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Podívejme se, jak to tenkrát bylo:
Zaãátkem 19. století se hrabû Hugo

Franti‰ek Salm pokou‰el nûkolikrát na
loìce proplout podzemním tokem
Punkvy. V roce 1814 napsal: „Plaval
jsem na podzemním potoku 40 sáhÛ da-
leko a nabyl jsem tak jistoty, Ïe by se
mohlo po vodû proplout do Macochy;
jenÏe by se musely napfied nûkteré dolÛ

spl˘vající skalní pfievisy, jeÏ lodiãku
zadrÏují i pfii nízké vodû, odstfielit.
Tento podnik se uskuteãní, jakmile po-
litické pomûry dovolí provádût takovou
nákladnou, nic nevyná‰ející a jen k ob-
veselení slouÏící práci.”

Dal‰ím v˘znamn˘m prÛzkumníkem
byl MUDr. Jindfiich Wankel. 

Pokraãování textu na stranû 2

Propast Macocha je souãást komplexu Punkevních jeskyní; tato nejznámûj‰í propast v âR je hluboká 138,4 m.
Poprvé se o propasti zmiÀuje v písemn˘ch dokumentech fieholník zábrdovického klá‰tera Martin Alexander Vigsius
roku 1663. Prvním ãlovûkem, kter˘ prokazatelnû sestoupil na dno Macochy (roku 1723), byl Lazar Schopper, pro-
vinciál fiádu MinoritÛ. 

Dno propasti Macocha bylo vefiejnosti zpfiístupnûno takzvanou suchou cestou, tedy Punkevními jeskynûmi, v ãer-
venci 1914. Pfied 80 léty, 1. ãervence 1933, byla zprovoznûna vodní cesta; pro turisty atraktivní plavba ponornou fiíã-
kou Punkvou. K dosaÏení tohoto cíle bylo tfieba pouÏít i raÏby v podzemí, které hrubû zasáhly do podzemního systé-
mu vod; v dne‰ní dobû by takováto ãinnost urãitû vyvolala zdû‰ení a protesty ekologÛ. Nicménû dílo bylo vykonáno
a díky tomu mohou dnes statisíce náv‰tûvníkÛ Moravského krasu obdivovat dal‰í zpfiístupnûné podzemní prostory.

R. TOMÁ·KOVÁ STARTUJE 
DO NOVÉ SEZÓNY...
- více na str. 15

VOKÁLNÍ KVARTETO
Q VOX MÁ...

- více na str. 11

UNIJAZZ - BOSKOVICE
11 - 14. âERVENCE...

- více na str. 4

80. v˘roãí zpfiístupnûní
Macochy vodní cestou

âerpání Zlého sifonu ponorn˘mi ãerpadly
Nautila v roce 1933.Kompresorová stanice na dnû propasti Macochy. 
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Pokraãování textu ze strany 1
V roce 1857 vyuÏil dvouletého suché-

ho období, které sníÏilo stav vody
v Punkvû (hlavnû pak v jejích podzem-
ních tÛních) na minimum. Uãinil nûkolik
pokusÛ proniknout co nejdále od v˘toku
Punkvy do podzemí a nakonec se mu po-
dafiilo zdolat III. komoru a dostat se do
vzdálenosti 80 metrÛ.

Boskovick˘ rodák prof. Dr. Karel
Absolon zahájil v roce 1909 objevem
Pfiedního dómu postupné pronikání do
systému Punkevních jeskyní. V roce 1914
se podafiilo zpfiístupnit suchou ãást jeskyní
mezi Pust˘m Ïlebem a Macochou. V ná-
sledujícím období vedl prof. Absolon dal-
‰í prÛzkumné práce; v roce 1920 byly od-
stfielem Wankelova sifonu objeveny nové
prostory - MasarykÛv dóm a Sklenûné dó-
my. V letech 1928 - 1929 probíhala raÏba
odvodÀovací ‰toly, která umoÏnila sníÏit
hladinu Punkvy o 6 metrÛ. Následné práce
spoãívaly v dal‰ím sniÏování hladiny
Punkvy masivním odãerpáváním vody
a odstfielováním sifónÛ a dal‰ích pfiekáÏek.

Koneãnû 1. ãervence 1933 se za úãasti
mnoha v˘znamn˘ch osobností konalo
slavnostní otevfiení podzemní Punkvy.
Mezi hosty byl i Jifií Mahen, kter˘ napsal:
„Pod zemí se pluje 500 metrÛ aÏ docela
do denního svûtla, jeÏ sem vpadá u v˘to-
ku Punkvy. Popravdû je tfieba fiíci, Ïe ãlo-
vûk vylézá z ãlunu docela zkoprnûl˘ 

dojmy, jeÏ pfiipomínají spí‰e po‰etil˘ sen,
neÏ v˘sledek zarputilé houÏevnatosti
a dokonalé technické v˘zbroje dav‰í se
do sluÏeb tohoto díla.” 

Celé toto období bylo ve znamení
technického rozvoje; vyuÏití moderních
strojÛ a metod raÏby umoÏnilo neb˘valou
exploraci podzemních prostor. Strojní v˘-
bava byla popsána v Lidov˘ch novinách
v roce 1936 takto: „Vrtací stroje k tunelo-
vání, pumpy centrifugální i ponorné k od-
vodÀování, motory parní, benzinové i
elektromotory, potrubí, skafandry, pneu-
matické ãluny...”

Pfii odãerpávání vody se uplatnily
pumpy firmy Sigmund z Lutína:
„Stavíme centrální stanici pump. âtrnáct
muÏÛ nastupuje sluÏbu, osm na‰ich, ‰est
z Lutína. Skládají dolÛ dvû centrifugální
pumpy znaãky QG – 6 v provedení EFO
s motorem 55 kW, 380/220 V, se v‰ím
pfiíslu‰enstvím, o celkové váze mnoha ti-
síc kg. V̆ kon obou centrifugálních pump
je 1 800 000 litrÛ za hodinu, budou pohá-
nûny motory o v˘konu 150kW. Velkorysí
Sigmundi rozhodují, Ïe centrální pumpo-
vací stanice bude rozhojnûna o znameni-
tou sloÏku, o baterii Sigmundov˘ch ãer-
padel, zvan˘ch „Nautilus”, které sníÏí
Punkvu v tfietím poschodí”.

Do raÏení nov˘ch chodeb se zapojila
i armáda. Zemské vojenské velitelství
vytvofiilo rozkazem ze dne 7. kvûtna

1920 pfii 2. ãeskoslovenském strojním
oddílu v Olomouci tzv. kamenovrtafisk˘
oddíl, v poãtu 16 muÏÛ, kterému velel
poruãík Fr. Sláma. Tato vojenská jedno-
tka, nazvaná „Macocha”, provádûla na
objednávku prof. Absolona úspû‰nû
a pomûrnû samostatnû v˘zkumné práce;
nûkteré objevy v podzemí jsou pfiipiso-
vány por. Slámovi. 

Nejen chvála se oz˘vala na ãinnost ba-
datelÛ v podzemí. Jisté je, Ïe pomûrnû
drastick˘ pfiístup otevírající nové podzem-
ní systémy by dnes moÏn˘ nebyl; ale i v ro-
ce 1929 se v novinách objevovaly titulky
jako: „Atentát na pfiírodu se v Moravském
krasu zdafiil”. Také ekonomické aspekty
vyvolávaly mnoho polemiky. Kámenem 
úrazu byla skuteãnost, Ïe nejen badatel-
skou ãinnost, ale i komerãní vyuÏití obje-
ven˘ch prostor v podzemí zaji‰Èovala akci-
ová spoleãnost Moravsk˘ kras, spoleãnû
s majitelem pozemkÛ - velkostatkem
SalmÛ v Rájci. Z tohoto pohledu byla úãast
vojska problematická. R. Boubela pí‰e v li-
stu Pozor, dne 13. února1921:

„Za tûÏkou práci – pumpování a odklí-
zení bahna z jeskyÀ – dostávalo muÏstvo
od p. Salma „královskou” odmûnu – 10
k dennû. Pozdûji musel si na to velkosta-
tek najmout dûlníky a platil jim 20 k den-
nû. I to je neobyãejnû levn˘ peníz na dne‰-
ní pomûry, ale vysvûtliteln˘ tím, Ïe tito
dûlníci byli skauti a studenti. Rájeck˘ vel-

kostatek mûl odjakÏiva jemn˘ ãich pfii vy-
hledávání lacin˘ch sil.”  A dále: „Koneãnû
je téÏ prokázáno, Ïe dr. Absolon podporu-
je hmotné zájmy nûmeckého kníÏete
Salma a z té pfiíãiny pracuje proti vyvlast-
nûní a postátnûní jeskyÀ.... VyvlastÀovací
akci dr. Absolon celou svou vahou ztûÏu-
je. Koneãného v˘sledku v‰ak zmafiit ne-
mÛÏe: vzácné pfiírodní klenoty v podzemí
Krasu musí se státi majetkem národa.
Republika nemÛÏe trpûti, aby patfiily nû-
meck˘m ‰lechticÛm, jejíÏ pfiedkové 
dostali se k drÏení pozemkÛ pohromou
bûlohorskou.”

Informace uvedené v tomto textu jsou
pfieváÏnou mírou ãerpány z rozsáhlé pub-
likace 80 let Punkvy, kterou vydala
Správa jeskyní Moravského krasu. V je-
jím závûru se pí‰e:

Na koneãné vyfie‰ení problému V̆ toku
Punkvy jsme si museli poãkat aÏ do roku
2003, kdy se podafiilo 10. dubna brnûn-
sk˘m potápûãÛm proplavat z Dolního je-
zírka do podzemní Punkvy. Trvalo tedy
cel˘ch dal‰ích 70 let, neÏ se podafiilo do-
konãit dílo zapoãaté skupinou prof. Karla
Absolona. Ne silami strojÛ, ale lidskou
silou, odvahou a vytrvalostí se podafiilo
naleznout a prostoupit pfiirozenou cestu
z Macochy do podzemní Punkvy.

Petr Hanáãek
Foto: archiv správy jeskyní âR

80. v˘roãí zpfiístupnûní Macochy vodní cestou

RoÏmitálova 14, Blansko, tel./fax: 516 417 035, mobil: 725 896 919
e-mail: s-tour@iol.cz, www.stourblansko.cz, www.dovolenalast.cz

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY
EGYPT od 10.990, TUNISKO od 8.290, TURECKO od 10.590,

·PANùLSKO od 10.580, ¤ECKO od 10.800, MAROKO od 10.290
Itálie od 1.990, Chorvatsko od 2.990, ¤ecko od 6.590 - bus

!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny/ novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností

DO SVùTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS !

