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Do Boskovic dorazil v nedûli 30.
záfií vlak ãíslo 11., tvofien˘ obfií rychlí-
kovou lokomotivou 475.101 ·lechtiã-
na, vyrobenou ·kodov˘mi závody
v Plzni roku 1947. A to pfiesnû v 16.49
hodin od Moravské Tfiebové. Mohutn˘
nale‰tûn˘ stroj otoãen˘ tendrem ve
smûru jízdy za sebou táhl pût rychlíko-
v˘ch osobních vozÛ Rybák a jeden
stejn˘ upraven˘ jako bufetov˘. Jsou to
dfievûné vagóny vyrobené Tatrou v le-
tech 1938 – 1949.

Podle sdûlení strojvedoucího spo-
lyká lokomotiva na okruÏní jízdû
Brno, Prostûjov, Moravská Tfiebová,
Chornice, Skalice nad Svitavou, Brno
asi deset tun uhlí. Velká kola mají
prÛmûr 1150 mm. Parní stroj zvládne
v˘kon 1480 kW a lokomotiva dosa-
hovala rychlosti 115 km/h. Provozní
hmotnost asi sto tun. U âSD slouÏila
do roku 1981.

OkruÏní jízdy se zúãastnili i pfiíz-
nivci Ïeleznice z Blanska obleãeni

v dobov˘ch kost˘mech. „Byli jsme
stfiedem pozornosti hlavnû v ulicích
Brna, kde si nás v‰ichni chtûli foto-
grafovat.”

Velmi pûkná akce se vydafiila, na
boskovické nádraÏí pfii‰lo nûkolik de-
sítek nad‰encÛ a bylo co obdivovat.
Mohli jsme si v klidu prohlédnout zá-
kladní údrÏbu a kontrolu stroje na
cestû i kabinu obsluhy. „Tak s tímto
bych neodjel,” pomyslel jsem si,
kdyÏ jsem z rozpáleného prostoru 
plného ventilÛ, trubek, tlakomûrÛ

a táhel slézal opût dolÛ. Byl nejvy‰‰í
ãas, v 17.09 stroj zabafal, vypustil ob-
laka páry, zapískal a nádherná sou-
prava se pomalu vydala do Skalice
nad Svitavou a odtud pfies Blansko,
kde „·lechtiãna” vypustila páru
v 17.55 hodin. UÏ o osm minut po-
zdûji zahoukala a vydala se pfies
Adamov aÏ do Brna, kde mûla pro
tento den koneãnou.  

Foto: Lubo‰ Su‰il
Text: Lubo‰ Su‰il 

a Renata Kuncová Polická

Blesková SOUTùÎ s Mandrage
Listy regionÛ vyhla‰ují bleskovou soutûÏ o 3 vstupenky na koncert skupiny MANDRAGE, kter˘ se uskuteãní 9. listopadu od

19:30 v KD v Letovicích! Správn˘ fanou‰ek, kter˘ si volÀásek zaslouÏí , by mûl znát odpovûdi na následující soutûÏní otázky:
1.) K jakému roku sahá vznik kapely?  2.) Jak˘ Ïánr skupina hraje? 3.) Jak se jmenuje poslední album?
Své odpovûdi zasílejte na e-mail: listyregionu@seznam.cz a to nejpozdûji do 31. 10. 2012! V pfiedmûtu zprávy 

uveìte heslo: Mandrage. NezapomeÀte uvést kontakt na sebe a své jméno. V˘herce budeme kontaktovat.

EKONOMICKÁ EXPERTKA...
- více na str. 15

ARBORETUM ·MELCOVNA ZVE...
- více na str. 11

·ACHY - HRA NEBO...
- více na str. 12

„·LECHTIâNA” MùLA ZASTÁVKU
V BOSKOVICÍCH I V BLANSKU

Drahanské koleãko, tak se jmenovala trasa jednoho ze tfií
vlakÛ brázdících Jihomoravsk˘ kraj. Jízdy zvlá‰tních historic-
k˘ch souprav byly uspofiádány u pfiíleÏitosti Národního dne Ïe-
leznice 2012. 

·lechtiãna v plné kráse.
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Ve stfiedu 12. 9. 2012 probûhl na pÛdû
Centra sociálních sluÏeb v Letovicích nul-
t˘ roãník turnaje v rusk˘ch kuÏelkách me-
zi Domovy pro seniory. Na‰e pozvání pfii-
jali uÏivatelé z Domova pro seniory Brno
Podpûrova a Brno OkruÏní, uÏivatelé
z Domova pro seniory v âerné Hofie a dva
t˘my seniorÛ za námi pfiijely z Boskovic.

I kdyÏ nám poãasí nebylo zcela naklo-
nûno, meteorology avízovan˘ trval˘ dé‰È
a v˘razné ochlazení nebyly tak úplnû na
pofiadu dne. Proto jsme akci, tak jak bylo
plánováno, uspofiádali venku v zahradû.
Pro úãastníky byly pfiipraveny 3 soutûÏní
disciplíny, v nichÏ se soutûÏní t˘my utka-
ly ve dvou kolech. Jeden t˘m tvofiili vÏdy
4 hráãi. Jak jiÏ ze samotného názvu turna-
je vypl˘vá, jednou z disciplín byly samo-
zfiejmû ruské kuÏelky, kde cílem soutûÏí-
cích bylo shození co nejvût‰ího poãtu ku-
Ïelek pfii sérii 3 hodÛ. Abychom program
zpestfiili, doplnili jsme ruské kuÏelky
o kuÏelky stolní a o poupravenou verzi
‰védské hry Kubb. Mil˘m pfiekvapením

bylo, Ïe právû stolní kuÏelky sklidily me-
zi seniory velk˘ úspûch. A to zejména
proto, Ïe hra je vhodná pro kohokoliv
v jakékoliv tûlesné i du‰evní kondici. 

Cel˘ program uvedl Ing. Ivo Kubín, fie-
ditel CSSML, kter˘ mimo jiné také bedli-
vû sledoval cel˘ prÛbûh soutûÏe. Mezi

jednotliv˘mi koly bylo pro soutûÏící pfii-
praveno malé obãerstvení, aby v‰ichni
mûli moÏnost naãerpat nové síly. Bûhem
pfiestávek pak bylo moÏné prohlédnout si
na‰e zafiízení, ãehoÏ vyuÏil nejen dopro-
vázející personál, ale také samotní seniofii
náv‰tûvníci.

Vítûzem turnaje se nakonec stalo druÏ-
stvo, jehoÏ hráãi bûhem celého dopoledne
nasbírali nejvy‰‰í poãet bodÛ. Samotné vy-
hlá‰ení soutûÏe probûhlo po obûdû. Personál
kuchynû nám v tento den pfiipravil hovûzí
v˘var s játrov˘mi knedlíãky a vepfiov˘ fiízek
s bramborami. Hráãi prvních tfií t˘mÛ obdr-
Ïeli z rukou fieditele a sociálních pracovnic
sladké medaile, diplom a malou pozornost.
Vítûzem se tedy nakonec stali seniofii
z Domu s peãovatelskou sluÏbou
z Boskovic, druhé místo obsadil domácí
t˘m – tedy seniofii Domova pro seniory
v Letovicích a tfietí skonãil t˘m seniorÛ
z Domova pro seniory v Boskovicích.
I kdyÏ jak se fiíká - „Není dÛleÏité vyhrát, ale
zúãastnit se”. Na nikom z pfiítomn˘ch, ktefií
nebyli ocenûni, nebylo rozhodnû znát zkla-
mání. V‰ichni si dopoledne uÏili, pobavili se
a získali nové zku‰enosti, coÏ je, myslím, to
nejdÛleÏitûj‰í. Nezb˘vá neÏ si do dal‰ích let
pfiát mnoho úspûchÛ a spokojné seniory
a tû‰it se na dal‰í spoleãná setkání. 

Text a foto: Mgr. Jana Palová

TURNAJ V RUSK¯CH KUÎELKÁCH MEZI SENIORY
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Odbor investiãního a územního roz-
voje MûÚ Blansko, oddûlení POZEM-
KY, sdûluje, Ïe dne 20. 03. 2012 pfiijala
Rada mûsta Blansko usnesení ã. 29, kte-
r˘m odsouhlasila od 01. 01. 2013 zv˘-
‰ení nájemného za obecní pozemky pod
garáÏemi, neslouÏícími k podnikání, na
ãástku 30 Kã/m2/rok, která bude zv˘‰e-
na o platnou sazbu DPH. V souãasné

dobû je tato sazba 20%. Zv˘‰ení nájem-
ného bude provedeno formou uzavfiení
dodatkÛ ke stávajícím nájemním smlou-
vám. Jedná se o cca 75 pfiípadÛ.
Jednotliví nájemníci budou postupnû,
jak budou dodatky zpracovávány, vyz˘-
váni k podpisu. 

Text: MûÚ Blansko - Odbor 
investiãního a územního rozvoje.

to kategoriích: Eco Mini Standard -  Ïá-
ci – Michal ·tegner, Eco Mini Standard
– juniofii a seniofii – Tomá‰ Musil, Eco
Mini Expert – Ïáci – Roman Musil, Eco
Mini Expert – juniofii a seniofii – Pavel
Chlup

Mistrem republiky se v seriálu EX
stal v kategorii EX-J – Joná‰ Podrazil
z Blanska.

Kompletní v˘sledky naleznete na
www.listyregionu.cz

Za KLoM Blansko vypracoval: 
Miroslav Viãar

Foto: archiv KLoM Blansko

Na pfiehradû v Blansku se konalo ve
dnech 29. 9. a 30. 9. 2012 poslední 4. ko-
lo soutûÏe závodÛ lodních modelÛ
o Moravsk˘ Pohár a o body do seriálu zá-
vodÛ EX. Z nich potom vzejde mistr re-
publiky v této kategorii voln˘ch modelÛ.

Poãasí se vydafiilo, z rána bylo sice
chladno, ale odpoledne bylo hezky, a tak
do Blanska pfiijelo 52 soutûÏících a to
z klubÛ z Tfiince, Tfie‰tû, Podivína, Velké
nad Veliãkou, Mariánského údolí,
Buãovic, Brna, Tfiebíãe a Hradce Králové.

Putovní pohár si za cel˘ rok 2012
vybojovali závodníci z Blanska v tûch-

Blanen‰tí studenti v NiÏním Seli‰ti na místû, kde kdysi stál dfievûn˘ kostelík.

Foto: Petr Neãas

Dvacet ãtyfii studentÛ Gymnázia
Blansko se v doprovodu sv˘ch uãitelÛ vy-
dalo na Zakarpatskou Ukrajinu. Pátrali po
stopách dfievûného kostelíku, kter˘ byl do
Blanska pfiivezen z podkarpatské vesnice
NiÏní Seli‰tû v roce 1936 a nachází se
v centru mûsta nedaleko jejich ‰koly.

Celá akce se uskuteãnila za finanãní
podpory Jihomoravského kraje, kter˘ na
ni pfiispûl ze svého dotaãního programu
Do svûta! 2012. V̆ pravû pfiedcházela
peãlivá pfiíprava: pátrání po historii stav-
by, její zevrubná prohlídka vãetnû v˘stu-
pu na vûÏ, náv‰tûva dal‰ích dvou podob-
n˘ch kostelÛ – v Dobfiíkovû u Chocnû
a v Hradci Králové, ale také seznámení
s bohatou historií, geografií a pfiírodními
podmínkami dané oblasti, a v neposlední
fiadû ãetba poetické knihy Ivana
Olbrachta Nikola ·uhaj loupeÏník.

V dne‰ní dobû, kdy dûti témûfi neãtou,
historie je nezajímá, a pfied útrapami ce-
stování dávají pfiednost pohodlí doma
u poãítaãe, jsme hrdí na to, s jak˘m nad‰e-
ním a zájmem na‰i studenti k celé akci pfii-
stoupili a jak stateãnû zvládli v‰echny ná-
strahy tak trochu „divokého” V̆ chodu.

Co v‰echno odváÏní cestovatelé v ze-
mi, která nepatfií právû k nejãastûji nav-
‰tûvovan˘m turistick˘m destinacím, za-
Ïili, se nedá vypovûdût v pár fiádcích –
proto zveme v‰echny zájemce k náv‰tû-
vû prezentace projektu Expedice
KOSTELÍK v Mûstské knihovnû
Blansko ve stfiedu 31. fiíjna 2012 od 
18. 00 hodin. Tû‰íme se na Vás!

