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Kriminalisté se od podzimu roku
2012 na základû anonymního ozná-
mení zab˘vali vy‰etfiováním nálezu
historického pokladu, kter˘ uãinil 
amatérsk˘ hledaã. ·tûstí se na nûj 
usmálo v Boskovicích, poblíÏ zfiíce-
niny hradu na vrchu Zlatník, kde v ro-
ce 2010 v hloubce pouh˘ch 20 cm
v zemi pod kameny na‰el pomocí de-
tektoru kovu star˘ hlinûn˘ dÏbán, ob-
rácen˘ dnem vzhÛru. KdyÏ vykopal
dÏbán, kter˘ zde nûkdo ukryl pravdû-
podobnû v dobách tfiicetileté války, 
otoãil jej a rozbalil krycí tkaninu, nej-
spí‰ se nestaãil divit. Obsahoval nû-
kolik tisíc mincí z rÛzn˘ch období.
Cel˘ nález mûl dle historiãky Dagmar

Dopadením devûtatfiicetiletého hledaãe pokladÛ z bos-
kovicka a zaji‰tûním ãásti historického pokladu skonãilo
vy‰etfiování blanensk˘ch a jihomoravsk˘ch kriminalistÛ. 

Grossmanové z Moravského zemské-
ho muzea historicky nûkolikamilio-
novou hodnotu, ze které by poctiv˘
nálezce pfii odevzdání mohl nároko-
vat 10% nálezné. MuÏ v‰ak nález za-
tajil a znaãnou ãást pokladu prodal
jednaãtyfiicetiletému pfiekupníkovi
z Brna za osm set padesát tisíc korun.
Ten pak zakoupen˘ poklad rozprodal
soukrom˘m sbûratelÛm. Oba muÏi
jsou stíháni, nálezce byl obvinûn za
pfieãin zatajení vûci, sbûratel za podíl-
nictví. Hrozí jim aÏ 5 let vûzení.
Policie pátrá po lidech, ktefií si mince
od sbûratele koupili. 

KriminalistÛm se podafiilo zajistit
2267 mincí o celkové váze 1,6 kilo-

gramu, dÏbán z pálené hlíny v hod-
notû asi tfii sta tisíc korun a kousek
pÛvodní tkaniny, do které byly mince
zabaleny. Dle zaji‰tûn˘ch fotografií,

které pofiídil sám nálezce, policisté
odhadují, Ïe se ve dÏbánu nacházelo
zhruba 7 kilo mincí. 

Pokraãování textu na stranû 3

VZPùRAâ KEJÍK
V REPREZENTACI...

- více na str. 15

P¤EDSTAVUJEME
PARÁDNÍ KRÁMEK...

- více na str. 11

LIDOVÁ ¤EMESLA 
Z REGIONÒ...

- více na str. 8

Za zatajen˘ nález pokladu 
v Boskovicích muÏi hrozí vûzení

Historiãka Mgr. Dagmar Grossmanová Ph.D.
s ãástí zaji‰tûného pokladu. Foto: Martin Polick˘Poklad  po vykopání. Foto: Archiv PâR
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V̆ stava si klade za cíl objasnit
nakládání s vytfiídûn˘mi komodita-
mi z komunálního odpadu a zbofiit
pfietrvávající m˘ty o tom, Ïe vytfií-
dûné odpady se nakonec stejnû smí-
chají na jednu hromadu a není
z nich Ïádn˘ uÏitek. Náv‰tûvníci 
uvidí konkrétní v˘robky z konkrét-
ních vytfiídûn˘ch odpadÛ a techno-

logie, pomocí kter˘ch se jednotlivé
odpady zpracovávají. Vytfiídûné
druhotné suroviny jsou cenn˘ zdroj,
kter˘ se nesmí zmafiit, naopak je
tfieba ho vyuÏít. V̆ stava pfiiblíÏí ce-
stu PET lahve vhozené do Ïlutého
kontejneru pfies tfiídící linku aÏ po
finální v˘robek – napfiíklad spor-
tovní bundu, cestu biologického od-

padu po finální kompost a vyuÏití
dal‰ích nejrÛznûj‰ích materiálÛ. 

V̆ stava je urãena jak ‰iroké i od-
borné vefiejnosti, tak také ‰kolním
exkurzím. Pro dûti jsou pfiipraveny
zajímavé soutûÏe a aktivity, ukázka
svozového vozidla. 

V úter˘ 30. 4. 2013 je pfiipraven
speciální program ke Dni otevfie-
n˘ch dvefií v areálu Sbûrného dvo-
ra v Doubravách.

Hlavním partnerem mûsta Bosko-
vice pfii pfiípravû v˘stavy je odpado-

vá spoleãnost SITA CZ a.s. ve spo-
lupráci s EKO-KOM, a.s. a SAKO
Brno, a.s. 

VernisáÏ v˘stavy se uskuteãní
v pondûlí 22. dubna 2013 ve 14.00
hod v Muzeu Boskovicka a potr-
vá do 5. kvûtna 2013.

V˘stava je otevfiena: pondûlí aÏ
pátek od 9.00 do 14.30 hod., sobo-
ta – nedûle od 13.00 do 17.00 hod.

Vstup zdarma.
Ing. Jaromíra Vítková, 

místostarostka Mûsta Boskovice

âLOVùK A ODPADY – ZBO¤ME M¯TY O NE-T¤ÍDùNÍ

Drcení plastov˘ch odpadÛ SITA CZ a.s.

Ke Dni Zemû letos Mûsto Boskovice spoleãnû s odborn˘mi firmami pfiipravilo v˘stavu
âLOVùK A ODPADY – ZBO¤ME M¯TY O NE-T¤ÍDùNÍ.

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz
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Pokraãování textu ze strany 1
Po zb˘vajících mincích, které nebyly

zaji‰tûny, policie nadále pátrá. DÏbán ob-
sahoval mince raÏené od druhé poloviny
15. století do první poloviny 17. století.
Nechybûly mezi nimi praÏské gro‰e, tola-
ry, krejcary, uherské denáry, polské min-
ce, malé mince z dob krále Vladislava
Jagellonského i peníze z nûkdej‰ího ‰pa-
nûlského Holandska. Sbûratelská cena
mincí je asi 1,1 milionu korun, jejich his-
torická hodnota je v‰ak mnohem vy‰‰í.
Nûkteré z mincí, které stihl pfiekupník
prodat, mûly velmi vysokou hodnotu.
Z fotografií, které si muÏ po nalezení po-
kladu pofiídil, historici napfiíklad vûdí, Ïe
mezi zaji‰tûn˘mi mincemi schází tfieba
mimofiádnû vzácn˘ dvougulden vydan˘
v roce 1622 nûmeck˘m kníÏectvím
Solms-Lich. Ten lze prodat za sto tisíc
korun.

PÛvodní majitel mincí, kter˘ je v le-
sích u Boskovic zakopal, byl pravdûpo-
dobnû ve své dobû velmi zámoÏn˘, moh-
lo se jednat napfiíklad o majetného ob-
chodníka. Proã si pro svÛj ukryt˘ maje-
tek jiÏ nepfii‰el, není známo. Mohl zahy-
nout bûhem bojÛ ve tfiicetileté válce, po-
pfiípadû zemfiít pfiirozenou smrtí. Také se
mohlo stát, Ïe na svÛj úkryt zapomnûl.
Kdyby nálezce mince odevzdal, mûl by
podle Grossmannové nárok na desetipro-
centní nálezné. To se dle jejich slov vy-
plácí nikoli z trÏní, tedy sbûratelské hod-
noty, ale právû z historické ceny, která
mÛÏe b˘t i mnohonásobnû vy‰‰í. Zatím
není jasné, kde budou mince vystaveny.
S velkou pravdûpodobností je ale získá
Moravské zemské muzeum v Brnû, je-
hoÏ odborníci právû mince studují.

