny.
Tel.: 739 092 413 www.vinoadestilaty.cz
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Jak se k této akci „automobi-
listé” vÛbec dostali? V té dobû
probíhala nedaleko Brna v˘stavba
nového závodního areálu, kter˘
známe jako MasarykÛv okruh. Pro
v˘stavbu bylo potfieba vykácet
znaãné plochy lesa. Autokluby
v moravsk˘ch mûstech se rozhod-
ly jako náhradu vysadit tisíce no-
v˘ch stromkÛ. V Blansku padla
volba na vytûÏenou ãást lomu nad
Dolní Lhotou.

V̆ sadbu zaji‰Èovali bratfii Dole-
Ïelové, L. Král, Zdenûk Antonín,
Jan Kotas, Z. Hegr, Jaroslav Parma,
MUDr. Antonín Weinhöfer a J.
Sedlák. Sázely se borovice a dub.
Jak je vidût na fotografii, sazenice
se vysazovaly do hromádek lesního
kompostu, kter˘ na voze s koníkem
Orlíkem naváÏel obûtavû vedoucí
polesí Karel Îák.

KaÏd˘ ãlen AMK dostal tehdy
následující pozvánku:

Pozvánka na brigádu k v˘sadbû
lesních stromkÛ. Sraz brigádníkÛ je
v pátek 9. 5. 1986 nebo v sobotu 10.
5. 1986 vÏdy v 8.00 hodin na par-
kovi‰ti u pískovny v Dolní Lhotû.

Brigáda je placená (cca 40 halé-
fiÛ za stromek) a je vhodná pro ro-
dinné t˘my. BrigádníkÛm jsou
pfiidûleny dílky, které mohou do-
sázet podle svého volného ãasu,
nemusí práci dokonãit v den bri-
gády. Doporuãujeme vzít: kbelík,
motyku nebo r˘ã. Pracuje se na
rekultivaci pískovny, tedy v po-
mûrnû lehké pÛdû. V˘bor AMK
OSS Blansko

A jak˘ byl v˘sledek celé akce?
Celkem 20 000 vysazen˘ch strom-

kÛ a 230 brigádnick˘ch hodin. Ve
v˘sadbû zvítûzili Hegrovi s 11 220
stromky, z dal‰ích v˘konÛ J. Parma
ml. 2 095 ks, Antonínovi 1 855 ks,
Parmovi 1 455 ks, Královi 850 ks,
·ebestovi (z Brna) 650 ks
a DoleÏelovi 450 kusÛ. 

Celá akce byla ukonãena 17.
kvûtna pfii brigádû Turistického od-
dílu mlad˘ch Metra Blansko. 

Za vzpomenutí je‰tû stojí fakt, Ïe
po pûti letech shofiel pruh nového
lesa ve spodní ãásti, a to vinou hra-
jících si dûtí. To ale uÏ dnes vÛbec
nepoznáme.

Jistû jsme nebyli sami, kdyÏ

jsme se obãas za‰li podívat, jak
ná‰ les roste. Na jafie se tam dal na-
sbírat podbûl, krásné byly v˘hledy
na Blansko. Za‰la jsem tam letos
koncem srpna, po více neÏ ãtvrt-
století, Ïe udûlám zábûry ze stej-
n˘ch míst, jako v dobû v˘sadby.
Nebylo to ale vÛbec moÏné, stro-
my jsou vzrostlé a dafií se jim dob-
fie. I kdyÏ prÛchozí cesty jsou pí-
seãné, pod stromy je uÏ nûkde ví-
ce, nûkde ménû, lesní pÛda. Tak
jsem alespoÀ nasbírala ko‰ík
klouzkÛ a suchohfiibÛ a k veãefii
jsem mûla smaÏenici ze „svého”
lesa.

Na závûr nûco jako vtip. ·li jsme
s vnuãkou, dûdeãkem a sousedem
lesem a ten povídá: „Tady byl ná‰
kousek lesa a vedle uÏ byl pansk˘.”
Vnuãka pfiem˘‰lí a ptá se: „A kde
byl dámsk˘?”