Za cel˘ expediãní t˘m
PhDr. Dana Fránková

Foto: D. Fránková

Blanen‰tí gymnazisté 
v Zakarpatí

Blanen‰tí modeláfii 
byli úspû‰ní

TRADIâNÍ VÁCLAVSKÉ HODY V ·O·ÒVCE  27. 9. – 30. 9. 2012

Zv˘‰ení nájemného za pozemky 

Poslední záfiijovou nedûli proÏila
rájecká a doubravická farnost veli-
kou slavnost, neboÈ se spoleãnû v rá-
jeckém kostelíku se‰lo po více jak
roãní pfiípravû tfiináct mlad˘ch lidí,
aby pfiijali z rukou brnûnského bisku-
pa Mons. Vojtûcha Cikrleho svátost
bifimování. Svátosti bifimování se nû-
kdy fiíká i „svátost dospûlosti”. Toto
oznaãení vychází ze smyslu samotné
svátosti, která se latinsky naz˘vá
confirmatio, coÏ v pfiekladu znamená
potvrzení, upevnûní. Ten, kdo tuto
svátost pfiijímá, vlastnû znovu potvr-
zuje své rozhodnutí, které zaznûlo jiÏ
pfii jeho kfitu - pfiijmout JeÏí‰e Krista
za svého Pána. Ve svátosti bifimování
pak pfiijímající dostává BoÏího
Ducha, kter˘ v nûm upevÀuje toto je-

ho rozhodnutí a dává sílu k dospûlé-
mu Ïivotu z víry. 

Biskup pfii slavnostní bohosluÏbû pfii-
pomnûl tuto pravdu i nutnost aktivní
spolupráce s pfiijatou BoÏí milostí, ne-
boÈ BÛh nikdy nejde proti svobodû ãlo-
vûka. Jen skrze osobní souhlas mÛÏe
Bohem nabízená milost pfiinést mnohé
dobré plody, kter˘ch by jinak ãlovûk
sám ze sebe nebyl nikdy dosáhl.

Po m‰i svaté zÛstal biskup je‰tû chví-
li v pfiátelském setkání s vûfiícími, a pak
se s ãerstvû bifimovan˘mi odebral na
slavnostní obûd, kter˘m se toto spoleã-
né setkání zakonãilo.

Text: ThLic. David AmbroÏ, 
faráfi Rájec-Jestfiebí, 

Doubravice nad Svitavou

Bifimování v Rájci

Z leva Michal ·tegner, Petr Musil, Roman Musil, Pavel Chlup, Joná‰ Podrazil.
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Co se dûje pod vysokou sítí v Blansku
V mûsíci záfií se rozbûhly naplno

volejbalové soutûÏe, fiízené jihomo-
ravsk˘m volejbalov˘m svazem.
V krajsk˘ch soutûÏích se v leto‰ní se-
zonû 2012/2013 zúãastní mistrov-
sk˘ch soutûÏí druÏstva muÏÛ a Ïen TJ
âKD Blansko.

V sobotu 22. 9. na svojí domácí palu-
bovce ve sportovní hale na Údolní ulici
v Blansku, hostili muÏi i Ïeny v dal‰ím ko-
le soutûÏí celky z 1. místo prÛbûÏné tabul-
ky. DruÏstvo muÏÛ pfiivítalo celek TJ Útû-
chov, v jehoÏ fiadách se objevují pravidel-
nû hráãi hrající v minulosti vy‰‰í soutûÏe
v dresu nejrÛznûj‰ích brnûnsk˘ch t˘mÛ.
I pfies bojovn˘ v˘kon se jim nepodafiilo
bodovat a podlehli v obou dvou utkání. 

Daleko lépe se dafiilo druÏstvu Ïen, které
hostilo dosavadního lídra soutûÏe – t˘m
Orla ¤eãkovice. JiÏ první velice vyrovnané
utkání o jehoÏ osudu rozhodoval aÏ tie

brejk, kter˘ skonãil v pomûru 12-15 pro br-
nûnské druÏstvo slibovalo napínavou podí-
vanou i v odvetném utkání. A opravdu, do-

mácí t˘m, i kdyÏ nenastoupil v kompletní
sestavû, favorita dokonale zaskoãil a pfiipsal
si do tabulky cenné vítûzství v pomûru 3 : 1. 

Základní sestava domácích: Veronika
Dobiá‰ková, Jitka Hofmannová, Martina
Illková, Pavlína JeÏová, Pavla KfiivonoÏková
a Regina Psohlavcová. Tûmito body se druÏ-
stvo Ïen TJ âKD posunulo na 7. místo prÛ-
bûÏné tabulky. 

Kromû t˘mÛ muÏÛ a Ïen zahájil v mû-
síci srpnu svoji ãinnost také t˘m mládeÏe.
Jejich první konfrontací se stejnû star˘mi
soupefii bude fiíjnov˘ turnaj O blanenskou
turbínu, kter˘ se uskuteãní ve sportovní
hale na Údolní ulici ve stfiedu 24. 10.
2012. Pravidelná ãinnost skupiny mládeÏe
probíhá ve sportovní hale kaÏdé pondûlí
a stfiedu od 18.00 hodin . Rádi mezi námi
pfiivítáme dal‰í zájemce o tuto krásnou ko-
lektivní hru, narozené v letech 1999-2001.

Ve‰keré aktivity v‰ech volejbalov˘ch
druÏstev probíhají za podpory mûsta
Blansko, jihomoravského kraje a blanen-
sk˘ch firem Taspa Blansko a FPO
Blansko.

Text a foto: Mgr. Bc. Michal Souãek

Utkání TJ âKD Blansko s TJ Útûchov.

V âerné Hofie bylo opût veselo

V âerné hofie na Blanensku probû-
hl jiÏ 16. roãník tradiãní pivní pouti.
Jak je tradicí dáno, ani tento roãník
nebyla o zábavu nouze. Celá akce
byla perfektnû zorganizovaná a jiÏ od
zaãátku pfii vjezdu do âerné hory by-

lo znát, Ïe pofiadatelé nenechali nic
na náhodû. 

PrÛjezd âH byl uzavfien a byla vytvofie-
na tfii velká parkovi‰tû pro ty, ktefií byli od-
váÏní natolik, Ïe pfiijeli autem. Ono vy-
hnout se toãenému zde bylo pomûrnû ob-

tíÏné a ani já jsem se mu nevyhnul. Pro ty,
kdo tolik odvahy nemûli, byla pfiipravena
autobusová doprava na nádraÏí do Rájce
a zpût. Hlavní ulice âH byla plná stánkÛ
s pokrmy jako domácí kozí s˘ry, které byly
mimochodem velmi dobré, perníkáfiské
a cukrovinkáfiské stánky, které snad na Ïád-
né pouti nesmí chybût. Nechybûly stánky
s cukrovou vatou a pro ty, ktefií si dopfiáva-
li hodnû piva tu bylo dost stánkÛ pln˘ch
grilovaného masa, klobásek a jin˘ch domá-
cích pochutin. Na stáních se také dalo kou-
pit plno „ originálního” obleãení a jiné vûci
jako tfieba kuliãkové pistole, které podle mû
aÏ tak úplnû na takovou pouÈ nepatfií.

Hlavní program pouti v‰ak nebyl na uli-
ci, ale v samotném pivovaru, kde byla pro
náv‰tûvníky pfiipravena dvû pódia. Hlavní,
na kterém vystupovali zpûváci a kapely bû-
hem celé pouti a pak men‰í vedlej‰í podi-
um, které bylo ze zaãátku vûnováno na‰im
nejmen‰ím, aby i oni odcházeli s nûjak˘m
tím záÏitkem. Program zahájil Petr Bende
s cimbálovkou Grajcar a pokraãovalo se ve
velkém stylu aÏ do veãera, kdy byla pouÈ
ukonãena koncerty kapel No Name a âe-
chomor, ktefií byli na pivní pouti poprvé, aã
je pofiadatelé zvali jiÏ vícekrát, ale nikdy
dfiíve se âechomoru nepodafiilo vmûstnat
pivní pouÈ do programu. Celou pouÈ uza-
vfiel ohÀostroj, kter˘ pyrotechnici chystali
od samotného rána na stfie‰e pivovaru.
Pofiadatelé byli s celou poutí velmi spoko-
jeni i pfies men‰í uãast náv‰tevníkÛ, kterou

mûl na vinû prodlouÏen˘ víkend. I pfies nûj
se do pivovaru pfii‰lo podívat okolo 5000
náv‰tûvníkÛ a kdyÏ k tomu pfiiãteme ten
obrovsk˘ dav, kter˘ byl mimo pivovar a
okupoval stánky s pivem a jídlem venku,
dospûjeme jistû ke krásn˘m ãíslÛm, které
musel ãernohorské jistû potû‰it. Kolik se
vytoãilo piva se nám zatím nepodafiilo
pfiesnûji zjistit (z pivovaru máme informa-
ci, Ïe podobné mnoÏství jako v loÀském
roce), protoÏe ne nadarmo patfiíme k nej-
vût‰ím pijákÛm piva na svûtû.  

Text a foto: Jan Dvofiák

Vystoupení Petra Bendeho (dal‰í foto na www.listyregionu.cz).

âepovala se i v˘borná malinovka.

Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí
Experimentální uãebna pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ (CZ.1.07/1.1.16/01.0001)
tel. 516432181, 603588369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz,
www.gymnaziumrajec.cz

CÍLE PROJEKTU:
• Vybudování experimentální 

uãebny
• Vybudování technické 

a pfiírodovûdecké knihovny

• Realizování ãinností v experimentální uãebnû
s vyuÏitím sad PASCO a dal‰ího zafiízení vãet-
nû v˘poãetní techniky

• Vytvofiení  a realizování systému exkurzí,
praktick˘ch cviãení a kurzÛ pro studenty 

S cel˘m projektem se mÛÏete seznámit na 
Dni otevfien˘ch dvefií dne 15. 11. 2012
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V první byly provedeny stavební 
úpravy prostoru a jeho vymalování.
Nejviditelnûj‰í zmûnu pfiinesla druhá
etapa, která byla zahájena v prÛbûhu
srpna a dokonãena v pátek 21. záfií.
Souãástí nové galerie je totiÏ i pfied-
stavení partnersk˘ch mûst a tak si no-
vou galerii mohli jiÏ v sobotu pro-
hlédnout zástupci mûst Rawa
Mazowiecka (Polsko), Frasnes-lez-
Anvaing (Belgie) a Prnjavor (Bosna
a Hercegovina). 

Na ãelní stûnû galerie je umístûn
prapor mûsta, pfiehled purkmistrÛ
a starostÛ mûsta a dvû velkoplo‰né fo-

tografie. Ve sklenûn˘ch vitrínách jsou
vystaveny ceny, které mûsto obdrÏelo
a partnerské dary. Na zatím prázdnou
boãní stûnu bude na zaãátku pfií‰tího
roku umístûn velkoplo‰n˘ ortofoto
snímek mûsta Boskovice.

Do návrhu rozpoãtu mûsta na rok
2013 byla zafiazena ãástka na realiza-
ci tfietí etapy, kdy by mûlo b˘t vymû-
nûno osvûtlení a doplnûn vhodn˘ ná-
bytek.

Galerie je vefiejnosti pfiístupná, pro-
jdete jí napfiíklad na majetkov˘ odbor
nebo do malé zasedací místnosti.

Text a foto: Jaroslav Parma

V budovû radnice na
Masarykovû námûstí
v Boskovicích, kde sídlí
Mûstsk˘ úfiad Boskovice,
byl doposud nevyuÏit˘
prostor v prvním patfie,
oddûlující starou a novou
ãást radnice. Zhruba pfied
rokem rozhodla Rada
mûsta Boskovice vytvofiit
v tomto prostoru galerii
mûsta Boskovice. Po
schválení návrhu byla za-
hájena realizace, která
probíhá v etapách.

Galerie mûsta Boskovice

koncem prázdnin Pfiímûstsk˘ tábor
a kolekci snímkÛ z Ferdovy olympi-
ády místního Matefiského centra,”
pozdravila pfiítomné paní Miroslava
Holasová. Je‰tû pfiipomínám, Ïe
partnerem dne‰ní akce je V‰eobecná
zdravotní poji‰Èovna. U stolku vám
dûvãata zmûfií krevní tlak a dûti do-
stanou upomínkové pfiedmûty.”
Mnozí vyuÏili nabídky a ‰li se na v˘-
stavky do Skleníku podívat. A pak se
jiÏ program rozbûhl naplno.
Závodivé hry probíhaly v rychlém
sledu, v‰ichni si uÏili spoustu legra-

ce. Dûti dostaly za snahu a nejlep‰í
masky sladkou odmûnu.