Text: Martin Polick˘

ZA ZATAJEN¯ NÁLEZ POKLADU
MUÎI HROZÍ VùZENÍ

¤editelé matefisk˘ch ‰kol zfiizovan˘ch
Mûstem Blansko oznamují, Ïe v dohodû
se zfiizovatelem stanovili termín a dobu
pro podání Ïádostí o pfiijetí dûtí k pfied-
‰kolnímu vzdûlávání od ‰kolního roku
2013/2014 na pondûlí 6. kvûtna 2013
v dobû od 09:00 do 16:00 hodin.

Îádost o pfiijetí lze v uvedeném termí-
nu podat na tûchto matefisk˘ch ‰kolách:
M· Blansko, Údolní 8 
M· Blansko, Rodkovského 2a –  i pro
pracovi‰tû Rodkovského 2b
M· Blansko, Tûchov 124 
M· Blansko, Dvorská 96 - i pro praco-

vi‰tû Dvorská 30
M· Blansko, Divi‰ova 2a
Z· a M· Blansko, Salmova 17 – praco-
vi‰tû M· Dolní Lhota 177 
Z· a M· Blansko, Dvorská 26

O pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlá-
vání od ‰kolního roku 2013/2014, popfií-
padû o stanovení zku‰ebního pobytu dítû-
te, jehoÏ délka nesmí pfiesáhnout 3 mûsí-
ce, rozhodne fieditel pfiíslu‰né matefiské
‰koly s ohledem na kapacitní moÏnosti
‰koly ve správním fiízení.

MÚ – odbor ‰kolství, kultury, 
mládeÏe a tûlov˘chovy

M· STANOVILY TERMÍNY PODÁNÍ
ÎÁDOSTÍ NA ROK 2013/2014

Dûti tvorba kraslic bavila. 

Tvorba kraslic má na na‰í Z·
Salmova svou dlouhou tradici. I letos
jsme se vûnovali v˘robû hanáck˘ch
kraslic polepovan˘ch slámou. Dûti uÏ
se nemohly doãkat, aÏ zaãneme. Zlatá
jeãmenná sláma se nám kroutila pod ru-
kama do prst˘nkÛ a ‰ikovné ruce dûtí
z ní stfiíhaly kosoãtverce a trojúhelníky.
Pracovaly trpûlivû a se zaujetím.
Pomocí ‰pendlíku vznikaly hvûzdiãky,
kvûty a dal‰í obrazce. KaÏd˘ rok mne
dûti pfiekvapí nûjak˘m nov˘m vzorem.
Pfieji vám vidût to nad‰ení a radost
v dûtsk˘ch oãích, kterou Ïádná fotogra-

fie nedokáÏe zachytit. Taky ukápla sl-
ziãka, kdyÏ se uÏ skoro hotová kraslice
skutálela z lavice. Jedno vajíãko nesta-
ãilo, vût‰ina si domÛ odná‰ela dvû nebo
tfii. Doma na misce ozdobily sváteãní
stÛl a navodily krásnou jarní atmosféru
Velikonoc. 

M˘m snem a cílem je zanechat v dû-
tech aspoÀ malé povûdomí o krásn˘ch
tradicích na‰eho národa a doufat, Ïe se
k tvofiení kraslic nûkdy v budoucnu za-
se dostanou a vrátí. Urãitû si budou vá-
Ïit ruãní práce.

Text a foto: Mgr. Dana Rybáfiová

MALÍ ·KOLÁCI VYRÁBùLI 
HANÁCKÉ KRASLICE

Dûti z klubu pfii lu‰tûní hlavolamÛ.

Pro velk˘ úspûch v loÀském roce
jsme letos zopakovali v rámci Klubu
nadan˘ch dûtí, kter˘ na na‰í ‰kole jiÏ
druh˘m rokem pracuje, celodenní ex-
kurzi do libereckého iQparku. V po-
ãtu asi tfiiceti dûtí ze druh˘ch aÏ
‰est˘ch tfiíd jsme vyrazili v sobotu 
23. bfiezna 2013 brzy ráno smûrem
Liberec na náv‰tûvu Centra Babylon,
jehoÏ souãástí iQpark je. Nûkteré dûti
provázeli rodiãe.

IQpark je ojedinûlé zábavnû nauãné
science centrum, kde základními pro-
stfiedky vzdûlávání a poznávání jsou
herní pomÛcky. Dûtem i dospûl˘m se
tak nabízí nenucenou formou poznává-
ní prostfiednictvím zábavn˘ch prvkÛ
v rámci my‰lenky „‰kola hrou”. Na
plo‰e asi 3000m2 je umístûno více neÏ
200 interaktivních vzdûlávacích zábav-
n˘ch a atraktivních exponátÛ. Je jich
tolik, Ïe na jejich prozkoumání by ne-
staãilo nûkolik dní. 

Nejprve jsme se v‰ichni zúãastnili ve-
likonoãní science show plné experimentÛ
s vajíãky, tekut˘m dusíkem, ohnûm a
elektfiinou. Pak si kaÏd˘ mohl najít oblas-
ti, které jej zaujaly. Napfiíklad ve vodním
svûtû experimentování s vodou, pumpa-
mi, vodojemy i modelem vodní elektrár-
ny. Dûti se mohly projít zrcadlov˘m la-
byrintem jako na Petfiínû, nav‰tívit ‰ik-

mou místnost, kde ani jeden úhel není
prav˘. V dal‰í expozici si mohly vyzkou-
‰et své fyzikální schopnosti, zabalit se do
m˘dlové bubliny, sjet po poÏární tyãi, vy-
zkou‰et jízdu na invalidním vozíku, prin-
cip kladky nebo si vyrobit elektfiinu.
Zajímavou ãástí byla také expozice vûno-
vaná lidskému tûlu. V dal‰ím prostoru je
ãekalo fyzikální hraní s úkoly, jako napfií-
klad vyzkou‰ej stisk ruky, vyzkou‰ej sil-
né magnety, zjisti prostfiednictvím termo-
kamery teplotu ãástí svého tûla atd. Dûti
se mohly seznámit s filmov˘mi triky
a stát se na chvíli moderátorem poãasí
âeské televize, ulehnout na fakírovo lÛÏ-
ko nebo udrÏet v rÛzn˘ch situacích 
rovnováhu. Atraktivní byla také ãást s ex-
ponáty z oblasti svûtla a barev. Velk˘m
záÏitkem bylo ocitnout se na palubû potá-
pûjícího se Titaniku, to je na naklonûné
rovinû. V‰ude je doprovázely desítky hla-
volamÛ, logick˘ch úkolÛ a her. To zdale-
ka není v‰e, co si mohly dûti v iQparku
vyzkou‰et. Experimentovaly s nad‰ením,
exponáty zaujaly i dospûlé. 

OdjíÏdûli jsme plni nov˘ch záÏitkÛ
a poznatkÛ. Tuto náv‰tûvu se nepodafií
absolvovat mnoh˘m za cel˘ Ïivot, dá-
vá chuÈ dûtem i jejich rodiãÛm tû‰it se
na podobné netradiãní akce.

Text a foto:  Mgr. Jaromíra Hfiebíãková
vedoucí Klubu nadan˘ch dûtí

DùTI ZE SALMOVKY 
V iQPARKU

22. 3. 2013 
Kvûtn˘ pátek ve Sloupû 

FotoreportáÏ na 
www.listyregionu.cz
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Arboretum ·melcovna Boskovice
Brána Arboreta ·melcovna se pro první náv‰tûvníky otevfiela, tak jako kaÏd˘ rok, jiÏ 15. bfiezna.
Majitele pana Josefa JankÛ jsem se zeptal, co nového mohou letos oãekávat zájemci o prohlídku 
areálu a nákup v prodejnû Zahradního centra.

