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V prÛbûhu této náv‰tûvy mimo v˘-
mûnu zku‰eností související s organi-
zací práce NKÚ v âR a NKÚ
v Polské republice podepsali oba pá-
nové dohodu o spoleãné kontrole 

operaãního programu Pfieshraniãní
spolupráce âeská republika – Polská
republika. Kontrolované období bude
od roku 2007 po rok 2013. 

Pokraãování textu na stranû 3

·ACHOVÁ ·KOLA
PRO DùTI...

- více na str. 3

NOVÁ GALERIE JONÁ·
V BLANSKU...

- více na str. 11

50 litrÛ zahradnického 
substrátu ZDARMA...

- více na str. 13

Nejvy‰‰í kontrolní úfiady âR
a Polska jednaly ve Kfitinách

V na‰em regionu, konkrétnû na zámku ve Kfitinách
probíhalo ve dnech 27. 2. – 1. 3. 2013 setkání vice-
prezidenta Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu âR
Miloslava Kaly a prezidenta polského Nejvy‰‰ího
kontrolního úfiadu (NIK – Najwyzsza Izba Kontroli)
pana Jacka Jizierskiho.

Prezident NIK Polské republiky pan Jack Jizierski a viceprezident
NKÚ âR Miloslav Kala.

VáÏení a milí ãtenáfii,
je to právû rok, co jste na‰li ve sv˘ch po‰tovních schránkách

první ãíslo ListÛ regionÛ. 

Dûkujeme vám, na‰im ãtenáfiÛm i obchodním partnerÛm, za

va‰i pfiízeÀ a slibujeme, Ïe se budeme snaÏit na‰e/va‰e regio-

nální noviny i nadále plnit zajímav˘m poãtením. 

Pfiejeme v‰em krásné proÏití 
nadcházejících velikonoãních 
svátkÛ, klid a pohodu.

Za redakãní t˘m 
Renata Kuncová Polická.
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Od 7. 12. 2011 do 14. 4. 1013
probíhá v Moravském zemském
muzeu v Brnû v pavilonu Anthro-

pos v˘stava s názvem Umûní aus-
tralsk˘ch domorodcÛ, uspofiádaná
k 50-tiletému v˘roãí otevfiení obno-

veného Pavilonu Anthropos v br-
nûnském Pisáreckém parku (1961).
Moravské zemské muzeum pfiipra-
vilo nároãnou v˘stavu ze sv˘ch sbí-
rek, získan˘ch zakladatelem Anth-
roposu Janem Jelínkem pfii vûdecké
expedici MZM do Arnhemské ze-
mû v Severní Austrálii v roce 1969.
Pfii pfiíleÏitosti v˘stavy v MZM by-
la zapÛjãena ãást exponátÛ jako pu-
tovní v˘stava i do Domova pro se-
niory v Letovicích. V prÛbûhu mû-
síce února se s ní zájemci mohli se-
známit a na závûr této v˘stavy 
„umûní australsk˘ch domorodcÛ” si
s uÏivateli pfiijeli popovídat i pra-
covníci muzea. Dovezli také ukázat
ruãnû malované autentické nástroje
od australsk˘ch domorodcÛ. V ‰e-
desát˘ch letech 20. století Ïily
v Austrálii pÛvodním zpÛsobem Ïi-

vota na úrovni doby kamenné v od-
lehl˘ch oblastech jiÏ jen malé sku-
pinky lidí. Austral‰tí vûdci si byli
vûdomi rychlosti, s jakou se pÛvod-
ní kultura i její nositelé ztrácejí,
proto australská vláda poÏádala 
UNESCO o vyhlá‰ení záchranného
programu zamûfieného na studium
mizející tradiãní kultury. Pfiíprava
cesty trvala dva roky. Podafiilo se
získat podporu ministerstev kultury
a ‰kolství. Na organizaãním a fi-
nanãním zabezpeãení se podílela
fiada zahraniãních institucí i jednot-
livcÛ. V̆ zkum v Austrálii trval cel˘
jeden rok. Expedice zkoumala pfie-
dev‰ím archeologické nálezy
a skalní malby kmene Rembarran-
ga.

Pokraãování textu na stranû 6

Zapomenutá expedice 
za australsk˘mi domorodci

âást exponátÛ vystavená v Domovû pro seniory v Letovicích.

âKD Blansko Engineering modernizuje Vltavskou kaskádu
Vltavská kaskáda je soustava devíti vodních dûl, které byly budovány v rozmezí 30-
t˘ch aÏ 90-t˘ch let minulého století. V dlouhodobém plánu spoleãnosti âEZ do roku
2020 je jejich postupná modernizace. Nav˘‰ením úãinnosti a v˘konu rekonstruova-
n˘ch strojÛ na Vltavské kaskádû se zefektivní v˘roba elektrické energie z obnovitel-
n˘ch zdrojÛ o desítky GWh roãnû.

Pod vedením spoleãnosti âKD Blansko Engineering, a.s. ve spolupráci s âKD
Blansko Holding, a.s. pro‰ly v uplynul˘ch letech generálními opravami vodní elektrár-
ny Kam˘k (soustrojí TG3), Slapy a Vrané. Dlouhodobá spolupráce obou spoleãností
prokázala záruku kvalitnû odvedené práce a po úspû‰n˘ch modernizacích do‰lo k na-
v˘‰ení v˘konu elektráren v souhrnu o 5,5 MW.

Od loÀského roku probíhá generální oprava VE Lipno a novû byl podepsán kontrakt
na modernizaci VE Kam˘k soustrojí TG1. Obû tyto akce jsou realizovány „Konsorciem
âKD” - sloÏeném ze spoleãností âKD Blansko Engineering a âKD Blansko Holding. 

Pfiedmûtem generální opravy a modernizace VE Kam˘k TG1 je rekonstrukce strojní ãás-
ti celého soustrojí tak, aby byla zv˘‰ena jeho spolehlivost a ekologické a provozní para-
metry, coÏ mimo jiné zahrnuje optimalizaci profilu obûÏn˘ch lopat, jejich instalace do stá-
vajícího náboje a hydraulického profilu, zaji‰tûní provozu bez kavitaãních úãinkÛ a dal‰í
úpravy celého soustrojí, dále montáÏ, zkou‰ky a uvedení do provozu. Parametry novû
navrÏeného hydraulického tvaru byly za úãasti zákazníka v lednu 2013 ovûfieny mûfie-
ním na modelu Kaplanovy turbíny v hydraulické laboratofii âKD Blansko Engineering,
a.s. Ukonãení prací s následn˘m pfiedáním zmodernizovaného soustrojí do provozu je
smluvnû dohodnuto na 3. 2. 2014. Jana Skotáková
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Pokraãování textu ze strany 1
Nejvy‰‰í kontrolní úfiad má za úkol

provûfiovat vefiejné prostfiedky a v˘sle-
dek svého ‰etfiení pfiedkládá do posla-
necké snûmovny, senátu a vládû, jestli
tento kontrolovan˘ konkrétní projekt
splnil svÛj smysl. Co se t˘ká NKÚ
v Polské republice, je na tom o mnoho
lépe, protoÏe má vût‰í pravomoce a tím
i zakotvení v zákonû a v ústavû neÏ
NKÚ u nás. Podpis o spolupráci je vel-
mi v˘znamná událost pro oba NKÚ,
protoÏe se jedná o spoleãn˘ audit. 

Setkání nejvy‰‰ích pfiedstavitelÛ
NKÚ âeské republiky a Polska se 
uskuteãnilo ve Kfitinách, protoÏe pan
Ing. Miloslav Kala je obãanem na‰e-

ho regionu a rád ná‰ kraj a krásy oko-
lí vyuÏije k pracovním schÛzkám.
âeská strana byla iniciátorem toho
setkání. Na mÛj dotaz panu viceprezi-
dentovi polského Nejvy‰‰ího kontrol-
ního úfiadu Jackovi Jizierskihovi jak
se mu líbí v na‰em regionu, odpovû-
dûl, Ïe s rodinou urãitû pfiijede, zavítá
do Moravského krasu a rád se prodeje
v Punkevních jeskyních na lodiãkách,
které bohuÏel kvÛli tání ledu a vysoké
hladinû vody jsou v tûchto dnech mi-
mo provoz.

Nejde neÏ nepopfiát, aby spolupráce
pfiinesla své ovoce a byla ku prospûchu
obûma stranám. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

NEJVY··Í KONTROLNÍ Ú¤ADY 
JEDNALY VE K¤TINÁCH

Lékafiská knihovna Nemocnice
Blansko je od 23. 1. 2003 registrovaná
pod Ministerstvem kultury âeské re-
publiky jako specializovaná knihovna.
Knihovna Nemocnice Blansko posky-
tuje vefiejné knihovnické a informaãní
sluÏby. 

Zamûfiuje se na pracovníky nemocni-
ce, ktefií mají knihovnické sluÏby bez-

platné. Odbornou lékafiskou literaturu si
mÛÏe zapÛjãit i ‰iroká vefiejnost za po-
platky, které stanovuje knihovní fiád.
Této sluÏby vyuÏívají hlavnû studenti
lékafisk˘ch fakult a studenti SZ·.

JiÏ 19 let zde funkci knihovnice velmi
dobfie vykonává paní Jitka ·evãíková,
která je spoleãnû s panem Blahomilem
Grundou autorkou knihy Ranhojiãi, léka-
fii a porodní báby Blanenska, Kun‰tátska
a Boskovicka, kterou vydala Nemocni-
ce Blansko v loÀském roce.

Text: RePo
Foto: Bohuslav Alexandr

KNIHOVNA NEMOCNICE BLANSKO
PÒJâUJE I VE¤EJNOSTI

Jifií Klinkovsk˘ (uprostfied) na stupni vítûzÛ.

Halové Mistrovství âeské republi-
ky v atletice Ïactva probûhlo 2. - 3.
bfiezna 2013  v Jablonci nad Nisou.
Velkého úspûchu dosáhli atleti z bla-
nenského okresu. Získali dva tituly
Mistr âeské republiky a celkem pût
medailí. 

Jifií Klinkovsk˘ z Rudice, závodící
za BYAC Brno, zvítûzil v bûhu na 
1 500 metrÛ a navíc vybojoval stfiíbro
na 3 000 metrÛ. Adéla ·afáfiová

z Boskovic obsadila krásné tfietí mís-
to v bûhu na 1 500 metrÛ. Ve v˘‰ce
ÏákyÀ zvítûzila Michaela Hrubá
z Bofiitova, která závodí za AK
Blansko Dvorská. Navíc pfiidala
stfiíbro ze skoku dalekého. Kromû
medailí si v‰ichni tfii vylep‰ili svoje
nejlep‰í osobní v˘kony a jsou v ãele
nebo na pfiedních místech v celostát-
ních tabulkách. 

Text a foto: Jifií O‰lej‰ek

ATLETI Z REGIONU 
P¤IVEZLI MEDAILE

Mezinárodní mistr v ‰achu Petr Pisk pfii v˘uce.

Na Z· Salmova v Blansku zahájil
svoji ãinnost pod zá‰titou pana Ing.
Vlastimila Chládka ‰achov˘ krouÏek.
V souãasné dobû krouÏek nav‰tûvuje
16 dûtí v rozpûtí 6 aÏ 12 rokÛ a to ne-
jen ze Z· v Blanku, ale i z ostatních
Z· na okrese Blansko.

KrouÏek vede zku‰en˘ mezinárod-
ní mistr v ‰achu pan Petr Pisk. Dûti
mají o hru zájem, coÏ je v dne‰ní do-
bû, kdy dûti vesmûs sedí u poãítaãe,
velmi dobré znamení. ·achy nutí dûti

pfiem˘‰let, rozvíjí osobnost a v nepo-
slední fiadû uãí také dûti pfiijímat pro-
hru.  V‰e, co se ve hfie ‰achu nauãí, se
jim bude hodit do Ïivota…

V ãervnu tohoto roku se uskuteãní
díky podpofie pana Ing. Vlastimila
Chládka ‰achov˘ turnaj nejen pro dû-
ti z krouÏku, na kter˘ se v‰ichni uÏ
tû‰íme. 