Setmûlo se, obludy a pohádkové by-
tosti z vykotlan˘ch d˘ní na jevi‰ti mi-
hotavû svítily. V‰ichni se vydali na
stra‰idelnou asi kilometrovou stezku
mûstysem. Na drobotinu ãekaly ohÀo-
vé a zvukové efekty, roztodivné pfií‰e-
ry, cesta kolem hfibitova, snad nejvût‰í
úspûch mûl neboÏtík v rakvi. Nûkolik
odváÏlivcÛ si s ním i podalo ruku.

Po návratu do parku dostaly v‰ech-
ny dûti diplom za odvahu a lízátka.
„Dûkujeme za úãast, pfiijìte pátého
prosince na Mikulá‰skou nadílku
a ãtrnáctého vypustíme JeÏí‰kovi ba-
lónky pfiání,” zaznûla do úplné tmy
poslední slova paní Miroslavy
Holasové.

Jen doplním, Ïe tak skvûle pfiipra-
vená akce pro dûti se dnes vidí jen
zfiídka. Je vidût, Ïe na vesnici drÏí li-
dé stále pospolu a rádi se do vefiej-
n˘ch akcí zapojují. K hladkému prÛ-
bûhu pfiispûlo i vlahé poãasí. Jako by
ani nebyl fiíjen a léto chtûlo dûti napo-
sledy pozdravit.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Velk˘ park mûstyse
Svitávka na Blanensku se
o sobotním podveãeru 6.
10. 2012  rozeznûl asi
stovkou dûtsk˘ch hláskÛ.
Je‰tû pfied setmûním tam
huãelo jako v úle a drobo-
tiny pfieváÏnû v maskách
bylo v‰ude plno. Místní 
ochotnické divadlo a do-
brovolní hasiãi spoleãnû 
uspofiádali D˘Àovou slav-
nost a stezku odvahy.

„Úvodem Vás chci po-
zvat do Skleníku na pre-
zentaci Ochotnického di-
vadla, jeÏ uspofiádalo

D˘Àová slavnost ve Svitávce

Mûstská správa sociálních sluÏeb
v Boskovicích uspofiádala v pondûlí 24.
záfií jiÏ 7. roãník sportovních her pro se-
niory; tentokrát s tématikou Divokého
západu. Do areálu MSSS, kde se hry ko-
naly, dorazili také seniofii ze Senior
centra Blansko, Centra sociálních sluÏeb
Letovice a Domova pro seniory v âerné
Hofie, takÏe se jednalo o skuteãnû sou-
sedské setkání klientÛ zafiízení sociál-
ních sluÏeb. Na hry se obyvatelé
Domova pro seniory pfiipravovali celé
léto; pfiedev‰ím zhlédli témûfi v‰echny
filmové díly slavného Vinetoua.

Hry zahájila v jídelnû Domova fiedi-
telka MSSS Bc. Marie SáÀková, seniory
pozdravil boskovick˘ starosta Ing.
Jaroslav Dohnálek a s programem celé-

poãasí na zahradû areálu; úãastníci sou-
tûÏili v r˘Ïování zlata, ochutnávce ohni-
vé vody, házení tomahawkem, stfielbû
z luku, v indiánském nahazování krouÏ-
kÛ na terã a dal‰ích disciplínách. Míra
úspû‰nosti se na kaÏdém postu zazname-
návala, takÏe v závûru mohli b˘t vyhlá-
‰ení vítûzové. Av‰ak, jak fiekla jiÏ v úvo-
du paní âopáková, v tomto klání pramá-
lo záleÏí na pofiadí, dÛleÏité je mít moÏ-
nost se zúãastnit. Zahradou Domova pro
seniory se nesla vÛnû grilovan˘ch speci-
alit a podzimní slunce svítilo na spoko-
jené úsmûvy tûch, ktefií zde tráví podzim
svého Ïivota. Domnívám se, Ïe jejich ra-
dost byla nejvût‰ím podûkováním v‰em
organizátorÛm a sponzorÛm.

Text a foto: ph

ho odpoledne pfiítom-
né seznámila organi-
zátorka her Mirka
âopáková. 

Pak jiÏ pfiítomné
bavil spolumajitel
Western parku Bos-
kovice Lubo‰ Jerry
Procházka se sv˘mi
s p o l u p r a c o v n í k y
a dvojicí mil˘ch,
dobfie vycviãen˘ch
pejskÛ, jejichÏ pfií-
tomnost seniofii nad-
‰enû pfiivítali. Hry
pokraãovaly za pfií-
jemného slunného

sice pfii‰el mírn˘ tlak
Boskovic, bohuÏel
v‰ak chybûla koncov-
ka a Boskovice dále
hledají náhradu za
stfielkyni gólÛ, jakou
byla Jana ·vecová.
Proti tomu chyby v
obranû trestal soupefi
aÏ na koneãn˘ch 1:4.

V plné nahotû se
rozdíl mezi hrou
Boskovic a tûch nej-
lep‰ích projevil ve
druhém utkání se ·ti-
bofiicemi. Nováãek
leto‰ního roãníku jiÏ
ve svém prvním zá-
pase s Brnem nazna-
ãil skvûlou formu,
kdyÏ dlouho drÏel
s favoritem soutûÏe
nerozhodn˘ stav.

V utkání s Bosko-

SoutûÏe na zahradû Domova.

Juniorky FBO Orel Boskovice.

Kovbojské hry seniorÛ

Florbalistky zahájily sezonu
poráÏkami

Florbalové juniorky FBO Orel
Boskovice odehrály v sobotu 6. fiíjna
první zápasy nové sezony na turnaji
v Dambofiicích, kter˘ pofiádal Orel jed-
nota ·itbofiice.

Do nové sezony nastoupily Boskovice
s omlazen˘m muÏstvem. Z pÛvodního
kádru zÛstalo ‰est hráãek, nov˘ch pfiiby-
lo osm, vãetnû dvou brankafiek. Role tre-
néra se ujal Tomá‰ Marek.

V prvním zápase se Boskovice postavi-
ly proti tradiãnímu soupefii z Uherského
Brodu. Po cel˘ první poloãas byly síly vy-
rovnány, ‰ance se stfiídaly na obou stra-
nách. Vedení se ujaly soupefiky, ale z trest-
ného stfiílení za Boskovice srovnala
Zuzana Slováková. Ve druhém poloãase

vicemi si s chutí zastfiílel. Za necelé dvû
minuty byl stav 0:2, do poloãasu 0:6
a koneãn˘ v˘sledek vyznûl pro
Boskovice nelichotivû 0:11. V tomto zá-
pase nevycházelo Boskovicím vÛbec
nic, byly pomalé a pÛsobily bezradnû. 

Pro hráãky i trenéra tak první turnaj
naznaãil, co je potfieba zlep‰it a co zmû-
nit. Reálná síla muÏstva je boj o celkové
tfietí místo, coÏ ale znamená zlep‰it po-
hyb na hfii‰ti, herní kombinaci a hlavnû
nauãit se stfiílet branky, protoÏe bez tûch
se vyhrávat nedá. A na prvním turnaji se
Boskovicím nepodafiilo ve dvou utká-
ních vstfielit ani jeden gól ze hry, ten je-
din˘ padl po trestném stfiílení.

Text a foto: Jaroslav Parma
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V dfiívûj‰ích dobách drobné
sakrální stavby vznikaly nejen
v obcích, ale i u cest a v polích.
AÈ uÏ to byly jen kfiíÏky, zvoniãky,
boÏí muka ãi kapliãky, vût‰inou
mûly svoji historii a dÛvod, proã
zrovna na tom místû byly posta-
veny. Poutník se u nich zastavil,
odpoãinul a moÏná i sám nad se-
bou a sv˘m chováním k druh˘m
zapfiem˘‰lel. 

Na‰e kapliãka je takov˘m stfiedem ob-
ce a pro nás je nejen církevní, ale i kultur-
ní památkou. Snad to budou do budoucna
takhle cítit i na‰e dûti a „nezaplaví” je lho-
stejnost k dûdictví na‰ich pfiedkÛ. 

Kapliãka byla postavená roku 1884.
BohuÏel uÏ nebylo dohledáno za jak˘m 
úãelem a k˘m byla postavená a zda byl
pÛvodní název „zvoniãka”, „kaple” nebo
„kapliãka”. My uÏ ji známe jen pod ka-
pliãkou. Uvnitfi byl oltáfi s 18 postavami,
obraz Poslední veãefie pánû a socha Panny

Marie, která jako jediná, je zde dodnes.
PÛvodnû byla kapliãka zasvûcena Sv.
Janovi, ale protoÏe po poslední rekon-
strukci, v roce 2002, jsme nedohledali za-
svûcení a podle sochy jsme hádali, Ïe je
zasvûcena právû Pannû Marii, proto ji 
6. 10. 2002 ThLic. Václav Slouk z brnûn-
ského biskupství jí i zasvûtil.

Do kapliãky bylo v rámci rekonstrukce
instalováno el. zvonûní a v souãasné dobû
zvon mÛÏeme sly‰et ve 12. 00 a v 18.00
hodin. Zvonûní je odedávna uÏíváno coby
poplachov˘ signál - napfiíklad pfii poÏáru,
povodních apod. Zvon vÏdy upozorÀoval
obãany na ne‰tûstí, která se blíÏí a také vy-
provází ãlovûka na jeho poslední ces-
tû…ale u nás je zároveÀ symbolem toho,
Ïe na‰e „dûdinka” pofiád Ïije. Tak nûjak se
nám ze Ïivota vytrácí srdce, a tak bych rá-
da upozornila na to, Ïe stfiedem zvonu je
právû to SRDCE.

V tûsné blízkosti kapliãky stojí kfiíÏ
taktéÏ z r. 1884. Na podstavci je nápis:
„Nákladem dobrodincÛ Jana a Josefy
Chloupkov˘ch ze ZboÀka 1884”.

Podstavec je zhotoven z kamene, sa-

motn˘ kfiíÏ z kovu. Je vysok˘ 5 m a na
pfiední ãásti je nápis: „PostÛj a povaÏuj
v ranách Krista krále. Za Tebe dal drah˘
svÛj Ïivot. Ty se mu za to obûtuj”.

22. 9. 2012 jsme oslavili 10. v˘roãí ge-
nerální rekonstrukce kapliãky, a protoÏe se
v obci opravdu moc akcí vût‰ího rázu neko-
ná a je tak málo pfiíleÏitostí, aby se obãané
se‰li, popovídali si a jen tak posedûli, pojali
jsme tohle malé v˘roãí slavnostnû. Pár pûk-
n˘ch slov na úvod nám fiekl pan starosta
Letovic pan Vladimír Stejskal. M‰i svatou
slouÏil pan faráfi z Letovic P. Jan Bezdûk
a souãastnû pfii této pfiíleÏitosti vystoupil
i Svatojánsk˘ chrámov˘ sbor pod vedením
sbormistrynû Leont˘ny Koryãánkové.
Poãasí nám tentokrát nepfiálo, ale ani to nám
na dobré a sváteãní náladû neubralo. Se‰lo
se kolem 180 lidí, poho‰tûní bylo skvûle za-
ji‰tûno, stejnû jako celá akce, místním osad-
ním v˘borem. A proto na závûr bych chtûla
v‰em nejen podûkovat, ale i vzkázat …. „pr-
‰elo nám vlastnû ‰tûstí na cestu do na‰ich
domovÛ”…

Text: Pavla Kubínová
Foto: Ing. Karel Svítil

Slavnostní m‰e ve ZboÀku a Klevetovû

Oltáfi uvnitfi kapliãky.

• 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

Informace na tel.: 774 486 540

Koncert skupiny MANDRAGE
Letovice Kulturní dÛm 

9. 11. 2012  v 19.30 hod
P¤EDPRODEJ 

Infocentrum Boskovice • Restaurace Na koupali‰ti Letovice 
AK Elektro Letovice
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Letovice nav‰tívila delegace 
z Chelmna

Dne 25. záfií 2012 probûhla v Zámecké
jízdárnû a v restauraci na zámku
v Letovicích Konference KFN 02. Jedná
se o projekt vytvofiení sedmi vzdûlávacích
modulÛ, vznik uãebních textÛ z oblasti
OZE (obnovitelné zdroje energie), ovûfie-
ní modulÛ v praxi, vybudování uãebny
OZE – vybavení technikou a modely, pfie-
hlídky projektÛ, workshopy uãitelÛ i Ïá-

kÛ, pfiedná‰ky odborníkÛ z praxe apod.
Na projektu se úãastní 7 ‰kol z celé âR

(Chomutov, 2 x Tábor, Masarykova stfiední
‰kola Letovice, KromûfiíÏ, Hradec Králové,
Bene‰ov). KaÏdá z tûchto satelitních ‰kol má
je‰tû min. 2 dal‰í ‰koly v kraji, které se na
projektu spolupodílí. V̆ znam je v pfiedávání
informací, zku‰eností, v˘mûny názorÛ apod.