Arboretum je pfiístupné od 15. bfiezna
do 15. listopadu, v dobû od 9 do 17 hodin,
prodejna má otevfieno od 9:30 do 16:30
hod. Novû je v‰ak kaÏdé pondûlí zavírací
den a to jak pro areál, tak pro prodejnu.
Dal‰ím omezením je umoÏnûní vstupu do
arboreta pouze hlavním vchodem; bránou
v blízkosti prodejny ve spodní ãásti.
V loÀském roce jsme navíc umoÏÀovali
vstup i bránou v horní ãásti, ze Dvou dvo-
rÛ, ale bohuÏel tuto cestu vyuÏívali nûkte-
fií jedinci ke krádeÏím; z toho dÛvodu bu-
de horní vstup letos uzavfien. Vstupné do
arboreta je stále dobrovolné.

Provoz v˘stavní haly a prodejny na
Dvou dvorech bude zabezpeãován pou-
ze pfii konání akcí v arboretu.

Jako novinku letos nabízíme prohlídku
Arboreta ·melcovna s doprovodem a od-
born˘m v˘kladem. Tuto placenou sluÏbu
je tfieba dopfiedu telefonicky objednat na
ãísle 602 383 944.  

Dal‰í novinkou budou konzultaãní dny.
Náv‰tûvníkÛm bude k dispozici nûkter˘
ná‰ odborník, kter˘ poradí s problematikou
zakládání zahrad a bude pfiipraven odpovû-
dût na dal‰í dotazy zájemcÛ. Od kvûtna se
bude jednat vÏdy o dva dny v mûsíci; pfies-
n˘ termín a dal‰í podrobnosti budou zve-
fiejnûny v arboretu, v prodejnû a na na‰ich
webov˘ch stránkách www.smelcovna.cz.

Které tématické akce, kromû bûÏné-
ho provozu, budete letos pofiádat?

První akce „Cibuloviny” je vzhledem

k nepfiízni poãasí posunuta na 23. - 28. 4.
2013. Od 14. do 26. kvûtna to budou „Irisy
a rododendrony”, 2. - 7. ãervence „Lilie a
okrasné trávy”, 20. - 25. srpna „Trvalky” (trá-
vy, ocúny, vfiesy), 1. - 27. fiíjna „Podzimní 
arboretum” a18. - 20. fiíjna to bude „Regionální
v s̆tava ovoce a okrasn˘ch rostlin”.

Po ukonãení provozu arboreta je‰tû 
uspofiádáme 27. - 28. listopadu jiÏ oblí-
bené „Dny adventní vazby”. 

V polovinû bfiezna, kdy jste arbore-
tum otevírali, poãasí pfiipomínalo spí‰
únor, neÏ zaãátek jara; v tu dobu byl
zájem prvních náv‰tûvníkÛ soustfiedûn
víc na va‰í prodejnu, neÏ na areál. Co
letos nabízíte v prodejnû Zahradního
centra?

Jak uÏ jsem zmínil, bude prodejna na
Dvou dvorech otevfiena pouze  pfii koná-

ní akcí v arboretu; ãást sortimentu je
pfievedena do hlavní prodejny u vstupní
brány. Zde budeme nabízet také nov˘
sortiment okrasn˘ch kamenÛ urãen˘ch
pro budování zahrad. 

V prodejnû zakoupíte ve vhodn˘ch
agrotechnick˘ch lhÛtách ‰irok˘ sorti-
ment okrasn˘ch a ovocn˘ch rostlin
z vlastní produkce, nákupu, z pro-
dukce pfiedních tuzemsk˘ch firem
z fiad Svazu ‰kolkafiÛ âR a také z do-
vozu; vãetnû materiálÛ pro zakládání
a údrÏbu zahrad. K dispozici je také
bohat˘ sortiment substrátÛ a pfiíprav-
kÛ na ochranu rostlin z produkce
Agro CS a.s. Novû nabídneme zákaz-
níkÛm pfiípravky na rostlinné bázi,
od firmy AgroBio Opava, s.r.o., které
ochraÀují rostliny, ale pro okolí jsou
ne‰kodné. 

V‰iml jsem si, Ïe hosté arboreta
mohou letos vyuÏít novû vybudované
cyklostezky, vedoucí aÏ ke vstupní brá-
nû do areálu.

Ano, cyklostezka je jiÏ dokonãena;
slavnostní otevfiení je plánováno na ne-
dûli 19. kvûtna. Ve spolupráci s mûstem
Boskovice chystáme k této pfiíleÏitosti
den her pro dûti; pobaví se samozfiejmû
i dospûlí. 

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

(komerãní sdûlení)

Prodejna Zahradního centra na ·melcovnû.

Den otevfien˘ch dvefií 25. 4. 2013

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení podniku
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – daÀové poradenství
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra
BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Jdi do toho

Získej titul DiS. na VO· studiem po maturitû
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Ing. Jaroslav Dohnálek a Sini‰a Gatariç pfii podpisu smlouvy.

Ko‰t je vÏdy vydafien˘.

V sobotu 23. 3. 2013 byla ve mûstû
Prnjavor podepsána Dohoda o part-
nerské spolupráci mezi mûsty
Boskovice a Prnjavor. Oficiální dele-
gace z Boskovic ve sloÏení Ing.
Jaroslav Dohnálek (starosta mûsta),
MUDr. Jan Vlach (ãlen Rady mûsta
Boskovice), PaedDr. Oldfiich Kováfi
(fieditel KZMB) a Ing. Jaroslav Parma
(koordinátor zahraniãních vztahÛ)
pfiijala pozvání vedení mûsta Prnjavor
na oslavy Dne Prnjavoru. V rámci ofi-
ciálního programu byla v sobotu 23.
bfiezna podepsána Dohoda o partner-
ské spolupráci mezi obûma mûsty,
kterou na stranû Boskovic schválilo
Zastupitelstvo mûsta Boskovice na
svém loÀském prosincovém jednání.

Bûhem pobytu boskovick˘ch zá-
stupcÛ byly projednávány moÏnosti
spolupráce, zájem ze strany Prnjavoru
byl zejména o pomoc pfii moÏnostech
získávání penûz z evropsk˘ch fondÛ,
podporu ãeské men‰iny v Prnjavoru,
ale také o moÏnosti kulturní a spor-
tovní spolupráce.

Mûsto Prnjavor leÏí v Republice
srbské, která je autonomní oblastí stá-
tu Bosna a Hercegovina. Je vzdáleno
40 km od hlavního mûsta Republiky
srbské Banja Luky a 750 km od
Boskovic. 

Prnjavor je velikostí i poãtem oby-
vatel srovnateln˘ s Boskovicemi. 

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

Boskovice mají ãtvrté 
partnerské mûsto

ÚTER¯ 16. DUBNA Zámeck˘ skle-
ník 19:00 hod. 3. posezení s Boskovic-
kou kapelou
Boskovická kapela hraje nestory ãeské
dechovky.

ST¤EDA 17. DUBNA Zámeck˘ skle-
ník 19:00 hod. Divadlo Frída: Pánská
jízda
Pfiedstavení je souãástí divadelního pfied-
platného 2012/2013.

SOBOTA 20. DUBNA Sokolovna
10:00 – 17:00 hod. RC TRUCK SHOW
RC (dálkovû fiízené) modely nákladních
a uÏitkov˘ch vozidel.

PONDùLÍ 22. DUBNA Kino Bosko-
vice 18:00 hod. 
Zdenûk ·PÍ·EK: Maroko - Zemû se
Ïhav˘m srdcem
Cestovatelská beseda.

SOBOTA 27. DUBNA Sokolovna
19:00 hod. VLADIMÍR MI·ÍK & IVAN
HLAS
Koncert - jedineãné spoleãné turné rocko-
v˘ch básníkÛ.

PONDùLÍ 6. KVùTNA Kino Bosko-
vice 18:00 hod.

ManÏelé Denkovi: Plavba napfiíã
Mikronésií
Cestovatelská beseda.