Na dÛkaz, Ïe uÏ dûti neznají v˘-
znam mnoh˘ch slov, mám je‰tû je-
den záÏitek. Byli jsme na
Chlumech a obcházeli pískovcové
sochy. Pofiád jsme hledali skalku
s reliéfem husopasky. U chaty byla
parta mlad˘ch u ohnû, tak jsme se
zeptali. Po chvíli pfiem˘‰lení se je-
den zeptal: „A co je to husopaska?”

NadûÏda Parmová

âtvrtstoletí lesa v lomu u Blanska

Rekultivace lomu u Dolní Lhoty v roce 1986 ãleny AMK OSS Blansko. Les na místû b˘valého lomu v roce 2012 píseãné podloÏí nezapfie.

„Vûfime, Ïe zcela nov˘ les vyroste v pískovnû Dolní Lhota”, napsal v kvûtnu 1986 do kroniky blanen-
ského autoklubu Jaroslav Parma. Pokraãuje: „Ná‰ AMK podepsal dohodu s fieditelstvím Lesního závo-
du v Rájci-Jestfiebí o garanci v˘sadby lesních stromkÛ pfii rekultivaci pískového lomu.”

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

P¤IJëTE NAV·TÍVIT NÁ· NOV¯ AUTOSALON.
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Spoleãnost Gepard finance je na tr-
hu od roku 2003. Za tu dobu se coby
zakládající ãlen Asociace finanãních
makléfiÛ stala jednou z nejv˘raznûj-
‰ích makléfisk˘ch firem v oboru.
Celkov˘ objem zprostfiedkovan˘ch 
úvûrÛ v roce 2011 dosáhl 7 miliard Kã
a souãasné dobû je pfiibliÏnû kaÏdá
12. hypotéka sjednaná v âR uzavfiena
prostfiednictvím této firmy. Gepardí
poboãky s typicky zelen˘m logem by-
ly zatím k vidûní pouze ve vût‰ích
mûstech. O srpna leto‰ního roku mo-
hou jejich sluÏeb vyuÏít i zájemci na
Blanensku. 

„PÛvodním zámûrem, s nímÏ jsme po-
boãku zakládali, byla odborná podpora
partnerské realitní kanceláfie ISPP Reality
v oblasti financí,” fiíká fieditelka blanenské
poboãky Ing. Barbora Paroulková. „Velmi
brzy jsme v‰ak pochopili, Ïe nabídka
Gepardu má na blanenském trhu své mís-
to sama o sobû,” pokraãuje. 

Aãkoliv se zdá, Ïe Blansko je se svou
koncentrací bank, stavebních spofiitelen a fi-
nanãních poradcÛ hotov˘m ·v˘carskem re-
gionu, skuteãná nabídka je omezenûj‰í, neÏ
by se zdálo. „Ano, bankovních poboãek je
tady opravdu dost. Nejsou tu v‰ak rozhodnû
zastoupeny v‰echny bankovní domy. Pfiitom
kaÏdá banka má svého „ideálního klienta”,
kterému ‰ije nabídku na míru. Skuteãnost, Ïe
klient se sv˘m poÏadavkem neuspûl v jedné
bance, je‰tû neznamená, Ïe neuspûje v jiné,
jen si musí najít tu správnou, která mu „se-
dí”, a to b˘vá problém,” vysvûtluje fieditelka