Konference se zúãastnilo 220 studentÛ,
pedagogÛ a zástupcÛ odborn˘ch firem.
Byla zde pfiíjemná atmosféra, mnoho no-
v˘ch poznatkÛ z praxe.

Masarykova stfiední ‰kola v Letovicích
bude instalovat první tepelné ãerpadlo
(zatím mûli jen fotovoltaiku, fototermiku,
kondenzaãní kotle, kotel na spalování 
biomasy a je‰tû ‰kola provozuje kogene-
raãní jednotky na v˘robu el.energie a tep-
la) v budovû u hfii‰tû - bude vytápût objekt
b˘valé Zvlá‰tní ‰koly. 

Probûhnout by to mûlo v období fiíjen
- listopad 2012.

Text: RePo
Foto: Ing. Marek Chládek

Konference na zámku v Letovicích

BùH ZÁMECK¯M PARKEM V LETOVICÍCH 26. 9. 2012

Polská delegace pfii náv‰tûvû Leteckého klubu Letovice.

Pilot Zd. âervinka (vpravo) pfiedvádí motor svého letadla starostovi
Chelmna panu K´dzierskemu (uprostfied).)

Ing. Jaroslav Doskoãil ze 
S· Letovice pfii pfiedná‰ce.

V obci Babolky u Letovic se uskuteã-
nil jiÏ tfiináct˘ roãník zábavného odpo-
ledne pro dûti nazvaného Slavnosti babo-
leck˘ch lip svobody. Program zahájila 
ukázkou cviãení Michaela Pavlíková,
mistrynû republiky v moderní gymnasti-
ce a úãastnice MS ve spoleãn˘ch sklad-
bách a Hasiãi z Chlumu pfiedvedli haseb-
ní zásah u letos opravené nádrÏe. Po
pfiedvedení práce s detektorem kovÛ, kte-
r˘ pro dûti na‰el poklad v podobû dvou
nádob s bonbony, zaãaly dûti na deseti
stanovi‰tích plnit pfiipravené úkoly.
Musely zvládnout jízdu na koni, stfielbu
ze vzduchovky, hod na cíl a kuÏelky, la-
novou dráhu a jízdu zruãnosti, udûlat si
z korálkÛ náramek, skok z místa, zdolat
pneumatikovou dráhu a malování na ob-
liãej. Potom si v‰ech 35 pfiihlá‰en˘ch dû-
tí, ale i ostatní mládeÏ a dospûlí zazpíva-
li pod lipou, která byla zasazená 28. fiíjna
1928 na poãest 10. v˘roãí zaloÏení re-
publiky âeskoslovenské a u Lípy milé-
nia, zasazené 27. 10. 2001, ãeskou hym-
nu.  Je‰tû zazpívaly dûti, které se pfiihlási-
ly, a ostatní se pfiidávali a byl to pûkn˘
koncert. Potom probûhlo na místû vyhod-
nocení soutûÏí, diplom za úãast s perní-
kovou medailí ve tvaru lipového listu
a drobné dárky od sponzorÛ.  

Celá akce vychází z tradice, kterou ob-
novili baboleãtí podle místní kroniky

a proto je‰tû v‰ichni absolvovali lampio-
nov˘ prÛvod, dûti v kost˘mech víl, hej-
kalÛ a dal‰ích stra‰idel a za kaÏdou mas-
ku byla sladká odmûna. Program zakon-
ãil ohÀostroj a spoleãné posezení v obec-
ní budovû, postavené svépomocí.

Akci pofiádá spolek pro obnovu tradic
s osadním v˘borem za podpory a grantu
Mûstského úfiadu Letovice. PfiestoÏe nám
meteorologové naplánovali ‰patné poãa-
sí, coÏ ovlivnilo úãast, bylo celé odpoled-
ne krásnû a zúãastnilo se pfies 100 lidí.
Ani pfii krátkém veãerním de‰tíku nikdo
nezmokl, protoÏe posezení bylo pfiiprave-
no také pod stany.  

Text a foto:  Irena Pelí‰ková

Babolecké radování 29. 9. 2012

Spokojení úãastníci akce.

V prvním fiíjnovém t˘dnu pfiivítaly
Letovice hosty – delegaci z druÏebního
polského mûsta Chelmno, kterou vedl
burmistrz (starosta) Mariusz K´dzier-
ski. Vedení mûsta pfiipravilo bohat˘
program, kter˘ polskou náv‰tûvu ze-
vrubnû seznámil s Ïivotem mûsta i
okolí. Nechybûl v˘let do Moravského
krasu a bûhem náv‰tûvy Leteckého
klubu dostali hosté moÏnost podívat se
na Letovice z ptaãí perspektivy. Ve
ãtvrtek 4. fiíjna se pod zá‰titou starostÛ
obou mûst konal v klá‰terním kostele
sv. Václava  koncert, na kterém vystou-

pil operní pûvec, drÏitel Ceny Thálie
2005, Jurij Gorbunov. Kulturní pro-
gram pokraãoval v sobotu v kostele sv.
Prokopa mimofiádn˘m koncertem pû-
veck˘ch sborÛ, na kterém se vystfiídal
CHORUS CULMENSIS Chelmno
a komorní pûveck˘ sbor MKS CARPE
DIEM Letovice. Starostové obou mûst,
Vladimír Stejskal a Mariusz K´dzier-
ski se shodli na podpofie dal‰ího roz‰i-
fiování stykÛ obou mûst a to pfiedev‰ím
v oblasti kulturní a turistické.

Text a foto: ph

Foto: Petr Neãas
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Ano, je to tak. Francie se sta-
la m˘m nov˘m domovem na
tfii mûsíce, od záfií do prosin-
ce, v rámci projektu Comenius
- Individuální mobilita. 

Nemusím nic hradit, cestu ani studi-
um, a je‰tû dostávám mûsíãní kapesné.
KaÏd˘ u nás na ‰kole si to mÛÏe zku-
sit, nabídka je otevfiena v‰em, ktefií
k tomu mají pfiedpoklady. Studovat lze
v zemi, kde má na‰e ‰kola Comenius
partnerství – kromû Francie je to
·védsko, Finsko, Nizozemí nebo
Litva.  Já jsem v Pau, na samém jihu
Francie, v Aquitánii. Témûfi odev‰ud
je v˘hled na vysoké Pyreneje a v‰e má
onu atmosféru jiÏních zemí.

Minul˘ rok jsem se pfiipravovala,
zaji‰Èovala doklady a dokumenty, dû-
lala spoustu papírování, abych sem
vÛbec mohla jet. Cesta letadlem ne-
probûhla bez problémÛ, ale v‰echny
útrapy stojí za tu moÏnost studovat ve
Francii.

Hostitelská rodina mû pfiijala velice
dobfie, mají své vlastní ãtyfii dcery, tak
jim nûjaká dívenka navíc nevadí. Jsou
velice pfiátel‰tí, se svojí korespon-
dentkou jsem se skamarádila hodnû
rychle. VáÏím si toho, Ïe ubytování

i jídlo mi poskytují bez nároku na ja-
koukoli odmûnu.

Pfied nástupem do ‰koly jsem mûla
dva dny volna, tak jsem se vydala
s místními na obhlídku mûsta. Je ve-
liké, má vlastní leti‰tû a je tu velmi
mnoho obchodÛ. Také tu je kolem
spousta historie - na místním zámku
se narodil Jindfiich IV., pozdûj‰í fran-
couzsk˘ král. Nebo je odtud Louis
Barthou, premiér pfied 1. svûtovou
válkou, zavraÏdûn v Marseille ne-

dlouho po Ferdinandu d’Este. Jméno
Louis Barthou nese i gymnázium, do
kterého chodím.

Po prvním pfiíchodu do ‰koly mû
do oãí udefiil podstatn˘ rozdíl: je
mnohem vût‰í. Opravdu obrovská.
Zatímco na na‰em gymnáziu je asi
200 studentÛ, tady je stejn˘ poãet
profesorÛ a ÏákÛ pak nûco okolo
2000. Tfiídy jsou rozdûleny podle tfií
hlavních zamûfiení: literární, vûdecké
a socioekonomické. KaÏdá má svÛj

vlastní rozvrh a tfiídy nemají kmeno-
vou uãebnu, pofiád se stfiídají. Rozvrh
je úplnû jin˘, velice pfiipomíná vyso-
kou ‰kolu. MoÏnost vyuãování je od
8-19 hodin, pfiiãemÏ kaÏd˘ to má po-
skládané podle sv˘ch preferencí.
Napfiíklad já zaãínám na 9, jen ve
stfiedu kaÏd˘ lich˘ t˘den zaãínám na
8 hodin. Konãím kaÏd˘ den jinak.
Zatímco kaÏdou stfiedu celá ‰kola
konãí ve 12 hodin, napfiíklad v pátek
je to aÏ v 18 hodin.

Nejhor‰í zji‰tûní pro mne bylo to,
Ïe mám vyuãování i v sobotu dopo-
ledne. To nemá kaÏdá tfiída, ale vût‰i-
nou na kaÏdého v této ‰kole ãeká so-
botní vyuãování aspoÀ na jeden rok.

·kolní jídelna je také úplnû jiná.
Na jídlo je ãas dvû hodiny (u nás 30
minut) a francouzské jídlo se skládá
z pfiedkrmu, vût‰inou salát, hlavního
chodu a dezertu. Ke v‰emu se pije vo-
da, uãitelé víno. A porce jsou o dost
men‰í, nelze si pfiidat. Velcí jedlíci
mají smÛlu.

Ale jinak se mi tu velice líbí, jen si
musím zvykat na neustálou francouz-
‰tinu. V té vlastnû Ïiji, ve ‰kole i v ro-
dinû a s nov˘mi pfiáteli.

Mnoho pozdravÛ do âeské republiky!

Silvie Vávrová, 
studentka Gymnázia Rájec-Jestfiebí

Foto: archiv Silvie Vávrové
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NABÍZÍME:
• Sportovní a lovecké zbranû
• Lovecké a sportovní náboje
• Pánské i dámské obleãení, obuv
• Pozorovací optika pro lov i turistiku
• Svítilny, noÏe

• Vzduchovky – zbranû, optika, terãe, diabolky
• Obranné prostfiedky – spreje, plynovky, paralyzéry
• Sklo, keramika
• Pu‰kafiské práce – montáÏe, nastfielení zbraní
• Prodej a v˘kup komisních zbraní za hotové
• Prodej obleãení a obuvy - slevy aÏ 70 %

Dárkové poukazy

PRODEJNA LOVECK¯CH 
A SPORTOVNÍCH POT¤EB

602 747 986   www.Beretta.cz

Silvie Vávrová (uprostfied) a její francouzské spoluÏaãky.



Pfied 110 lety se v Letovicích – Stfiebûtínû
narodil architekt BED¤ICH ROZEHNAL
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Prof. Ing. arch. Bedfiich Rozehnal,
DrSc. se narodil 2. ãervna 1902 ve
Stfiebûtínû (nyní Letovice Tfiebûtín, ulice
V Domkách). Dûtství proÏil v Letovicích,
kde Ïil po úmrtí otce u svého dûdeãka
a kde nav‰tûvoval obecnou a mû‰Èanskou
‰kolu. Pak nav‰tûvoval ãeskou státní reál-
ku v Brnû, kde v roce 1922 maturoval.
V letech 1922-1931 studoval architekturu
na âeské vysoké ‰kole technické v Brnû.
Bûhem studií si na Ïivobytí vydûlával jako
uãitel na obecn˘ch ‰kolách ve Svitávce
a ve Vodûradech, pozdûji jako kresliã
a projektant v projekãním oddûlení
Zemské správy v Brnû. Od dûtsk˘ch let
byl aktivním ãlenem Sokola Letovice.
V pozdûj‰ích letech pro letovick˘ divadel-
ní spolek Neruda - Sokol vytváfiel na teh-
dej‰í dobu nevídanou umûleckou v˘pravu,
která byla silnou stránkou divadelních
pfiedstavení na Karlovû v Letovicích.      