ÚTER¯ 7. KVùTNA Zámeck˘ skle-
ník 15:00 – 19:00 hod. Májové taneãní
odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu hraje skupina
Jaroslava Molta.

PÁTEK 10. KVùTNA Zámeck˘ skle-
ník 18:00 hod. JI¤Í STIVÍN &
EXTRÉMNÍ SMYâCE
Koncert.

ÚTER¯ 14. KVùTNA Zámeck˘ skle-
ník (zaãátek bude upfiesnûn). RADÒZA
s kapelou
Koncert.

âTVRTEK 16. KVùTNA Zámeck˘
skleník 19:30 hod. Divadlo AMADIS:
Smí‰ené dvouhry
Amatérské divadlo.

Ceny vstupenek a více informací na-
leznete na webu: 
www.kulturaboskovice.cz.

Ivo Legner, KZMB

KZMB Boskovice
zvou:

Mûsto Boskovice se v dubnu 2013
pfiipojuje ke SdruÏení historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska v rámci celore-
publikové aktivity Brány památek do-
kofián. Ve stfiedu 17. dubna - v pfiedve-
ãer Mezinárodního dne památek a sídel
se v 16.00 hodin bude konat ve velkém

zasedacím sále radnice Prezentace kul-
turního dûdictví a beseda. Náv‰tûvníci
se mohou zúãastnit prohlídky vûÏe rad-
nice a nové úschovny kol a zavazadel
v pfiízemí radnice.

Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Prezentace a beseda na MÚ

Úfiad mûstyse Knínice u Boskovic ve
spolupráci s místním obãansk˘m sdru-
Ïením Knínice 1078 o.s. pfiipravují
u pfiíleÏitosti konání místní pouti tradiã-
ní spoleãenskou akci „Ko‰t vín”. V po-
fiadí jiÏ ‰est˘ roãník ochutnávky ‰iroké
‰kály vzorkÛ bíl˘ch, rÛÏov˘ch a ãerve-
n˘ch vín od drobn˘ch pûstitelÛ z JiÏní
Moravy se uskuteãní v kulturním domû
v Knínicích, v sobotu 27. dubna od 19.
hodin. Kromû více neÏ stovky vystavo-

Floyd, s moravskou verbuÀk chasou
a divokou tlupou cikánsk˘ch hudebníkÛ,
to v‰e se zvukem cimbálu, houslí, violy,
kontrabasu, klarinetu a saxofonu.
Souãástí vstupného ve v˘‰i 100,- Kã je
katalog vystavovan˘ch vzorkÛ, degus-
taãní skleniãka s logem akce a nefiízená
ochutnávka. Pofiadatelé v‰echny srdeãnû
zvou do Knínic na pouÈ a pfiátelské po-
sezení u vína.

Text a foto: ÚM Knínice u Boskovic
van˘ch vzorkÛ vín
k volné degustaci bude
moÏno ochutnat zabí-
jaãkové speciality nebo
stylové pochutiny k ví-
nu. Pfiíznivce nejen
cimbálové muziky jistû
potû‰í produkce profe-
sionální hudební for-
mace Réva, která je
sv˘m pojetím v rámci
âR opravdu jedineãná.
Bûhem jednoho veãera
se mÛÏete potkat
s mistry Bachem,
Mozartem, Beethove-
nem, Straussem a Dvo-
fiákem v pfiíjemné spo-
leãnosti Glenna Mille-
ra, The Beatles a Pink

Knínice u Boskovic 
- KO·T VÍN 2013
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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, Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty  

JAMAJKA, TANZÁNIE, ISLA MARGHARITA, MALEDIVY aj.
TIPY: PafiíÏ + Disneyland, 5. - 9. 7., z Blanska, 3 x snídanû, 5 690 Kã!

Západ USA, 19. 9. - 4. 10., svoz z Blanska, poslední místa!
!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny / novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

SENIO¤I 55+ = od 9 950 Kã! letecky Andalusie
MENORCA * MALLORCA* SICÍLIE* âERNÁ HORA *

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 
DO SVùTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS !

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

Jsou uÏiteãné studentÛm samotn˘m
Na gymnáziu v Rájci-Jestfiebí v souãasné

dobû realizujeme dva projekty podporované
Evropskou unií. Studenti jiÏ mohou vyuÏí-
vat novou experimentální uãebnu vybave-
nou v˘ukov˘mi sadami Pasco a potfiebnou
technikou. Snahou vyuãujících je udûlat 
v˘uku názornûj‰í, zajímavûj‰í a vyuÏívat
moderní uãební pomÛcky a v˘poãetní tech-
niku. Uãebna je vyuÏívána k v˘uce fyziky,
chemie, biologie, informatiky a zemûpisu.
K v˘uce je moÏné vyuÏít i notebooky, které
jsou pfiipraveny pro v‰echny studenty ve tfií-
dû. V souãasné dobû probíhá v˘bûrové fiíze-
ní na dodávku nov˘ch mikroskopÛ s pfiipo-
jením k poãítaãÛm. V nejbliÏ‰í dobû budou
pofiízeny i knihy do technické a pfiírodovû-
decké knihovny, která bude umístûna v této
uãebnû a bude slouÏit vyuãujícím i studen-
tÛm. Uãebna je souãástí velkého projektu

s názvem Experimentální uãebna pro v˘uku
pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, a kromû práce
s moderní technikou budou moci studenti
nav‰tívit zajímavá místa v âeské republice.

Vyuãující mají naplánované exkurze,
praktická cviãení a kurzy. Zaãátkem bfiez-
na se studenti podívali k pfieãerpávací 
elektrárnû Dlouhé Stránû v Jesenících.
Tato exkurze navazovala na lyÏafisk˘ kurz
a spojili jsme tak „pfiíjemné s uÏiteãn˘m”.
V ãervnu studenty ãeká Praktick˘ kurz
KleÈ a Praktick˘ kurz Vody artézsk˘ch
pánví. Na tûchto kurzech si budou moci
studenti prakticky ovûfiit teoretické po-
znatky získané v bûÏné v˘uce a budou
pracovat s moderní technikou pfiímo v te-
rénu. StudentÛm pfiedposledního roãníku
‰estiletého studia bude také z projektu
hrazena náv‰tûva Národního technického

muzea v Praze. Na tfii dny do Prahy se stu-
denti chystají v posledním ãervnovém
t˘dnu. Nûkolik exkurzí zamûfien˘ch na
pfiírodovûdné vzdûlávání se uskuteãní
v dobû maturitních zkou‰ek, kdy je potfie-
ba uvolnit prostory ‰koly pro zabezpeãení
zdárného prÛbûhu „zkou‰ek dospûlosti”. 

K projektÛm patfií i projektové dny.
Jeden takov˘ se uskuteãnil pfied nûkolika
dny. Studenti sekundy ‰estiletého studia
ãtyfii hodiny pracovali v chemické labora-
tofii a primáni se stejnou dobu vûnovali
zemûpisu. Vzhledem k oblíbenosti vûdo-
mostních soutûÏí byly nûkteré ãinnosti
daného pfiedmûtu koncipovány do dílãích
soutûÏí jednotlivcÛ, ktefií získávali body
pro vlastní druÏstvo v soutûÏi t˘mÛ.
Studenti nejen soutûÏili, ale vyzkou‰eli si
i roli hodnotitelÛ. Pfiírodovûdn˘m pfied-
mûtÛm se budeme vûnovat i v dal‰ím pfii-
pravovaném projektu. Nov˘ projekt je
zamûfien i na roz‰ífiení v˘uky cizích jazy-
kÛ metodou CLIL.

Dal‰í aktivitou ‰koly je podpora ãtenáfi-
ství a rozvoj dovedností spojen˘ch s literár-
ní a dokumentovou gramotností. Této pro-
blematice se vyuãující vûnují v projektu
Literární a dokumentová gramotnost – prak-
tikum, kter˘ realizujeme od února 2013. 