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ
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„·moulinky a ‰moulata” ze Z· âerná Hora.

Od ãtvrtku, 30. kvûtna probíhaly na Z·
v âerné Hofie ukázky netradiãních bojo-
v˘ch umûní a v pátek ráno v‰e pokraão-
valo celo‰kolním projektov˘m dnem,
kter˘ je kaÏdoroãnû vûnován Dni dûtí. 

Leto‰ní téma bylo „vy‰moulané”,
takÏe ·moulí olympiádu slavnostnû
zahájil senátor Jozef Regec spoleãnû
se starostou âerné Hory Ing. Ondfiejem
Mû‰Èanem. Nechybûlo zapálení olympij-
ského ohnû, vztyãení olympijské vlajky
a vypu‰tûní holubÛ míru.

BohuÏel kvÛli nepfiízni poãasí se ne-
mohly hry odehrávat venku, ale zúãast-
nûn˘m to vÛbec nevadilo. Celá ‰kola se
jako kouzlem promûnila v rÛzná stano-
vi‰tû, kde dûti zdolávaly pfiekáÏky
a soutûÏily. Byly to disciplíny v netra-
diãních sportech jako napfi. slalom na

kolobûÏce, pfiechod pfies ·moulí potok
nebo lyÏování na suchu.

Slavnostní ukonãení ·moulí olympi-
ády, kde v‰echny dûti, které poctivû
soutûÏily, byly ocenûny odznáãky za
své sportovní v˘kony, probûhlo v odpo-
ledních hodinách.

Po té se besedovalo se skuteãn˘mi
„olympioniky”, a to s panem Jozefem
Regecem a panem Ivem Koblasou.

V‰ichni si sportovní klání a hezky
stráven˘ ‰kolní den uÏili v legraci a uÏ
teì se tû‰í na pfií‰tí rok… jaké bude té-
ma, to se dozvíme za rok…

Podûkování patfií v‰em ·moulinkám,
·moulÛm i Gargamelovi z uãitelského
sboru, ktefií pfiipravili dûtem opravdu
nev‰ední Den dûtí.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

·MOULÍ OLYMPIÁDA 
V âERNÉ HO¤E

Z natáãení: promítání b˘valé Sokolovny na budovu Blanenského Penny marketu.

30. kvûtna se v blanenském kinû se‰li
jak pfiedstavitelé mûsta v ãele s Ing.
Lubomírem Toufarem a Ing. Jifiím
Crhou, tak pamûtníci nebo pfiátelé a zná-
mí pana Jifiího Polá‰ka. Ten nejen Ïe letos
slaví Ïivotní jubileum a to 85 let svého Ïi-
vota, ale také je prvním z blanensk˘ch 
osobností, které ve svém dokumentárním
filmu zachytil reÏisér Radek Popelka.

Pan Polá‰ek coby divadelní reÏisér,
grafik, malífi a designér vypráví svÛj Ïi-
votní pfiíbûh. Jedná se o cyklus Îivá pa-
mûÈ, kde se v jednotliv˘ch dílech budou
pfiedstavovat osobnosti z Blanska. UÏ
teì se tû‰ím na dal‰í pokraãování, av‰ak
kdo je teì „na fiadû” mi pan Popelka
s potuteln˘m úsmûvem neprozradil…

Text : RePo, foto: Stanislav Mrázek

„ÎIVÁ PAMùË” P¤IPOMÍNÁ
BLANENSKÉ OSOBNOSTI

Bylo, nebylo, ale ono spí‰ bylo jak ne-

bylo. Tak právû tûmito slovy Jana

Wericha zaãíná film  AÏ pfiijde kocour.

Stejnû by v‰ak mohlo zaãít vyprávûní

o vzniku fotbalového muÏstva Diagnoza

307 Gambrinus a malé kopané

v Blansku. Psal se rok 1973. Tehdy se se-

‰lo pár kamarádÛ, ktefií se rozhodli, snad

z dlouhé chvíle nebo snad na zlost dobû,
udûlat nûco, ãím by si po
svém vyplnili volnou
chvíli. Absence hudební-
ho stejnû jako dramatic-
kého talentu urãila smûr.
A tím byl sport. A kdyÏ
sport, tak fotbal.

MuÏstvo Diagnoza 307
Gambrinus odehrálo ve
své ãtyfiicetileté historii
stovky zápasÛ, desítky

turnajÛ, z nichÏ mnohé samo organizovalo.
V roce 2013, kdy Diagnoza 307

Gambrinus slaví ãtyfiicáté v˘roãí svého
zaloÏení, pofiádá v sobotu 29. 6. 2013 na
hfii‰ti v Dolní Lhotû jiÏ 20. roãník fotba-
lového turnaje ,,Na ÏízeÀ”, na kter˘ 
srdeãnû zve v‰echny pfiíznivce malé ko-
pané, jakoÏ i vyznavaãe dobré kultury. 

Text: Milo‰ Zezula, foto: Milan Dub Svoboda

DIAGNOZA 307 GAMBRINUS
SLAVÍ V¯ROâÍ

V blanenské galerii a antikvariátu
Joná‰ si mÛÏete aÏ do 27. ãervna pro-
hlédnout v˘stavu dvou v˘tvarníkÛ.
Kolekci obrazÛ pfiedstavuje Jana
Hejlová a umûleckou litinu Pavel
Zouhar. 

Galerie je otevfiena vÏdy v úter˘
a ve ãtvrtek od 9 do 17 hodin.

POZVÁNÍ DO GALERIE JONÁ· 

Ve dnech 7. a 8. 6. 2013 probûhla
v obfiadní místnosti mûstyse Sloup v˘-
stava 10 let od povodní. Vystavené fo-
tografie stejn˘ch míst nafocené 26. 5.
2003 v den povodnû, pfiesnû 5 let po té
a stejná místa nafocená 26. 5. 2013 uka-
zovaly, jak se Sloup po povodních „sta-
vûl zase na nohy.”

V rámci v˘stavy byly na fotografiích
pfiipomenuty i povodnû a záplavy z let
1934, 1938, 1961 a 1997, které postihly
Sloup. 

Text: RePo, foto: Pavel Novák

V¯STAVA VE SLOUPù

Blansko a okolí

26. 5. 2003 26. 5. 2013
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Ve ãtvrtek 11. ãervence zaãne
v Boskovicích na jiÏní Moravû jiÏ 21.
roãník festivalu vûnovaného unikátní pa-
mátce – místní Ïidovské ãtvrti. Festival
vyhlá‰en˘ svou pohodovou atmosférou
ve ãtyfiech dnech opût pfiinese zajímavé
koncerty, v˘stavy, divadelní pfiedstavení,
filmy, autorská ãtení a mnoho dal‰ího. 

Boskovick˘ festival bude jedin˘, kte-
r˘ v létû pfiedstaví izraelskou kapelu
Psoy Korolenko & Oy Division! Na
hlavní hudební scénû dále zahrají: ãeská
legendární kapela MÀága a Îìorp, stáli-
ce alternativní hudební scény UÏ jsme
doma, pol‰tí Klezmafour, ‰piãka ãeské
world music âanki‰ou, slovenská skupi-
na Kubo Ursiny & Provisorium a dal‰í.

Neménû zajímav˘ program v‰ak pfii-
nesou i men‰í festivalové scény.

Hudební fanou‰ky potû‰í rakouské blue-
sové trio Roosevelt Houserockers,
Vladimír Václavek, sloven‰tí Longital,
Kvûty, Plum z Polska a fiada dal‰ích la-
hÛdek nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ.

Na ãesko-nûmecké jazzové scénû ve
skleníku vystoupí napfiíklad Nano
Illusions, Vladimíra Krãková a Martin
Brunner a mnoho dal‰ích. JiÏ tradiãnû pro-
bûhne po skonãení koncertÛ jamsession.

Divadelní sobota bude ve znamení 
ekvilibristiky, nedûle pro zmûnu pohád-
ková a tû‰it se mÛÏete na taková jména,
jako jsou Teatr Novogo Fronta, Loutky
bez hranic ãi Zirk Mir z Norska.

Pestrá je i filmová nabídka – pfiinese
profil Juraje Jakubiska, vítûzn˘ film
soutûÏe dokumentárních snímkÛ Cena
Pavla Kouteckého, aktuální evropské

celoveãerní snímky i fiadu dokumentÛ
a studentsk˘ch filmÛ.

Z v˘stav se mÛÏete tû‰it na fotogra-
fick˘ projekt studentÛ FAMU veden˘
Jaroslavem Bártou, Michala Cihláfie
a Tomá‰e DÏadonû.

Trasu leto‰ního cyklov˘letu pro zájem-
ce pfiipravuje a odborn˘m komentáfiem
zpestfií fieditel Mendelova muzea v Brnû
Mgr. Ondfiej Dostál. Povede z Boskovic
pfies Skalici, JabloÀany, Oboru (kde je
svûtovû proslulé paleontologické nalezi‰tû
U tramvaje), Chlumy, Doubravice a zpût.

Pestr˘ program chystáme také pro ty
nejmen‰í náv‰tûvníky festivalu. Do far-
ské zahrady jsme pfiipravili divadelní
pfiedstavení pro dûti i jejich rodiãe – na-
pfiíklad Loutky bez hranic nebo Divadlo
Rózy Blechové, mûsto Boskovice se pfii-

pojilo jako kaÏd˘m rokem Boskovick˘m
hfiebínkem s pfiedstavením Pfiíhody kluka
BomBarìáka. 

Velk˘ úspûch mûly také v˘tvarné díl-
ny pro dûti u jednotliv˘ch hudebních
i divadelních scén, které v loÀském roce
pfiipravila paní Matu‰ková s boskovic-
kou V‰ehodílnou. I letos si budou moci
dûti i jejich rodiãe vyrobit nûco pro po-
tû‰ení a odpoãinout si pfii ãtení pohádek. 

Permanentka na ãtyfii dny stojí v pfied-
prodeji 450 Kã, na místû 590 Kã; pro stu-
denty 350 Kã a 490 Kã. Podrobné informa-
ce najdete na www.boskovice-festival.cz .

Pfiijeìte si uÏít léto s celou rodinou na
boskovick˘ festival!

Text: Unijazz, foto: Karel ·uster
Více informací na 

www.boskovice-festival.cz

Tata Bojs, Boskovice 2012. Letní kino. Koncert v Synagoze. Boskovice 2012. Zrní, Boskovice 2012. Letní kino.