Text: RePo
Foto: Zdenûk DoleÏel

DùTI SE UâÍ ·ACHY

Lékafiská knihovna nemocnice Blansko.
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NOVÉ ZVONY V BLANSKU
Hlas zvonÛ z kostela sv. Martina na

Starém Blansku a odbíjení hodin na bla-
nenské radnici se nesou na‰im mûstem.
Zvony provázejí kaÏd˘ den v na‰em Ïivotû,
aniÏ si to ãlovûk nûjak zvlá‰tû uvûdomuje. 

Zvony jsou samozvuãn˘ bicí nástroj ka-
lichovitého tvaru. SlouÏí k oznamování
ãasu. Vítají nov˘ den, oznamují poledne,
a kdyÏ se sklání den k veãeru, ohla‰ují tzv.
klekání. Zvoní – svolávají k slavení boho-
sluÏeb. Zvon je tvofien˘ tûlem zvonu a srd-
cem, které je zavû‰eno uprostfied tûla zvo-
nu a je pohyblivé (bicí souãást zvonu).
Zvony jsou odlévány zku‰en˘mi kovolij-
ci, respektive zvonafii, ze zvlá‰tní bronzo-
vé kovové slitiny tzv. zvonoviny. B˘vají
zdobeny nápisy a reliéfy a jsou zvukovû
naladûny na konkrétní tón. 

Jsou nejãastûji pouÏívány v církevní
praxi v chrámech, klá‰terech, kostelích
a kaplích. V nûkter˘ch obcích mohou b˘t
zfiízeny samostatné zvonice ãi zvoniãky,
církevní i svûtské (kupfi. poÏární). 

Blanensk˘ dfievûn˘ kostel v‰ak doposud
nemûl ve své vûÏi funkãní zvony. Pfii vy-
svûcení kostela 23. 5. 1937 bylo do kostel-
ní vûÏe nainstalováno, na svoji dobu mi-
mofiádné zafiízení, tzv. Gramozvony. Ty
bohuÏel ãasem doslouÏily. Zvonûní se pro-
to doposud zaji‰Èovalo reprodukovanû
z nahrávky zvonÛ z francouzského Taize. 

Díky ‰tûdrému daru jednoho z vûfií-
cích farnosti dfievûného kostela, Husova
sboru Církve ãeskoslovenské husitské,
bylo moÏné tento star˘ dluh koneãnû vy-
fie‰it. Byla zahájena jednání se zvonafii,
památkáfii, statiky a dal‰ími zaintereso-
van˘mi odborníky. Celá vûc se podafiila.
Zaãátkem mûsíce bfiezna byly zvony od-
lity. Nejprve dva, ãasem k nim snad pfii-
bude je‰tû tfietí. 

KaÏd˘ zvon má svého patrona – jméno.
Blanenské zvony ponesou jména vûro-
zvûstÛ Cyrila a Metodûje. V leto‰ním roce
slavíme v˘znamné jubileum 1150 let od
jejich pfiíchodu k nám na Moravu. U pfiíle-

Ïitosti této události jsme se rozhodli právû
jmény apo‰tolÛ víry v na na‰í Moravûnce,
právû jejich jménÛm zvony zasvûtit. 

Bûhem dne nejdfiíve nov˘ den v 7:00
hodin ráno vítá men‰í zvon Cyril, poledne
odbíjí vût‰í Metodûj a spoleãnû oba zvony
v 19:00 hodin veãer ohla‰ují tzv. klekání.
V pátek na památku umuãení Pánû v 15:00
hodin zvoní Metodûj. 

RovnûÏ pfied a po bohosluÏbách zvoní
oba zvony. Zatím jde o tzv. zku‰ební pro-
voz. Cel˘ mechanismus prochází sv˘m la-
dûním. Bûhem mûsíce kvûtna budou zvo-
ny poÏehnány pfii slavnosti, kdy se na oba
zvony budou moci podívat i obãané mûs-
ta. Vûfiíme, Ïe snad ãasem ve vûÏi kostela
pfiibude je‰tû zvon poslední, nejvût‰í.
U pfiíleÏitosti 600. v˘roãí upálení Mistra
Jana Husa by mûl nést právû jeho jméno.

AÈ zvony z na‰eho chrámu ohla‰ují po-
Ïehnání a pokoj na‰emu mûstu a lidem,
ktefií zde Ïijí, v‰em bez rozdílu.  

Martin Kopeck˘, faráfi, foto: RePo

Zvony Cyril a Metodûj 
tûsnû pfied instalací.

1150. v˘roãí pfiíchodu Cyrila a Metodûje
V roce 2013 si pfiipomeneme 1150. v˘roãí pfiíchodu sv. Cyrila a Metodûje na Velkou

Moravu. Îivot a odkaz tûchto vûrozvûstÛ je tûsnû spjat s poãátky ãeské státnosti, se vznikem
ãeského písemnictví, jazykové a literární kultury. Toto v˘roãí je v˘znamnou mezinárodní udá-
lostí a pfii této pfiíleÏitosti se na fiadû míst pfiipravují nejrÛznûj‰í projekty. 

Jaké akce se chystají v Boskovi-
cích? Na to jsem se zeptal místo-
starostky mûsta Boskovice Ing.
Jaromíry Vítkové.

„Mûsto Boskovice pfiipravuje ve
spolupráci s dal‰ími subjekty v˘sta-
vy, koncerty a besedy. Jejich pro-
gram najde kaÏd˘ na webov˘ch
stránkách mûsta Boskovice. To, Ïe
odkaz vûrozvûstÛ ctili i na‰i pfiedko-
vé, dokladují i dochované památky
na území mûsta. Sochy bratrÛ se na-
chází jednak nad hlavním vchodem
do kostela sv. Jakuba star‰ího, jed-
nak je situováno souso‰í v parãíku
vedle vlakového nádraÏí.”

ZaslouÏilo si toto souso‰í vût‰í
pozornost pfii pfiíleÏitosti v˘roãí?

„Toto souso‰í bylo v posledních de-
seti letech Mûstem Boskovice dvakrát

opraveno a na základû doporuãení od-
borníkÛ podalo mûsto Boskovice Ïá-
dost na Ministerstvo kultury âR o pro-
hlá‰ení souso‰í za kulturní památku.
Dle zji‰tûní Dr. Jaroslava Bránského
bylo souso‰í pofiízeno nákladem pana
Franti‰ka Klevety z Boskovic v roce
1868. Autorem je F. Kellner, brnûnsk˘
sochafi a restaurátor, kter˘ patfiil mezi
nejdÛleÏitûj‰í sochafiské tvÛrce Moravy
19. století. Autor jako pfiedlohu pouÏil
známé sádrové souso‰í Emanuela
Maxe z roku 1840, které se dnes na-
chází na schodi‰ti arcibiskupského síd-
la v Olomouci. Sochy jsou v Ïivotní
velikosti a jsou zhotoveny z jemno-
zrnného pískovce. Jsou osazeny na
vyzdûném podstavci nahozen˘m 
omítkou, uprostfied se nachází nika
s nápisem. Postava sv. Cyrila drÏí
v pravé ruce kfiíÏ a v levé knihu, sv.

Metodûj je zachycen jako Ïehnající.
Námût i ztvárnûní souso‰í sv. Cyrila
a Metodûje v Boskovicích názornû
odráÏejí v˘voj pomníkové tvorby,
která se v prÛbûhu 19. století stala ve-
fiejnou záleÏitostí a prostfiedkem k vy-
jádfiení citliv˘ch témat, spjat˘ch ãasto
s národními otázkami.  Boskovické
souso‰í je dÛleÏit˘m a velmi dobfie
dochovan˘m dokladem této snahy
v mû‰Èanském prostfiedí na Moravû.”

Ministerstvo kultury âR posoudi-
lo Ïádost Mûsta Boskovice a 4. ledna
2013 prohlásilo souso‰í sv. Cyrila
a Metodûje za kulturní památku.

Paní místostarostko, dûkuji Vám
za poskytnuté informace. 

Ing. Jaroslav Parma.
Foto: Ing. Jaroslav Parma

sv. Cyril a Metodûj.
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Expozice „Nedokonãená dálnice VídeÀ – Brno – Vratislav”.

V úter˘, 26. února se v Muzeu Bo-
skovicka uskuteãnila vernisáÏ k v˘stavû
„Nedokonãená dálnice VídeÀ – Brno –
Vratislav”. 

Po úvodním slovu fieditelky muzea,
paní Mgr. Dagmar Hamalové pozdravil
pfiítomné starosta mûsta Boskovice Ing.
Jaroslav Dohnálek, místostarostka mûs-
ta Boskovice Ing. Jaromíra Vítková
a starosta mûsta Drnovice Bc. Petr
Ducháãek. Po té se slova ujal Ing. Karel
Odehnal, kter˘ nás podrobnû seznámil
s v˘stavbou dálnice uÏ od jejího pláno-
vání, pfies 11. duben 1939, kdy byla ofi-
ciálnû v˘stavba dálnice zahájena, aÏ po
ukonãení její stavby a to k datu 30. dub-
na 1942. Celá prezentace pana inÏen˘ra
byla velmi zajímavá. Následovala krát-
ká pfiestávka a pak uÏ probíhala beseda

s odborníkem na slovo vzat˘m a to pa-
nem Tomá‰em Jandou, kter˘ se této té-
matice vûnuje uÏ dlouho a to na úkor
svého ãasu, financí … V‰ichni pfiítomní
ani nedutali a bedlivû naslouchali zají-
mav˘m informacím.

Celá v˘stava je k shlédnutí ve v˘-
stavních prostorách Muzea Boskovicka
a probíhá zde do 24. bfiezna.  V prÛbû-
hu roku 2013 bude v˘stava pokraãovat
ve Velk˘ch Opatovicích, Jevíãku,
Kun‰tátû, Cetkovicích a Skalici nad
Svitavou.

Muzeu Boskovicka spoleãnû se
Svazkem pro v˘stavbu rychlostní ko-
munikace R43 a panu Tomá‰ovi
Jandovi patfií velk˘ dík za uvedení té-
to v˘stavy. 

Text a foto: RePo

Nedokonãená dálnice
VídeÀ – Brno - Vratislav

Pondûlí 18. 3. v 18:00 - Kino Bosko-
vice, cestovatelské besedy - Honza
Odehnal: Na pÛdu svûta, aneb Mera
Peak 2010. Boskovick˘ rodák, Honza
Odehnal vás zavede netradiãním, málo
chozen˘m trekem z nepálského subtro-
pického podhÛfií, krajinou plnou folklo-
ru, aÏ do oblasti nejvy‰‰ích hor
Zemûkoule, kde vystoupí na vrchol hory
Mera Peak 6 462 m. Nav‰tívíme také
nepálská historická mûsta, chrámy
a klá‰tery zahrnut˘ch do svûtového kul-
turního dûdictví UNESCO.

DVD 37 minut spojené s besedou
a fotografiemi. Kamera Honza Odehnal,
produkce Pino‰ta a Kuba. 

Vstupné: 50 Kã / 30 Kã (student, se-
nior) 

Nenechte si ujít závûreãn˘ koncert
Kruhu pfiátel hudby Boskovice:

Úter˘ 9. 4. v 19:00 hod. – Zámeck˘
skleník, Boskovice -  Koncert klavír-
ních improvizací.

Vynikající klavírní improvizátor
Zdenûk Král se nechá inspirovat sklad-
bami L. van Beethovena a F. Chopina
v podání pÛvabné virtuosky Evy
Kratochvílové. Na koncertû budou také
provedeny improvizace na témata z pub-
lika. Vstupné: 120 Kã / 90 Kã (pfiedpro-
dej, studenti a seniofii v místû konání).