Projekty nám pfiiná‰í prostfiedky nejen
na vybavení ‰koly i na finanãní ohodno-

cení pedagogÛ, ale pfiedev‰ím jsou uÏiteã-
né studentÛm samotn˘m. Udûlali jsme
malou sondu mezi studenty a prakticky
u v‰ech osloven˘ch studentÛ byly projek-
ty zmínûny jako hlavní pfiednost na‰í ‰ko-
ly, studenti snahu uãitelÛ oceÀují.
StudentÛm jsme poloÏili otázku: „âím je
na‰e ‰kola v˘jimeãná, ojedinûlá, co byste
vyzdvihli?” Tady je nûkolik odpovûdí:

„ …, velká snaha uãitelÛ dûlat projekty,
snaha modernizovat ‰kolu, …”

„bez debat víc jak nadprÛmûrná v˘ba-
va po stránce technické”

„… mlad˘ uãitelsk˘ sbor, nové nápady
a nové zpÛsoby v˘uky”

„díky projektÛm máme také zlevnûno
mnoho v˘letÛ, které souvisejí s v˘ukou”

Uvedené projekty jsou z programu
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost a jsou
spolufinancovány z Evropského sociálního
fondu a státního rozpoãtu âeské republiky.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly

Gymnázium a Matefiská ‰kola 
Rájec–Jestfiebí, o.p.s.
Komenského 240, Rájec–Jestfiebí
www.gymnaziumrajec.cz

Foto: archiv ‰koly

Studenti na exkurzi na Dlouh˘ch Stráních.
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Probíhající oprava na ulici NádraÏní.

Dne 7. bfiezna 2013 byl na
schÛzi Zastupitelstva mûsta
Letovice schválen rozpoãet
mûsta na rok 2013 jako vy-
rovnan˘. Do té doby hospo-
dafiilo mûsto na základû roz-
poãtového provizoria. Na
podzim roku 2012 sice byly
snahy vedení mûsta schválit
rozpoãet jiÏ na prosincovém
zastupitelstvu, ale vzhledem
k neznalosti hospodafiení ro-
ku 2012 bylo schválení roz-
poãtu v prosincovém termí-
nu neprÛchozí. V rozpoãtu
byly zafiazeny pouze nutné
v˘daje na zaji‰tûní chodu
mûsta a ve velmi omezeném
mnoÏství investiãní akce.
Abychom se vyvarovali velkému mnoÏství
rozpoãtov˘ch opatfiení, pfiistoupilo se na
rozpoãtové provizorium.

Na konci ledna 2013 byla jiÏ známá sku-
teãnost roku 2012  - naãeÏ bylo zji‰tûno, Ïe
nám do leto‰ního rozpoãtu pfiejde navíc fi-
nancováním ãástka více jak 10 mil. Kã.
Upravili jsme pÛvodní verzi rozpoãtu o nav˘-
‰ené zdroje 10 mil. Kã a tím se nám podafiilo
sestavit rozpoãet s fiadou investiãních akcí.

Rozpoãet roku 2013 v pfiíjmové ãásti po-
ãítá s novelou RUD (rozpoãtové urãení da-
ní). Mûsto nav˘‰ilo daÀové pfiíjmy oproti
roku 2012 zhruba o 6,5 mil. Kã. MFâR si-
ce prognózuje nav˘‰ení daÀov˘ch pfiíjmÛ
mûstu Letovice o zhruba 15 mil. Kã, nicmé-
nû z dÛvodÛ opatrnosti jsme nadsadili roz-
poãet pouze o 6,5 mil. Kã. K tomuto opatr-
nému pfiístupu jsme pfiistoupili pfiedev‰ím
z dÛvodu stále pokraãující stagnace ãeské 
ekonomiky. Pfiíli‰ nevûfiíme, Ïe se podafií
státu vybrat více na daních a Ïe mûsto tudíÏ
získá prognózovan˘ch 15 mil. Kã navíc.
Nastane-li tato situace, rádi budeme opravo-
vat rozpoãet k lep‰ímu a podafií se nám zre-
alizovat více investiãních akcí prospû‰n˘ch
pro zkvalitnûní Ïivota v Letovicích.

Ve v˘dajové ãásti se poãítá s nûkolika 
investiãními akcemi:
- Oprava chodníku na ul. NádraÏní - v˘‰e
investice 2 mil. Kã (nutná investice vyvola-
ná pfiekládkou vod. fiádu).
- Toãna Slatinka – 1,2 mil. Kã.
- Koupû zametacího vozu – 4,8 mil. Kã (na
koupi byla díky snaze vedení mûsta získá-
na dotace ve v˘‰i 4 mil. Kã). VÛz dostanou
do uÏívání Technické sluÏby (pfiísp. org.
mûsta Letovice).
- Oprava vstupu do základní ‰koly - 1,6 mil.
Kã.

- Investiãní pfiíspûvek SVAK na rekon-
strukci vodovodu na ul. Jevíãská – 2,3
mil. Kã.
- Zbudování nové alternativní zahrady
v M· Komenského – 1,25 mil. Kã (dotace
750 tis. Kã, podíl mûsta 500 tis. Kã).
- Rozsáhlá rekonstrukce sociálního zafiízení
v M· Tfiebûtín - 1,5 mil. Kã.
- Varovn˘ protipovodÀov˘ systém – 1,3
mil. Kã.
- Zbudování ‰aten SDH – 1,2 mil. Kã.

V rozpoãtu jsou také naplánované v˘-
znamné v˘daje na místní ãásti – v˘daje pfie-
dev‰ím spoãívají v opravách místních ko-
munikací.

V leto‰ním roce se téÏ poãítá s v˘stavbou
sbûrného dvora odpadÛ, na které mûsto zís-
kalo v˘znamnou dotaci od ministerstva Ïi-
votního prostfiedí. Zbudování tohoto dvoru
bude pfiínosem nejen z ekologického hledis-
ka, ale také tu budou vytvofiena nová pra-
covní místa.

V rámci podpory sportu jsou v rozpoãtu
zafiazeny následující dotace:
- TJ Sokol Letovice - 500 tis. Kã na spor-
tovní haly, 50 tis. Kã na organizaci jiÏ tra-
diãního závodu draãích lodí
- Dotace na mládeÏ - 110 tis. Kã
- Dotace na podporu sportu - 110 tis. Kã

Mûsto se také zafiadilo do projektu
Odznak zdatnosti olympijsk˘ch vítûzÛ.
Projekt má zasáhnout v‰echny generace,
ale pfiedev‰ím je zamûfien na dûti v základ-
ní ‰kole. Dûti podstoupí rÛzné pfiedná‰ky
s olympijsk˘mi vítûzi a budou s nimi spor-
tovat. Cílem projektu je motivovat dûti
k vût‰í sportovní aktivitû prostfiednictvím
pfiíkladÛ znám˘ch sportovních osobností.

MÚ Letovice – finanãní odbor
Foto: Petr Neãas

Rozpoãet mûsta Letovice
pro rok 2013

19. 4. 2013 v 18.30 hod. – Kulturní
dÛm -  Paliãkovaná krajka z tónÛ
a slov – koncert KPH Bena HavlÛ –
pûtifiad˘ xylofon/Zdenka Procház-
ková mluvené slovo. 
Vstupné: 80,- Kã/ 60,- Kã
20. 4. 2013 v 9.00 hod. –
Pfiehrada Kfietínka – parkovi‰tû
u hráze
Úklid okolo pfiehrady Kfietínky
23. 4. 2013 v 10.00 hod. –
Kulturní dÛm - Jak víla
Modrovláska splnila tfii pfiání.
Divadlo HP Praha. 
Vstupné: 40,- Kã
26. 4. 2013 v 19.00 hod. –
Kulturní dÛm -  Rock n Roll ta-

dy bude i kdyÏ my uÏ tady nebu-
deme. Karel Kahovec, Viktor
Sodoma a skupina George &
Beatovens. 
Vstupné: 150,- Kã/120,- Kã     
2. 5. 2013 v 19.00 hod. – Kulturní
dÛm- Talk show – Ivo ·moldas/
Jitka Asterová. 
Vstupné: 150,- Kã/ 120,- Kã
10. 5. 2013 v 18.00 hod. –
Kulturní dÛm- VernisáÏ v˘stavy
obrazÛ Václava JeÏka
14. 5. 2013 v 10.00 hod. –
Kulturní dÛm – Radovanovy ra-
dovánky. Divadlo VûÏ Brno.
Vstupné: 40,- Kã

MKS Letovice

MKS Letovice
zvou:

ZasnûÏené Velikonoce? V Letovicích  „kvetly vajíãkovníky”
Dûti z Letovick˘ch matefisk˘ch ‰kol a druÏin velikonoãnû nazdobily stromy – vajíãkovníky.