Na námitku, Ïe stejnou sluÏbu nabízejí
také finanãní poradci registrovaní pod rÛz-
n˘mi firmami v‰ak jen kroutí hlavou.
„V̆ voj na trhu sleduji uÏ nûjakou dobu.
PfiibliÏnû pfied sedmi lety jsem mûla pocit,
Ïe situace je neudrÏitelná a dojde k zave-
dení nûjaké regulace ze strany státu.
BohuÏel se tak nestalo a v souãasné dobû
se podle statistik vy‰plhaly poãty nejrÛz-
nûj‰ích poradcÛ na stovky tisíc, coÏ mi
pfiipadá stra‰né. KaÏd˘ se pfiitom snaÏí 
udrÏet co nej‰ir‰í nabídku úvûrÛ, poji‰tûní
a investic, aby si zajistil provize, ãímÏ nut-
nû trpí kvalita. Podle mého názoru je Ïá-
doucí opaãn˘ trend. KdyÏ vás bolí zub, ta-
ky nejdete k praktikovi, ale rovnou k zu-
bafii. V oblasti financí by to mûlo b˘t stej-
né. Pokud máte jasno, co potfiebujete, vy-
razte rovnou za odborníkem. Firma
Gepard finance se specializuje na hypo-
téãní úvûry. Pokud tedy potfiebujete pÛjãit
peníze na bydlení, refinancovat stávající
hypotéku, nebo potfiebujete finanãní pro-
stfiedky pro své soukromé ãi podnikatelské
zámûry a mÛÏete dát do zástavy nemovi-
tost, je pro vás Gepard ten správn˘ part-
ner,” vysvûtluje fieditelka poboãky. 

Ta tam je totiÏ doba, kdy klient pode-
psal smlouvu u jedné banky a pak ji téÏe
bance splácel desítky let. „Úrokové sazby
jsou dnes rekordnû nízké a konkurence
mezi bankami je tak velká, Ïe se refinan-
cování staré hypotéky ãi úvûru ze staveb-
ního spofiení klientÛm ãasto vyplatí i pfied
ukonãením fixace. KaÏd˘ pfiípad je jin˘,
vÏdy je tfieba dobfie poãítat. Zvlá‰È úvûry
ze stavebního spofiení z doby tak pfied pû-
ti lety v‰ak b˘vají jasn˘m kandidátem na

refinancování. V nûkter˘ch pfiípadech jde
i o stovky tisíc. Na‰e sluÏby jsou pfiitom
zdarma, za konzultaci ani za Ïádnou jinou
sluÏbu poskytovanou firmou Gepard
Finance klient neplatí. Staãí za námi pfii-
jít,” fiíká sympatická ãernovláska. 

A co by jako odborník na finance poradila
bûÏnému klientovi banky, kter˘ za svÛj Ïivot
zatím „nasbíral” jeden-dva spotfiební úvûry,
hypotéku a dejme tomu kontokorent?
„Rozhodnû splácet. Splácet spolehlivû a vãas.
Pokud splácet nemÛÏete, je tfieba vyjednávat
s bankou. Klienti ãasto podceÀují zlaté pravi-
dlo – mít na bûÏném úãtu vÏdy rezervu ne-
jménû ve v˘‰i jednonásobku sumy inkasních
pfiíkazÛ. Pak staãí mal˘ v˘padek na stranû pfií-
jmÛ, inkaso není provedeno a klient se oka-
mÏitû dostává do prodlevy s placením. Jsou
banky, které nûjakou dobu poãkají, jsou ale ji-
né, které okamÏitû po‰lou záznam do ban-
kovního registru. Zdánlivû se nic nedûje, kli-
ent nic nepozná. Problém nastane ve chvíli,
kdy chce tfieba refinancovat. Pak je odmítnut
jako neúvûrovateln˘ a velmi se diví. Navíc jej
to pfiijde pomûrnû draho, protoÏe musí zÛstat
u své stávající banky, která ho samozfiejmû
ne‰etfií. Proto opakuji: své dluhy fiádnû plaÈte
a kdyÏ nevíte, jak postupovat, pfiijìte se pora-
dit,” uzavírá Ing. Barbora Paroulková, fieditel-
ka blanenské poboãky Gepard Finance. 

Poboãku Gepard Finance najdete
v Blansku na ulici âelakovského 6,

v objektu b˘valé Severky. 
Tel.: 606 706 225, 

barbora.paroulkova@gpf.cz
Text: kk, foto: Anna Tichá

poboãky. Jen málokdo má totiÏ ãas vyhradit
si nûkolik dní na obíhání bank, sbírání nabí-
dek a jejich porovnávání. Pátrání po úvûru
tak zahájí a obvykle i skonãí u své domov-
ské banky. BohuÏel, ãasto ke své vlastní ‰ko-
dû. „Pfiitom staãí zajít k nám, sdûlit nám své
poÏadavky. My zhodnotíme aktuální situaci
na trhu a vypracujeme nabídku na míru, vy-
fiídíme ve‰keré papírování, takÏe do banky
klient jede aÏ na podpis úvûrové smlouvy,”
fiíká Barbora Paroulková. 