Pfiedprodej v MIS Boskovice, Masary-
kovo nám. 1, tel. 516 488 677. Hodinu
pfied zaãátkem koncertu mÛÏete
v Zámeckém skleníku zakoupit se zv˘-
hodnûním koncertní pfiedplatné na dal‰í
sezonu 2013/2014.

Nedûle 14. 4. v 15:00 - Zámeck˘
skleník, Boskovice -  Divadlo Tramtá-
rie: ZAPEKLITÁ POHÁDKA (Po-
hádkové pfiedplatné 2012/2013) Mûstem
chodí Mikulá‰, Andûl a âert. JenÏe ma-
lou ãertici zapomenou bûhem koledová-
ní ve tfiináctém patfie u NûmeãkÛ...
Kouzeln˘ veãer je pryã a ãertice Berta
neví, jak z panelákového bytu ven a tak
v nûm stráví cel˘ den. Nestaãí se divit,
co v‰echno je v takovém bytû k objevo-
vání. Jak tûÏké mÛÏe b˘t pro malou ãer-
tici najít si kamaráda, kter˘ by jí pomo-
hl s hledáním cesty zpátky domÛ? Jak
tohle v‰echno dopadne? Doufejme, Ïe
dobfie.

Vstupné: dûti 80 Kã, doprovod 60 Kã.
Jednorázové rodinné vstupné 250 Kã (2
dospûlí a 2 dûti nebo 1 dospûl˘ a 3 dûti)
– platí pouze pfii zakoupení v pfiedprode-
ji! Pfiedprodej od 7. 3. 2013 v MIS
Boskovice v pracovní dny, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 488 677.

Ivo Legner, KZMB

KZMB Boskovice
zvou:

17. veletrh fiktivních firem v Boskovicích.

Ve ãtvrtek 21. 2. 2013 se konal
v Boskovicích 17. veletrh fiktivních fi-
rem se zahraniãní úãastí. Organizátorem
akce byla jako kaÏd˘ rok Vy‰‰í odborná
‰kola ekonomická a zdravotnická
a Stfiední ‰kola Boskovice pod zá‰titou
Centra fiktivních firem NÚV Praha.

Veletrhu se zúãastnilo 19 firem, z to-
ho 5 firem bylo z Vídnû a 4 firmy z po-
fiádající ‰koly.

Práce ve fiktivní firmû je odborn˘
pfiedmût, kterému se vyuãuje na stfied-
ních i vy‰‰ích odborn˘ch ‰kolách.
Jedná se o zajímavou a pfiitaÏlivou for-
mu v˘uky, která je zamûfiena na praktic-
ké procviãování znalostí a dovedností
získan˘ch z oblasti ekonomiky, úãetnic-

tví, daní, managementu a marketingu.
Absolventi ‰kol jsou tak lépe pfiipraveni
do praxe. 

V prÛbûhu veletrhu probíhala soutûÏ
o nejlep‰í prezentaci firmy, stánek fir-
my a katalog firmy.

Náv‰tûvníci veletrhu si mohli „na-
koupit a objednat” rÛzné produkty, v˘-
robky, zafiízení a potfieby pro sport
a voln˘ ãas, na vybavení domácnosti 
apod., objednat si zájezdy a pobyty
v tuzemsku, ãi v zahraniãí atd. Zástupci
firem jim vystavili doklady, které bu-
dou následnû ve v˘uce tohoto pfiedmûtu
zpracovávat.

Text: Ing. Milena Honsová
Foto: RePo

17. veletrh fiktivních firem
v Boskovicích 

Nûkteré ulice v Boskovicích jsou ve ‰patném stavu.

V rozpoãtu mûsta Boskovice je na rok
2013 na opravy komunikací i chodníkÛ
vyãlenûna ãástka 2 300 000 Kã. 

Tímto v˘bûrov˘m fiízením je fie‰e-
na poptávka na vyspravení v˘tlukÛ
asfaltov˘ch povrchÛ a vyspravení
mal˘ch ploch chodníkÛ. Ostatní uva-
Ïované velkoplo‰né opravy budou fie-
‰eny následnû, podle skuteãnû zji‰tû-

ného stavu komunikací a chodníkÛ po
zimû. 

RM uloÏila provést poptávku na vy-
spravení jednotliv˘ch v˘tlukÛ v roce
2013 na místních asfaltobetonov˘ch ko-
munikacích a vyspravení mal˘ch ploch
chodníkÛ. Ing. Jaroslav Parma, 

tiskov˘ mluvãí MÚ Boskovice
Foto: RePo

V˘bûrové fiízení na opravu
komunikací a chodníkÛ
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Pokraãování textu ze strany 2
Vrcholem expedice jsou exponáty,

získané pfii setkání se skupinou domo-
rodcÛ vedenou stafie‰inou Mandar-
gem. Tato skupina si uchovala znalost
technik i my‰lenkového svûta tradiãní
spoleãnosti lovcÛ a sbûraãÛ nedotãe-
n˘ch moderní civilizací, byly od nich
získány zcela autentické umûlecké
pfiedmûty, malby na kÛfie v „tzv. rent-
genovém stylu” i jedineãné informace

slouÏící k v˘kladu pÛvodního domo-
rodého australského umûní a duchov-
ního Ïivota. Neznali umûní trojroz-
mûrné plastiky. Malovali hladce a ko-
lem byla volná plocha, nemalovali jen
to, co vidûli, ale v‰e to, co o daném
pfiedmûtu, zvífieti vûdûli. Na místech,
které byli hodnû zdobené obrázky,
malovan˘mi pfiedmûty, tak tam b˘va-
ly pohfiby. Tûla uloÏili do kÛry a ulo-
Ïili na posvátné místo. Po rozloÏení

tûla kosti nabarvili na ãerveno a uloÏi-
li do hromadné rakve, které jsou zase
krásnû malované. Místní domorodci
chodili obleãeni v jednoduch˘ch su-
kénkách, vyrobené z rostlinn˘ch vlá-
ken. Z rostlin pletli také ko‰íky. Îivili
se bobulemi, hmyzem a masem ze
zvífiat, které si sami ulovili sv˘mi
vlastnoruãnû vyroben˘mi o‰tûpy.
Expedice dovezla více neÏ 20 000
sbírkov˘ch pfiedmûtÛ a v‰echny jsou

uloÏeny v MZM v Brnû. Po návratu
expedice probûhla za obrovského zá-
jmu fiada vefiejn˘ch pfiedná‰ek.
Televize vysílala 22 dokumentárních
filmÛ, z nichÏ 7 bylo vûnováno Ïivotu
AustralanÛ. Na‰i uÏivatelé si mohli
pfiivezené exponáty (malované obrazy
na kÛfie, o‰tûpy, malovan˘ hudební
nástroj) osobnû prohlédnout a osahat.

Text: Lenka Chalupová
Foto: Eva Slezáková 
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Ing. Jaroslav Doskoãil zahajuje 9. roãník ENERSOLu 2013.

JiÏ od ãasného rána se to ve stfiedu 20.
února 2013 na zámku v Letovicích he-
mÏilo jednak studenty, jednak ãleny or-
ganizaãního t˘mu, ãleny poroty a v ne-
poslední fiadû pfiijíÏdûli pozvaní hosté.

Konal se zde totiÏ jiÏ 9. roãník
pfiehlídky Ïákovsk˘ch projektÛ z ob-
lasti environmentálního vzdûlávání
ENERSOL 2013. Pozvání pfiijali ãlen
rady a námûstek hejtmana JmK pan
Ing. Stanislav Juránek, starosta mûsta
Letovice pan Vladimír Stejskal, ná-
mûstkynû fieditele NÚV paní Ing.
Jitka Pohanková, fieditelé a pedago-
gové ze zapojen˘ch ‰kol z JmK a zá-
stupci sponzorsk˘ch firem, které vû-
novaly ÏákÛm hodnotné ceny.

Konferenci zahájil a celé dopoled-
ne slovem provázel pan Ing. Jaroslav
Doskoãil.  Studenti neboli autofii pro-
jektÛ v rÛzn˘ch kategoriích celé do-
poledne prezentovali své práce a byli
hned ohodnoceni porotou. V‰echny
prezentace byly velmi zajímavé, napfi.
Miroslav Odvárka prezentoval
Slamûn˘ dÛm, Ondfiej Lustyk prezen-
toval Zemljanku v Kvûtné, Pavel
Horáãek prezentoval velmi zajímav˘
projekt Energie na‰ich dûtí – tepelné
ãerpadlo, které jiÏ v praxi pouÏívají
v Masarykovû stfiední ‰kole Letovice. 

Po obûdû probûhlo vyhodnocení,
kde porota hodnotila na základû celo-
republikov˘ch pravidel tfii aspekty -
formální úpravu písemné podoby prá-
ce, odbornou stránku práce a prezen-

taci jednotliv˘ch úãastníkÛ. A jak to
v‰echno dopadlo?

V kategorii Enersol a praxe získal
1. místo Kamil ·amonil spolu
s Ivanem âarn˘m a jejich prací
Hlubinn˘ vrt pro tepelné ãerpadlo na
Skalním ml˘nû v Moravském krasu.
Na 3. místû se umístil jiÏ zmínûn˘
Pavel Horáãek a na 4. místû Miroslav
Odvárka, v‰ichni z letovické ‰koly.
Mezi tyto studenty se na druhé místo
zafiadil Filip Ry‰av˘ s prací
Bioplynová stanice Miroslav ze
Znojma. V kategorii Enersol a inova-
ce si vítûzství odnesli Matûj Gryc
a Marek Loveck˘ ze SP· PurkyÀova
Brno s prací Tak trochu jin˘ pohled
na marihuanu. V kategorii Enersol
a popularita se vítûzkou staly Dana
Renzová a Barbora Slaãálková z le-
tovické ‰koly. Dûvãata navrhla, vy-
robila a tradiãní metodou vypálila
keramick˘ putovní pohár Enersolu.
Tito jmenovaní studenti vytvofiili re-
prezentaãní t˘m JmK a jeho barvy
budou hájit na celorepublikové pfie-
hlídce, která se bude konat 21. - 22.
bfiezna 2013 v Chebu.

V‰ichni pfiítomní se dobfie bavili,
dozvûdûli se hodnû zajímav˘ch vûcí
a já osobnû se domnívám, Ïe tento
projekt je v dne‰ní dobû velmi uÏiteã-
n˘. Studenti se formou studia zab˘va-
jí vûcmi, které kdyÏ ne my, tak bu-
doucí generace budou muset fie‰it …

Text a foto: RePo

Krajská konference 
na zámku v Letovicích

Finanãní úfiad pro Jihomoravsk˘
kraj, územní pracovi‰tû Boskovice in-
formuje o moÏnosti podat daÀové pfii-
znání k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob
za zdaÀované období 2012 ve stfiedu
dne 20. 3. 2013 v dobû od 8:00 do
17:00 v budovû MûÚ Letovice (2. NP,
zasedací místnost, dvefie ã. 30).