BOSKOVICE 2013
festival pro Ïidovskou ãtvrÈ 11. – 14. ãervence



5

roãník II       ãíslo 5       ãerven 2013606 931 795☎

Mezi tradiãní pfiíleÏitostné akce, které
vychovatelky ‰kolní druÏiny pfii Z·
Boskovice pro dûti pfiipravují, jsou závo-
dy na kolech s názvem „Kdo si hraje, ne-
zlobí”.

Letos se 23. 5. se‰lo 80 mal˘ch i vût‰ích
cyklistÛ. Pfii pfiekonávání pfiekáÏek na pfii-
pravené trati museli prokázat, jak dobfie

svoje bicykly ovládají. A dobfie je ovláda-
li v‰ichni! Akce probûhla za pfiíznivého
poãasí a obe‰la se bez váÏnûj‰ích úrazÛ.

Podûkování patfií tûm, ktefií pro v‰ech-
ny závodníky pfiipravili obãerstvení –  SD
– JEDNOTA a pekárna Wilk Boskovice.   

vychovatelky ·D
Foto: Dana Krejãífiová

Kdo si hraje, nezlobí

V úter˘ 18. ãervna se v 16:30 hod.
v Zámeckém skleníku koná koncert pûvec-
kého souboru Janáãek. Vstupné dobrovolné.

V úter˘ 25. ãervna se v 19:30 hod. na
Zámeckém skleníku v rámci mezinárod-
ního hudebního festivalu Concentus
Moraviae koná koncert souboru Capella
Anna. 

V nedûli 23. ãervna zahájí v 15:00
hod. v parku u Zámeckého skleníku Ïáci
ZU· Boskovice dal‰í roãník Promenádní
sezóny. Následující nedûli 30. ãervna
zde vystoupí Boskovická kapela, 7. ãer-

vence pak místní bluesová skupina
Karlovy hraãky.

KZMB zvou v‰echny dûti i jejich dopro-
vod na tradiãní Boskovick˘ pohádkov˘
hfiebínek – cyklus sedmi letních pohádek
pod ‰ir˘m nebem na nádvofií Zámku
Boskovice, vÏdy v pátek v 17:00 hod.
Cyklus zahájí 5. 7. divadlo Scéna ze Zlína
pfiedstavením Rákosníãek a jeho rybník.

Pfiedprodej vstupenek a permanen-
tek v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1., tel.
516 488 677.

KZMB Boskovice
zvou:

Ve stfiedu 15. kvûtna se na námûstí
v Boskovicích se‰lo 7 hlídek mlad˘ch
zdravotníkÛ, ktefií sem spolu pfii‰li zmûfiit
své síly a uplatnit své znalosti v praxi.
Pofiadatelem akce byl âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
Blansko, jako rozhodãí byli pfiítomni ãle-
nové Humanitární záchranné jednotky
Blansko. 

DruÏstva byla rozdûlena do dvou kate-
gorií a to do I. stupnû (mlad‰í) a II. stup-
nû (star‰í). SoutûÏilo se na nûkolika 
stanovi‰tích a soutûÏící si vyzkou‰eli na-
pfiíklad oÏivení tonoucího nebo zástavu
krvácení z krkavice, transport ranûn˘ch,
ale také si vyzkou‰eli pouÏití improvizo-
van˘ch prostfiedkÛ. Figuranti mûli na-
maskována rÛzná zranûní tak, aby co nej-
více odpovídala realitû. Také chování 
figurantek pfii psychickém otfiesu bylo

skvûlé a odpovídalo realitû, v˘kfiiky bez-
moci, odmítání uposlechnutí zachráncÛ
a podobnû. Rozhodãí to také nemûli vÛ-
bec lehké, museli hodnotit jednotlivé 
úkony mlad˘ch zdravotníkÛ, zpÛsob pro-
vedení jednotliv˘ch vy‰etfiení na pfiípad-
ná zranûní, ale také t˘movou spolupráci.
Po zapsání bodového hodnocení bylo
jednotliv˘m zachráncÛm vysvûtleno, co
dûlali ‰patnû nebo v ãem byli slab‰í, tak
aby vûdûli, co mají zlep‰ovat. SoutûÏi by-
lo vûnováno celé dopoledne a pfiibliÏnû
v jednu hodinu po poledni byly vyhlá‰e-
ny v˘sledky a pfiedány poháry, diplomy
a dal‰í vûcné ceny. 

Tímto bych rád podûkoval celé
Humanitární jednotce za vynikající orga-
nizaci a vynikající atmosféru soutûÏe.

Michal Tesafi

Okresní kolo hlídek
mlad˘ch zdravotníkÛ

„Malí - velcí” závodníci na startu.

FotoreportáÏ - ukázka
slavnostních tabulí

www.listyregionu.cz

Dámy a pánové, váÏení spoluobãané, 
milí ãtenáfii, 

se zaãátkem léta vám pfiiná‰íme 

BOBLETR
aneb

Boskovick˘ BLe‰í TRh
KZMB vás zvou na Masarykovo námûstí…

Máte doma nepotfiebné drobnosti, gramodesky,
obrázky, knihy, sklo, kermiku, so‰ky...?
Pfiijìte a prodejte, pfiijìte a nakupte…

•
Kdy? 22. 6., 20. 7., 24. 8. a 21. 9.

Kde? Horní ãást Masarykova námûstí 
V ãase vÏdy od 9.00 do 16.00

•
Za mírn˘ poplatek si u správce trhu pronajmete 

plochu ãi prodejní stÛl a mÛÏete obchodovat.
•

Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv KZMB.

Kontakt: 603 949 203, 
o.kovar.knihovna@boskovice.cz

Boskovice a okolí
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Starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal pravidelnû informuje ãtená-
fie ListÛ regionÛ o dûní v Letovicích
a okolí.

Pane starosto, jak vypadá pfiípra-
va na leto‰ní závod Draãích lodí?

Letos se pojedou dokonce dva
závody. Nejprve to bude „malá”
soutûÏ, která se bude konat v sobo-
tu 29. ãervna na Letovickém rybní-
ku za koupali‰tûm. Budou k dispo-
zici dvû lodû, jejichÏ posádku bude
tvofiit vÏdy 8 ãlenÛ. Posádky se
k sobû pfiiblíÏí ãelnû a budou soutû-
Ïit ve vzájemném pfietlaãování se.
Vítûzí ta loì, která pfiinutí soupefie
couvat za urãenou mez. 

Pfiihlá‰ky je moÏno zaslat e-mai-
lem na adresu kretinkacup@se-
znam.cz na pfiíslu‰ném formuláfii
s vyplnûním názvu t˘mu. Uzávûrka
pfiihlá‰ek je v úter˘ 25. 6. 2013.

Propozice a pfiihlá‰ky je moÏno
získat na stránkách mûsta www.leto-

vice.net. Pfiípadné dotazy zodpovím
telefonicky na ãísle 603 564 579.

JiÏ tradiãní hlavní závod Draãích
lodí se pojede na pfiehradû bûhem
víkendu 24. - 25. srpna. Letos chce-
me vybudovat kvalitnûj‰í technické
zázemí a pfiedpokládám, Ïe bude
soutûÏit opût vût‰í poãet posádek.

Nabídku pfiihlásit se dostanou
v‰echny teamy, které se zúãastnily
pfiedchozích roãníkÛ a dal‰í zájemci
budou vítáni.

Jsem rád, Ïe závod Draãích lodí
si získal takovou oblibu a nyní jiÏ
patfií neodmyslitelnû k Letovicím
a Kfietínce. Mám svÛj sen: dobfie
hospodafiit s prostfiedky závodu
(také letos byla pfiidûlena dotace
JMK) a z u‰etfien˘ch prostfiedkÛ
koupit jednu Draãí loì, která by
patfiila mûstu, umístûna by byla
v Jachetním oddíle TJ Sokol, ne-
bo v zátoce u restaurace Lazinov.
Její provoz by zpestfiil dûní na
pfiehradû a tvofiila by jak˘si mas-
kot Letovic.

Je jiÏ znám termín opravy silnice
Letovice – Kfietín a rozsah uzavírky?

Zahájení oprav této silnice je plá-
nováno na druhou polovinu leto‰ní-
ho roku a práce budou pokraãovat
v pfií‰tím roce. O tom, kudy povede

objízdná trasa a kter˘ch druhÛ vozi-
del se bude t˘kat, jednáme; vzhle-
dem k tomu, Ïe se bude muset sou-
ãasnû provádût i oprava ulice âes-
ká, vãetnû kanalizace, bude se jed-
nat o nároãnou akci.

V návaznosti na tuto dopravní pro-
blematiku chci je‰tû zmínit, Ïe inten-
zívnû jednáme také o vybudování
parkovi‰tû u vlakového nádraÏí, kde
je situace s mnoÏstvím parkujících
vozidel jiÏ neúnosná. Je vypracovaná
studie této stavby; rozsáhlé parkovi‰-
tû s dostatkem parkovacích míst by
mohlo vzniknout v prostoru odboãky
na Mezifiíãko.

Jak vypadá situace s rekonstrukcí
areálu keltského sídli‰tû?

Spoleãnost Keltoi, která získala
pozemek do pronájmu, zahájila jiÏ
práce v areálu. Podle slibu jednatele
spoleãnosti, p. Horáka, bude jiÏ na
podzim uspofiádána první akce.

Pokraãování textu na stranû 7

Starosta Letovic Vladimír Stejskal.

DÁLE NABÍZÍME
❯ zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ, úprava va‰ich odûvÛ, 

zakázkové krejãovství 516 499 842
❯ prodejna stavebnin, krmiv a hospodáfisk˘ch potfieb 

je novû roz‰ífiená 516 499 823
❯ osobní vnitrostátní i mezinárodní doprava 516 499 847
❯ nákladní doprava 516 499 847

ZEAS Lysice, a.s. www.ZEASAS.cz
DruÏstevní 68 e-mail: zeas@zeasas.cz
Lysice tel.: 516 472 111-3

V areálu firmy novû otevfien˘ pneuservis
516 499 827

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.

Se starostou Letovic na téma: Draãí lodû 
a nekalé praktiky podomních obchodníkÛ



Letovice a okolí 7

roãník II       ãíslo 5       ãerven 2013606 931 795☎

Pokraãování textu ze strany 6
Vût‰ina vût‰ích mûst v regionu –

Blansko, Kun‰tát, Velké Opatovice –
zakázala formou vyhlá‰ek nebo trÏních
fiádÛ podomní prodej a ochraÀuje tak
své obãany pfied nekal˘mi praktikami
podomních obchodníkÛ. 

Máte v plánu se k tûmto mûstÛm
pfiipojit?