Splácet své dluhy se vyplatí

Ing. Barbora Paroulková.
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➨ Prodám koãárek znaãky Dorjan, 
trojkombinace, ãerveno-ãern˘. Po jednom dítûti,
málo pouÏívan˘, 4 kola, ta‰ka ke koãárku.
Prodejní cena 5.000 Kã, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám zámeãnick˘ svûrák 
zn. ZNYORK 125 mm, 100% stav, cena dohodou,
tel.: 732 676 139. 
➨ 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 - 1,996m2) cca 16m2 + 6 obvodov˘ch
li‰t ve stejném dekoru. Cena 4000 Kã, tel.: 773
464 543. 
➨ Prodám motocykl Yamaha YBR 125ccm,
r. v˘roby 2008, najeto 6300 km. PÛvodní cena 59
900, prodejní cena 40 000 Kã. DÛvod prodeje –
zdravotní dÛvody, tel.: 607 209 877. 
➨ Prodám ovocn˘ sad 3300 m2 za 149 tis.kã.,
kousek za Kufiimí, v pûkném prostfiedí u lesa, ne-
moÏno stavût chatu, tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám tfiízónové, témûfi nové
plastové zahradní jezírko. Cena 2000 Kã, tel.: 724
231 309. 
➨ Prodám pohovku + 2 taburety
(starorÛÏová, zánovní ply‰) v Blansku-Zborovce
(foto po‰lu) Tel. 724 814 528. 
➨ Prodám Ford GALAXY 1.9TD rok 2000,
pozink. model, stfiíbrn˘, naj.182 tkm, perfektní

stav, v TP 7 sedadel (jinak 6), taÏné, klima, 6 CD,
navigace, za 125 tis. kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám nové pfiíslu‰enství k robotu
Mulinex Odacio za 300 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám psací stÛl 120x60,
javor s úloÏn˘m prostorem. Pûkn˘, zachoval˘, ce-
na 1.500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám levnû WC mísu, v˘‰ka 60 cm,
nepouÏívaná. Tel.: 723 540 012. 
➨ Prodám okno zdvojené ‰. 150 v. 120 cm,
dvefie venk. ztrojené ‰.85 v.200 cm ,2/3 proskle-
né. Nové umyvadlo ‰. 63 cm a nerez dfiez 48 x 41
cm. Levnû, dle dohody, tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n. Dyjí,
500m od pfiehrady! Celk. pl. 382 m2, z toho 
obyt. 110 m2. Elektfiina, topení, plyn. 2x kuchyÀ, 2x
koup. s wc, 2 pokoje, obyt. podkroví, veranda, balkon.
Stáfií 20 let. Cena: 1.200 000,-Kã. Pfii rychlém odkou-
pení: 998 000,-Kã. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 

➨ 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 46 45 43. Lokalita:
Svitávka - Sasina, 5 km od Letovic.
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 2+kk
v Jedovnicích, tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu 1+1 v Blansku u pfiehrady,
témûfi zafiízen˘, zasklen˘ balkón. 7.000 Kã/1 mûs. vã.
záloh na inkaso. Od února 2013, tel.: 737 802 235. 
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 1+1 v Blansku 
na sídli‰ti Sever, tel.: 723 828 080.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pro svou dceru, V· 34 rokÛ, 
mámu dvou dûtí (3 a 6 rokÛ) hledám muÏe, kte-
r˘ by byl dûtem kamarádem a jí partnerem i ka-
marádem souãasnû. Nyní spoleãnû dokonãuje-
me 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. 
➨ Rád bych se seznámil se Ïenou 
pro navázání váÏného vztahu. Jsem 42/176/75
– rozveden˘, S·, nekufiák. Pofiád vûfiím na lásku
a trval˘ vztah. Zajímám se o pfiírodu a v˘lety 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 podmín-
kou. Se zálibami o okrasnou zahradu, chatafiení.
Jsem S·, 60/176/79, tel.: 722 034 915. 
➨ Rád bych se seznámil 
se sympatickou Ïenou, 30 - 45 let, pro navázání