FotoreportáÏ na www.listyregionu.cz

Koncert VISACÍ ZÁMEK  tour  30. v˘roãí 
20. 4. 2013  19.30  KD Letovice

Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Letovice, 
AK elektro Letovice, Restaurace Koupali‰tû Letovice.

Foto: Petr Neãas
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V Olomuãanech se dafiilo keramice
Olomuãanskou keramiku kdysi znali li-

dé po celém svûtû. Od dob její v˘roby
v‰ak uplynulo uÏ více neÏ sto ‰edesát let.
Pfiesto se mnoho v˘robkÛ zachovalo ve
skvûlém stavu dodnes.

„V dobû, kdy uÏ dávno pohasla sláva
velk˘ch manufaktur, které vyrábûly jem-
né fajánse, a kdy uÏ na Moravû postupnû
zanikaly továrny na kameninové nádobí,
vznikla v Olomuãanech továrna na hlinû-
né zboÏí,” pí‰e Vladimír ·ujan v publika-
ci Olomuãanská keramika(2003, Obecní
úfiad Olomuãany). Autor mluví o polovinû
devatenáctého století. V té dobû Petr
Eugen Selb a Carl Gustav Lenk postavili
vût‰í keramickou dílnu na horním konci
obce. Jejich podniku se ale nedafiilo, pro-
toÏe toho majitelé o v˘robû keramiky moc
nevûdûli. Proto se po pár letech dostala
dílna do rukou rodiny SchützÛ.

Karel Schütz dílnu roz‰ífiil o dvoupat-
rovou tovární budovu a podnik zafiídil pro
své dva syny, Ludvíka a Arnolda. Ti spo-
lu na konci padesát˘ch let zaloÏili ob-
chodní spoleãnost a pojmenovali ji
Gebrüder Schütz.

Olomuãanská továrna vyrábûla rÛzné
typy zboÏí. Zpoãátku to bylo jen hnûdé
kuchyÀské nádobí. Ale uÏ tehdy bratfii 
usilovali o v˘robu jemnûj‰í keramiky.
Ov‰em olomuãanská hlína se k takov˘m
v˘robkÛm nehodila. Proto bratfii zaãali
dováÏet hlínu aÏ od Îatce a pozdûji
z Libojí u Celje v dne‰ním Slovinsku.
Tam postavili na zaãátku sedmdesát˘ch
let sesterskou továrnu, ve Vídni pak vybu-
dovali umûleck˘ ateliér, kde vznikaly ná-
vrhy a modely v˘robkÛ.

Nejvût‰ího rozkvûtu a obliby dosáhla
olomuãanská keramika v letech 1880 aÏ
1890. Poté si bratfii majetek rozdûlili.

Olomuãanskou továrnu dostal Arnold.
Ludvík si ponechal továrnu v Libojích.
Továrnu v Olomuãanech, která byla dále
vedena pod firmou „Bratfii Schıtzové”,
pfiedal Arnold Schıtz v roce 1898 zeti
Vilému Julinkovi a dcefii Franti‰ce. Ti
v roce 1901 pfiijali za spoleãníky Alfreda
Basche a Emila Mandla a v roce 1904
Oskara Basche, kter˘ ãasem získal cel˘
podnik. V roce 1909 se pfiestala
v Olomuãanech vyrábût jemná keramika
a továrna se omezila jen na v˘robu ‰amo-
tového zboÏí a tûÏbu hlíny, kterou
v roce 1948 pfievzaly Moravskoslezské
keramické závody v Brnû.

Je také zajímavé, Ïe po zastavení v˘-
roby jemné keramiky zfiídili manÏelé
Julínkovi na ãásti pozemkÛ továrny od-
bornû zaloÏenou zahradu a zde se vyvi-
nul podnik na pûstování trvalek. Tyto
plantáÏe trvalek v roce 1945 i s tovární
budovou pfievzala Vysoká ‰kola zemû-

dûlská v Brnû. Dnes
v tûchto prostorách
je zfiízeno Stfiedisko
okrasné zelenû a
arboret, zahradnic-
tví Olomuãany pfii
·kolním lesním
podniku MasarykÛv
les Kfitiny.

V poãátku se
v Olomuãanech vy-
rábûlo jen „obyãejné
hnûdé kuchyÀské
nádobí a obyãejná
bílá kamenina , tak
zvaná selská kame-
nina”. ZboÏí tohoto
druhu ‰lo jistû dobfie

na odbyt, bylo bez velk˘ch zmûn vyrábû-
no po dobu asi 40 let a stalo se pro
Olomuãany typick˘m v˘robkem. Tvarovû
to byly talífie, mísy, dÏbány, hrnky na ká-
vu, nízké ‰iroké ‰álky se dvûma ou‰ky
(koutÀáky)  a vût‰í hrnce. V̆ zdobu tvofiil
obyãejnû vûncov˘ ornament na okraji ta-
lífiÛ a mís nebo probíhající stfiedem v˘du-
tû hrnkÛ a dÏbánÛ. Ve vûnci nikdy nechy-
bûla rÛÏová stolistá rÛÏe, umístûná ve
stfiedu, a pak kopretinovité, ostfie oranÏo-
vé a modré kvûty doplnûné zelen˘mi listy.

Mimo v˘robu lidové keramiky proslula
olomuãanská továrna v˘robou kachlo-
v˘ch sporákÛ a kachlov˘ch kamen. Za 
vrcholné dílo v odvûtví v˘roby kamen lze
povaÏovat dvoje velká kamna v zámku ve
Kfitinách.

V duhé polovinû 19. století se i v tvor-
bû návrháfiÛ olomuãanské keramiky obje-
vuje napodobenina renesanãní italské ma-
joliky. Z tohoto období se zachovalo nû-

kolik pûkn˘ch, reliéfy bohatû zdoben˘ch
dekorativních talífiÛ. Ve vût‰í mífie v‰ak
byly napodobovány nûmecké port˘nské
kameniny. Byly to vysoké dÏbány s úz-
k˘m hrdlem, zdobené buì ploch˘m relié-
fem nebo hlubokou rytou kresbou. V se-
dmdesát˘ch letech podlehli i víden‰tí ná-
vrháfii olomuãanské keramiky okázalému
stylu malífie Hanse Makarta, kter˘ svá dí-
la pfieplÀoval dekorativními prvky.
Tvorba olomuãanské keramiky propadla
snaze po vytvofiení honosné, efektní for-
my, doplnûné ‰irokou stupnicí svítiv˘ch
barev. Z této doby pocházejí dekorativní
vázy, bohatû zdobené mu‰lemi, rÛzn˘mi
závity a plastick˘mi ornamenty, stolní
podnosy, kvûtináãe na umûlé palmy, 
reliéfnû zdobené nástûnné talífie, jídelní
a kávové soupravy s glazurami rÛzn˘ch
barevn˘ch odstínÛ. To v‰echno Ïádala
tehdej‰í móda a vkus.