Ano. Toto téma bylo projednáváno na
Radû mûsta dne 20. kvûtna; je tfieba vy-
pracovat legislativnû prÛchozí návrh pfií-
slu‰né vyhlá‰ky. Podporuji tento zákaz
pfiedev‰ím proto, Ïe se domnívám, Ïe je
povinností státu, a tedy i mûst a obcí, 
ochránit obãany pfied podvodn˘m jedná-
ním kohokoliv. Zvlá‰tû pak obãany star-
‰í, ktefií snadnûji „naletí” na triky rÛzn˘ch
prodejcÛ.

Ov‰em musím fiíci, Ïe jiÏ nyní jsme
uãinili pfiedbûÏná opatfiení. S vedením
energetick˘ch podnikÛ a vodárenské
spoleãnosti máme dohodnuto, Ïe kon-

troly jejich pracovníkÛ budou dopfiedu
ohlá‰eny na MÚ a my pak informujeme
obãany prostfiednictvím rozhlasu o pro-
vádûní tûchto kontrol. Kontrolující pra-
covníci jsou povinni pfiedloÏit svÛj prÛ-
kaz obãanÛm bez vyzvání. V pfiípadû
zji‰tûní závad doporuãuji volat pfiíslu‰-
níky Mûstské policie na ãíslo 516 474
168; v jejich nepfiítomnosti jsem ocho-
ten b˘t nápomocen i já, na ãísle 603
564 579.

Uskuteãní se dal‰í etapa regenera-
ce sídli‰tû mezi ulicemi Albína
Krejãího a Komenského?

Dotace na tuto akci byla jiÏ schvále-
na, takÏe se obyvatelé sídli‰tû letos do-
ãkají opravy komunikací a také nové-
ho, multifunkãního hfii‰tû s umûl˘m po-
vrchem.

Pane starosto, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

V kvûtnu zahájili jachtafii TJ Sokol
Letovice sezónu druh˘m roãníkem
regaty Finn cup. Vzhledem k leto‰ní-
mu studenému a de‰tivému máji se 
úãastnilo ménû lodí, ale nakonec, dí-
ky pfiíznivému vûtru, byli úãastnící i
diváci spokojeni. V̆ znam oznaãení
„regata se vzpomínkou” vysvûtlil
Ferdinand Ker‰ner, fieditel závodu:

„Dlouholet˘ ãlen oddílu jachtingu
Pepa Koryãánek zvítûzil na na‰í hlavní
regatû konané v roce 2010 v kategorii
windsurfingÛ a roce 2011 získal na lo-
di Finn stfiíbrnou medaili v závodû lo-

dí. BohuÏel v závûru téhoÏ roku podle-
hl v boji se zákefinou chorobou. Na ja-
fie následujícího roku pak zemfiel jeden
ze zakládajících ãlenÛ oddílu MUDr.
Milan Pi‰tûlák, kter˘ i pfies vysok˘ vûk
témûfi do poslední chvíle brázdil vlny
pfiehrady na surfu i plachetnici. Oba ti-
to jachtafii byli velmi aktivní ãlenové a
pfiedev‰ím velice oblíbení u v‰ech v
na‰em oddíle. Proto jsme se na jafie
loÀského roku rozhodli uspofiádat re-
gatu Finn cup, jako tichou vzpomínku
na tyto na‰e kamarády.”

Text a foto: ph

FINN CUP 2013
regata se vzpomínkou na Kfietínce

Se starostou Letovic na 
téma: Draãí lodû...

14. 6. 2013 v 18.00 hod. – Kulturní
dÛm - VernisáÏ v˘stavy Spolku pro-
stûjovsk˘ch fotografÛ.

15. 6. 2013 od 10.00 hod. – Zámek
Letovice - Historick˘ jarmark.

MKS Letovice
zve:

Studenti Masarykovy stfiední ‰koly
z Letovic postavili z vlnité lepenky, 
ekologického obalového materiálu,
Ïelezniãní most u Dolních Louãek.
Zapojili se tak do 7. roãníku soutûÏe
Stavby z vlnité lepenky, která je urãe-
ná stfiedním ‰kolám zamûfien˘m na
stavebnictví z âeska a letos poprvé
i ze Slovenska. Odborná porota vybí-
rala mezi 32 pfiihlá‰en˘mi ‰kolami 
6 finalistÛ. Do finálového kola, kona-
ného 19. ãervna v Národním zemûdûl-
ském muzeu v Praze, nakonec leto-
viãtí studenti nepostoupili. Téma le-
to‰ního roãníku je „Mosty v mém 
okolí”. 

SoutûÏ pofiádá Svaz v˘robcÛ vlni-

t˘ch lepenek âeské republiky a Svaz
v˘robcÛ a zpracovatelÛ vlnité lepenky
ze Slovenska ve spolupráci se spoleã-
ností EKO-KOM a.s. Zá‰titu nad pro-
jektem pfievzalo Ministerstvo Ïivotní-
ho prostfiedí. Cílem projektu je pouká-
zat na ekologické pfiednosti vlnité le-
penky pouÏívané k v˘robû obalÛ. 

Jména autorÛ stavby: tvorba mo-
delu - Jana Dlouhá, Kamil ·amonil,
Pavla StaÀková, Mojmír Slepánek,
David Slepánek, Michal Toman
a dal‰í, barevné fie‰ení modelu -
Veronika Válová, Krist˘na Havlová,
ZdeÀka Kfiupková.

Text: Ing. Luká‰ Klapil
Foto: Ing. Marek Chládek

Letoviãtí studenti pfii v˘robû svého soutûÏního modelu.

MUDr. Milan Pi‰tûlák a Pepa Koryãánek byli nad‰ení jachtafii.

Lodû tfiídy Finn na Kfietínce.

7. roãník soutûÏe Stavby 
z vlnité lepenky

najdete 
také na 
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Spoleãnost âKD Blansko Engineering
uspofiádala golfové setkání v Kofienci

Spoleãnost âKD Blansko
Engineering, a.s. pofiádala
ve ãtvrtek 30. kvûtna 2013 na
golfovém hfii‰ti v areálu Golf
& Ski Resort Kofienec setkání
s obchodními partnery a za-
mûstnanci matefiské spoleã-
nosti Litostroj Power. 

V rámci tohoto spoleãenského set-
kání se uskuteãnil golfov˘ turnaj
âKD Blansko Engineering Cup
2013. Pozvání pfiijali také starosta
mûsta Blanska ing. Lubomír Toufar,
místostarosta mûsta Blanska ing. Bc.
Jifií Crha a pfiedseda Okresní hospo-
dáfiské komory JUDr. Milan Hlaváã. 

I pfies nepfiízeÀ poãasí se akce zú-
ãastnilo pfies 80 hostÛ.  S nemal˘m

zájmem se setkal doprovodn˘ pro-
gram s golfovou akademii a golfov˘-
mi soutûÏemi pro negolfisty, 
elektrick˘mi vozítky SEGWAY, kres-
lífiskou show kariakturisty pana
VaÀka, ochutnávkou karibsk˘ch
doutníkÛ, módní pfiehlídkou zaji‰tû-
nou firmou IL Styl z Boskovic, vy-
stoupením kulturistÛ, prezentací vozÛ
Ford, Ïivou muzikou v rytmu rock a

blues kytaristy p. Vody, se kterou nás
provázel po cel˘ den, ‰ipkov˘m tur-
najem, poradenstvím vizáÏistek, atd. 

Bylo nám velkou ctí, Ïe nás pfii té-
to pfiíleÏitosti svojí náv‰tûvou pocti-
la paní velvyslankynû Slovinské re-
publiky J. E. Smiljana Knez.

Text: Jana Skotáková, 
foto: archiv âKD Blansko Engineering

Úãastníci golfového setkání v Kofienci.

J. E. Smiljana Knez s moderátorem.G¤ Ing. Emil ÎiÏka s pfiedstavitely mûsta.

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

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

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

Cihl. byt 3+1 s lodÏií
OV s garáÏí 
v Boskovicích ve 
3. patfie/3 o CP 75 m2.
Cena 1 700 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pfievod práv DB 1+1
s lodÏií ve 2 NP/5
v Letovicích
o CP 33 m2. 
Cena 849 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Chata se zahradou
v Boskovicích. 
IS: elekrika, vytáp. 
krbem. CP 375 m2.
Cena 350 000 Kã 
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Chalupa - b˘v. statek
s uzavfi. dvorem a za-
hradou o CP 2 941 m2

v Prostfiedním Pofiíãí.
Cena 3 290 000 Kã 
k jednání + provize RK.
Tel.: 733 713 239
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ORIGINÁLNÍ UMùLECKÉ LITÍ
MÁ POKRAâOVATELE

S rozvojem blanensk˘ch sléváren velmi
úzce souvisí netradiãní zpracování litiny.
Umûlecké lití vy‰lo ze zku‰eností pfii od-
lévání bûÏn˘ch litinov˘ch komerãních
pfiedmûtÛ – roury, kotle, uÏitné nádobí.

První lité pfiedmûty ,jenÏ pfiedstavují jisté
umûlecké v˘tvarné fie‰ení, byly v blanen-
sk˘ch Ïelezárnách odlévány po ukonãení
napoleonsk˘ch válek. Neobyãejn˘ rozmach
umûleckého lití nastal v roce 1835, kdy byl
v blanensk˘ch Ïelezárnách zfiízen umûleck˘

ké lití monumentálních soch a plastik
z bronzu. Dovednost, fortel a dokonalé 
umûlecké lití  z tradiãního materíálu proka-
zují blanen‰tí slevaãi  dodnes. Svûdãí o tom
jejich podíl na v˘zdobû Národního divadla
v Praze, lázeÀské kolonády v Mariánsk˘ch
lázních, soch ve Vídni, Brnû, Blansku ãi na
mnoh˘ch místech ve svûtû.

Na toto originální umûlecké fiemeslo na-
vazuje jeden z mladé generace umûleck˘ch
litcÛ, kter˘ se osamostatnil a vûnuje se této
v˘tvarné ãinnosti – Pavel Zouhar z Rudice.

Zab˘vá se v˘robou artefaktÛ ze ‰edé li-
tiny. Jedná se o svícny, vázy, obrázky, in-
teriérové a zahradní plastiky rÛzn˘ch tva-
rÛ a velikostí. K v˘robû nepouÏívá bûÏné
technologie, které mÛÏete spatfiit ve slé-
várnách, kde tyto artefakty odlévá, ale
zcela originální metody, které zaruãují je-
ho litinû jedineãnost a hlavnû originalitu.