V roce 1931 ukonãil studium na VUT
v Brnû v oboru architektura a pozemní sta-
vitelství v ateliéru prof. Jifiího Krohy.
V roce 1933 absolvoval studijní cestu do
Nûmecka, Rakouska, Belgie, Anglie,
Francie a ·v˘carska, kde nav‰tívil
i CorbusierÛv ateliér. Pro jeho dal‰í archi-
tektonickou orientaci mûla jistû velk˘ vliv
i náv‰tûva znám˘ch evropsk˘ch radiologÛ
– prof. Roussyho a Marie Curie-
Sklodowské. V roce 1933 – 35 vedl pro-
jekt a stavbu nemocnice pro onkologii na
Îlutém kopci v Brnû; to mu pfiineslo ús-
pûch a dal‰í nabídky zdravotnick˘ch pro-
jektÛ pro Zemsk˘ úfiad v Brnû. Tak vykro-
ãil na dosud neprobádanou cestu stavitele
nemocnic a tomuto oboru se vûnoval cel˘
dal‰í Ïivot a stal se jeho prÛkopníkem.

Velmi osobním dÛvodem pro nastoupení
této cesty byl i hlubok˘ citov˘ vztah k dív-
ce, která zemfiela ve velmi mladém vûku na
TBC. Náv‰tûvy v nemocnici v té dobû pfii-
nesly Rozehnalovi pfiímé poznatky ze Ïivo-
ta pacientÛ, ale i znalost názorÛ a pfiátelství
mnoha lékafiÛ a pfiivedly jej k pfiesvûdãení,
Ïe právû v tomto oboru je nutno nûco udû-
lat pro celkové zlep‰ení pracovních podmí-
nek lékafiÛ i lidsk˘ch a osobních podmínek
pacientÛ. Rozehnala nejvíce v jeho práci 
ovlivnil funkcionalismus v pojetí ‰v˘car-
ského architekta Le Corbusiera. Projekto-
val obytné domy a vily v Brnû, Kfitinách,

Pfierovû, Kyjovû, KromûfiíÏi, Hodonínû
a v Letovicích vilu akademického malífie
Jana DaÀka a obytn˘ dÛm Emanuela
Vanûãka a Hugo Novotného, PazderÛv ob-
chodní a obytn˘ dÛm v Brnû - Tufianech; je-
ho mistrovsk˘m dílem byl soutûÏní návrh
na brnûnskou radnici v roce1932. Od roku
1936 projektoval nemocnice v Hodonínû,
Novém Mûstû na Moravû, Tfiebíãi,
Daãicích, Kyjovû, Zemskou porodnici
v Brnû a ãást nemocnic v Jihlavû
a KromûfiíÏi. Dále projektoval fiadu ‰kol, tû-
lo-v˘chovn˘ch zafiízení, vysoko‰kolsk˘ch
areálÛ. V roce 1938 si zaloÏil vlastní pro-
jektovou kanceláfi v Brnû.

V roce 1945 byl Bedfiich Rozehnal jme-
nován profesorem brnûnské techniky. V té
dobû projektoval Fakultní dûtskou nemocni-
ci v Brnû - âern˘ch Polích. V roce 1950 vy-
soko ocenil Rozehnalovo dílo slavn˘ fran-
couzsk˘ architekt Le Corbusier. V roce 1956
se Rozehnal stal doktorem technick˘ch vûd
a byl vyznamenán fiádem „Za zásluhy o v˘-
stavbu”. Studenti laskavého a noblesního
pana profesora milovali a nesmírnû si ho vá-

Ïili. Pod jeho vedením vystudovala fiada v˘-
znamn˘ch architektÛ. Jeho ‰Èastná léta v‰ak
skonãila. ProtoÏe odmítal tzv. socialistick˘
realismus a projektoval dál ve funkcionalis-
tickém slohu, vyuÏili toho jeho nepfiátelé
v ãele s Prof. Medunou, ktefií ho vylouãili ze
‰koly. V roce 1960 se stal obûtí ve vykon-
struovaném procesu, ve kterém byl odsou-
zen ke ãtyfiem letÛm odnûtí svobody.
Rozehnal nepfiestal pracovat ani ve vûzení
v Praze na Pankráci. Projektoval drÛbeÏáfi-
sk˘ kombinát v Xaverovû a V̆ zkumn˘ ústav
motorov˘ch vozidel v Praze. V dobû jeho
vûznûní byla v zahraniãí ocenûna jeho dosa-
vadní projekãní práce a Fakultní dûtská ne-
mocnice v Brnû byla uvádûna jako jediné
pováleãné dílo moderní ãeskoslovenské ar-
chitektury. Po návratu z vûzení nabídla
Univerzita Jana Evangelisty Purkynû v Brnû
Rozehnalovi místo vûdeckého pracovníka,
kde zaloÏil Kabinet tvorby Ïivotního pro-
stfiedí. V roce 1968 byl plnû rehabilitován
a byl mu vrácen profesorsk˘ titul. V témÏe
roce byla uspofiádána v anglickém
Liverpoolu v˘stava jeho celoÏivotního díla,
která byla zopakována v roce 1969 v Praze.
BohuÏel, ‰Èastná léta uznání a respektu trva-
la zase jen chvíli. V období tzv. normalizace
bylo tfieba s tfiídními nepfiáteli udûlat krátk˘
proces, a proto v roce 1973 byl Rozehnal ze
‰koly opûtovnû vylouãen. Posledním jeho
pracovi‰tûm se stala projekãní kanceláfi

Krajského ústavu národního zdraví v Brnû,
kde pracoval na konceptech zdravotnick˘ch
zafiízení aÏ do své smrti. Zemfiel 11. ãervna
1984 v Brnû. 

Teprve po „sametové” revoluci v roce
1989 se jeho celoÏivotní dílo doãkalo 
plného ocenûní. V roce 1992 se uskuteãni-
la v Brnû k jeho nedoÏit˘m 90. narozeni-
nám souborná v˘stava jeho díla a v dal-
‰ích letech bylo vydáno nûkolik publikací
o jeho Ïivotû a díle. V roce 2000 byla
Bedfiichu Rozehnalovi udûlena in memori-
am pocta âeské komory architektÛ. Na fa-
kultû architektury VUT v Brnû je udílena
cena Bedfiicha Rozehnala za nejkvalitnûj‰í
projekt. PozÛstalost Bedfiicha Rozehnala
je uloÏena v Muzeu mûsta Brna.  

O jeho osobnosti a díle napsal Prof.
Vladimír ·lapeta: „Dílo Bedfiicha Rozehnala
je monumentální, komorní i lyrické zároveÀ.
My‰lenková hodnota jeho prací nebyla v ob-
lasti zdravotnick˘ch staveb v âeskosloven-
ské architektufie dosud pfiekonána”.

Bedfiich Rozehnal je v˘znamná osob-
nost, jejíÏ osudy byly navíc velmi drama-
tické a odráÏel se v nich komplikovan˘
v˘voj na‰í zemû. Rozehnal zaÏil chvíle
uznání, respektu, ale také období velmi 
trpká, jak fiíká Zdenûk Luke‰, souãasn˘
historik a architekt.

Text: Karel Synek
Foto: archiv Muzea mûsta Brna

FN Brno – dûtská nemocnice v âern˘ch Polích.

Prof. Ing. arch. Bedfiich Rozehnal, DrSc. 

V souãasné dobû probíhá v MKS Letovice v˘stava dûl pana architekta Bedfiicha Rozehnala. 
V˘stava potrvá do 6. 11. 2012 a bude otevfiena PO-PÁ od 9.00 – 17.00 hod, NE od 14.00 – 17.00 hod.
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Chcete inzerovat? Volejte 606 931 795 
nebo pi‰te na listyregionu@seznam.cz
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www.konopac.cz

MK Izolstav s.r.o. Crhov 65, PSâ 679 74
MIROSLAV KONOPÁâ

e-mail: konopac@iol.cz
tel./fax: 516 463 413, mob.: 602 500 813

Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE

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

Podrobné informace na www.gymbk.cz 
nebo na tel. 516 411 189 – 190

• Informace o studiu 
• Informace o pfiijímacích zkou‰kách 
• Prohlídka areálu gymnázia 

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko 

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 
• pátek 16. 11. 2012 • v dobû od 9,00  do 17,00

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·.

ARBORETUM ·MELCOVNA
zve na velkou ovocnáfiskou v˘stavu

Barvy podzimu se letos objevily
velmi záhy; na mnoha místech zaãalo
listí Ïloutnout jiÏ zaãátkem záfií.
Majitele Arboreta ·melcovna, pana
Josefa JankÛ, jsem se zeptal, jak se
suché léto projevilo na porostech
v arboretu.

Leto‰ní rok opravdu nebyl pfiízniv˘.
Proti suchu jsme se bránili zavlaÏováním,
ale ‰kody, které napáchal nepfiízniv˘ prÛ-
bûh leto‰ní zimy, se na nûkter˘ch poros-
tech projevily aÏ bûhem letní sezony. 

Nedostateãné sráÏky jste tedy nahra-
dili zv˘‰en˘mi náklady na zavlaÏování?

Letos jsme pfie‰li z plo‰ného zavlaÏo-
vání na takzvané kapkové, které spoãívá
v rozvodu vody pfiímo ke kofienÛm rost-
lin; díky tomu oãekávám dokonce sníÏe-
ní nákladÛ na zavlaÏování.

Sezona se ch˘lí ke konci, je‰tû máte
v plánu velkou v˘stavu ovoce, je to tak?

âekají nás je‰tû dvû akce. Pfiedev‰ím to
bude IV. regionální v˘stava ovoce a okras-
n˘ch rostlin, kterou pofiádáme ve spolupráci
s místní organizací Svazu zahrádkáfiÛ a za
podpory Místní akãní skupiny Boskovicko
plus. V̆ stava se bude konat ve v˘stavní ha-
le Arboreta ·melcovna „Dva dvory” a potr-
vá od soboty 20. fiíjna do pondûlí 22. fiíjna.
V sobotu bude pro vefiejnost otevfieno od 14
do 17 hodin, v nedûli od 9 do 17 a v pondû-
lí také od 9, ale jen do 14 hodin.

Ktefií vystavovatelé pfiedstaví své v˘-
pûstky?

Budou to zahrádkáfii âZS z jednotli-
v˘ch mikroregionÛ MAS Boskovicko
plus, ÚKZÚZ zku‰ební stanice Lysice,
ZEAS Lysice a.s., Agrospol a.d. Knínice
a samozfiejmû budeme vystavovat také
na‰e vlastní ovoce a rostliny.

Budou mít náv‰tûvníci moÏnost si ta-
ké nûco z vystavovaného sortimentu za-
koupit?

Ano, v prodeji budou jablka a bram-
bory a také bude moÏnost obojí objednat
na zimní uskladnûní. V na‰em prodej-
ním centru budeme nabízet ‰irok˘ sorti-
ment ovocn˘ch i okrasn˘ch rostlin.

Pfiipravili jste nûjak˘ doprovodn˘
program?

Zájemci z fiad zahrádkáfiÛ budou moci
vyuÏít sluÏeb odborné poradny a konzul-
tovat své problémy s pûstováním ovoce,
okrasn˘ch a ovocn˘ch dfievin.

Souãástí v˘stavy bude degustace
podzimních odrÛd jablek, prohlídka
arboreta s nauãnou stezkou ovocn˘ch
dfievin. Rodiny s dûtmi mohou nav‰tí-
vit novû otevfienou stálou expozici
z fií‰e rostlin, víl a skfiítkÛ „Ze za-
hrádky do pohádky” a malé náv‰tûv-
níky jistû potû‰í náv‰tûva zookoutku
„Dvorek na‰í babiãky”. Po celou do-
bu konání v˘stavy je zaji‰tûno obãer-
stvení.

¤íkal jste, Ïe zb˘vají je‰tû dvû akce,
která je ta druhá?

Na konci listopadu, ve stfiedu 28. a ve
ãtvrtek 29. uspofiádáme Dny adventní vaz-
by. Ve v˘stavní hale na Dvou dvorech bu-
de nachystán materiál a zájemci budou mít
moÏnost si sami, pod dohledem odborné-
ho designera, vyrobit adventní vûnec.
Dal‰í moÏností bude zakoupit jiÏ hotové
ozdobné vánoãní vazby.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

AranÏmá okrasn˘ch rostlin 
v pohádkové expozici.