Finanãní úfiad poskytne v Letovi-
cích následující sluÏby: distribuci ti-
skopisÛ, základní informace pro vy-

plnûní pfiiznání, v˘bûr daÀov˘ch
pfiiznání a kontrolu jejich formální
správnosti. Úhrada daÀové povin-
nosti platbou v hotovosti není moÏ-
ná. Platbu v hotovosti je moÏné pro-
vést pouze v budovû Finanãního 
úfiadu pro Jihomoravsk˘ kraj na 
územním pracovi‰ti v Boskovicích,
ul. 17. listopadu 6, popfiípadû slo-
Ïenkou na v‰ech po‰tovních úfia-
dech. MÚ Letovice

Informace k daÀovému
pfiiznání za rok 2012

20. 3. 2013 v 19.00 hod.
Kulturní dÛm
Vlasta REDL - koncert
Vstupné: v pfiedprodeji: 
190,-Kã / 150,-Kã
na místû: 240,-Kã / 200,-Kã

23. 3. 2013 v 15.00 hod.
Kulturní dÛm
Dûtsk˘ ma‰karní karneval

Divadlo Koráb Brno + balónkov˘
klaun
Vstupné: 
dûti s maskami zdarma
dûti bez masky 20,-Kã
dospûlí 40,-Kã

5. 4. 2013 od 16.00 hod. 
Knihovna Letovice
Noc s Andersenem

MKS Letovice
zvou:

Jako kaÏd˘ rok jsme i letos uspo-
fiádali 12. února v Domovû pro seni-
ory v Letovicích pfii pfiíleÏitosti oslav
masopustu tradiãní masopustní bál.
Úãastníci sice nechodí pfievleãeni
v maskách, jak tomu b˘vá v maso-
pustním prÛvodu na vesnicích, ale
kaÏd˘ bál máme tematicky ladûn˘.
V minulosti neslo masopustní veselí
napfi. podtitul kloboukov˘ bál, loni to
byl br˘lov˘ bál a letos jsme si vy-
mysleli bál korálkov˘. Náv‰tûvníci
bálu byli tedy ozdobeni nejrÛznûj‰í-
mi korálemi – buì tûmi, které si sami
donesli, nebo si mohli vypÛjãit korá-
le vyrobené na‰imi uÏivatelkami
v rámci rukodûln˘ch ãinností v klu-
bovnû. Základním materiálem pfii v˘-
robû korálkÛ byl leskl˘ papír z ãaso-
pisÛ, kter˘ se rozstfiíhal na prouÏky
a smotal na ‰pejli do tvaru korálky.
A pak uÏ záleÏelo na nápadech a ori-
ginalitû kaÏdého tvÛrce, co si ke ko-
rálkÛm z papíru pfiidal. Na korálích
se tedy objevily kuliãky z hlíny, ko-

rálky dfievûné, sklenûné, bambulky
apod. Takto nastrojení jsme pak byli
pfiipraveni pustit se do masopustního
veselení. K pravé hodové zábavû pfii-
spûl harmonikáfi pan Jifií Mifka, kte-
r˘ sv˘m zpûvem a osobit˘m proje-
vem vytvofiil úÏasnou atmosféru.
V‰echny pfiítomné strhl ke zpûvu
a nûkteré dokonce vyburcoval i k ta-
neãnímu projevu.

Poslední dny masopustu se podle
tradic nesou ve stylu hodování, a to
jsme si dopfiáli i u nás. Kuchafii pro
nás pfiipravili smaÏené koblíÏky, jed-
ny obyãejné a druhé obalované cu-
krem a skofiicí. V‰ichni si koblíÏky
pochvalovali a neodmítli ani nabíze-
nou kávu nebo ãaj. Spoleãné veselení
trvalo pfies dvû hodiny a o spokoje-
nosti náv‰tûvníkÛ svûdãí nejen to, Ïe
jsme se na tuto akci se‰li v hojném
poãtu, ale i to, Ïe v‰ichni vydrÏeli aÏ
do úplného konce a na tváfiích mûli ra-
dostn˘ úsmûv…

Text a foto: Andrea KnŒdl

Harmonikáfi pan Jifií Mifka svûle bavil seniory.

Masopustní bál
v Domovû pro seniory
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Jednoho dne poÏádala uãitelka
své studenty, aby udûlali jmenn˘ se-
znam sv˘ch spoluÏákÛ na dva ãisté
listy papíru a mezi jednotliv˘mi
jmény nechali prostor. Potom je po-
Ïádala, aby vymysleli tu nejkrásnûj-
‰í vûc, kterou mohou jeden o dru-
hém fiíct a zapsat ji k danému jménu.

Zamy‰lení jim zabralo zbytek ho-
diny a pfii odchodu ze tfiídy kaÏd˘
student odevzdal své popsané papí-
ry. O nejbliÏ‰í sobotû sepsala uãitel-
ka seznam vûcí, které studenti na-
psali jeden o druhém na individuální
list kaÏdému jednotlivû. 

V pondûlí odevzdala kaÏdému je-
ho, nebo její seznam. Krátce na to se
celá tfiída usmívala. „To opravdu?”
sly‰ela ‰eptat z té ãi oné strany.
„Nikdy jsem si nemyslel, Ïe nûco
pro nûkoho znamenám”... byly ãasté
komentáfie.

Nikdo ze tfiídy jiÏ vícekrát neupo-
zornil na tyto seznamy vzájemn˘ch
charakteristik a názorÛ. Uãitelka se
nikdy nedozvûdûla, zda to je‰tû me-
zi sebou probírali nebo jestli si
o tom povídali se sv˘mi rodiãi. Ale
na tom nezáleÏelo. Toto cviãení spl-
nilo svÛj úãel.  Studenti byli  ‰Èastni
sami od sebe a zároveÀ jeden ze dru-
hého. A Ïivot kaÏdého plynul dále.

Po nûkolika letech byl jeden
z tûchto studentÛ zabit˘ ve válce
a pohfibu tohoto v˘jimeãného ãlovû-
ka, kdysi studenta se zúãastnila i je-
ho tehdej‰í uãitelka.

Je‰tû nikdy pfied tím nevidûla vo-
jáka v armádní rakvi. Svého studen-
ta dlouhé roky nevidûla, byl z nûho
krásn˘ dospûl˘ muÏ. Kostel byl pfie-
plnûn˘ jeho pfiáteli a znám˘mi.
V‰ichni, kdo ho mûli rádi, jeden za
druh˘m naposled kráãeli k jeho ra-
kvi. Paní uãitelka byla poslední, aby
zemfielému vzdala úctu. Jak tam stá-
la, jeden z vojákÛ, ktefií nesli rakev,
pfiistoupil k ní a zeptal se. „Byla jste
Markovou uãitelkou matematiky?”
Paní uãitelka pfiik˘vla „ano.”

Na to voják reagoval. „Marek

o Vás hodnû vyprávûl.” Po pohfibu
se vût‰ina Markov˘ch b˘val˘ch spo-
luÏákÛ je‰tû se‰la…

Markovi rodiãe tam byli také a ãe-
kali na pfiíleÏitost popovídat si s jeho
b˘valou uãitelkou. „Chtûli jsme
Vám nûco ukázat”, fiekl MarkÛv otec
vytahujíc z kapsy svoji penûÏenku.
„Toto na‰li u Marka, kdyÏ byl zabit.
Mysleli jsme, Ïe byste to mohla po-
znat.”  Z pfiihrádky opatrnû vytáhl
dva o‰oupané kusy kanceláfiského
papíru. Na první pohled bylo zfiej-
mé, Ïe byly nespoãetnûkrát sloÏené
a rozloÏené. Paní uãitelka, aniÏ by se
potfiebovala blíÏe podívat, vûdûla, Ïe
jsou to ty papíry, na které sepsala
v‰echny dobré vûci a vlastnosti, kte-
ré o nûm napsali spoluÏáci. 

„Nesmírnû Vám dûkujeme za to,
Ïe jste to udûlala”, fiekla tfiesoucím
se hlasem Markova máma. „Jak vi-
díte, Marek si toho velmi váÏil.”

Ostatní pfiítomní spoluÏáci se po-
malu shromáÏdili okolo. Karel se
stydlivû usmíval a potom bojácnû
fiekl: „Já mám svÛj seznam stále po-

loÏen˘ doma v horním ‰uplíku pra-
covního stolu.” Janova manÏelka se
pfiidala: „Jan mû poÏádal, abych se-
znam vloÏila do na‰eho svatebního
alba.” „Já mám svÛj také uloÏen˘!”,
vykfiikla Martina, „ve svém diáfii.”
Potom VíÈa, dal‰í spoluÏaãka, sáhla
do své kapsy, vyndala penûÏenku
a vytáhla svÛj o‰oupan˘ seznam.
„Nosím jej sebou vÏdy a v‰ude.”
¤ekla a bez mrknutí oka a bez ne-
jmen‰ího zaváhání pokraãovala:
„Myslím, Ïe kaÏd˘ z nás si svÛj se-
znam starostlivû uschoval.”

Na to si paní uãitelka musela v slzách
sednout. Plakala pro Marka. Plakala pro
v‰echny jeho pfiátele, ktefií uÏ nikdy ne-
budou mít moÏnost ho vidût. Na‰e exi-
stenãní zatíÏení je tak silné, Ïe zapomí-
náme na skuteãnost, Ïe Ïivot, tady na
zemi jednou skonãí. A my netu‰íme,
kdy ten den pfiijde. Velikonoce nám
v‰ak pfiipomínají jedineãnou skuteã-
nost. JeÏí‰, jako první vstal z mrtv˘ch,
aby i nám dal nov˘ Ïivot. Pojìte proÏít
na plno Velikonoce a porozumût tomu-
to tajemství.

Proto, prosím, fiekni lidem, které
miluje‰, Ïe je miluje‰. Dej jim naje-
vo, Ïe Ti na nich záleÏí, Ïe jsou pro
Tebe v˘jimeãní a dÛleÏití. Vyjádfii to
dfiív, neÏ bude pfiíli‰ pozdû. Pfiijmi
dar láskyplného pozvání víry, dokud
je pfiíhodn˘ ãas. Pamatuj si, Ïe skli-
dí‰, co zaseje‰. Co vloÏí‰ do ÏivotÛ
jin˘ch, vrátí se do toho Tvého.   

Krásnû, ale také duchovnû pro-
Ïité velikonoce vám pfieje Martin
Kopeck˘, faráfi v dfievûném kostele
v Blansku.

Foto: Archiv farnosti

Pfiíli‰ málo ãasu na pfiátele…

Velikonoãní vigilie 2012.

BOHOSLUÎBY
Srdeãnû vás, vûfiící (kteréhokoliv vy-
znání), hledající i nevûfiící zveme na
tato sváteãní setkání ve spoleãenství

církve âeskoslovenské husitské.
O velikonoãních svátcích se setkáme:

V BLANSKU
v dfievûném kostele, na ulici

Rodkovského 7.

na Kvûtnou nedûli 
24. bfiezna v 9:00 hodin

poÏehnání ratolestí, 
slib katechumenÛ, svátost pokání. 

na Zelen˘ ãtvrtek 
28. bfiezna v 17:30 hodin

památka ustanovení Veãefie Pánû, 
um˘vání nohou, adorace,

Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

na Velk˘ pátek 
29. bfiezna v 17:30 hodin

kfiíÏová cesta, úcta kfiíÏe, Pa‰ije, 
adorace.

na Bílou sobotu 
30. bfiezna ve 20:00 hodin

nejvût‰í slavnost v celém roce, 
zmrtv˘chvstání Pánû, 

kfity dospûl˘ch. 

na Velikonoãní nedûli 
31. bfiezna v 9:00 hodin

Hod BoÏí, hlavní svátek Velikonoc,
První veãefie Pánû 

pro dospûlé, poÏehnání pokrmÛ.

na Velikonoãní pondûlí 
1. dubna v 9:00 hodin

pouÈ s uãedníky do Emauz, kostelní
pomlázka.

Na vidûnou se tû‰í s Vámi 
Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘.
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Velikonoce jsou nejvût‰í kfies-
Èanské svátky, pfiiná‰ejí radost dû-
tem a nadûji na nové jaro v‰emu
Ïivému. Pfiedchází jim postní ne-
dûle s názvy Pytlová, âerná,
Puãální a Kvûtná. KaÏdá mûla své
poslání. Vztahovaly se k nim po-
vûreãné praktiky, podporující rÛst
plodin, sluneãní záfiení, plodnost
a prosperitu dobytka a drÛbeÏe.
Peklo se peãivo, jehoÏ tvary zaji‰-
Èovaly a symbolizovaly tato pfiání.
Nejãastûji v ãesk˘ch zemích je
peãení jidá‰Û. Mají nejrÛznûj‰í
tvary toãenic, bochánkÛ, splete-
n˘ch pramenÛ. Mazaly se medem,
kter˘ symbolizoval zdraví, sílu
a soudrÏnost. Mazance, bochánky
a v‰echny kulaté tvary symbolizo-
valy slunce. Dûlají se z dobrého
koláãového tûsta, ale podstatnû
tuÏ‰ího. Po vykynutí se povrch
nafiízne do kfiíÏe, potfie se vejcem
a posype mandlemi. 