trvalého váÏného vztahu. Jsem svobodn˘
45/174cm. Zajímám se o hudbu, tanec, turistiku.
Jsem z Boskovic. Tel.: 737 885 016. 
➨ V· 64 let˘ muÏ 180/80, rozveden˘,
mladist. vzhledu, sport.typ. s autem, mal˘m
psem i bytem, hledá ‰tíhlej‰í milou Ïenu
s vlast.bydlením k váÏnému seznámení nejradûji
z Blanska a okolí, Boskovic. Tel.: 722 415 009. 
➨ 35 let˘ muÏ hledá 30-34 letou
hodnou ‰tíhlou Ïenu s dobr˘m srdíãkem, neku-
fiaãku, pro váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛvûry
a tolerance. Îít jeden pro druhého, zkrátka Ïenu
pro Ïivot, tel.: 605 303 918. 
➨ Jsem muÏ, 43 let˘ a rád se seznámím
s milou holkou, Ïenou. Bydlím na vesnici. Hezké
Vánoce. Tel.: 607 651 544.

➨ Hledám garáÏ v Blansku, tel.: 773 453 628. 
➨ Hledám ke koupi byt 1-2+1 v Letovicích,
tel.: 773 962 105. 
➨ Hledám partu lidí mezi 50 - 70 roky, 
ktefií jsou turisté, kolafii nebo lyÏafii a mohla bych
se k nim obãas pfiidat, tel.: 724 231 309.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

PRÁVNÍ POMOC V NOUZI 
– ZÁCHRANA P¤ED EXEKUCÍ 

– podle zák. 182/2006Sb. Pomoc pfii
vymáhání od‰kodného – DOPRAVNÍ
NEHODY, PRACOVNÍ ÚRAZY – v‰ech-
ny konzultace ZDARMA! Kontaktní
místo Brno: volejte 732 242 678 nebo
pi‰te dotazy: oddluzeni.brno@email.cz

LEVNÁ DOVOLENÁ V ITÁLII.
MILOVNÍCI TEPLÉHO JADRANU

NEVÁHEJTE!!!
Kemp DUCA AMEDEO na PALNOVÉ
RIVIÉ¤E vám nabízí zafiízené karavany
pro 4+1. Od 11. 5. – 21. 9. 2013, cena
za karavan/t˘den od 1 500 Kã + 60 eu-
ro do 5 000 Kã + 200 euro. Pobyt
zprostfiedkuje cestovní AGENTURA
HANA, tel.: 608 754 151, 
e-mail: hanasladkovabosko@seznam.cz

➨ Koupím seno, tel.: 720 522 446.
➨ Koupím les, lesní pozemek 
s dospûl˘mi stromy 80 let a více, tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím byt 1+1 nebo 2kk v Blansku 
- v lokalitû Sever, pfiípadnû Píseãná. Tel.: 723
071 471. 
➨ Prodala jsem byt v Brnû a chci koupit byt 
v dobrém stavu o vel. 2+1 nebo 3+1 v Blansku.
Odpovím na v‰echny nabídky. Dûkuji. Tel.: 722
659 170. 
➨ Koupím cihlov˘ byt v OV 1+1(2+1) 
s balkonem. Do 1 200 000Kã. Spûchá. Tel.: 731
305 863.

KOUPÍM

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

recept pana Bohumila Kociny z Letovic na Houbové placiãky.
Budeme potfiebovat: Houby (jakékoliv jedlé), sÛl, 3-4 vejce, 2-3 lÏíce hladké mouky, sluneãni-
cov˘ olej na smaÏení, ãerstv˘ chléb, popfiípadû rajãata, okurky nebo jinou zeleniny na dozdobení. 