Nejãastûji pouÏívá rÛzné vytavitelné ma-
teriály, ze kter˘ch stejnû, jako fiezbáfi ze dfie-
va, model vyfieÏe a následnû na jeho povrch
nanese dvû vrstvy Ïáruvzdorného nátûru. Po
úplném zaschnutí vytvofií celou vtokovou
a v˘tokovou soustavu, se kterou model za-
formuje do pískové formy. Roztaven˘ kov
o teplotû kolem 1300°C naleje pfiímo do
formy  s vytvofien˘m modelem, kter˘ vyho-
fií a jeho místo zaplní roztaven˘ kov. Po
zchladnutí musí budoucí plastika projít je‰-
tû celou fiadou pracovních úkonÛ jako je vy-
tloukání, tryskání, brou‰ení, vícevrstvé natí-
rání a le‰tûní. Tato technologie znemoÏnuje
opûtovné pouÏití modelu, jak je bûÏné pfii

slévárenské v˘robû odlitkÛ a to zaruãuje
plastice jiÏ zmiÀovanou jedineãnost a origi-
nalitu. Ve sv˘ch v˘tvorech se Pavel Zouhar
nesnaÏí na rozdíl od jin˘ch umûlcÛ  o detail,
ale spí‰e hybridní formou ztvárÀuje posta-
vy, jejich pohyb, vlastnosti a nálady. Své
v˘tvory nepojmenovává  a nechává tak pro-
stor pro Va‰í vlastní fantazii.

Jeho v˘robky si na‰ly cestu k milovní-
kÛm litiny nejen u nás, ale i zemích EU.
Pavel Zouhar je drÏitelem certifikátu
Moravsk˘ kras – regionální produkt.
Zouharovu umûleckou litinu si mÛÏete do
27. ãervna 2013 prohlédnou v Galerii
a antikvariátu Joná‰ Blansko, Smetanova
6, Blansko. Jste srdeãnû zváni.

Text: spav, foto: archiv Galerie Joná‰

PouÏitá literatura: Kolektiv autorÛ, Cesta Ïele-
za Moravsk˘m krasem, 2002, vydal Svaz obcí
Spolek pro rozvoj venkova Moravsk˘ kras.

ateliér. ·lo zejména o drobné pfiedmûty,
medailony a plastiky i velké sochy podle
antick˘ch, t˘tick˘ch a jin˘ch pfiedloh. Ty si
záhy dobyly uznání na rÛzn˘ch v˘stavách.
V˘razn˘m obdobím umûleckého lití
v Blansku bylo období secese, které se pro-
sadilo od samého sklonku 19. století. Útlum
umûleckého lití nastal ve 20 – 30 letech a za
druhé svûtové války umûlecké lití v Blansku
úplnû ustalo. Nov˘ zájem se projevil od
60.let, kdy na tuto tradici navázalo umûlec-



V nedûli 26. kvûtna to na zámku
v Lysicích Ïilo. Konal se tady v pofiadí jiÏ
3. roãník Svatební show.

Akci pofiádal Státní zámek Lysice, kvûti-
nov˘ salon Sissi a svatební agentura Elysée.
I pfies nepfiízeÀ poãasí se se‰lo víc jak 30
vystavujících firem z rÛzn˘ch oborÛ (do-
prava, cukráfii, fotografové, hotely, restau-
race, líãení, úãesy, kvûtiny, dekorace,
prsten, oznámení, doplÀky, ‰aty, obleky…).

I v tomto nevlídném poãasí pfii‰lo cca
500 náv‰tûvníkÛ, ktefií si pfii‰li na své pfii
dvou svatebních módních pfiehlídkách, kde

bylo opravdu co obdivovat. Mimo to se
mohli pfiímo na místû seznámit s ve‰ker˘m
servisem, kter˘ k pfiípravû svatby patfií.
Odpoledne zpfiíjemnila sv˘m v˘stupem
zpûvaãka a hereãka Jana Musilová.

V‰ichni byli spokojeni, a proto patfií po-
dûkování v‰em organizátorÛm, vystavovate-
lÛm, náv‰tûvníkÛm, modelkám a modelÛm.

Text: RePo, foto: JT
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Zámek Lysice opût
hostil Svatební show

Na Svatební show byly k vidûní krásné ‰aty i auta.

byly jedním z partnerÛ 
celé akce.

FotoreportáÏ ze Svatební show najdete na
www.listyregionu.cz
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Hned jak opadl sníh a zaãaly sice
opoÏdûnû, ale pfiece, první jarní dny,
jsem se se‰la u kávy s panem
Tomá‰em Badurou a panem Ale‰em
Procházkou z muÏského vokálního
kvarteta Q VOX. U pfiíjemného pose-
zení jsem se zeptala na pár otázek.

Pánové, proã Q VOX a jak to vlastnû
v‰echno zaãalo?

T. Badura:
V‰ichni ãtyfii jsme spoluÏáci ze stu-

dií. Ne, Ïe bychom byli odjakÏiva ka-
marádi, ale vûdûli jsme o sobû, znali
jsme se. V roce 1997 jsme byli tfii, co
zaloÏili trio. Já - Tomá‰ Badura, Petr
Julíãek a Tomá‰ Krejãí. Ale‰ Procházka,
také spoluÏák, se k nám pfiidal v roce
2002. „A proã Q VOX?” To je jednodu-
ché… Q – latinsky quattuor a VOX –

hlas. TakÏe vlastnû v pfiekladu do ãe‰ti-
ny bychom se jmenovali âtyfii hlasy,
nebo taky âtyfihlas.

Jak˘ byl vá‰ pÛvodní repertoár a co
zpíváte dnes?

T. Badura:
Ná‰ pÛvodní repertoár byly muÏské

sbory 18. a 19. století. Hodnû jsme zpí-
vali L. Janáãka a jiné mistry.

A. Procházka:
V roce 2007 nás oslovil Milo‰

Machek, dirigent a aranÏér, kter˘ dostal
nabídku z Nûmecka, aby pfiipravil pro-
jekt Pink Floyd Classic. Nakonec z toho
vznikla dlouhodobá spolupráce, s pa-
nem Machkem uÏ máme za  sebou ãtyfii
projekty. Zmínûn˘ Pink Floyd Classic,
Po stopách gospelu, Symphonic Queen
a teì novou Beatles Mania. Kromû pana
Machka spolupracujeme na jin˘ch pro-
jektech s jin˘mi umûlci,napfiíklad cim-
balistkou a zpûvaãkou Zuzanou Lapãí-
kovou, kytaristou Lubomírem Brabcem,
zpûvákem Ladislavem Kerndlem, cim-
balistkou a zpûvaãkou Magdalenou
Múãkovou, choreografkou Hradi‰Èanu
Ladislavou Ko‰íkovou nebo reÏisérkou
Magdalénou ·vecovou.

Kde jste v‰ude koncertovali?
A. Procházka:
Zde, v regionu jsme mûli napfiíklad

koncert v Boskovicích na Zámeckém
skleníku, na zámku v Rájci – Jestfiebí, vá-
noãní koncerty v roce 2009 a 2011 jsme
mûli ve Kfitinách v bazilice a na zámku.
V roce 2006 jsme vystupovali na vánoã-
ním koncertu, kter˘ pofiádal Senát âeské
republiky,v roce 2009 na festivalu Zlatá
Praha na Îofínû. Samozfiejmû v mnoh˘ch

mûstech u nás, máme sjeté skoro celé
Nûmecko (Berlín, Mnichov, Dortmund,
Norimberk, Stuttgart, DráÏìany, Lipsko,
Dusseldorf, …), v Polsku, Francii,
Holandsku, Estonsku, Israeli.

Jaké jste mûli nejzajímavûj‰í vy-
stoupení?

T. Badura, A. Procházka:
V loÀském roce jsme vystupovali na

Festivalu Mitte Europa v Zinnwaldu. Jsou
to b˘valé cínové doly v pohraniãí.
Vystupovali jsme v hloubce 70 metrÛ pod
povrchem. Zajímavé bylo uÏ samotné do-
pravení se na místo. Na kost˘my, v kter˘ch
jsme vystupovali, jsme vyfasovali Ïluté
plá‰tûnky a helmy, abychom se cestou do-
lÛ neu‰pinili. Dva jsme sjeli v dÛlním vozí-
ku a dva ‰li pû‰ky. Samotné vystoupení by-
lo u jezírka, kde byla ohromná akustika.
Koncert se tehdy v pfiímém pfienosu vysílal
na âeském rozhlasu âR 3 – Vltava.

Co chystáte v nejbliÏ‰í dobû?
T. Badura:
V mûsících kvûtnu a ãervnu chystáme

sérii koncertÛ ve Zlínû, v Jihlavû a v Hradci
Králové s projekty Symphonic Queen
a Beatles Mania. Podrobn˘ program najde-
te na na‰ich stránkách www.qvox.cz. Jako
hudební tûleso pofiádáme uÏ 4. roãník VO-
CAL FESTu 2013. Probûhne 17. – 19.
ãervna v Brnû. Téma leto‰ního roãníku je:
Podoby lidové hudby.

Pánové, dûkuji vám obûma za rozho-
vor a pfieji celému kvartetu mnoho
krásn˘ch koncertÛ a spokojen˘ch po-
sluchaãÛ.

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Q VOX

Q VOX – zleva Tomá‰ Badura, Petr Julíãek, Ale‰ Procházka a Tomá‰ Krejãí.