O podzimní v˘stavy ovoce b˘vá v Arboretu ·melcovna velk˘ zájem.
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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

Nedávno jsem mûla moÏnost setkat se s velmi zaneprázdnûn˘m ãlovûkem, kter  ̆toho stihl v Ïivotû uÏ hodnû dokázat. O to více si váÏím toho, Ïe mi pan
Ing. Vlastimil Chládek, fieditel a spolumajitel Dopravních staveb Brno, vûnoval svÛj ãas a poskytl mi rozhovor pro ãtenáfie ListÛ regionÛ.

·achy – hra nebo Ïivotní styl?

Ing. Vlastimil Chládek. 
Foto: Monika Hlaváãová

Pane Chládku, vím, Ïe se od mládí
vûnujete u‰lechtilému koníãku – ‰a-
chu. MÛÏete nám sdûlit, jak jste se
k ‰achu dostal a kdy jste je zaãal hrát? 

K ‰achÛm mû vlastnû pfiivedla ma-
minka. V ‰esti letech mi koupila moje
první ‰achy, byly magnetické a dodnes si
na nû pamatuji. Nauãila mû tahat figur-
kami a hodnû tím asi ovlivnila mÛj Ïivot.
KfiiÏovatek, které nevratnû urãují ná‰ Ïi-
vot, je hodnû, ale vím, Ïe tato, ta ‰acho-
vá, ta mi dala zelenou. ·achy mû nauãily
hrát podle pravidel. Nauãily mû nejen
prohrávat, ale i vyhrávat tak, abych si
vÏdy svého soupefie váÏil a ctil ho. Ale
hlavnû se ‰achy není ãlovûk nikdy sám,
a to ani v tûch nejtûÏ‰ích chvílích. Nûkde
ve skfiíni vÏdy trpûlivû ãeká tfiicet dva
vûrn˘ch kamarádÛ.

·achy, jak fiíkáte, vás provází cel˘
Ïivot, mÛÏete nám to osvûtlit?

·achy, to pro mû není jen hra, je to
„Ïivotní styl”. V mládí z toho vypl˘vá
tvarování ãlovûka, respektive získávání
vlastností, jako jsou napfiíklad nadhled,
rozvaha, vidûní cíle, spoléhání sama na
sebe, odpovûdnost ke kolektivu, umûní
prohrát, umûní vyhrát, motivace, váÏit
si soupefie, atd… Díky ‰achÛm jsem se
nauãil samostatnosti, vnímavosti, flexi-
bilitû a tyto vlastnosti v‰echny dohro-
mady mi umoÏnily v dal‰ím Ïivotû tfie-
ba mimo jiné fiídit stavební firmu pokud
moÏno bez chyb a bez útrap.

To jsou velmi moudrá slova, pane
Chládku. Bydlíte pfiímo v Moravském
krasu, nedá mi to se nezeptat – ãerpá-
te energii z okolní pfiírody?

Musím fiíct, Ïe mám rád Ïivot a fiídím se
tím, abych ãas, kter˘ zde mám vymûfien˘,
strávil naplno spoleãnû s rodinou a s lidmi,
které mám rád a ktefií se ze Ïivota radují
a hledají jeho pozitiva i tam, kde tfieba
zrovna v danou chvíli nejsou… Moravsk˘
kras mám rád. Rád se jím procházím, nej-
radûji se sv˘m milovan˘m psem Sheilou.
KaÏdoroãnû také se sv˘mi blízk˘mi a zná-
m˘mi organizujeme pfiedsilvestrovsk˘
v˘‰lap zasnûÏen˘m Moravsk˘m krasem.

je bûh Ïivota. Mám rád sport, a to hlav-
nû v jeho rekreaãnû sportovní podobû.
Mezi ty nejoblíbenûj‰í patfií ‰achy, bow-
ling, cyklistika. 

¤íkáte bowling. To jste si musel po-
stavit dráhu, abyste si v Blansku za-
hrál, Ïe? 

Smích… Je pravda, Ïe centrum s res-
taurací uÏ nûjak˘ rok úspû‰nû funguje.
Jsem rád, Ïe si na‰el bowling oblibu. Je
zde spousta skvûl˘ch hráãÛ, dnes sou-
ãasnû uÏ i m˘ch kamarádÛ. 

To je jistû u‰lechtil˘ zámûr, ale vraÈ-
me se prosím zpût k ‰achu. Kdo je va-
‰ím vzorem a se kter˘mi velikány jste
si v Ïivotû zahrál?

Urãitû si nejvíce váÏím Roberta
Fischera. Byl to v˘jimeãn˘ ãlovûk,
kter˘ posunul ‰ach nûkam dál, a díky
nûmu se rozrostly fiady ‰achov˘ch fa-
nou‰kÛ o miliony lidí. VÏdyÈ se stal
mistrem svûta v ‰achu ve sv˘ch pou-
h˘ch dvaceti devíti letech. Tehdy sám,
samojedin˘ postupnû porazil celou
plejádu sovûtsk˘ch velmistrÛ. Ukázal,
Ïe se dá se Sovûty soupefiit. Mnoha li-
dem dal motivaci a to jistû nejen pro
‰ach. V‰echno to vypûtí a osamûlost
musela b˘t pro nûho a jeho mozek zni-
ãující. Amerika se ale bohuÏel, ales-
poÀ podle mû, k nûmu nezachovala
nejlépe. Nezapamatovala si, co pro ce-
l˘ svût udûlal a jak ho namotivoval.
Odvrhla jej. V roce 2008, kdy odmítl
dal‰í léãbu ledvin, zemfiel na Islandu.
Je mi jeho osudu moc líto. 

Co se t˘ãe m˘ch ‰achov˘ch partií,
nejvíce si váÏím partie se Spassk˘m,
Navarou, ·irovem, Korãn˘m, Kaspa-
rovem.  

Nad Borisem Spassk˘m, desát˘m le-
gendárním mistrem svûta jste vyhrál…

Ano, to je mÛj nejvût‰í ‰achov˘ ús-
pûch. Porazil jsem ho tenkrát ve dvaceti
tazích. Sice v simultánní partii, ale ta pak
obletûla cel˘ svût. Její rozbor se dokonce
objevil i ve vydání Washington Post. ¤í-
kám si, Ïe mimo mé ‰achové zku‰enosti

mi ten veãer asi vedla ruku s ãern˘mi fi-
gurkami ‰achová bohynû Caissa. (pan
Chládek se potutelnû usmál) Mûl jsem
moÏnost s Borisem Spassk˘m strávit nû-
jak˘ ãas po partii, choval se velmi pfiá-
telsky a dával mi ten veãer pocítit, Ïe
jsme partnefii. Mám z toho velk˘ záÏitek
a opût se mi potvrdilo, Ïe ti nejvût‰í lidé
jsou vût‰inou nejvelkorysej‰í…

Pane Chládku, neuniklo mi, Ïe 30.
ãervna 2012 ‰achov˘ velmistr Sergej
Movsesjan zahájil simultánkou provoz
novû zrekonstruované Zámecké S˘pky
v Blansku…

Ano, máte pravdu… Pan Movsesjan
pfiijel a spoleãnû s dal‰ími pozvan˘mi
hosty to byla velmi pûknû proÏitá so-
bota spojená s ‰achem, protoÏe nová
S˘pka má i své hotelové „‰achové pat-
ro”. A je‰tû jen krátce, na okraj ke
‰piãkovému svûtovému velmistru
Sergeji Movsesjanovi… Îije dlouho-
dobû v Praze a pfied nûkolika lety vel-
mi usiloval o ãeské obãanství. Od na-
‰ich úfiedníkÛ ho nedostal a tak aã Ïije
zde a má zde dûti, ohlíÏel se jinde…
Nyní hraje za Arménii a pfied nûkolika
málo t˘dny se v dresu Arménie stal 
olympijsk˘m vítûzem. Na‰i úfiedníci ji-
stû dodrÏeli, a moÏná spí‰e i „papeÏ-
‰tûji” pfiedstihli, v‰echna moÏná pra-
vidla o obãanství, a tak Sergej repre-
zentuje jinou zemi. 

Myslím si, Ïe my a na‰i úfiedníci by-
chom mohli kandidovat na svûtovou
‰piãku v umûní komplikovat ve zbyteã-
nostech Ïivot sami sobû…

S˘pka byla úspû‰nû otevfiená a je
zde jak pro místní, tak pro turisty, v˘-
letníky, …

MÛÏete nám tedy novou Zámeckou
S˘pku blíÏe pfiedstavit, prosím?

V podzemí, v místû b˘valé diskotéky,
mají hosté moÏnost nahlédnout do „pod-
svûtí”. Pivotéka s kapacitou 70 míst na-
bízí nûkolik druhÛ piv, jak domácích tak
i zahraniãních. Cel˘ interiér je ladûn do
ãervené barvy podsvûtí, a název plnû vy-
stihuje, jak se zde budete cítit.

Pokraãování textu na stranû 13

Je to v období vánoãních svátkÛ jednak
pfiíjemná zmûna (od náv‰tûv, jídla, televi-
ze a v‰eho, co k svátkÛm jako takov˘m
bohuÏel dnes uÏ patfií) a jednak ãlovûk 
udûlá nûco pro sebe, pozdraví se s pfiáteli,
… komunita byla vÏdy dÛleÏitá pro pfieÏi-
tí. BohuÏel v dne‰ní dobû uÏ si to lidé
mnohdy neuvûdomují, není ãas, kaÏd˘ má
moc práce, … Já ale povaÏuji za dÛleÏité
se na práci nevymlouvat, Ïít opravdu na
plno a utíkat Ïivotem s vûtrem o závod.
„Dokud jsme zdraví a mladí”, pak uÏ bu-
de pozdû. 

TakÏe proÏíváte kaÏd˘ nov˘ den „ja-
ko by byl poslední”? Jak to v‰echno stí-
háte? Platí u vás také pofiekadlo, Ïe
ãím míÀ ãasu ãlovûk má, tím hospodár-
nûji s ním nakládá?

SnaÏím se v‰e skloubit dohromady,
samozfiejmû ãlovûk nemÛÏe zanedbávat
pracovní povinnosti. Na druhou stranu
bez odpoãinku a relaxace by nebyly za-
se ty v˘kony… v‰e se v‰ím souvisí, to
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·achy – hra nebo Ïivotní styl?
Pokraãování textu ze strany 12
Je zde navozena atmosféra hfiíchu,

moÏná, Ïe lecktefií z nás by nûkdy chtû-
li pootevfiít tfiináctou komnatu…

V pfiízemí je „Zámecká restaurace”, kde
jsou dominantou zachovalé zrekonstruova-
né pruské klenby (tzn. jsou klenuté v obou
na sebe kolm˘ch smûrech). V pozadí za ni-
mi jistû nezaostává ani zajímavû konstruo-
van˘ lustr. V̆ borná kuchynû, kapacita 66
míst. V̆ hled do zámeckého parku je to, co
mnozí ocení, kdyÏ si k nám pfiijdou pose-
dût a odpoãinout si.

V prvním patfie se nachází „Nebesk˘
sál” s kapacitou 80 míst. Prosklená ãást
podlahy umoÏÀuje pohled na cihelné
klenby viditelné i z restaurace v pfiíze-
mí. Celé patro je jako stvofiené pro osla-
vy, svatby, interiér ladûn˘ do svûtl˘ch,
nevinn˘ch barev, v kombinaci se sklem,
je nevinnost sama.

Ve druhém a tfietím patfie je 8 pokojÛ
a jedno nadstandartní apartmá. Hned, jak
jsem zaãal o rekonstrukci S˘pky uvaÏovat,
jsem mûl jasno. Jedno hotelové patro bude
„‰achové”.  Jak stoupáte po pÛvodním ka-
menném schodi‰ti, va‰emu pohledu neu-
nikne obrovská skulptura ·achového Turka
od sochafie pana Makovského. Je to vlastnû

‰e popsané aktivity pí‰ete knihy, vûnuje-
te se charitativní ãinnosti… myslím, Ïe
je to námût na dal‰í rozhovor v nûkterém
z dal‰ích ãísel ListÛ regionÛ…

Právû mi vy‰la kniha Podûkování andû-
lÛm, jsou to vlastnû texty publikované na
mém blogu na portále Dopravních staveb

Brno. Chtûl jsem popsat momenty ze Ïivo-
ta, moÏná se i chvilku zastavit, nechat po
sobû stopu… Laik si snad poãte, a ‰achista
si mÛÏe spolu se mnou zahrát s velmistry… 

Chápu to v‰e pfiesnû tak, jaké je hes-
lo Mezinárodní ‰achové federace:
„Gens una Sumus” (v pfiekladu Jsme
jedna rodina).