Houby oãistíme a pokrájíme na tenké plátky. Mírnû osolíme, pfiidáme vejce, mouku a v‰e fiádnû promí-
cháme. Oprá‰íme po babiãce zdûdûn˘ amoletník (nebo vezmeme obyãejnou pánev) a na nûkolika kap-
kách oleje smaÏíme z obou stran malé placiãky. Staãí pár minut, do zlatova. Servírování, a to je veliká v˘-
hoda bez pouÏití dal‰ího nádobí je velmi jednoduché. Na krajíce ãerstvého chleba poklademe houbové
placiãky a obloÏíme koleãky rajãat a okurek. Ze v‰ech smaÏenic takto pfiipravené houby chutnají nejlépe. 

Cenu vûnovala firma MOUNTFIELD a.s., prodejna Boskovice.

Na obrázku jsou tfii rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v sou-
tûÏi staãí zaslat jeden (jak˘koliv) z tûchto tfií rébusÛ na e-mail: 
listyregionu@seznam.cz nebo na adresu Listy regionÛ,
Jasanová 20, 678 01 Blansko. Uzávûrka soutûÏe je 31. 1. 2013

Pfievzato z knihy Matice dítek (ãasopis mládeÏe ‰kolní z roku 1892).

SoutûÏte s               o zahradní nÛÏky
zn. Fiskars v hodnotû 990 Kã.

AUTOS, spol. s r.o., Palackého 157, 679 72 Kun‰tát
www.autos-kunstat.cz
AUTOSPOL, s.r.o., nám. 9. kvûtna 1 
680 01 Boskovice, www.autospol-boskovice.cz

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm

za projevenou pfiízeÀ, 

pfiejeme mnoho zdraví a ‰tûstí 

v roce 2013.
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Vzestupn˘ trend nákladÛ na energie nutí 
uÏivatele ‰etfiit; jak s teplem, tak s elektfiinou
a vlastnû se v‰emi druhy energií. Stále více za-
jímá spotfiebitele, jak moc je energeticky nároã-
n˘ v˘robek, o kter˘ má zájem, jestli nepl˘tvá
teplou vodou, zda by se nedalo u‰etfiit na vytá-
pûní. Ve stavebnictví patfií zateplování budov
a v˘mûna dvefií a oken za modernûj‰í, s men‰í
tepelnou propustností, k nejãastûj‰ím zakáz-
kám. Zateplují se nejen bytové domy, ‰koly, ne-
mocnice ãi úfiady, ale také star‰í rodinné domy.
Je v‰ak nemalá investice vÏdy nutná a bude vy-
naloÏena úãinnû? SníÏila se skuteãnû po prove-
dené úpravû tepelná propustnost celého plá‰tû
budovy? Nebyla nûkde poru‰ena izolace a ne-
dochází k tepeln˘m únikÛm? Takové otázky by
si mûl klást kaÏd˘ investor, aÈ uÏ se jedná o vel-
ké sídli‰tû, nebo mal˘ rodinn˘ domek. Pfii fie‰e-
ní tûchto problémÛ se jiÏ del‰í dobu úspû‰nû vy-
uÏívá termodiagnostika, která pomocí termo-
vizního mûfiení dokáÏe odhalit skryté úniky tep-
la. V na‰em regionu tuto sluÏbu poskytuje fir-
ma MAXIPROFI.CZ. Majitele pana Ondfieje
Lhotského jsem se zeptal:

Pane Lhotsk˘, jaké druhy termovizního
mûfiení provádíte?

Nejvût‰í zájem o mûfiení tepeln˘ch emisí
termokamerou je skuteãnû ve stavebnictví.
Úniky tepla se mûfií nejen na oplá‰tûní budov
zvenku, ale úspû‰nû se provádí také v interié-
rech, napfiíklad pro zji‰tûní rozsahu havárie vo-
dovodního potrubí, stavu podlahového vytápû-
ní, pfii dosud skryt˘ch poruchách elektroinsta-
lace, nebo pro zji‰tûní místa v˘skytu vlhkosti
a s tím spojen˘m v˘skytem plísní. DÛleÏité je,
aby bylo dosaÏeno dostateãného rozdílu tepel-

MoÏnosti termokamery jsou opravdu vel-
ké; z ‰iroké palety rÛzn˘ch dal‰ích oblastí
bych jmenoval napfiíklad vyuÏití ve veteri-
nární praxi, bezpeãnostních sloÏkách pro mo-
nitoring urãené lokality, kontrola chladících
zafiízení v potravináfiském prÛmyslu atd.