Vokální kvarteto 
Q VOX má svého 

ãlena v na‰em regionu

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

602 747 986   www.Beretta.cz

SSSSppppoooorrrr tttt     aaaa     lllloooovvvv     ssss .... rrrr....oooo ....
SSSSuuuuddddiiii cccckkkk ˘̆̆̆    ddddvvvvÛÛÛÛrrrr
SSSSuuuuddddiiii cccceeee     55550000

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

Pan Tomá‰ Badura Ïije s rodinou v Olomuãanech
u Blanska. Absolvoval Konzervatofi v Ostravû a JAMU
v Brnû v oboru sólov˘ zpûv. Je laureátem Mezinárodní
pûvecké soutûÏe Antonína Dvofiáka v Karlov˘ch Varech
(1993). Je sólistou âeského filharmonického sboru Brno
a pravidelnû se podílí na jeho koncertních aktivitách. Je
ãlenem Komorní opery ORFEO. Vûnuje se také pedago-
gické ãinnosti a v neposlední fiadû je ãlenem muÏského
vokálního kvarteta Q VOX od jeho zaloÏení v roce 1997.
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➨ Prodám dûtskou tfiíkolku pro nejmen‰í, 
s ko‰íãkem a trumpetkou. Vzadu odnímatelné, v˘suv-
né madlo pro vedení u nejmen‰ích. Cena 250 Kã, tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár 
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena doho-
dou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní, 
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodám Nokii 6300, moderní design, 
tlou‰Èka pouze 12 mm, velmi odoln˘ ocelov˘ kryt, fo-
toaparát, MP3 pfiehrávaã, bluetooth, USB, internet,
pamûÈ. karta, jako nov˘ vãetnû pfiísl., jen 1200 Kã.
I na dobírku. Tel.: 731 719 454. 
➨ Prodám pûkn˘ kovov˘ model japonského tanku
T90 Délka cca 18 cm. Firma del Prada. V˘born˘ stav,
nepo‰kozen˘. Cena 200 Kã. Za‰lu na dobírku. Tel.:
731 719 454. 
➨ Prodám úplnû nov˘ kvalitní dalekohled, 
12-ti násobné zvût‰ení, optické sklo BK7. Vynikající
dalekohled pro turistiku. Jen 590 Kã. I na dobírku.
Tel.: 731 719 454. 
➨ Prodám motocykl JAWA Pion˘r 21 
po celkové opravû, TK do 9/2016, tel.: 607 589 641. 
➨ Prodám · 120 L 36 kW, r. v˘r. 1978, 
135000 km, TP do 03.2015, motor po GO (pfii 99500
km), garáÏovaná, 1. majitel, bílá barva. Cena 2000,-
Kã. Mob.: 737 576 941. 
➨ Prodám akrylátovou rohovou vanu 145x145 cm,
cena dohodou. Tel.: 734 474 256, 603 436 909. 
➨ Prodám témûfi nové tfiízónové plastové 
zahradní jezírko 130 x 230 cm. PÛv. cena 6000, nyní
2000,-kã. Tel.: 724 231 309. 
➨ Prodám novou dvoudvéfi. chl. GORENJE 
za 3.200,- Kã. Tel.: 721 949 678. 
➨ Prodám - Renault Megane 1.4, r.v. 1996, 
STK 3/2014, 159850 km, garáÏovan˘, nehavarovan˘,
druh˘ majitel. Tel.: 776 551 023. 
➨ Prodám chatu se zahradou v Boskovicích 
na ul. Mánesova smûr Blansko. Klidné pfiíjemné místo.
Elektfiina pfiivedena k pozemku, poplatek EONu zaplacen, vo-
da na zalévání zaji‰tûna tisícilitrov˘m barelem de‰Èovou vo-
dou. Cena 190.000,- Kã. Tel.: 604 210 463. RK NEVOLAT!!! 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente,1,2HTP, 
51kW ,r.v.2009,koupena v záfií, najeto  30tis.km 1.maji-
tel,servis.kníÏka ,klima i v palub.pfiihrádce, stfied.opûr-

ka, el.stah.pfied. oken, vyhfi.zrcádka, mlhovky,
ABS,zam.zpáteãky-Construct, centrál na DO, 4x air-
bag,radio Pioneer,cena: 154tis.Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Cyklosedaãka Sherman, odpruÏená, 
5 bodové pásy, moÏnost polohování opûradla a v˘‰-
ky stupaãek, celoplo‰ná vyst˘lka, rychloupínací dr-
Ïák, nosnost 22 kg. Cena 350 Kã. Tel.: 777 629 358. 
➨ Prodám chatku se zahrádkou v Blansku, 
pûkné místo, dostupné MHD. Tel.: 739 300 933. 
➨ Prodám garáÏ v Blansku. Tel.: 777 686 651. 
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n. Dyjí, 
vhodn˘ pro celoroãní rekreaci, blízko pfiehrady! Celk.
plocha 382 m2, z toho obyt.pl. 110 m2. Elektfi., topení
plyn, 2x kuchyÀ, 2x koup. s WC, 2 pokoje, obyt. pod-
kroví, veranda, balkon. Stáfií budovy 20 let. Nová od-
hadní cena 1 524 000,- Kã. V˘razná sleva ceny k pro-
deji 985 000,- Kã. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.: 776 168 887. 
➨ Prodám mikrovlnnou troubu znaãky Premiere 
(21l Kombi + Grill + hork˘ vzduch) Cena 900 Kã. Tel.:
774 325 950. 
➨ Prodám Ratan 2x kfiesílka 1x stolek kulat˘. 
Cena dohodou. Tel.: 774 325 950. 
➨ Prodám plechové disky na VW a jiné. 
Rozteã 4x98, rozmûr 6Jx14H2, velikost 14", ET 45.
Bez pneu. Cena 500 Kã. Tel.: 608 910 832. 
➨ Prodám zdvojené okno ‰.150 cm ,v.120 cm,
kování OS (otevírací a sklápûcí),novû natfiené, a dvefie
v. 200 cm , ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu skla.
Umyvadlo ‰.63 hl.50 cm, za 220,-. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám chalupu - stavení s pozemky v obci Trpín
(15km od Kun‰tátu) 8000 m2, vhodné pro chov zví-
fiat. Tel.: 739 938 804. 
➨ Prodám men‰í kovadlinu v˘‰ka 21 cm, 
délka 41 cm. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám kotouãovou brusku. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám na ·100 nepouÏité vûci 
(hadice k chladiãi, brzd. Hadice, filtr, cívka, tûsnûní
k motoru a jiné). Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám · Felicii r. v. 1998, TP do 4/2015. 
Tel.: 720 632 591.
➨ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,
málo pouÏívan˘, s nabíjeãkou,  ve 100 % stavu, jed-
noduché ovládání, velká písmena – vhodn˘ pro seni-
ory, 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 25 x 60 mm, Russia, 
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav, úpl-
nû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. T: 731 342 476. 
➨ Prodám 2 ks - nové fleecové deky
- rozmûr 150/100, barva rÛÏová, vínovû ãervená.
Cena 90,- Kã /ks. Tel. 739 298 698.
➨ Prodám 1 ks - dûtsk˘ spací pytel zateplen˘ 
od f. Scarlett - barva zelenkavá s motivy Ïirafy - no-
v˘, nepouÏívan˘. PÛvodní cena 420,- Kã/ks, nyní
250,- Kã/ks. Tel.: 739 298 698.
➨ Prodám koãárek - trojkombinaci 
od f. RÛÏov˘ panter, barva zelená s bíl˘mi pomnûnka-
mi, v dobrém stavu. Cena 700,- Kã. Tel.: 739 298 698.
➨ Prodám bílou dûtskou vaniãku 
s vypou‰tûcím ventilem. Cena 90,- Tel. 739 298 698.

➨ Pfiipravím na státní maturitu z matematiky. 
Tel.: 721 319 572.

➨ Pronajmu 2+1v Blansku s vlastním topením. 
Voln˘ 7/2013. Tel.: 607 507 157.
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 
➨ Pronájem cihlového bytu 2+1 v OV
v centru Boskovic. Byt je ãásteãnû zafiízen s vlastním
topením. Nájemné 6000 Kã + inkaso. Informace do-
poledne na tel.: 608 794 042. 
➨ Vymûním slunn˘ byt 2+1 v OV v Boskovicích
za chladn˘ 1+1 v OV v Blansku. Doplatek dohodou,
tel.: 604 667 186. 
➨ Nabízím funkãní ‰icí stroj Veritas 
- daruji za odvoz. Tel.: 737 802 235. 
➨ Nabízím pronájem garáÏe
v Blansku-Sloupeãníku a u vlak. zastávky - mûsto.
Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím t˘denní pronájem chaty pro 5 osob
u Brnûnské pfiehrady. Více na tel: 775 891 035 nebo
723 247 091. 
➨ Nabízím drobné ãalounické práce. 
(opravy vãetnû zaji‰tûní potahov˘ch látek). Tel.: 604
219 277.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ S· 43/176/77, rozveden˘ s vyfie‰enou minulostí
se zájmem o pfiírodu, ãetbu, hudbu hledá ‰tíhlej‰í mi-
lou Ïenu k váÏnému seznámení. Nejradûji z Blanska
a okolí. SMS prosím na tel.: 702 525 970.
➨ Sympatick˘, ‰tíhl˘, 40let, hledá bezva kamarádku
na hezké chvíle, vûk nerozhoduje, jen Blansko a oko-
lí, sms na 736 422 433. 
➨ ·tíhlá S· hledá partnera pro Ïivot, 
kolem 50/180 s autem. Tel.: 702 330 665. 
➨ Hledám (i pátrám) po hodném, milém muÏi,
aby mûl srdíãko na místû, kde má bejt. Já 61/163
s pl. postavou ml. vzhledu (tanec, zpûv, …). Tû‰ím
se moc na zavolání. Zn: setkání poví více. Tel.: 732
494 772.

➨ Rodina s dítûtem hledá dlouhodob˘ podnájem
v Blansku 2+kk, 2+1, s moÏností pfiihlá‰ení k TP. Na
Severu, za rozumnou cenu max do 7000 vãetnû.
Nabídky na mail rybackovalenka@email.cz Seriózní
jednáni. Dûkujeme. 
➨ Hledám garáÏ v Blansku tel.: 773 453 628. 
➨ Dne 19. 4. 2013 se mi zabûhl na ulici vodní 
mezi minervou a jídelnou eurest britsk˘ modr˘ kocou-
rek jmenem Samuel. Je velice plach˘, pokud jej nûkdo
máte doma ozvûte se mi , dûkuji. Tel.: 724 809 956. 
➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku.
Tel.: 773 453 628.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ·koda 1202 pojízdnou 
a jen v pûkném stavu. Tel.: 602 734 913. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 
➨ Koupím chatu, chalupu s vodou a el. 
na Blanensku. Tel.: 731 083 618. 
➨ Koupíme celoroãnû obyvatelnou chatu
v Blansku, v chatov˘ch lokalitách. Ne v âe‰kovicích,
nutnost spojÛ MHD i o víkendech. Chata k okamÏité-
mu nastûhování min 40 m2. oplocen˘ pozemek v cha-
tû wc, koupelna. I na tuhá paliva. Pokud moÏno bez
RK. Za rozumnou cenu. Nabídky na mail rybackova-
lenka@email.cz. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm se zahradou 
v Boskovicích nebo v blízkém okolí. Tel.: 731 981 508. 
➨ Hledám RD na Blanensku. 
DÛm mÛÏe b˘t kdekoliv na Blanensku, v˘hodou je
vlaková zastávka v obci. Tel.: 720 358 721. 
➨ Koupím byt v Letovicích. Tel.: 773 568 099. 
➨ Koupím byt / dÛm v Blansku nebo Rájci 
do 1600000,. Tel.: 603 905 438.
➨ Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm v âerné Hofie, 
Bofiitovû, LipÛvce, LaÏanech x okolí. Tel.: 722 624 829. 
➨ Koupím rodinn˘ domek v Boskovicích
nebo v blízkém okolí. Platím v hotovosti, dûkuji za na-
bídku. Bez RK. Tel.: 776 756 472 od 18 do 20 hodin. 
➨ Koupím doklady na Wartburg 311-1000
(De Luxe), rok v˘roby 1962-1964, i odhlá‰ené, ne-
bo i s autem za rozumnou cenu. Nabídnûte. Tel.:
604 210 463. 
➨ Koupím byt 2+1 v Boskovicích.
Podmínkou - byt s balkonem. RK nevolejte, dûkuji.
Tel.: 722 119 151. 
➨ Koupím palivové dfievo, tel.: 723 830 686.
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, 
tel.: 723 830 686.