Tento rozhovor byl hodnû o ‰achu
a bylo by dobré ho tak i zakonãit.
V prosinci leto‰ního roku probûhne
v Blansku náborov˘ turnaj v ‰achu
pro dûti ‰kolního vûku. Následnû bude
za vedení ‰piãkového ‰achového tre-
néra a mezinárodního mistra pana
Petra Piska na jedné Z· v Blansku
probíhat ‰achov˘ kurz na co moÏná
nejvy‰‰í úrovni. Ne ale proto, aby
vznikli noví mistfii, ale hlavnû proto,
aby se dûti nauãily ‰achové principy.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe jim tím mÛÏeme
do Ïivota velmi pomoci.  

VáÏen˘ pane inÏen˘re Chládku, pfieji
Vám, na co v budoucnosti sáhnete, aÈ
se podafií. Dûkuji Vám za Vá‰ ãas a za
opravdu zajímav˘ rozhovor.

Renata Kuncová Polická

nádech historie v pojetí moderního socha-
fie… Chodba vedoucí k jednotliv˘m poko-
jÛm je vyzdobena portréty slavn˘ch ‰acho-
v˘ch velmistrÛ, se kter˘mi jsem hrál. Mezi
autory ilustrací je i v˘tvarník Milan KniÏák. 

Pane Chládku, mimo v‰echny tyto v˘-

Hotelové „‰achové” patro.  Foto: Martin Polick˘
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➨ 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 star‰í dámské kolo zn. Eska 
v dobrém stavu, cena 650,- Kã, tel.: 607 853 413. 
➨ Prodám byt 2+1 v Boskovicích v OV, 2. patro
cihlového domu. Nová stfiecha, v pÛvodním stavu,
moÏnost rekonstrukce dle sv˘ch pfiedstav. Vytápûní
plyn, v pokojích jsou pÛvodní parkety, k bytu náleÏí
sklep, spíÏ, záhonek a moÏnost vyuÏívání spoleã-

n˘ch prostor. Byt se nachází na atraktivním místû,
v blízkosti obchod, ‰kola, ‰kolka, stfiedisko. Cena
dohodou, informace na tel.: 606 317 051.
➨ Prodám garáÏ v Blansku na Zborovcích,
cena dohodou, inf. na tel.: 608 889 821. 
➨ Prodám k chovu krásnou jehnici, 
nar. bfiezen 2012, cena dohodou, tel.:721 319 572. 
➨ Prodám váÏn˘m zájemcÛm celé soubory knih
napfi. meteorologie, mineralogie, pravûk, dûjiny círk-
ve, svûtové dûjiny, napoleonské války, cestopisy, Ïe-
leznice, automobily, v˘roba knih, Mor. Kras, svûtová
beletrie – básnû, atd. Informace na tel.: 604 141 981. 
➨ 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 m2. 
Bez RK. 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 pfiedpi-
sy, vût‰inou technické. Dále prodám ãasopisy
Vojenského historického ústavu „Vojenská histo-
rie” roãníky 1993 – 2007, tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám králíky na chov i na peãínku, 
tel.: 776 550 265. 
➨ 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 bale-
ní, 15 let záruka na otûr, tlou‰Èka 8 mm, 8 balíkÛ (1
balík - 1,996m2) cca 16m2 + 6 obvodov˘ch li‰t ve
stejném dekoru. Cena 4000 Kã, tel.: 773 464 543. 

➨ Pronajmu levnû chatu v Jedovnicích
u Ol‰ovce, tel.: 723 830 686. 
➨ 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 Letovicích,
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

➨ Rád bych se seznámil s Ïenou, 35-40 let 
pro navázání trvalého, váÏného vztahu. Jsem svo-
bodn˘, 45/180 cm. Zajímám se o pfiírodu, sport,
psa. Jsem z okolí Letovic, tel.: 775 527 869. 
➨ Milá Ïena sympatického vzhledu, 
drobnûj‰í postavy, 29 let, by zde ráda poznala ak-
tivního muÏe na úrovni. Rozvedená a v péãi mám
syna. Rádi sportujeme, máme rádi v˘lety i pfiíro-
du. Ze zaãátku jsem k lidem spí‰e uzavfienûj‰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, nekufiaãku, pro váÏn˘ vztah
pln˘ lásky, nûhy, dÛvûry a tolerance. Îít jeden pro dru-
hého, zkrátka 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 lásku a trval˘ vztah.
Zajímám se o pfiírodu a v˘lety do ní. Jsem z oko-
lí Blanska, SMS prosím na: 606 828 070. 

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku; 
tel.: 773 453 628. 
➨ Hledám garáÏ v Blansku, tel.: 773 453 628. 

VZPOMÍNKA
Dne 2. a 11. záfií jsme si pfiipomnûli

‰estnácté v˘roãí úmrtí 
na‰ich rodiãÛ a prarodiãÛ, 
manÏelÛ CHARVÁTOV¯CH
z Doubravice nad Svitavou.

Pan Franti‰ek Charvát 
by se 20. fiíjna doÏil sta let.

Vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Proã Ïivot byl tak krátk˘, vÏdyÈ já chtûl tolik Ïít!

Proã osud byl tak krut˘ a rukou cizí jej tak záhy ukonãil?
Dne 1. 10. 2012 uplynul jeden smutn˘ rok, kdy nás navÏdy opustil ná‰ milo-
van˘ syn Ing. MAREK ·KRABAL, uãitel na prÛmyslové ‰kole v Jedovnicích.
Jeho Ïivot vyhasl pod koly 18-ti letého silniãního piráta, pfii projíÏìce

na milované motorce ve vûku 29 let. 

Vzpomínají rodiãe, bratr Petr a pfiítelkynû Iva

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

V minulém ãísle ListÛ regionÛ jsme vylosovali tfii v˘herce ze soutû-
Ïe zapomenut˘ch receptÛ. Dnes zvefiejÀujeme vítûzn˘ recept paní

Böhmové z Rájce Jestfiebí na Moravskou ka‰i „koziãka”.
Budeme potfiebovat: 1 díl bezinkov˘ch plodÛ (bobulek), 1 díl vyloupan˘ch ‰vestek, 1 díl zra-
l˘ch hru‰ek, mleté kofiení: badyán, hfiebíãek, skofiice, nové kofiení, citronová kÛra, máslo, med,
perník, tvaroh nebo mléko.
Bezinky, ‰vestky a hru‰ky mÛÏeme pomlet, pak vafiit v tro‰ce vody s kouskem másla a kofie-
ním. Nebo uvafiíme nemleté a pak v‰e rozmixujeme. KdyÏ se povafií ovoce s kofiením, vodou
a máslem, pfiidáme med, strouhan˘ perník (dle chuti), je‰tû trochu povafiíme a pak pfiimíchá-
me trochu tvarohu nebo mléka. Promícháme, dáme do misek a po vychladnutí podáváme.

pro nûkter˘ z oborÛ
na na‰í ‰kole

• Informatika v ekonomice
• Informaãní technologie 
• Obchodní akademie 
• Hotelnictví a turismus
• Veterinární prevence
• Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na 
www.vassboskovice.cz

Rozhodni se i ty SPRÁVNù

Dny otevfien˘ch dvefií 9. 11., 7. 12. 2012, 11. 1. 2013

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!

SLEVA 

10%

Prodáme druÏstevní panelov˘ byt 2+1
(53,98 metrÛ ãtvereãních) v revitalizo-
vaném domû v Boskovicích na ulici
Komenského. Byt se nachází ve 4. po-
dlaÏí s v˘tahem. Telefon 516 499 611,
516 499 619, mobil 606 255 286. 

Vypracuji znalecké posouzení 
trÏní ceny nemovitosti do 24 hodin pro
potfieby dûdického fiízení. Velmi levnû.
Informace: Tomá‰ová Ludmila, tel.:
702 012 061 ISPP REALITY, âelakov-
ského 6 Blansko.

Pfiijìte si vybrat z nabídky 
zahradnictví ÎIVA Lysice:

okrasné dfieviny i trvalky, léãivky, vinná
réva. Po 20. fiíjnu ovocné stromky a ke-
fie, kefiové i pnoucí rÛÏe.  Máme vÏdy
velk˘ v˘bûr kvalitních sazenic. Dobr˘
obal a pomoc s v˘bûrem vhodné odrÛ-
dy je u nás samozfiejmostí. Mimo jiné
u nás najdete také oblázky k úpravû po-
vrchÛ a dal‰í potfieby pro zahradu.
Informace – tel.: 608 734 126.

➨ Koupím digitální kompaktní fotoaparát 
s rozli‰ením minimálnû 8 Mpix, ve velmi dobrém
stavu. Nabídky prosím smûrujte na tel.: 602 283 832
nebo email: policky.martin@seznam.cz. 

➨ Koupím p‰enici a jeãmen, tel. 723 830 686. 
➨ Koupím chatu v oblasti Blansko - Boskovice,
vhodná k pfiestavbû na celoroãnû uÏívanou, tel.:
731 083 618. 
➨ Koupíme celoroãnû obyvatelnou chatu 
v Blansku, ne v‰ak v âe‰kovicích, nutnost spojÛ
MHD i o víkendech, 2+1-3+1,sociální zafiízení
v chatû, garáÏování na vlastním pozemku oploce-
ném, topení i na tuhá paliva, celková plocha
i s chatou max do 70m2. Pfiíjezdová cesta na
vlastní pozemek asfalt i polní, tel.: 608 437 094
nebo 739 732 506.
➨ Hledám ke koupi RD v okolí Boskovic. 
Bez RK, tel.: 722 119 151. 
➨ 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
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Hana Lipovská.

Diskuse s vládnoucím kníÏetem Lichten‰tejnska Hansem Adamem II. 
na Filosofické fakultû MU Brno.

Nobelovy ceny za ekonomii, kter˘ je ta-
ké spojen˘ s na‰im okresem. Nejen, Ïe se
narodil na Moravû, ale jeho dûdeãek za-
loÏil letovickou textilku. 

V rámci své práce a studia jste se set-
kala s fiadou v˘znamn˘ch lidí, na koho
nejradûji vzpomínáte?

Jeden celonárodní deník mû vybral
mezi ãeské osobnosti roku 2010. Mohla
jsem se tehdy setkat napfiíklad s kardiná-
lem Dukou, se kter˘m jsme si velmi hez-
ky popovídali, nebo s filmovou kritiãkou
Evou Zaoralovou. Velmi si váÏím nûkoli-
ka setkání s prezidentem Václavem
Klausem, velk˘m záÏitkem pro mû byla
také diskuse s vládnoucím kníÏetem
Lichten‰tejnska Hansem Adamem II. 

Zb˘vá vám ãas na nûjaké koníãky?
Svému nejvût‰ímu koníãku, ekonomii, se

vûnuji kaÏd˘ den, na dal‰í záliby je posled-
ní dobou ãasu ménû. SnaÏím se v‰ak uko-
fiistit alespoÀ chvilku na literaturu a pfiede-
v‰ím hudbu – uãila jsem se hrát na klavír ví-
ce neÏ tfiináct let u legendárního letovického
muzikanta a skvûlého ãlovûka pana Krejsy.

Sleãno Lipovská, dûkuji vám za roz-
hovor a pfieji vám do budoucna mnoho
dal‰ích úspûchÛ.

Renata Kuncová Polická
Foto: soukrom˘ archiv Hany Lipovské

Budoucí ekonomická expertka
pochází z MEZI¤ÍâKA

Ekonomie nepatfií mezi typicky Ïenské obory a pod slovem „ekonomka” si vût‰ina
z nás pfiedstaví spí‰e obchodní akademii neÏ Ïenu, která vûnuje svÛj profesní Ïivot vû-
dû o vzácn˘ch zdrojích. Rodaãka z Mezifiíãka u Letovic Hana Lipovská (21) v‰ak vyvra-
cí m˘ty o tom, Ïe Ïena v ekonomii mÛÏe pracovat jen jako úãetní.

V ekonomii asi neexistují Ïádné „zá-
zraãné dûti”, vy jste v‰ak získala pomûr-
nû brzy ocenûní v respektované soutûÏi
âeské hlaviãky. Za co ta cena vlastnû
byla?