MÛj vyzkou‰en˘ recept na veli-
konoãní mazanec je tento: 

50 dkg polohrubé mouky, 5 lÏic
cukru, 4 Ïloutky, 5 lÏic tekutého
másla, 2,5 dcl mléka, 5 dkg droÏdí,
‰petka soli, citronová kÛra, vanilka,

2 lÏíce rozinek, 2 lÏíce mandlí. Dá
se udûlat jeden vût‰í bochánek nebo
dva men‰í, které se dají vedle sebe
na plech.

Vajíãko je nejstar‰í a nejvût‰í
symbol Ïivota, bylo v lidov˘ch
praktikách od pradávna. U Vel-

k˘ch Hostûrádek (JiÏní Morava)
byly v hrobû z 11. století nalezeny
skofiápky, zdobené ryt˘mi liniemi
na obarveném vejci. Je to nejstar‰í
doklad kraslic na na‰em území.
Zajímavostí je, Ïe v˘zdoba byla na
ãerném podkladû a tak se na stejné
barvû podkladu malují kraslice ko-
lem Bfieclavi dodnes. Vzorové mo-
tivy na kraslicích mûly pÛvodnû
zdarov˘ a ochrann˘ v˘znam.
Jejich pÛvod je prastar˘ a dnes uÏ
ho nedovedeme pfieãíst. Pfietrvává
umûlecká hodnota kraslic a to
hlavnû v mnoÏství rÛzn˘ch krajo-
v˘ch technologií. Na Slovácku na-
jdeme kraslice batikované a vy-
‰krabované. V oblasti Hané pole-
pované slámou do geometrick˘ch
vzorÛ a kompozic. Najdeme zde
i zdobení jezerní sítinou, oblast
Boleradic aÏ Velk˘ch Pavlovic re-
prezentují plasticky zdobené kras-
lice ãern˘m a modr˘m voskem.
Horácké kraslice z Tfiebíãe jsou
zdobené vy‰krabováním figurál-
ních vzorÛ na skofiápce obarvené
v odvaru z ãervené cibule. Kde
jinde neÏ na Slovensku se dûlaly
odrátované kraslice cínov˘m
a mûdûn˘m drátkem. Na v‰ech

kraslicích od Chodska aÏ po
Humenné najdeme obãas nápisy,
svûdãící o osobitém zpÛsobu lido-
vého my‰lení. Napfi.: Slovácko –
Srdeãko za vajíãko. Koho vûrnû
miluju, tomu vajíãko daruju. âo sa
stará‰ – nech sa slépky starajú.
Vala‰sko – Dávám ti vajíãko ãer-
vené jak malinu, ale bûda tobû, jak
pÛjde‰ za inú. Syneãku ‰umn˘, jak
si mi lubn˘. ObtúlaÈ není hfiích na
lícách ãerven˘ch. 

Hanácké polepování slámou na ba-
revném podkladû je pomûrnû pozdní,
aÏ z 19. století. Na lánech Hané dozrá-
val krásn˘ jeãmen a sláma z nûho by-
la tím správn˘m materiálem. Slámou
se zde interzoval i nábytek – v˘plnû
skfiíní, ãela postelí i koutní skfiíÀky. 

Já jsem se nauãila tuto praktiku
od paní Anny DraÏilové, která
v 60t˘ch létech vedla krouÏky dûv-
ãat. TakÏe letos uÏ je to 53 let, co le-
pím kraslice. Je to relaxace a radost.
Myslím, Ïe ze v‰ech technik zdobní
je tato nejãist‰í a nejpÛsobivûj‰í.

Veselé velikonoce v‰em ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ pfieje NadûÏda
Parmová.

Foto: Renata Kuncová Polická.

Panenky ze ‰ustí a kraslice paní Parmové.

O VELIKONOCÍCH JINAK

Paní Parmová pfii v˘robû kraslic.
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V osmdesát˘ch létech jsem pracoval ja-
ko ‰ofér v JZD v Bofiitovû. Tehdy zde by-
lo obrovské stádo ovcí; v dobû nejvût‰ího
rozkvûtu se jednalo o poãet okolo 2 tisíc
kusÛ, vãetnû stáda ‰lechtitelského. Vozili
jsme plemenné beránky i jehnice na rÛzné
aukce po celém âeskoslovensku; právû
tam jsem se seznamoval s lidmi okolo
chovu ovcí a také se stfiihaãi, ktefií jezdili
i k nám do Bofiitova. Od nich jsem se do-
zvûdûl, Ïe se bude konat kurz stfiíhání 
ovcí v Rudné pod Pradûdem a dostal jsem
nabídku se ho úãastnit. Tento t˘denní kurz
obsahující teoretickou i praktickou ãást
jsem absolvoval a získal patfiiãné osvûdãe-
ní. Ov‰em to byl pouh˘ zaãátek, bûhem
jednoho t˘dne není moÏno se nauãit stfií-
hat; stfiíhaã mÛÏe fiíct, Ïe své fiemeslo 
ovládá, aÏ po del‰í praxi a velkém mnoÏ-
ství ostfiíhan˘ch ovcí.

TakÏe jste zaãal stfiíhat tady v Bofiitovû?
Ano, zaãal jsem pomáhat stfiíhaãÛm, kte-

fií sem pravidelnû jezdili a také soukromní-
ci z okolí, ktefií chovali ovce, mû zaãali Ïá-
dat o stfiíhání. Napfied jsem mûl stfiíhací
strojek pÛjãen˘ z druÏstva, pozdûji, v roce
1983 jsem si koupil v KovodruÏstvu Slan˘
vlastní stfiíhací stroj, kter˘ pouÏívám do-
dnes. 

Tfiicet let, to je úctyhodné stáfií funkã-
ního nástroje.

Ano, jedná se ov‰em jen o strojek, kva-
lita stfiíhacích noÏÛ se postupnû velmi zvy-

tak mû vÏdy bavila a stále ji jako pfiiv˘dû-
lek dûlám. 

JiÏ v dobách v˘stav Zemû Ïivitelka v â.
Budûjovicích se konaly soutûÏe stfiihaãÛ;
úãastnil jste se nûkdy takové soutûÏe?

Stále jezdím na soutûÏe a mistrovství ve
stfiíhání ovcí, ale jen jako divák. K dosa-
Ïení v˘konÛ, které soutûÏící podávají, je
tfieba se této práci neustále vûnovat; grif,
kter˘ je nutn˘ pro ‰piãkové v˘kony, se ne-
dá získat obãasn˘m stfiíháním, které já dû-
lám spí‰ jako hobby, neÏ jako povolání.
KdyÏ jsem zaãínal, tak jsem ovci stfiíhal
tfieba i pÛl hodiny, dnes, po mnoha letech
praxe, to za dobr˘ch podmínek mÛÏe b˘t
tfieba 10 minut. Ov‰em ãasy, které dosahu-
jí soutûÏící na mistrovstvích, se pohybují
nûkde mezi 3 – 4 minutami a na svûtovém
mistrovství i pod 3 minuty.

Máte pfiehled o poãtu ovcí, které jste
jiÏ ostfiíhal?

Za ty roky je to mnoÏství, které vÛbec ne-
dovedu odhadnout; aÏ v loÀském roce jsem si
zaãal psát evidenci a vy‰lo mû nûco pfies 700
kusÛ ostfiíhan˘ch ovcí. Tedy za rok, ov‰em
v˘kony australsk˘ch stfiíhaãÛ jsou aÏ 300 ov-
cí za jeden pracovní den; cca 11 hodin!

Pane Zachovale, dûkuji za rozhovor
a pfieji, aby Vás to pohodové stfiíhání ov-
cí je‰tû dlouho bavilo.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Jana Zachovala

‰ovala. S noÏi ãeské v˘roby, se kter˘mi
jsem zaãínal, jsem ostfiíhal tak 4 – 5 ovcí
bez nutnosti pfiebrou‰ení. Dnes pouÏívám
noÏe firmy Sunbeam a s tûmi se dá ostfií-
hat (podle podmínek) aÏ 60 kusÛ.  

VraÈme se do JZD Bofiitov – stále jste
jezdil jako ‰ofér?

V roce 1986 jsem ‰oférování zanechal
a nastoupil do ovãárny. To byla práce, kte-
rá mû velmi bavila a také ke stfiíhání jsem

se dostal ãastûji. Ov‰em zaãátkem 90. let
do‰lo k prudkému poklesu v˘kupní ceny
vlny a v dÛsledku toho se muselo reduko-
vat ovãí stádo, jehoÏ chov se stal nerenta-
bilní. Nakonec jsem si na‰el práci v Brnû
u firmy Subterra, kde jsem pracoval jako
dûlník. Po utrpûném tûÏkém úrazu jsem
byl nûkolik let v invalidním dÛchodu a ny-
ní jsem jiÏ ve starobním. Ov‰em celou do-
bu jsem mûl k práci stfiíhaãe ovcí blízko,
i kdyÏ jsem ji nikdy nedûlal jako povolání,

Jan Zachoval pfii stfiíhání ovce. 

Stfiíhání ovcí jako koníãek
Stfiíhání ovcí – to je koníãek pana Jana Zachovala z Bofiitova, kter˘m si nyní pfiilep‰uje k dÛchodu. Zeptal jsem se, jak se k této nev‰ední práci dostal.
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V blanenském Centru JeÏek je od
ãervna 2012 otevfiena galerie Joná‰
s nezamûniteln˘m v˘stavním profilem.
Prezentuje díla renomovan˘ch autorÛ
i tûch, ktefií se do obecného povûdomí
teprve dostávají. Prodejní galerie nabí-
zí expozici obrazÛ, grafik, plastik, ke-
ramiky, vitráÏí, skla, art-designu, kovo-
vého, sklenûného a keramického ‰per-
ku. Stranou nezÛstávají originální díla
ze dfieva a v˘tvarné doplÀky z kÛÏe. To
v‰e od 45 ãesk˘ch v˘tvarníkÛ se speci-
fick˘m zamûfiením na práce regionál-
ních autorÛ ( malífii -  Antonín Juraãka,
Arna Juraãková, Sergej Kulina,
Bohumil Neãas, Vûra Kocmanová,
Lubomír Stfiíbrck˘, Zdenûk Kopeck˘;
keramici – manÏelé Hlu‰tíkovi,
RÛÏkovi, Zdenûk Lindovsk˘, Pavel
Vesel˘...).

Galerie si dala za cíl kaÏdoroãnû pro-
vést 6 autorsk˘ch v˘stav jak z oblasti
malífiství tak i uÏitého umûní. Od zahá-
jení  provozu se uskuteãnila v˘stava
v˘tvarníkÛ blanenska, v˘stava fotogra-
fií Vladimíra Bláhy, vefiejnosti pfiedsta-
vil své dílo Sergej Kulina , v˘stavu fu-
singov˘ch obrazÛ umûleckého skláfie
Petra Sta‰ka uspofiádala galerie v obdo-
bí vánoc. 

Do 26. bfiezna si mÛÏete v galerii
Joná‰ prohlédnout v˘stavu tfií ãlenÛ
skupiny ·AMBR. Za tímto názvem se
pfiedstavují ·armantní múzy brnûnské.