Po roce 1884 nastoupil ve Vídni nov˘
smûr, naturalismus, a po nûm vídeÀská se-
cese. Tímto dekorativním stylem, v nûmÏ
se rozbujela ornamentální v˘zdoba v‰eho
v nejÏivnûj‰ích barvách, je proniknuto po-
slední údobí v˘roby olomuãanské kerami-
ky.

Obûtavostí místních obãanÛ vzniklo
v Olomuãanech vkusnû instalované
„Muzeum olomuãanské keramiky”,
v nûmÏ je  kolem 250 pfiedmûtÛ, nûkolik
také z továrny v Libojích. Zaniklou v˘ro-
bu olomuãanské keramiky nám dodnes
pfiipomínají také individuálnû fie‰ené ta-
bulky s domovními ãísly, které jsou
v Olomuãanech k vidûní.

Zpracováno dle knihy : Vladimír ·u-
jan, Olomuãanská keramika, 2003, vyda-
vatel Obecní úfiad v Olomuãanech.

spav

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
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Kulturní zafiízení mûsta Boskovice
Kulturní zafiízení mûsta Boskovice

(KZMB) sluãují více pracovi‰È; stálé i let-
ní kino, knihovnu, Zámeck˘ skleník
a hvûzdárnu. V leto‰ním roce oslaví kni-
hovna 150 let knihovnické ãinnosti
v Boskovicích a populární Husí slavnosti
se uskuteãní v jubilejním 10. roãníku.
KZMB vede PaedDr. Oldfiich Kováfi, kte-
rého jsem se zeptal:

Pane fiediteli, rok 2013 je pro KZMB
rokem jubilejním, kromû Husích slav-
ností a pÛldruhého století knihovny je to
také 20 let, kdy jste zaãal pÛsobit v kul-
tufie v Boskovicích.

Ano, po 12 letech pedagogické ãinnos-
ti v Brnû na Pedagogické fakultû MU jsem
se v roce 1993 vrátil do Boskovic. Vyhrál
jsem konkurz na místo fieditele Mûstské
knihovny, která byla tehdy umístûna na
Hradní ulici. V roce 1999 do‰lo ke slouãe-
ní dosud samostatn˘ch subjektÛ Mûstské
správy kin, Mûstské knihovny, Mûstského
kulturního stfiediska a informaãního stfie-
diska pod zastfie‰ující organizaci Kulturní
zafiízení mûsta Boskovice, kde od poãátku
pÛsobím ve funkci fieditele. 

KdyÏ se ohlédnete k poãátkÛm tohoto
období, co v‰e se zmûnilo?

Pokrok, zvlá‰È v technickém vybavení
pracovi‰È, je obrovsk˘. V dobû mého nástu-
pu do knihovny tvofiily technické vybavení
4 psací stroje, dnes mají uÏivatelé k dispo-
zici studovnu vybavenou poãítaãi s pfiipoje-
ním na internet. Evidenci knih i vyhledává-
ní umoÏÀuje moderní software Clavius; no-
v˘ katalog Carmen mohou zájemci pouÏí-
vat prostfiednictvím internetu pfies webové
stránky knihovny. Knihovna se z Hradní 
ulice pfiestûhovala na námûstí 9. kvûtna; je
pravda, Ïe tyto prostory nejsou od poãátku
dostaãující, ale o moÏnostech získání nové-
ho objektu pro moderní knihovnu 21. stole-
tí se stále jedná. V souãasné dobû uvolÀuje
mûsto prostfiedky pro stavbu sportovní haly
a je nutno tuto prioritu uznat, neboÈ zatím-
co v Boskovicích knihovna je, i kdyÏ ve
stísnûném prostoru, tak hala zde chybí.

Kino Panorama jsme jiÏ v roce 2010
vybavili nejmodernûj‰í digitální aparatu-
rou s vysok˘m rozli‰ením 4K, nabízíme
plnohodnotnou 3D projekci, stfiíbrné plát-
no, tím v‰ím  jsme si s pfiedstihem zajisti-
li dal‰í bezproblémov˘ technick˘ i pro-
gramov˘ chod stálého kina. Po oslavách
50 let letního kina následovala otázka, jak
dál s tímto areálem, kter˘ je umístûn
v nádherném pfiírodním prostfiedí, av‰ak
zub ãasu poniãil v˘bavu hledi‰tû i zázemí.
Pro následující roky je vypracován plán
oprav; rekonstrukce se doãká hledi‰tû
a postupnû se vybuduje i nové zázemí,
vãetnû ‰aten pro vystupující. V plánu je
také variabilní oplocení areálu.

V oblasti pofiádání kulturních akcí do‰lo
také k v˘razn˘m zmûnám k lep‰ímu. Od pÛ-
vodního schematu pofiádání nûkolika akcí
v sezonû jsme pfie‰li k celoroãnímu provozu.
V roce 2002 byl opraven Zámeck˘ skleník,
kter˘ pro na‰e úãely nahradil Sokolovnu,
pfiedanou spolku Sokol. Zámeck˘ skleník
v souãasné dobû hostí vût‰inu v˘znamn˘ch
kulturních akcí ve mûstû.  

Které akce mají nejvût‰í úspûch?
V parku u Zámeckého skleníku pofiá-

dáme pfies léto nedûlní promenádní kon-
certy, pro dûti je to cyklus pohádek
Boskovick˘ hfiebínek, kter˘ probíhá v lé-
tû na zámku, v zimû pokraãuje dal‰ími
hran˘mi pohádkami v Zámeckém sklení-
ku. Stali jsme se spoluorganizátory akcí
pofiádan˘ch Unijazzem, podporujeme
Ibéricu, spoluorganizujeme Concentus
Moraviae. Leto‰ní jiÏ 10. roãník Husích
slavností bude programovû velmi zajíma-
v˘ a doufám, Ïe kdyÏ vyjde poãasí, tak by
mohla b˘t pokofiena i doposud rekordní
náv‰tûvnost z roku 2012. Vánoãní jar-
mark, rozsvícení vánoãního stromu na
námûstí, to jsou akce, které v poãátcích
nav‰tûvoval hlouãek divákÛ; díky pouta-
vému programu a v pfiípadû jarmarku
i poãtu atraktivních stánkÛ, jsou to nyní
velmi populární akce, námûstí b˘vá zcela
zaplnûno. Silvestrovské promítání filmÛ
v letním kinû, které nám pomáhá propa-

govat rádio Petrov, téÏ láme v posledních
letech v‰echny divácké rekordy.

V˘roãí 150 let knihovny je v˘znamné
jubileum, chystáte nûjaké oslavy?

Ve druhé polovinû 19. století se vla-
stenci scházeli ke ãtení denních listÛ
a knih ve farní kaplance u p. Libora
Scholze. Z fiad tûchto nad‰encÛ vze‰el ná-
vrh na zaloÏení prvního ãeského ãtenáfi-
ského spolku v Boskovicích. Pfied 150 le-
ty, dne 1. listopadu 1863 se konala usta-

vující schÛze „Velena” a to v „slovanské
ãítárni boskovické”, která byla umístûna
v domû Franti‰ka Kuãery na námûstí.

To byly poãátky knihovnické ãinnosti
v Boskovicích. K tomuto v˘roãí chystáme
v fiíjnu t˘den akcí, které ukáÏou nejen his-
torii, ale také souãasnost na‰í knihovny.
Bude vydána zvlá‰tní publikace a ãtená-
fiÛm ListÛ regionÛ mohu slíbit dal‰í po-
drobné informace k tomuto jubileu.

Pane fiediteli, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, foto: archiv KZMB

¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi. 

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

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 âtvrtek  10.00 – 17.00

Aktuální téma: V RÁJI POLÉVEK
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Paní fieditelko, co je náplní práce
SOkA?