Jakou pouÏíváte techniku a jak pfiesná
jsou tato mûfiení?

PouÏíváme profesionální termokameru
Fluke Ti32 s vysok˘m rozli‰ením, kterou lze
vyuÏívat v ‰irokém spektru snímání tepelného
záfiení; tedy od snímkÛ, které zachycují pfiehfií-
vající se elektrospotfiebiãe v domácnostech,
mechanicky silnû namáhané elektromotory, aÏ
po snímkování kompletních budov, hal a pro-
vozÛ, nebo systémÛ fotovoltaick˘ch elektrá-
ren. Nedílnou souãástí je kvalitní softwarová
v˘bava, nutná pro zpracování namûfien˘ch dat. 

Co se t˘ká typÛ mûfiení, rozdûlujeme je

primárnû na dva typy; mûfiení orientaãní
a mûfiení komplexní. Rozdíl je v celkovém
obsahu mûfien˘ch dat.

Základním orientaãním typem mûfiení se
rozumí porovnání teplot termokamerou a vy-
rozumûní majitele mûfieného objektu o pfií-
padném problému, kter˘ se vyskytuje v mís-
tû mûfiení. Klient obdrÏí barevné termografic-
ké fotografie, kter˘mi se mÛÏe dále fiídit
a dosáhnout nápravy. Orientaãní mûfiení je
ãasto vyuÏíváno napfiíklad pfied zateplením
fasád pro zji‰tûní, kde se vyskytují nejvût‰í
obtíÏe s úniky tepla. Pfii závadách v zateplení
mohou úniky energie dosahovat v topné se-
zónû aÏ tisícikorunov˘ch ãástek. Orientaãní
mûfiení se také ãasto vyuÏívá pfii prvním kon-
taktu a seznámení s v˘hodami termokamery. 

Komplexním mûfiením se pak rozumí vypra-
cování podrobné zprávy, která plní funkci proto-
kolu. Je v ní zahrnuta maximální kvantita dat,
kterou termokamera a dal‰í pouÏité pfiístroje umí
poskytnout. Tedy nejenom termodiagnostika, ale
i pfiidruÏené informace z dal‰ích pfiístrojÛ, které
jsou nezbytné pro opakovatelnost a pfiesnost mû-
fiení. VyuÏívá se ãasto právû na porovnání stavu
pfied a po zateplením domÛ a bytÛ.

Kam se mohou zájemci o mûfiení termo-
kamerou obrátit?

Zákazníci mohou na‰í firmu kontaktovat
telefonicky na ãísle 737 620 026, nebo e-ma-
ilem maxiprofi@maxiprofi.cz. Také mohou
nav‰tívit na‰i webovou prezentaci na adrese
www.maxiprofi.cz, kde získají dal‰í informa-
ce k celé problematice termodiagnostiky.

Pane Lhotsk˘, dûkuji za informace. 
ph

n˘ch hodnot mezi mûfien˘m místem a okolím.
Proto napfiíklad pro mûfiení venkovních ãástí
budov je ideální doba od podzimu do jara, kdy
rozdíl mezi venkovní teplotou a vytápûn˘m
vnitfikem budovy je dostateãnû velk˘.

V prÛmyslov˘ch provozech se termovize
pouÏívá pro preventivní screening strojÛ, elek-
tromotorÛ a dal‰ího vybavení; vãasné odhale-
ní problémÛ umoÏÀuje zajistit úãinnou údrÏbu
a pfiedcházet tak nákladn˘m opravám a v˘-
padkÛm ve vyrobû. âasto se touto metodou
kontrolují elektrorozvodné sítû, provádí se de-
tekce pfiehfiát˘ch transformátorÛ a jistiãÛ.