K zaloÏení umûlecké skupiny do‰lo
v prosinci 2008. Zakládajícími ãleny
jsou dva vystavující autofii. Siréna –
Michaela Wiãarová - ·troblová, která
pro vlastní vyjádfiení vyuÏívá pfiede-
v‰ím perokresbu a grafiku, ãasto kolo-
rovanou. Jan Hanu‰ vystavuje obrazy,
ve kter˘ch kloubí znalosti fotografa
a grafika. V roce 2012 se k tomuto
tvÛrãímu snaÏení pfiipojil i tfietí vysta-
vující Petr ·evãík tvorbou poklidn˘ch,
pohodov˘ch plastik ze ‰amotové hlíny
a dekoraãních kachlí.

Druhou ãást galerie tvofií od led-
na 2013 antikvariát. Láska ke knize
a touha po knize     je podivuhodná vûc.
Tato touha není doslovnû totoÏná s tou-
hou po poznání. Je v ní mnohem více
obdoby s touhou po vyvolené bytosti.
Mít ji v rukou, mít ji doma, moci ji
kdykoliv polaskat, prolistovat, pohléd-
nout na ni, ãíst v ní znovu a znovu se
pfiesvûdãovat o jejich mimofiádn˘ch
vlastnostech, o jejím kouzlu a pÛvabu.
Ov‰em antikvariátní lovci si váÏí vût‰i-
nou více knih star˘ch neÏ mlad˘ch, ví-
ce knih se‰l˘ch vûkem a uÏíváním, neÏ
nedotãen˘ch autorsk˘ch v˘tiskÛ. Lidé
v antikvariátech jsou tûmi nejvdûãnûj-
‰ími a nejpovolanûj‰ími dobrodruÏn˘-
mi lovci knih a unikátÛ. A nejsou v ka-
tegorii odumírav‰ích. Rodí se stále no-
ví a noví lovci knih, prvotiskÛ, pohled-
nic, LP desek, CD nosiãÛ...

Pfiijmûte  tedy pozvání do hluboké-
ho, nepropustného a je‰tû panenského
antikvariátu   Joná‰, odkud se budete
vracet s kofiístí z lovu ze záti‰ích zdán-
livého klidu, kde prach minulosti se kla-
de na hfibety a ofiízky knih na samé kfii-
Ïovatce uspûchané souãasnosti. Zde
teprve poznáte, kolik vás ãeká napína-
v˘ch, tajemn˘ch a svÛdn˘ch dobro-

druÏství hledání. Na lov do antikvariátu
a na prohlídku galerie se mÛÏete vypra-
vit a nebo svou kofiist ( knihy, pohledy,
LP desky a CD nosiãe) nabídnout vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek  od 9 do 12:30
a od 13:30 do 17 hodin v Blansku,
Centrum JeÏek, Smetanova 6.

Text a foto: spav

Nová galerie a antikvariát JONÁ· Blansko
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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

➨ Prodám koãárek znaãky Dorjan, 
trojkombinace, ãerveno ãern˘. Po jednom dítûti, má-
lo pouÏívan˘, 4 kola, ta‰ka ke koãárku. Prodejní cena
5.000 Kã, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám ovocn˘ sad u Kufiimi, 2200 m2

za 99 tis. Kã. Tel.: 605 529 478.
➨ 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 r. 2000, 
naj.183tkm, taÏné, stfiíbrn˘, 109 tis.kã. Tel.: 605
529 478.
➨ Prodám nové pfiíslu‰enství k robotu 
Moulinex Odacio za 300 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám psací stÛl 120x60, javor 
s úloÏn˘m prostorem. Pûkn˘, zachoval˘, cena 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 prosklené.
Nové umyvadlo ‰. 63 cm a nerez dfiez 48 x 41 cm.
Levnû, dle dohody, tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû nad Dyjí, 
vhodn˘ k celoroã.rekr., 500m od pfiehrady!
Celk.pl.382m2, z toho obyt.pl.110m2. Elektfi., topení plyn,
2xkuchyÀ, 2xkoupelna s wc, 2 pokoje, obyt. podkr., ve-
randa, balkon, stáfií 20 let. Odhad. cena: 1 524 000,-Kã.
Prodejní cena (o 426 000,-Kã niÏ‰í): 1 098 000,- Kã. Tel.:
603 527 162, 608 548 590 
➨ Prodám VW Passat-Variant, 1,9 TDI, 96kW,
r.v. 2002, 278000km, TP do 8/2014, v˘born˘ moto-
rick˘ stav, svûtle zelená barva, cena 84 000,- Kã. Tel.:
605 962 194. 
➨ Prodám byt cihla 1+1 Adamov, 40 m2. 
Cena je 865 000 Kã. Byt je bez závad, vlastní mûfiiãe
-plyn, voda, elektrika. Celková platba inkasa cca 3000
Kã za mûsíc. Byt je kousek od zastávky vlaku, ob-
chodní síÈ, lékafi, ‰kola, ‰kolka je v místû. Foto na:
www.vegava.cz, tel.: 732 934 315. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako
nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 

➨ Prodám hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop 
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãetnû hle-
dáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení, cena pouze
800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku, tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám NOKIA 6070, barevn˘ displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, ja-
va, hry, s novou nab., stfiíbrn ,̆ jako nov ,̆ ve 100% stavu,
jen 800 Kã. I na dobírku, tel.: 604 961 269. 
➨ Prodám okrasnou zahradu 1300 m2, chata,
zahradní krb, 2x udírna, vjezd autem. Cena dohodou.
V katastru Blansko-Baãina, foto ke zhlédnutí. Tel.:
722 034 915. 
➨ Prodám sporák na propan-butan i s bombou
cena 1000 Kã. Blansko, tel.: 608 377 812. 
➨ Prodám mobilní telefon Nokia 3310, 
málo pouÏívan˘, s nabíjeãkou,  ve 100% stavu, jedno-
duché ovládání, velká písmena – vhodn˘ pro seniory,
jen 500 Kã. I na dobírku. Tel.: 731 342 476.
➨ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m,
odolné proti slunci i mrazu, ze silnûj‰í plast. hmoty,
univerz. pouÏití na stavbû, zahradû apod., úplnû nové
v orig. balení,  290 Kã/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám dalekohled 30 x 60 mm, Russia, 
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav, ú-
plnû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 731
342 476. 
➨ Prodám kovová tûlíska na v˘robu 
potahovan˘ch knoflíkÛ, rÛzné velikosti. Dále formy na
plizování sukní. Kontaktujte na mob.: 732 450 506. 
➨ Prodám asi 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.: 604 961 269. 

➨ 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, ihned voln˘, solidní jednání. Tel.:
723 828 080. 
➨ Pronajmu garáÏe v Blansku. Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím k pronájmu pûkn˘, udrÏovan˘ byt 2+1
v Blansku na Píseãné. Byt je ãásteãnû rekonstruován
(plast. okna, koupelna s WC, zasklená lodÏie) a kom-
pletnû vybaven. Pouze nekufiáci. Voln˘ IHNED!
Nájemné 6.500,- + sluÏby 3000,- Tel.: 602 441 632. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku Sever, 
prostorn˘, ãásteãnû zafiízen˘, dvojlodÏie orientace

JZ(Hofiice), za 5000Kã/mûs +inkaso, ihned voln˘, so-
lidní jednání, tel.: 728 448 173. 
➨ Pronájem 1+1 BLANSKO, Dvorská 36, 
IHNED VOLN ,̄ ãásteãnû vybaven˘, internet UPC Fiber
Power 10. BliÏ‰í info tel.: 608 965 363, foto bytu moÏ-
no zaslat. Pi‰te na e-mail: info@salonrischa.cz. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Rád bych se seznámil se sympatickou Ïenou, 
30 - 45 let, pro navázání trvalého váÏného vztahu.
Jsem svobodn˘ 45/174cm. Zajímám se o hudbu, ta-
nec, turistiku. Jsem z Boskovic. Tel.: 737 885 016. 
➨ V· 64 let˘ muÏ 180/80, rozved., 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, nekufiaãku, 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. Tel.: 607 651 544. 
➨ ·tíhl˘, sympatick˘, 39let, hledá bezva kamarádku,
na hezké chvíle, vûk nerozhoduje, jen Blansko a oko-
lí. SMS na 702 339 822. 
➨ Jsem rozveden˘ S· 42/175/75 s vyfie‰enou 
minulostí, klidnou povahou, se zájmem o pfiírodu, hud-
bu, tanec, ãetbu, a hledám Ïenu k váÏnému seznámení
z Blanska a okolí. SMS prosím na tel.: 606 828 070. 

➨ 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. 
➨ Îena v dÛchodu hledá práci na 4-6 hod. 
Vybalování zboÏí, vrátná, ostraha v supermarketu. Blansko a
okolí. Za nabídky pfiedem dûkuji. Tel.: 605 961 896. 
➨ Najdou se hodní lidé, ktefií by mi pronajali 
oplocenou zahradu s chatkou Blansko a okolí? Tel.:
605 961 896. 
➨ Urgentnû hledám RD se zahradou. 
DÛm mÛÏe b˘t kdekoliv na Blanensku, podmínkou je
pouze vlaková zastávka v obci. Tel.: 720 358 721. 

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím seno, tel.: 720 522 446. 
➨ Koupím dospûl˘ les. Tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím byt 1+1 nebo 2kk v Blansku 
- v lokalitû Sever, pfiípadnû Píseãná. Tel.: 723 071 471. 
➨ Koupím cihlov˘ byt v OV 1+1(2+1) s balkonem.
Do 1 200 000Kã. Spûchá. Tel.: 731 305 863. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou min. 200m2

v okrese Blansko. Nastûhování jaro 2013. Tel.: 720
358 723. 
➨ Rádi bychom koupili celoroãnû obyvatelnou chatu
v Blansku a jeho okolí max do 2km od Blanska. Nutnost
MHD i o víkendech, chata k nastûhování. Za váÏné na-
bídky pfiedem dûkuji, tel.: 608 437 094; 739 732 506. 

➨ Koupím byt 2+1 v Boskovicích. Podmínkou - byt
s balkonem. RK nevolejte, dûkuji. Tel.: 722 119 151. 
➨ Koupím pûkn˘ byt po rekonstrukci 2-3+1 
v Blansku, tel.: 732 381 285. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále koupím
star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608 279 717. 
➨ Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm 
v âerné Hofie, Bofiitovû, LipÛvce, LaÏanech a okolí.
Tel.: 722 624 829. 
➨ Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm ve Skalici, 
Mladkovû nebo Svitávce. Tel.: 731 981 508. 
➨ Urgentnû hledám rodinn˘ dÛm se zahradou 
do ceny 1.300.000,- Kã (mám hotovost). DÛm mÛÏe b˘t
kdekoliv na Blanensku, podmínkou je pouze vlaková za-
stávka v obci. Prodala jsem dÛm a do dvou mûsícÛ si
musím nûco najít. S RK uÏ spolupracuji. Z nabídek na in-
ternetu jsem si zatím nevybrala. Pracuji ve zdravotnictví,
prosím email blechovac@seznam.cz nebo sms nejlépe
po 18hod. na tel.: 720 358 721 urãitû se ozvu. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, Ïito a krmnou fiepu. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Rodinná farma koupí/pronajme 
zemûdûlskou pÛdu. Nejsme spekulanti, pfiekupníci
ani RK. Tel.: 732 287 368. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou v Boskovicích
nebo v blízkém okolí. Tel.: 731 981 508. 
➨ Hledám ke koupi byt 1-2+1 v Letovicích, 
tel.: 773 962 105. 
➨ Koupím garáÏ na Zborovcích v Blansku.
Tel.: 723 881 133. 
➨ Koupím men‰í rodinn˘ dÛm 
do ceny 1.800.000,- Kã na Blanensku. Tel.: 720 358 724. 
Koupím Barkas 1000 prosklenou skfiíÀovou karoserii
v pojízdném stavu s SPZ. Tel.: 607 157 828. 