První cenu jsem získala za práci Teorie
her v ekonomii, která se zab˘vala vyuÏi-
tím jedné z moderních matematick˘ch te-
orií pro fie‰ení ekonomick˘ch otázek.
Nejpfiínosnûj‰í ãástí práce byla diskuse
cenové války – situace, kdy dva prodejci
sniÏují ceny tak, aby si vzájemnû pfietáh-
li co nejvíce zákazníkÛ a maximalizovali
tak zisk. Jednalo se pouze o studentskou
práci, která vznikla na základû maturitní
seminárky, fiadu vûcí bych dnes napsala
jinak. Nicménû ovûfiila jsem si, Ïe vût‰ina
pfiedpokladÛ, které jsem vyslovila o nû-
kter˘ch kauzách, byla pravdivá. Téma
cenové války patfií mezi ta, na kter˘ch
nyní dále pracuji.

Jak jste se k ekonomii dostala?
Pocházíte z ekonomické rodiny?

Ne, já vzorn˘ ekonomick˘ pÛvod roz-
hodnû nemám. Myslím dokonce, Ïe jsem
rodiãe sv˘m rozhodnutím ponûkud zkla-
mala, mûla jsem vÏdy blízko k matemati-
ce a technice, doufali, Ïe pÛjdu ve ‰lépû-
jích tatínka. Mû k ekonomii pfiivedla kni-
ha Ekonomie a ekonomika Václava
Klause. AÏ do té doby jsem mûla o eko-
nomii hodnû typickou pfiedstavu: ekono-
mie rovná se burza, banky nebo úãetní
knihy. Postupnû jsem v‰ak objevila eko-
nomii jako kouzelnou vûdu, která pomocí
matematiky odhaluje zákonitosti spoleã-
nosti (nobelista Gary Becker pomocí eko-
nomick˘ch nástrojÛ dokonce vysvûtloval
problematiku rozvodÛ nebo drogov˘ch
závislostí). 

Co dûláte v souãasnosti?
Studuji tfietím rokem Ekonomicko-

správní fakultu Masarykovy univerzity.
Zvolila jsem si obor Hospodáfiská politi-
ka, kter˘ propojuje témûfi v‰echny ãásti
ekonomie, jeho studium je proto velmi
dobrodruÏné. ZároveÀ pracuji na své dal-
‰í odborné práci, do budoucna se chci za-
mûfiit pfiedev‰ím na otázku ekonomické-
ho rÛstu. Od prvního roãníku také pÛso-
bím na Katedfie aplikované matematiky
a informatiky jako pomocná vûdecká síla
u docenta Mikulíka. Na pfielomu roku
nám vyjde kniha Matematika v ekonomii
a ekonomice, vÛbec první publikace, na
které se autorsky podílím. 

O ãem ta kniha bude?
Jedná se o uãebnici matematiky pro

studenty ekonomie. Matematika je, ne-
jen v âeské republice, znaãnû neoblíbe-
n˘ pfiedmût, zkou‰ka z ní patfií k nejvût-
‰ím stra‰ákÛm studia. âásteãnû za to
mÛÏe také malé propojení s praxí. Proto
v knize vysvûtluji pomocí matematiky,
jak funguje napfiíklad pyramidová hra
nebo hypotéka. 

¤ekla jste, Ïe „ekonom” neznamená
automaticky bankéfi nebo úãetní. MÛÏete
uvést nûjak˘ pfiíklad, kdy ekonomie po-
máhá lidem?

Ekonom je tak trochu jako lékafi – sna-
Ïí se zjistit pfiíãinu onemocnûní hospo-
dáfiství (aÈ uÏ národního nebo rodinného)
a naordinovat léãebnou kúru. M˘m oblí-
ben˘m pfiíkladem velmi Ïádoucího dopa-
du ekonomie je aukce voln˘ch pásem pro
telefonní operátory ve Velké Británii.
Pomocí ekonomick˘ch modelÛ byla pra-
vidla aukce nastavena tak, Ïe volná pás-
ma od vlády koupili operátofii, ktefií byli
schopni poskytnout BritÛm nejefektivnû-
ji telefonní sluÏby. Britská vláda pomocí
tohoto systému získala do státní poklad-
ny podstatnû více penûz neÏ pomocí kla-
sick˘ch aukcí. 

Co musí umût dobr˘ ekonom?
Dobr˘ ekonom musí mít pfiedev‰ím

stále na pamûti, Ïe neexistuje Ïádn˘ obor
lidské ãinnosti, nic, o ãem by mohl fiíct,
Ïe jej to nezajímá. Samozfiejmû musí znát
dokonale ekonomickou teorii, matemati-
ku a statistiku i historii, ale nesmí ignoro-
vat ani biologii, chemii, zemûpis nebo fy-
ziku. Uvûdomila jsem si to velmi dobfie
bûhem své úãasti na mezinárodní ‰kole 
energetické bezpeãnosti. V rámci konfe-
rence jsme nav‰tívili i provoz jaderné 
elektrárny Temelín. Sebelep‰í ekonom –
teoretik – nemÛÏe b˘t schopn˘ uvaÏovat
o problematice v˘stavby nov˘ch blokÛ 
elektrárny, aniÏ by nevûdûl nûco o v˘ro-
bû elektrické energie, znal rizika i pfied-
nosti jádra, alternativní zdroje energie
atd. Dobr˘ ekonom musí b˘t zkrátka tro-
chu polyhistor.

Kladete na ekonomy hodnû velké po-
Ïadavky. Jak˘m zpÛsobem se snaÏíte vy
získat pfiehled ve v‰ech tûchto oblas-
tech?

První a nesmírnû dÛleÏit˘ vklad mi da-
lo studium na blanenském gymnáziu.
Mûla jsem velké ‰tûstí na uãitele. Lásku
k matematice mi, kromû mé maminky,
dala také paní profesorka PotÛãková, bû-
hem vysoko‰kolského studia ãerpám
z toho, co nás v hodinách aplikované ma-
tematiky nauãil pan profesor Hejlek.
Velk˘ vliv na mû mûla také paní profe-
sorka Jamborová nebo na‰e tfiídní Klára
Pernicová. Obû mû nauãily sledovat ak-
tuální dûní a diskutovat. To je dÛleÏité
nejen pro ekonoma. Dnes mi zase pomá-
há diskusní semináfi, kter˘ jsem spoluza-
kládala na na‰í fakultû – pravidelnû se
scházíme s nûkolika kolegy a diskutuje-
me o knihách, které jsme pfieãetli. 

Jak˘ je vá‰ nejvût‰í ekonomick˘ vzor?
Myslím, Ïe ãlovûk by se nemûl pfiíli‰

upínat na vzory a mûl by jít radûji vlastní
cestou – dûlat své vlastní objevy i vlastní
chyby. Velmi si v‰ak váÏím ekonoma
Friedricha Augusta von Hayeka, nositele

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky



Sport

roãník I       ãíslo 8       fiíjen 2012 www.listyregionu.cz

16

Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 15. listopadu 2012, uzávûrka je 5. listopadu 2012.

Ra‰ino Kufiim, Brnûnská 1085, 
tel.: 602 486 331, vcik@rasino.cz

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

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. 

Hotel Rudka
Vás srdeãnû zve ve dnech 19. – 21. 10. 2012  na

Steakov˘ víkend a ochutnávku vína
v pátek 19. 10. 2012

pfiipravena jsou pro Vás sudová i lahvová vína z prestiÏních viniãních tratí JiÏní
Moravy a PlzeÀsk˘ Prazdroj

Tû‰íme se na Vás Kun‰tát, Rudka 220

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

Nabízí firmám a obãanÛm moÏnost stravování ve ‰kolní jídelnû 

nebo odbûr obûdÛ do jídlonosiãÛ.

MoÏnost v˘bûru ze dvou tepl˘ch jídel

CENA OBùDU

Pfii konzumaci v jídelnû 59,- Kã

Pfii odbûru do jídlonosiãe 56,- Kã

BliÏ‰í informace v kanceláfii vedoucí stravování nebo na tel. ãísle 516 474 472

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
Tyr‰ova 500, 679 61 Letovice

Tel: 516 474 878 ; Fax: 516 474 879 ; E-mail: info@stredni-skola.cz

MASARYKOVA ST¤EDNÍ ·KOLA LETOVICE

Dlouh˘ streamer v Letovicích
Poslední podzimní soutûÏí ra-

ketov˘ch modeláfiÛ v Letovicích
je tradiãní „dlouh˘ streamer”.
Název je podle brzdící stuhy,
streameru, na které se model
rakety vrací k zemi. V tomto pfií-
padû extrémnû dlouh˘, aÏ deset
metrÛ! SoutûÏ se konala 15. 9.
na leti‰ti Leteckého klubu Le-
tovice za úãasti závodníkÛ z ce-
lé republiky. 

Pofiadatelem byl RMK Letovice
a DDM Letovice za podpory a se zázemím
Leteckého klubu Letovice. Leto‰ní roãník
byl pojat jako „Memoriál Rudolfa
Dvofiáka”, kter˘ letos na jafie neãekanû
zemfiel, a kter˘ byl jedním ze zakládají-
cích ãlenÛ Raketomodeláfiského klubu
Letovice. Vzpomínkou a poloÏením vûnce
na místo jeho posledního odpoãinku, byla
tato tradice zahájena! 

Na soutûÏi se kromû klasick˘ch modelÛ
se streamerem létá také kategorie maket,
coÏ jsou vûrné zmen‰eniny skuteãn˘ch
kosmick˘ch, meteorologick˘ch ãi vojen-
sk˘ch nosiãÛ. 

Kategorie streamer, která se létala jako

první, se je‰tû dûlí na dvû vûkové skupiny,
na „juniory” do 50 let a seniory, z ãehoÏ je
patrné, Ïe se jedná o „odlehãenou” verzi
klasick˘ch soutûÏí, kter˘ch je bûhem roku
dost. Tady nejde ani tak o v˘kony, ale se-
jít se a spí‰e podebatovat o spoleãném ko-
níãku, na rozdíl od jin˘ch soutûÏí je tady

na to ãas. V „juniorech” si nejlépe vedl
Libor Langer z Ostravy, za ním skonãil
Jaroslav Cihla a tfietí byl Petr Pazour, oba
RMK Letovice. V kategorii tûch star‰ích
zvítûzil Jaromír Chalupa ze ·enova, druh˘
byl Josef Ferbas Hradec Králové a tfietí
Miroslav Knapp z Buãovic. Hodnû udûlal
také vítr, protoÏe nûkteré modely odnesl
do blízkého lesa, odkud nebylo návratu! 

Zatímco se létal streamer, byly t˘mem
bodovaãÛ ohodnoceny odevzdané makety
kosmick˘ch nosiãÛ, letos jich bylo celkem
tfiináct, které pak musí provést skuteãn˘
let. Souãet bodÛ za statické hodnocení a za

tat ãerstvého mistra svûta v kategorii ma-
ket S7 Jana ·ebestu ze ·enova. 

Tento svûtov˘ ‰ampionát zanikl v medailo-
vém stínu olympiády v Lond˘nû. Na‰i repre-
zentanti, bylo jich celkem tfiináct, dovezli
z tohoto mistrovství svûta kosmick˘ch mode-
lÛ pro juniory a seniory celkem 13 medailí!!
(6 zlat˘ch, 4 stfiíbrné a 3 bronzové). Z Letovic
tam byli také dva delegáti Mezinárodní letec-
ké federace FAI  jako rozhodãí a tfietí úãastník
z Letovic pÛsobil v t˘mu ãasomûfiiãÛ.

Více na www.rmkletovice.cz
Text: Jifií Ka‰par

Foto: archiv Jifiího Ka‰para
let pak urãuje vítûze. Letos se nejví-
ce líbila maketa Sojuz T M 24
Milana Hodáãe z domácího klubu
a po pûkném letu také zvítûzil.
Druh˘ zkonãil Mirek Knapp
z Buãovic také s pûkn˘m Saturnem
V. Tfietím byl Jaromír Chalupa ze
·enova se Sondou S3. I kdyÏ se
zdálo, Ïe leto‰ní roãník bude mít
ponûkud slab‰í obsazení, protoÏe
t˘den pfied touto soutûÏí probíhalo
mistrovství svûta kosmick˘ch mo-
delÛ ve slovenském Liptovském
Mikulá‰i, a kterého se zúãastnila
ãást na‰ich modeláfiÛ, nebylo tomu
tak. V Letovicích jsme mohli pfiiví-

Nejvût‰ím modelem dne byla 2 m dlouhá
maketa francouzské nosné rakety Diamant

B2 Pavla Horáãka RMK Letovice.

âást medailistÛ z MS na Slovensku s kosmonau-
tem Vladimírem Remkem, hostem ‰ampionátu. 
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