Rozvoj fotovoltaick˘ch elektráren pfiinesl
dal‰í masivní nasazení termokamer pfii kontro-
le a hlídání stavu jednotliv˘ch fotovoltaick˘ch
panelÛ. Touto metodou by nejménû jednou za
rok mûly b˘t panely plo‰nû kontrolovány;
vãasné zji‰tûní vadn˘ch komponentÛ, resp, je-
jich v˘mûna, zajistí stál˘ v˘kon elektrárny.

Úspory nákladÛ na energie pomocí
TERMODIAGNOSTIKY

Snímek z termokamery.Termokamera Fluke Ti32.
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 14. února 2013, uzávûrka je 4. února 2013.

Místní Základní umûlecká ‰kola zaloÏená roku 1945 uspofiádala ve spolupráci s Kulturním zafiízením mûsta 27. listopadu
2012 úderem ‰estnácté hodiny vernisáÏ v˘stavy prací ÏákÛ v˘tvarného oboru a keramiky pod názvem Úsmûvy andûlÛ.

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. 

V zámeckém skleníku se usmívali nejen andûlé
Program zahájil mal˘ orchestr Ïá-

kÛ hudebního oboru pod taktovkou
Bc. Martina Krajíãka krátkou znûl-
kou, jeÏ navodila atmosféru blíÏící-
ho se Adventu.

„Poetick˘ název dostala v˘stava
podle témat, jeÏ zpracovali Ïáci v˘tvar-
ného a keramického oboru na‰í ‰koly,”
pfiivítala v‰echny fieditelka ‰koly
Stanislava Matu‰ková. „Posláním pre-
zentace je navodit slavnostní náladu
pfied Vánocemi.”

Uãitelka v˘tvarného oboru Mgr.
Eva Holou‰ová dodala: „Proã název
Úsmûvy? Úsmûv je kouzlo, jeÏ dnes
ãasto chybí. Je to energie, která je
na v˘stavû vyjádfiena snahou dûtí
radovat se z v˘tvarné práce dle
sv˘ch pfiedstav. Andûl je posel chrá-
nící nás, pfiírodu, zvífiata. Je na‰í na-
dûjí a snem. Jsou zde díla ÏákÛ od
‰esti do sedmnácti let.”

V‰e doplnila krátkou roztomilou
fiíkankou sedmileté Magdaleny
Králové:

Andûlé stráÏní nejsou vÏdycky váÏní,
mÛÏou b˘t i veselí, jako kaÏdou nedûli,

jako tohle úter˘.
Pak jiÏ Ïáci pfiedvedli, co si pro

vernisáÏ nastudovali. Znûla próza,
dívky se lehce vzná‰ely pfii tanci. Do
toho se linula prostorami starobylého
skleníku nádherná píseÀ Tisíc andûlÛ
od âechomoru v podání souboru stu-
dentÛ hudebního oboru ZU·, jeÏ do-
dala zahájení v˘stavy opravdu dÛ-
stojn˘ rámec a navodila tu pravou
zimní atmosféru blíÏících se svátkÛ.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

¤editelka ZU· Boskovice Stanislava Matu‰ková zahajuje vernisáÏ. Práce ÏákÛ ZU·.

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.

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

Vás srdeãnû zve 31. 12. 2012 v 19. 00 hod na
SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

Pfiipravená je skvûlá hudba, slavnostní menu, pÛlnoãní pfiípitek.
SILVESTROVSKÉ MENU

Bifteãek z pravé svíãkové, fiez z medové panenky a fiez z kufiecího závitku plnûného ‰penátem a slani-
nou, omáãka z ãerveného vína a rozmar˘nu, ‰Èouchané brambory, slané peãivo a novoroãní pfiípitek.

Cena: 450 Kã
Rezervace stolÛ na ãísle 539 083 405 nebo na adrese info@hotelrudka.cz

Pfiedprodej vstupenek na Hotelu Rudka nebo v Infocentru Kun‰tát
Pfiivítejte s námi pfiíchod Nového roku 2013 Tû‰íme se na Vás!

Tel.: 539 083 405, 724 054 122, www.hotelrudka.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
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