KOUPÍM

Ceny vûnoval HYUNDAI Boskovice

VáÏení ãtenáfii, v minulém ãísle ListÛ regionÛ jsme vyhlásili soutûÏ
- O nejrychlej‰í odpovûì, zde je v˘herkyní sportovní penûÏenky 
paní L. BADUROVÁ z Boskovic.

- O de‰tník, a ten vyhrává pan ANTONÍN HRÁâEK z Blanska.

SoutûÏte s

PRÁVNÍ POMOC V NOUZI - ZÁCHRANA P¤ED EXEKUCÍ 
- podle zák.182/2006Sb. Pomoc pfii vymáhání od-
‰kodného – DOPRAVNÍ NEHODY, PRACOVNÍ ÚRAZY
– v‰echny konzultace ZDARMA! Kontakt - tel.: 732
242 678 volejte, pi‰te dotazy: oddluzeni.brno@email.cz

V̆ hercÛm gratulujeme a budeme je kontaktovat.
Dûkujeme za v‰echny zaslané odpovûdi, kter˘ch nebylo málo...

Správné vylu‰tûní je:
• Království ãeské • Národopisná v˘stava • âas v‰e najevo vyná‰í • Stolování

UÏ teì se mÛÏete tû‰it na dal‰í soutûÏ, kterou vyhlásíme pfií‰tû.

Nové sluÏby pro v‰echny
vûkové skupiny
✿ detoxikace a odkyselení organismu
✿ kavitace a radiofrekvence
✿ masáÏní termo-akupresurní pfiístroj

Provozní doba dle objednávek
na tel.: 774 240 402

www.salonserafin.cz



Informujeme / i* 13

roãník II       ãíslo 2       bfiezen 2013606 931 795☎

Jaromír Dvofiáãek – dal‰í ‰ofér
milionáfi v K&K

V mezinárodní kamionové dopravû
firmy Autodoprava K&K jezdí jiÏ nû-
kolik ‰oférÛ – milionáfiÛ. Koncem le-
to‰ní zimy k nim pfiibyl dal‰í, bosko-
vick˘ rodák, pan Jaromír Dvofiáãek,
kterého jsem vyzpovídal záhy po jeho
pfiíjezdu z cesty po Nûmecku i âR. 

Pane Dvofiáãku, jak jste se za volant ka-
mionu dostal a jak dlouho uÏ jezdíte jako
fiidiã?

Je mnû 46 let a zaãal jsem jezdit hned po
vojnû. Vyuãil jsem se v Minervû v Boskovi-
cích jako obrábûã kovÛ. Pfied nástupem na
vojnu jsem si udûlal vojensk˘ fiidiãák a po ná-
vratu jsem v Minervû zaãal jezdit s Avií.
Pozdûji jsem vystfiídal víc podnikÛ; k meziná-
rodní kamionové dopravû jsem se dostal pfied
17 lety u spoleãnosti Bodos. U firmy
Autodoprava K&K pracuji jiÏ deset let.

Za tu dobu jste jistû poznal velk˘ kus
Evropy. Kde v‰ude jste byl? 

KdyÏ bych zaãal z jihov˘chodu, tak to byla
Arménie, Gruzie, Turecko, ¤ecko, Bulharsko,
Rumunsko, Maìarsko, Slovensko, Rakousko,
Itálie, ·v˘carsko, Francie, Velká Británie, ·pa-
nûlsko, Holandsko, Belgie, Nûmecko, Dánsko,
Polsko, Ukrajina. 

Kam jezdíte rád a kam ménû?
KdyÏ jsem byl mlad‰í, tak jsem rád jezdil

na jih, na Balkán; teì jsem rád, Ïe se firma
K&K specializuje na západní zemû Evropy
– Nûmecko, Francie, Velká Británie...
Pfiedev‰ím proto, Ïe je tam pofiádek, jezdí se
pohodovû a bez problémÛ. To se t˘ká také
vztahÛ mezi fiidiãi v bûÏném provozu, v ce-
lé západní Evropû se nauãili fiidiãi jak osob-
ních, tak nákladních vozÛ jezdit ohleduplnû
a disciplinovanû; na silnici se tam cítím da-
leko bezpeãnûji neÏ u nás. Musím ale fiíct,
Ïe ani ve v˘chodních destinacích a na
Balkánû jsem nikdy nemûl váÏn˘ problém,
ani jsem nezaÏil nûjakou vyloÏenû krizovou
situaci a to pfiesto, Ïe napfiíklad pfies Gruzii
jsme tranzitovali v dobû, kdy tam probíhal
váleãn˘ konflikt. Jistû, tamûj‰í orgány, aÈ uÏ
policie nebo na kontroly na hranicích, se po-
kou‰í za jak˘koliv pfiestupek získat co nej-
vût‰í pokutu, ale musí se smlouvat a chápat,
Ïe také dûlají svou práci. Vût‰inou situace
tam není tak hrozná, jak se ãasto prezentuje.

Jak vypadá Vá‰ pracovní t˘den? Dnes je
pátek, odkud jste pfiijel?

Vût‰inou vyjíÏdíme v nedûli a vracíme

se v koncem t˘dne. Napfiíklad minulou ne-
dûli jsem vyjel z Boskovic a v pondûlí do-
razil do Nûmecka, do mûsta Wetter. V úte-
r˘ byla ukonãena vykládka, následoval pfie-
jezd, naloÏení dal‰ího zboÏí, které jsem ve
ãtvrtek vyloÏil v Prostûjovû, dal‰í nakládka
a cesta jen po âR. To v‰e je fieãeno zjedno-
du‰enû a pfiedev‰ím je tfieba vûdût, Ïe celá
cesta je proloÏena povinn˘m odpoãinkem
a pfiestávkami, které se kontrolují. KaÏd˘
t˘den je jin˘, kaÏdá cesta je jiná, záleÏí moc
na logistice, jak se zorganizuje vytíÏení vo-
zu. Napfiíklad teì jiÏ mám naloÏeno a v ne-
dûli vyrazím smûr Dunkerque, trajektem
pfies Kanál do Doveru, a dál do Británie.  

Dûláte jiÏ dlouhou fiadu let práci, která
je namáhavá a ãasovû nesmírnû nároãná;
baví Vás je‰tû „vÛnû dálek”? 

To jistû ne, moÏná v zaãátcích byly ces-
ty do vzdálen˘ch zemí provázeny zvûda-
vostí a moÏná i romantikou, ale to skuteãnû
velmi brzo pohltila kaÏdodenní realita.
Namáhavé a obtíÏné jsou pfiedev‰ím pod-
mínky na‰í práce; po cel˘ pracovní t˘den
Ïijeme, jíme a spíme buì pfiímo v kabinû
vozu, nebo se pohybujeme jen v jeho bez-
prostfiedním okolí; to, Ïe jsme ke svému ka-
mionu uvázání jak pes k fietûzu, není moc
velká nadsázka. 

Pane Dvofiáãku, pfieji Vám spoustu dal-
‰ích kilometrÛ bez nehody.

Petr Hanáãek

Pracovi‰tû fiidiãe kamionu.
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V˘let studentÛ do Finska
Od nedûle 3. 2. 2013 do nedûle 10. 2.

2013 jsme já, Kuba âerno‰ek, Nikola
Jufiíková a jako pedagogick˘ dozor Mgr.
Katefiina Pernicová a Ing. Stanislav
La‰tÛvka vyjeli z Rájce aÏ do finského mûs-
ta Raahe. Tam jsme jednak mûli plnit mate-
matické úkoly a komunikovat pomocí ang-
liãtiny, ale také reprezentovat na‰i ‰kolu, a to
díky mezinárodnímu projektu Comenius. 

Cesta probíhala velice dobfie. Mûl jsem
sice trochu strach z letu, protoÏe jsem ni-
kdy letadlem neletûl, ale i to jsem s ostat-
ními pfieÏil. Cesta nám trvala asi dvanáct
hodin. KdyÏ jsme koneãnû pfiistáli po dru-
hém letu v Oulu, coÏ je mûsto asi 70 km od
Raahe, rodiny, ve kter˘ch jsme mûli byd-
let, si nás tam vyzvedly a odvezly domÛ. 

Druh˘ den jsme se v‰ichni studenti
a kantofii se‰li v tûlocviãnû ‰koly
v Raahe. Byli tam studenti z Finska,
·védska, Nizozemí, Francie, Nûmecka
a âeské republiky. V‰echny tyto zemû
jsou zapojeny ve spoleãném matematic-
kém projektu. ¤editel ‰koly pan Timo
Nauha nás pfiivítal jak na ‰kole, tak ve
Finsku. Mûli jsme jako první ze v‰ech za
úkol pfiedstavit pomocí prezentace svoji
zemi, ‰kolu, sebe a své profesory, ktefií
s námi byli, samozfiejmû v angliãtinû.
Hned po pfiivítání jsme zaãali pracovat ve
smí‰en˘ch skupinách na plnûní rÛzn˘ch
matematick˘ch úkolÛ. ¤eknu vám, neby-
lo to vÏdy jednoduché se pfiesnû domluvit
tak, aby to úplnû kaÏd˘ pochopil, ale na-
konec se nám v‰e podafiilo a mohli jsme
pokraãovat.

Pravda je, Ïe program celého t˘dne byl
velice nabit˘. V dal‰ích dnech jsme se jeli

podívat do Kemi na snûhov˘ hrad, pak
jsme byli ve vesniãce Santa Clause, která
je aÏ na polárním kruhu, a mûli jsme tam
i ãas podívat se okolo a pfiípadnû nakoupit
nûjaké suven˘ry. Následovaly dal‰í mate-
matické úkoly a odpoledne se vyrazilo nû-
kam autobusem. Napfiíklad jsme se jeli po-
dívat do mûsta Oulu, kde jsme byli na
místní univerzitû. Velmi zajímavé bylo
i muzeum, která mÛÏete vidût na fotogra-
fii. Nejv˘znamnûj‰ím exponátem je „Old

Gentleman”, coÏ je nejstar‰í potápûãsk˘
oblek na svûtû.  

DomÛ jsme se vÏdycky dostali aÏ nave-
ãer a vÏdy v takovém stavu, Ïe jsme se
maximálnû najedli a ‰li spát. V pátek jsme
byli v lese u mûsta Olkijoki, kde jsme se
nejen povozili na skútru se sobími kÛÏemi,
ale hráli i hry a vidûli jsme, jak vypadá les
ve Finsku. Vûfite, Ïe finsk˘ les vypadá 
opravdu jinak neÏ ten ná‰, navíc krásnû
svítilo slunce. Jako bonus byla finská zim-

ní grilovaãka, v -15° C se oh˘nek k zahfiá-
tí hodil!

Sobota byla dobrá v tom, Ïe jsme mûli
voln˘ program se svojí hostitelskou rodi-
nou. KaÏd˘ dûlal nûco jiného. Já jsem
s Mikkem a jeho bratrem Pekkem jel na
jednu chatu, kde jsme si opût opékali párky.
Dost mû pfiekvapilo, Ïe ta chata byla vefiej-
ná, ale nebyla vÛbec poniãená ani pokresle-
ná. To mû pfiinutilo k pfiem˘‰lení, protoÏe
kdyby to bylo u nás, moc velkého trvání by
ta chata asi nemûla. Finové mají úplnû jiné
chápání, nemají pomalované budovy nebo
rozlámané laviãky - u nich to prostû není,
a jsou velice hrdí na to, Ïe jsou Finy.

V nedûli nás rodiny odvezly do Oulu,
kde jsme se v‰ichni rozlouãili, vyfotili
a odletûli jsme zpátky do na‰ich zemí. 