KOUPÍM

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory prodejny
a skladu na ulici Komenského 14 v Boskovicích (pro-

dejní plocha 100,3 metrÛ ãtvereãních, skladová plocha
103,9 metrÛ ãtvereãních) od 1. 8. 2013.

Kontaktní telefon: 516 499 611, 516 499 619.

Zafiídím konsolidaci Va‰ich pÛjãek.
775 731 779

Na obrázku jsou ãtyfii rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v soutûÏi sta-
ãí zaslat jeden (jak˘koliv) z tûchto ãtyfi  rébusÛ na e-mail: listyregionu@se-
znam.cz nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko.
KvÛli pfiípadné v˘hfie prosíme o uvedení va‰eho telefonního ãísla. 

Uzávûrka soutûÏe je 1. 7. 2013

Správné vylu‰tûní rébusu 
z kvûtnového ãísla je:

Mezek má mozek. 
Nebozez je nástroj. 

Kolumbus objevil Ameriku. 

Sadu náfiadí od firmy 
RESYS steel, s.r.o. vyhrál

pan Pavel Kosiãka z Blanska.
V̆ herci gratulujeme

a budeme ho kontaktovat.

Dûkujeme za v‰echny zaslané
odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…

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

o dva dárkové poukazy, 
kaÏd˘ v hodnotû 250 Kã

Cenu vûnovala 
firma 

RESTAURACE 
A PENZION 

KOPEâEK ***
Rájec – Jestfiebí

SoutûÏte s

PODùKOVÁNÍ
Léta jsem trpûla heamangiomem na pravé ãásti nosu, kter˘ mi zpÛsoboval nevyzpy-

tatelné krvácení a obtûÏoval mi Ïivot. Musím se pfiiznat, Ïe jsem se obávala komplika-
cí a tak jsem fie‰ení neustále odkládala. Dostal se mi do rukou Zpravodaj Nemocnice
Blansko, kde jsem se dozvûdûla o zavedení  nov˘ch léãebn˘ch metod pomocí laseru na
zdej‰ím KoÏním oddûlení, které poskytuje novû i sluÏby estetické medicíny.Toto oddû-
lení, stejnû jako celá Nemocnice Blansko, je plnû akreditovan˘m a certifikovan˘m pra-
covi‰tûm dle âSN EN ISO 9001, ãímÏ splnilo poÏadavky systému managmentu kvality
a normy kvality pro oblast zdravotnictví.

Dodala jsem si odvahy a objednala jsem se ke konzultaci k panu primáfii MUDr.
Lubomíru Novotnému. Byla jsem velmi pfiíjemnû pfiekvapena navrÏen˘m fie‰ením, kte-
ré mûlo probûhnout ve dvou  14 denních intervalech tak, aby se pfiípadné komplikace 
omezily na minimum.

Byla jsem také detailnû informována, co mû ãeká a tak zmizel i strach. Musím fiíci,
Ïe první ãást  zákroku se neobe‰la bez krvácivé komplikace, ale dostalo se mi opravdu
perfektní a velmi zodpovûdné péãe od pana primáfie a velmi ‰ikovn˘ch i mil˘ch sestfii-
ãek. Dnes mám uÏ v‰echno za sebou a po tfiech t˘dnech je v‰e tak perfektnû zhojené, Ïe
nûjakou jizviãku po zákroku by nikdo ani nena‰el. Pro mne je to úleva, Ïe jsem se své-
ho témûfi celoÏivotního problému zbavila a chci panu primáfii MUDr. Novotnému podû-
kovat za jeho profesionalitu a lidsk˘ pfiístup k pacientÛm, kter˘m pomáhá. Myslím si,
Ïe ani nevíme, jak˘ poklad v blanenské nemocnici máme! MK

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760
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Stejn˘ problém fie‰ila i paní Erika, dlou-
holetá chovatelka u‰lechtil˘ch koãek…

JelikoÏ v na‰em regionu Ïádná taková
sluÏba není, rozhodla se ostatním chova-
telÛm vyjít vstfiíc a zaãala poskytovat
sluÏbu HLÍDÁNÍ KOâEK.

Tato sluÏba zde je jiÏ tfietím rokem. 

Zeptala jsem se paní Eriky: Jak „hlí-
dání koãek" funguje? 

„Jedná se o dvû varianty hlídání. Buì
u klienta doma, ve známém prostfiedí ko-
ãiãky se zachováním jejich kaÏdodenních
zvyklostí a reÏimu nebo v „náhradní rodi-
nû”, coÏ je forma hotelového ubytování.
Jen pro upfiesnûní, není to hotel, kde jsou
zvífiátka zavfiená v klecích, byÈ i prostor-
n˘ch, jak to u nûkter˘ch hotelÛ b˘vá.
Jedná se o ubytování v rodinném domku
se zahradou, kde má koãiãka svÛj vyba-
ven˘ pokoj ‰krabadlem, hraãkami, miska-

mi, pelí‰ky, toaletou, atd. … Pokud zví-
fiátko nemá problém snést se s jin˘mi koã-
kami, pak má moÏnost se volnû pohybo-
vat po celém domû bez omezení.

Svého mazlíãka do „náhradní rodiny”
klient vozit nemusí, jeho vyzvednutí
a vrácení zpût domÛ je moÏno zajistit.

JelikoÏ je kaÏdé zvífiátko jiné a kaÏdé
vyÏaduje odli‰n˘ pfiístup, je tfieba domlu-
vit individuální podmínky péãe a rozsah
sluÏeb. V‰e je podloÏeno smlouvou.

V pfiípadû potfieby je zaji‰tûna veteri-
nární péãe.

O zvífiátka je postaráno s maximální
a láskyplnou péãí. Diskrétnost, profesio-
nalita, zodpovûdnost a ãestné jednání jsou
samozfiejmostí.”

BliÏ‰í informace na www.hlidaniko-
cek.cz, www.listyregionu.cz nebo na tel.:
606 334 270.

Renata Kuncová Polická

Ti z vás, ktefií doma mají nûjakého zvífiecího mazlíãka,
jistû nûkdy fie‰ili problém, komu jej svûfiit do péãe, kdyÏ
se potfiebují vzdálit z domu a nemohou si zvífiátko vzít
s sebou. AÈ se jedná o dovolenou, prodlouÏen˘ víkend,
sluÏební cestu, pobyt v nemocnici, atd. …

• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605

JE âLENEM VA·Í
DOMÁCNOSTI

KOâIâKA?
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Blanensk˘ podnik âKD má stale-
tou prÛmyslovou tradici. Na jeho roz-
voji se podílelo mnoho pfiedchozích
generací, jejichÏ  práce zásadnû pfii-
spûla k v‰eobecnému rozvoji spoleã-
nosti. Ve strojírenské oblasti to byla
pfiedev‰ím v˘roba vodních motorÛ,
které  prostfiednictvím alternátorÛ do-
dávaly do rozvodné sítû silovou elek-
tfiinu do prÛmyslov˘ch podnikÛ i dal-
‰ím spotfiebitelÛm. Kaskáda pfiehrad
na Vltavû, na Váhu aj. byla vybavena
v˘hradnû turbínami z blanenského zá-
vodu. Stovky tûchto strojÛ slouÏily
spolehlivû nejen v sousedních evrop-
sk˘ch zemích, ale byly exportovány
i na dal‰í vzdálené kontinenty. 

Na projektech turbín a jejich mon-
táÏích se podílela fiada znamenit˘ch
odborníkÛ z místních strojíren âKD.
K v˘znamn˘m osobnostem nepo-
chybnû patfií také ‰éfkonstruktér Ing.
Svatoslav Havlíãek, kter˘ se letos,
zaãátkem ãervna doÏil úctyhodn˘ch
95 let. 

Ing. Havlíãek se narodil ve Velké
nad Veliãkou. Po ukonãení základ-
ního vzdûlání  a po maturitû na reál-
ném gymnáziu ve StráÏci, zaãal ro-
ku 1937 studovat na strojní fakultû
VUT v Brnû. Za nûmecké okupace
byly ãeské vysoké ‰koly uzavfieny,
proto musel roku 1939 studium pfie-
ru‰it. Aby získal alespoÀ úplné
stfiední technické vzdûlání, absolvo-
val zkrácenou v˘uku na prÛmyslové
‰kole v Brnû, kde roku 1940 matu-
roval. Potom nastoupil do zamûst-
nání v podniku tehdej‰í akciové
spoleãnosti âeskomoravské strojír-
ny v Blansku (dfiívûj‰ím podniku
âKD Blansko). PÛsobil nejdfiíve
v konstrukãním oddûlení tzv. rÛz-
n˘ch strojÛ, tj. pfii projektování par-
ních a teplovodních kotlÛ, ml˘n-

sk˘ch strojÛ, zafiízeních pro chemic-
k˘ prÛmysl apod. V roce 1945 do‰lo
k ukonãení války a vysoké ‰koly by-
ly opût otevfieny. Sv. Havlíãek do-
konãil studium a po sloÏení druhé
státní zkou‰ky roku 1946 dosáhl in-
Ïen˘rského titulu v oboru hydraulic-
k˘ch strojÛ. Specializaci zmínûného
odvûtví vyuÏil opût v podniku âKD
Blansko, kde se dlouhodobû vûno-
val v˘voji a konstrukci vodních tur-
bín. 

Vodní motory jsou ekologick˘mi
stroji s vysokou úãinností. Jejich sou-
strojí spolu s elektrick˘mi generátory
vyrovnávají dodávky elektfiiny v roz-
vodn˘ch sítích. Kapacita tûchto vod-
ních elektráren je relativnû malá, cca
10 %. Jsou v‰ak v pohotovostním re-

Ïimu schopny v krátkém ãase zasáh-
nout tak, aby nedo‰lo k eventuálním
v˘padkÛm a haváriím pfietíÏené pfie-
nosové soustavy. 

Program tohoto oboru obsahoval
ve‰kerá mechanická zafiízení elektrá-
ren, tzn. vodních turbín v‰ech typÛ,
regulátorÛ, ãerpacích souprav, v‰ech
typÛ uzávûrÛ, akumulaãních ãerpadel,
ocelov˘ch konstrukcí atd. V roce
1948 se závod âKD Blansko stal mo-
nopolním v˘vojov˘m a v˘robním
pracovi‰tûm, které dodávalo kom-
plexnû tato hydraulická zafiízení rÛz-
n˘m odbûratelÛm. 

Zpoãátku byl Ing. Havlíãek kon-
struktérem vodních turbín, pozdûji
vedoucím pracovní skupiny. V roce
1953 zastával funkci vedoucího kon-
strukce a od roku 1961 se stal hlav-
ním konstruktérem celého technic-
kého úseku. Od roku 1970 byl povû-
fien vedením v˘voje v uvedeném 
oboru. Za znamenité pracovní v˘-
sledky byl nûkolikrát odmûnûn pod-
nikov˘mi medailemi. 

Kromû fiady jin˘ch projektÛ to
byly zejména turbíny pro vodní 
elektrárny Slapy a Orlík. Elektrárna
Slapy na Vltavû má v˘‰ku hráze 70
m, je osazena tfiemi Francisov˘mi
turbínami o v˘konu 50 200 kW
a pracuje se spádem 56 m. Vodní 
elektrárna Orlík má v˘‰ku hráze 91
m, je osazena ãtyfimi turbínami typy
Francis o v˘konu 94 500 kW a pra-
cuje se spádem 70,5 m. Ing.
Havlíãek pfiitom fiídil celou technic-
kou ãinnost úseku. Za vynikající
v˘sledky dosaÏené pfii realizaci nû-
kter˘ch projektÛ byla tehdy pracov-
níkÛm âKD Blansko udûlena vyso-

ká státní vyznamenání. Ing.
Havlíãek se úãastnil pfii uvádûní
strojÛ do provozu a zastupoval fir-
mu pfii obchodních jednáních.
O projektech také pfiedná‰el a nové
poznatky publikoval v odborn˘ch
ãasopisech. V souvislosti s povolá-
ním vykonal nûkolik zahraniãních
cest. Jmenovitû do Francie, SSSR,
·védska, Anglie, NDR, Polska, âí-
ny, Indie, Brazílie, Rumunska,
Iránu, Jugoslávie. 

Ing. Havlíãek byl ve ãtyfiicát˘ch letech
minulého století s Ing. V. Otãená‰kem,
Ing. J. Grussem a dal‰ími kolegy  také
aktivním sportovcem. K jeho oblíben˘m
sportÛm  patfiilo plavání, basketbal, cyk-
loturistika a lyÏování. Pfies nûkteré zdra-
votní indispozice zÛstává Ing. Havlíãek
i nyní aktivním a zajímá se o rozliãné no-
vinky, zejména technického druhu.
Pracuje napfi. i s internetem.

Na závûr pfiejeme váÏenému Ing.
Slávku Havlíãkovi k jeho v˘znam-
nému Ïivotnímu jubileu pfiedev‰ím
upevnûné zdraví a pfiíjemn˘ pocit pfii
ohlédnutí za vykonan˘m celoÏivot-
ním dílem. Zapsal se tak trvale mezi
ty skromné a kultivované techniky,
kter˘ch si velice váÏí mnozí jeho
gratulanti, pfiátelé, kolegové a dal‰í
obãané z blanenského regionu.

Redakce ListÛ RegionÛ se k blaho-
pfiání pfiipojuje.

Text: stam
Foto: archiv Ing. Havlíãka

PouÏité zdroje:
Struãn˘ Ïivotopis Ing. S. Havlíãka, Prospekty
a reference fy âKD Blansko – ·KODAEXPORT.
J. Brychtová: Odkazy dne‰ku, Ing. S. Havlíãek,
ãasopis TURBO, âKD Blansko, roã. XLVIII, 14.
8. 1997.

B˘val˘ 
‰éfkonstruktér

âKD Blansko slaví
95. narozeniny

Ing. Svatoslav Havlíãek.
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V nedûli, 25. kvûtna, odstartovala
Romana Tomá‰ková ze Sv. Katefiiny, do
své druhé sezóny silniãních závodÛ mo-
tocyklÛ. Na maìarském okruhu
Pannonia Ring, leÏícím poblíÏ Balatonu
se konal dal‰í závod Alpsko -
Jadranského ‰ampionátu. Pfiivítalo nás
velmi chladné a vûtrné poãasí, jehoÏ ráz
se po cel˘ víkend nezmûnil. Na‰tûstí ne-

vy‰la pfiedpovûì de‰tû a v‰echny jízdy
probûhly na suché trati.

K závodu samotnému jsme nastupo-
vali bez pfiehnan˘ch ambicí, neboÈ moto-
cykl jsme dávali dohromady v t˘dnu
pfied závodem a pro Romanu to byl, po-
kud nepoãítáme pût kol v rámci testová-
ní v Brnû, vÛbec první start v sezónû.
Podle toho vypadaly i úvodní tréninkové

jízdy, kdy se jen zvolna dostávala do
tempa. Postupnû v‰ak svoje ãasy zlep‰o-
vala. Po dal‰ích drobn˘ch úpravách na
motocyklu se v kvalifikaãním treninku
propracovala k ‰estému místu, coÏ zna-
menalo start ze druhé fiady pfii nedûlním
závodû. V nûm projevila svoji bojovnost
a po pfiedjetí nûkolika jezdcÛ se usadila
bezpeãnû na ãtvrtém místû, které udrÏela
aÏ do cíle. ·éf t˘mu, Pavel Tomá‰ek byl
spokojen: „Za dan˘ch podmínek jsme
zde dosáhli maxima a hlavnû, na rozdíl
od loÀska dojeli v pofiádku do cíle na
slu‰ném místû, které navíc znamenalo
i vítûzství v klasifikaci Mistrovství âR.
Na soupefie, ktefií se umístili pfied
Romanou jsme tentokrát je‰tû nemûli.
VÏdyÈ napfi. vítûz závodu, velezku‰en˘
Ital Gnagni, jezdec a konstruktér v jedné
osobû, je b˘val˘m pravideln˘m úãastní-

kem závodÛ Mistrovství svûta”. RovnûÏ
Romãa byla spokojená:  „Jsem ráda, Ïe
jsem si mohla letos poprvé pofiádnû za-
jezdit a postupnû se jízdu od jízdy zlep-
‰ovat. Jen ta zima byla hrozná. Doufám,
Ïe v chorvatském Grobniku, kde  nás ãe-
ká dal‰í závod, bude tepleji.”

Text: Vladimír JirÛ‰ek
Foto: archiv Romany Tomá‰kové

Romãa a její trofeje. Závodnice Romana Tomá‰ková.

Romãa na trati.

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      

START DO NOVÉ
SEZÓNY
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 11. ãervence 2013, uzávûrka je 1. ãervence 2013.
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vcik@rasino.cz  •  tel.: 602 486 331
Ra‰ino a.s., KU¤IM, Brnûnská 1085

Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

Nov˘ Ford Focus Nov˘ Ford Focus 
motor 1,6 v˘bava

Trend 299 990 Kã

7. roãník kuÏelkáfiského turnaje
KuÏelkáfii v Blansku hrají kaÏdoroãnû odboráfiskou ligu. Po ukonãení soutûÏe se koná v kvûtnu turnaj, kter˘ nese název VOLF

CUP AMATER, a letos 17. kvûtna probûhl v Blansku na kuÏelnû uÏ 7. roãník.

Turnaje se zúãastnilo 59 hráãÛ, ktefií ja-
ko lvi bojovali o putovní pohár, kter˘ jiÏ
pfied sedmi léty vûnovali do této soutûÏe
bratfii Rudolf a Du‰an Volfovi. Vítûz VOLF
CUP AMATERu získává mimo putovní
pohár i stfiíbrn˘ peãetní prsten s logem sou-
tûÏe. Druhé a tfietí místo je ocenûno men‰í-
mi poháry,  a protoÏe „není dÛleÏité vyhrát,
ale zúãastnit se”, v‰ichni, kdo bojovali

a nebyli mezi tfiemi nejlep‰ími, dostali ce-
ny útûchy od sponzorÛ této soutûÏe. 

Absolutním vítûzem leto‰ního 7. roãníku
VOLF CUP AMATERu se stal p. Antonín
·trajt s 543 sraÏen˘mi kuÏelkami. Druhé
místo získal sv˘m v˘konem 539 sraÏen˘ch
kuÏelek pan Miroslav Pernica a tfietí místo
patfií sl. Kamile ·merdové s 530 sraÏen˘mi
kuÏelkami. Ceny pfiedal Ing. Lubomír

Toufar, starosta mûsta Blanska, kter˘ si se
sponzory zahrál také soutûÏnû kuÏelky. 

Celé páteãní odpoledne bylo vedeno
ve velmi pfiátelské atmosféfie, v klidu
a v pohodû. O v˘borné obãerstvení se po-
staral p. Rudolf Volf se synem a bratrem
Du‰anem. Mohu potvrdit, Ïe v‰ichni byli
spokojení a uÏívali si nejen sportovního
klání, ale i dobrého jídla a pití.

Podûkování za dal‰í úspû‰n˘ roãník
VOLF CUP AMATERu patfií v první fia-
dû pánÛm Rudolfu a Du‰anu Volfov˘m,
synovi pana Volfa, kter˘ je provozovate-
lem Restaurace u Rudolfa v Doubravici
nad Svitavou a v‰em sponzorÛm, ktefií
nûjak˘m zpÛsobem pfiispûli k této vyda-
fiené akci.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Blansko – Tûchov
RÛzné typy domÛ 

a dvojdomÛ 
o velikosti od 3+kk 

s parkovacím stáním 
na pozemku nebo 

s garáÏí.
V˘stavba probíhá.

Ceny od 2,85 mil. Kã (vãetnû pozemku a DPH)

TP DOMY s.r.o., tel.: 596 158 260, 602 531 078
e-mail: info@tradepanad.cz www.tradepanad.cz

RODINNÉ DOMY 
V MORAVSKÉM KRASU

Ing. L. Toufar a vítûz Antonín ·trajt (v zeleném dresu).Vyhlá‰ení v˘sledkÛ.Poháry zatím ãekají na své majitele.
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