Na závûr chci fiíct, Ïe podle m˘ch zku‰e-
ností ná‰ projekt Comenius není jenom dob-
rá motivace uãit se matematiku, ale také se
vám neskuteãnû zlep‰í schopnost mluvit
anglicky, protoÏe ãesky tam s vámi nikdo
mluvit nebude. KdyÏ to shrnu, tak tento pro-
jekt se net˘ká jen toho, Ïe dûláte matema-
tické pfiíklady spojené s reáln˘m Ïivotem,
ale také toho, Ïe se podíváte do cizí zemû,
kam byste se tfieba nikdy v Ïivotû nepodíva-
li (tento projekt je hrazen z evropského fon-
du). A pro studenty je to dobré i díky dÛra-
zu na angliãtinu, která je potfiebná pro na‰i
maturitu, dal‰í studium i pro Ïivot.  

Dûkuji za úÏasnou pfiíleÏitost v‰em peda-
gogÛm, ktefií se na tomto projektu podíleli.

Libor Ma‰át, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, KVINTA

Foto: Archiv ‰koly
Komerãní sdûlení

Zleva: Mgr. K. Pernicová, „Old Gentleman”, J. âerno‰ek.
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Mûsto Kun‰tát je u sportovcÛ v regio-
nu známé velmi úspû‰n˘mi fotbalisty,
ktefií díky dobrému zázemí a kvalitnímu
vedení dosahují trvale dobr˘ch v˘sled-
kÛ. V souãasné dobû je „áãkov˘” oddíl
muÏÛ na prvním místû tabulky krajské
soutûÏe I. A tfiídy - skupiny A. FK Kun‰tát
byl zaloÏen jiÏ v roce 1934; souãasn˘m
prezidentem klubu a také hlavním spon-
zorem je Franti‰ek Tenora, kterého jsem
se  zeptal:

Pane Tenoro, kolik oddílÛ má v sou-
ãasné dobû vá‰ klub?

Máme celkem 8 muÏstev, vlastnû
v‰echny kategorie, na které jsou vypsány
soutûÏe; pfiípravku, oddíly ÏákÛ, dorostu,
dva oddíly muÏÛ a na‰í chloubou je oddíl
Ïen; tedy kategorie, kterou mnoho klubÛ
v okolí nemá. Îeny hrají okresní pfiebor
(kter˘ v‰ak zasahuje mnohem vût‰í oblast,
neÏ jen ná‰ okres) a nyní jsou s náskokem
na prvním místû.

Vizitkou na‰eho klubu je, jako v‰ude
jinde, hlavní A t˘m muÏÛ, kter˘ nepfietrÏi-
tû od roku 1981, tedy 32 let, hraje v kraj-
sk˘ch soutûÏích. 

Tvofií toto muÏstvo odchovanci va‰eho
klubu, nebo máte hráãe i odjinud?

Základní kádr tvofií na‰i hráãi; oslovili

jsme také kvalitní hráãe z blízkého okolí –
tedy z Drnovic, Lysic, Ole‰nice a Letovic.
ProtoÏe tato soutûÏ se hraje na docela dob-
ré úrovni, oni sami projevují zájem o ho-
stování u nás; chtûjí si zahrát ve vy‰‰í sou-
tûÏi, neÏ jim nabízí jejich kluby. Ov‰em
v kaÏdém pfiípadû je to muÏstvo sloÏené
z hráãÛ z na‰eho regionu, z nejbliÏ‰ího 
okolí Kun‰tátu.

Kun‰tát je malé mûsto; jak to dûláte,
Ïe se vám dafií úspû‰nû zapojit do fotba-
lu takové mnoÏství hráãÛ v‰ech vûkov˘ch
kategorií, dokonce i dívky a Ïeny?

Dafií se nám pfiedev‰ím díky dlouhodo-
bé obûtavé práci v‰ech, ktefií se zde fot-
balu vûnují. Ono vÏdy se najdou období
úspû‰ná a ménû úspû‰ná, po v˘hrách se
také nûkdy pfiestane dafiit, ale je tfieba vy-
trvat. Jen skuteãnû trvalá snaha o vytvo-
fiení dobré základny, poãínaje tûmi nej-
mlad‰ími, mÛÏe pfiinést v˘sledky. Ono to
není jednoduché, vût‰inou se moc neví
o mravenãí práci funkcionáfiÛ, která za-
bezpeãuje podmínky, díky kter˘m se pak
oz˘vá potlesk z tribun.

Na‰í velkou v˘hodou je úspû‰né
A muÏstvo – kvalitní fotbal, hra na vy‰‰í
úrovni, to je ta nejlep‰í agitace, která pfii-
láká mládeÏ i dospûlé a zajistí zájem o fot-
bal u klukÛ od nejútlej‰ího vûku. 

Urãitû je dÛleÏité také zajistit financo-
vání – jak to se vám dafií?

Pomáhá nám mûsto Kun‰tát – financuje
provoz kabin, umoÏÀuje zimní trénink
v hale; ov‰em je tfieba vûdût, Ïe v Kun‰tátu
je víc sportovních aktivit a prostfiedky
mûsta jsou znaãnû omezené. Hlavním
sponzorem se tak stala moje firma T.G.A.
s.r.o., která nese hlavní finanãní bfiemeno.
Díky obchodním vztahÛm, které jsem na-
vázal, se nám dafií obãas sehnat dal‰í spon-
zory, takÏe potfiebné finance máme zaji‰tû-
ny. Samozfiejmû si dovedeme pfiedstavit,
jak bychom vyuÏili dal‰í pfiíliv penûz, ale
napfiíklad i s tûmi souãasn˘mi se podafiilo
vybudovat na na‰em hfii‰ti novou, moder-
ní tribunu, kterou jsme kolaudovali minu-
l˘ mûsíc. 

Pane Tenoro, jak jste se dostal k práci
fotbalového funkcionáfie?

Já jsem rodák ze Zbraslavce, s fotbalem
jsem zaãínal jako Ïák; jako brankáfi jsem
byl u toho, kdyÏ Kun‰tát postoupil z okre-
su do krajské soutûÏe. Pak se klubu nûja-
kou dobu nedafiilo, byly problémy s teh-
dej‰ím sponzorem, no a já se k práci funk-
cionáfie dostal vlastnû tak, Ïe to tehdy ne-
chtûl nikdo dûlat. Se správcem panem
Loukotou, kter˘ dnes trénuje A t˘m, jsme
byli sousedé a prostû jsme nechtûli, aby

fotbal tady skonãil. Podafiilo se tehdej‰í
krizi pfiekonat a dostat se na dne‰ní úro-
veÀ. KdyÏ bylo tfieba, tak jsem dûlal i tre-
néra dorostu; prostû jsem pro‰el rÛzn˘mi
fotbalov˘mi posty, coÏ je uÏiteãné pro zís-
kání celkového rozhledu. 

Jaká je va‰e pfiedstava o dal‰ím rozvo-
ji klubu?

Teì jsme úspû‰ní v I. A tfiídû, jistû má-
me snahu tuto soutûÏ vyhrát. Zda bychom
postoupili do krajského pfieboru je otázka
úvah. Samozfiejmû je dÛleÏité se snaÏit
o stálé zlep‰ování vlastní úrovnû. Ov‰em
já jsem patriot a rád bych, aby zdej‰í fot-
bal hráli skuteãnû místní hráãi, tedy hráãi
z Kun‰tátu a blízkého okolí. Postupovat za
cenu toho, Ïe na na‰em hfii‰ti budou hrát
kvalitní borci, ale odnûkud z daleka, takÏe
se diváci budou ptát – „Prosím tû a to je
kdo? Toho neznám...” – tak to není na‰ím
úmyslem. 

Já mám vizi, která by mohla vylep‰it
spolupráci s kluby z okolí. Jedná se o Ïá-
ky a dorostence, kter˘ch je relativnû málo;
proto chci navrhnout okolním fotbalov˘m
klubÛm vytvofiit spoleãné mládeÏnické
manãafty, do kter˘ch by se soustfiedili ti
nejlep‰í hráãi, a takto proniknout do vy‰-
‰ích soutûÏí; prostû spoleãnû zvednout 
úroveÀ hry této kategorie. Mûl by to b˘t
zcela oddûlen˘ projekt, kter˘ mÛÏeme pra-
covnû nazvat „Fotbal hrou”, na kter˘ by-
chom chtûli sehnat sponzory a tûm pak
kaÏd˘m rokem pfiedkládat vyúãtování ak-
tivit, na jejichÏ provoz by pfiispívali. Je to
ov‰em zatím jen vize, je tfieba se o tom ba-
vit a zjistit, co je prÛchozí a co ne.  

Pane Tenoro díky a za informace a pfie-
ji Vám i FK Kun‰tát hodnû úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Fotbalov˘ klub Kun‰tát

Franti‰ek Tenora. (foto ph)

MuÏstvo, které vybojovalo postup z I.B tfiídy v sezonû 2011/2012.  (foto FK Kun‰tát)

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.
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VAZBY DIPLOMOV¯CH 
A BAKALÁ¤SK¯CH PRACÍ

nám. Svobody 14, Blansko
tel.: 723 057 792, e-mail: pavel.copy@volny.cz

60-ti letá tradice moderního nádobí 
Vafite rychle, levnû, zdravû,

Tupperware to zvládne hravû

Kontaktní místo: Blansko, Sadová 2, Dagmar Hamrlová, 723 802 143, e-mail: dhamrlová@email.cz
- po dohodû ukázky pouÏívání v˘robkÛ - vafiení 
- moÏnost objednání zboÏí i registrace ãtvrtek 10.00 – 17.00

Aktuální téma: Jarní závan v kuchyni

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

V Boskovicích je nové knihkupectví

Na Masarykovû námûstí v Boskovicích
se ve ãtvrteãní podveãer 28. února konala
malá slavnost. Probûhlo oficiální otevfiení
malého knihkupectví Karmelitánského
nakladatelství, jeÏ nese název slavného
boskovického rodáka Tomá‰e kardinála
·pidlíka SJ (1919 – 2010).

„Vítám v‰echny v tûchto prostorách,”
oslovil pfiítomné p. Mgr. Jan Fatka
z Prahy. „V názvu nad vchodem jsme 
úmyslnû vynechali slovo kardinál. Byl

jím jen krátce a jiÏ jeho jméno je dnes
pojmem. Tomá‰ ·pidlík má v Národní
knihovnû 121 kníÏek, z toho 51 v ães-
kém jazyce. Vût‰ina z nich je i zde.
Nechceme zde mít jen duchovní literatu-
ru, ale i kvalitní tituly jin˘ch ÏánrÛ.
Na‰im cílem není jen obchod, máme po-
slání pfiedev‰ím pastoraãní. Vítám mezi
námi p. Mgr. Miroslava ·udomu, jenÏ
na‰í práci nyní poÏehná.”

Akt svûcení byl doplnûn nûkolika

modlitbami a ãtením z Prvního listu
Svatého apo‰tola Pavla.

Mgr. Jan Fatka pak pfiipomenul, Ïe
knihkupectví se otvírá v okamÏicích, kdy
papeÏ Benedikt XVI opou‰tí svÛj úfiad,
coÏ se jistû zapí‰e natrvalo do historie
a kdy se tímto mûní dûjiny církve. „Nyní
prosím, abyste v‰ichni napsali na památ-
ku budoucím generacím pár slov do na‰í
kroniky a pak si nové prostory mÛÏete
v klidu prohlédnout.”

Jako první vepsal své my‰lenky p. Mgr.
Miroslav ·udoma a nûco pfiidala i místos-
tarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.

V‰ichni shodnû konstatovali, Ïe Tomá‰
kardinál ·pidlík si poctu, mít své jméno
v názvu knihkupectví, právem zaslouÏí. 

„Nûco takového zde dlouho chybûlo,
budeme se sem rádi vracet,” konstatovali
závûrem mnozí náv‰tûvníci.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Knihkupectví Tomá‰e ·pidlíka v Boskovicích. Nabídka nejen knih je velice pestrá.
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