Na‰e pracovní povinnosti jsou stanove-
ny zákonem o archivnictví a spisové sluÏ-
bû. Hlavní náplní je archivování píse-
mn˘ch materiálÛ urãen˘ch orgánÛ státní
správy. Pfiedev‰ím pak obecních, mûst-
sk˘ch a okresních úfiadÛ, dále soudÛ, zá-
kladních a stfiedních ‰kol na území okresu
Blansko. Dále uchováváme i písemné po-
zÛstalosti cechÛ, rÛzn˘ch spolkÛ, zemû-
dûlsk˘ch druÏstev a dal‰ích subjektÛ.
Mnohé zajímavé archiválie jsme získali
také díky nálezÛm obãanÛ.

Pokud bych to mûla vyjádfiit ménû 
úfiední fieãí, tak se zab˘váme pamûtí náro-
da; zaji‰Èujeme fakta z dob minul˘ch a
ukládáme informace ze souãasnosti tak,
aby byly dostupné na‰ím potomkÛm.

Jak staré jsou tyto archivní písemnosti?  
Ná‰ nejstar‰í dokument pochází z roku

1463, je to pergamenová listina vydaná ães-
k˘m králem Jifiím z Podûbrad, kterou udûlil
mûstu Boskovice právo pofiádat v˘roãní 
trhy. Pro nejstar‰í období jsou obvykle do-
chovány listiny, souvislej‰í fiady písemností
pro jednotlivé obce se datují od r. 1850.
Badatelsky atraktivní jsou obecní kroniky,
které jsou obvykle psány od 20. let 20. sto-
letí, ãasto zachycují i mnohem star‰í období.  

·kolní kroniky jsou star‰í, zaãaly se
psát jiÏ od poãátku 19. století, ov‰em zda-
leka ne na v‰ech ‰kolách v na‰í oblasti.

vost a sebevzdûlávání; u star‰ích dokumentÛ
pak znalost nûmãiny, latiny a star˘ch písem,
napfiíklad kurentu. Dfiív, neÏ se na nás obrátíte,
je nutné, abyste si ujasnil, co pfiesnû chcete na-
jít; tedy jaké údaje, z jakého období. Pro toto
bádání se vyuÏívají vût‰inou dokumenty evi-
dence obyvatel z obecních archivÛ, pozemko-
vé knihy, uÏiteãné mohou b˘t i obecní a ‰kolní
kroniky. SvÛj poÏadavek nám mÛÏete sdûlit 

e-mailem, nebo osobnû; pokud tyto spisy bu-
deme mít, nachystáme je pro va‰í dal‰í náv‰tû-
vu. V pfiípadû, Ïe poÏadované spisy nemáme,
mÛÏeme alespoÀ poradit, v kter˘ch dal‰ích 
archivech by mohly b˘t uloÏeny. V̆ znamnou
pomocí pro zájemce o rodopis jsou internetové
stránky actapublica.eu, kde jsou zdigitalizová-
ny i staré matriky z okresu Blansko.

Pokud nûkdo najde, tfieba na pÛdû,
staré listiny, mÛÏe je pfiinést?

Jistû, je velmi dÛleÏité, aby zajímavé do-
kumenty z minulosti nekonãili v popelnicích
nebo v kamnech. Jak˘koliv takov˘ materiál,
kter˘ nûkdo donese, posoudíme, nálezci vy-
svûtlíme, o co se jedná a pokud to bude
vhodné, tak ho v na‰em archivu i uloÏíme.

MÛÏete prosím uvést kontakt na vá‰ 
archiv?

Státní okresní archiv Blansko sídlí ve
starém Blansku na adrese Komenského 9.
Je to kousek za Ïelezniãním pfiejezdem za-
stávky Blansko mûsto. Badatelské hodiny
pro vefiejnost jsou v pondûlí a stfiedu 8:00 –
16:30. V ostatní pracovní dny po pfiedcho-
zí domluvû. Informace lze získat telefonic-
ky na ãísle 516 419 837, e-mailem na 
adrese soka_blansko@mza.cz, pfiípadnû na
na‰ich webov˘ch stránkách: www.mza.cz.

Paní fieditelko, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

Jaké je celkové mnoÏství písemností,
uloÏen˘ch ve va‰ich depozitáfiích?

Jedná se zhruba o 3,7 bûÏn˘ch kilomet-
rÛ archiválií. Evidováno je témûfi 100.000
evidenãních jednotek vãetnû jednotlivin,
které vytváfií 1.660 fondÛ. 

Kdo v‰echno vyuÏívá sluÏeb archivu?
Pfiedev‰ím provádíme úfiední re‰er‰e pro

státní instituce jako soudy, úfiady
pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch, pozemkové úfiady,
katastrální úfiady, mûstské úfiady
a dal‰í státní orgány. Napfiíklad
pfii rozhodování v restituãních
kauzách mûly na‰e dokumenty
rozhodující v˘znam. Dále jsou
to studenti, ktefií u nás vyhledá-
vají podklady pro své roãníkové
ãi diplomové práce a samozfiej-
mû i jednotlivci; badatelé, ktefií
napfiíklad vytváfiejí vlastní ro-
dinné kroniky ãi kroniky obcí
a rÛzn˘ch spolkÛ. 

Jak mám postupovat, kdyÏ
budu chtít zjistit nûjaké údaje
napfiíklad o sv˘ch pfiedcích?

Genealogie je v souãasnosti
módní koníãek, mediálnû podpo-
rovan .̆ Je tfieba ov‰em vûdût, Ïe se
jedná ãasto o velmi zdlouhavé bá-
dání, které vyÏaduje velkou trpûli-

PhDr. BoÏena Kováfiová ukazuje Pamûtní
knihu mûsta Blanska.

Státní okresní archiv Blansko
Státní okresní archiv (SOkA) Blansko spadá organizaãnû pod Moravsk˘ zemsk˘ archiv v Brnû. Od poãátku roku 2012 stojí v jeho ãele absolventka
oboru archivnictví MU v Brnû a zku‰ená pracovnice Moravského zemského archivu, PhDr. BoÏena Kováfiová, kterou jsem poÏádal o informace.
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Pojìme si tedy Parádní krámek pfied-
stavit. Momentálnû je to obchÛdek, ve kte-
rém najdete ãeské, ruãnû vyrábûné pro-
dukty. „Mûli jsme a stále máme chuÈ pod-
porovat tradiãní fiemeslo a ‰ikovné ruce.
Jedineãnost je to, co nám chybûlo v na‰ich
obchodech a rádi bychom ji vnesli do na-
‰eho krámku, tak, aby si kaÏd˘ na‰el to
své” vysvûtluje vÏdy usmûvavá majitelka
Parádního krámku Jana Takácsová.

A na jak˘ sortiment u nás narazíte?
V Parádním krámku najdete ‰irok˘ sor-
timent pfiedmûtÛ, které mÛÏete zakou-
pit jako originální, nápadit˘ dárek ne-
jen pro své blízké, kolegy a pfiátele, ale
také hlavnû pro sebe. 

Naleznete zde ruãnû vyrábûné ‰per-
ky z rÛzn˘ch materiálÛ jako napfiíklad
z korálek,  skla se stfiíbrem, dfieva nebo
cínu. Dekorativní a uÏitnou keramiku,
ruãnû barvené ‰átky z hedvábí ãi bavl-
ny pro parádu svoji, ale i tûch, které
máte rádi. Sekce relax nabízí voÀavé
produkty jako jsou originální ruãnû vy-
rábûná m˘dla z Moravského krasu, 
soli do koupele, levandulové voÀavé 
pytlíãky, vonné tyãinky, koupelové
i masáÏní oleje pro relaxaci ve vanû,
ale i hezké chvíle ve dvou ☺. âajové
chuÈové pohlazení Vám pfiipraví obrov-
sk˘ v˘bûr ãajÛ (bylinné, ãerné, zelené,
bílé a ovocné) od domácích firem

Gre‰ík ãi Sonnentor. Pro v‰echny znal-
ce a milovníky praÏené kávy je k mání
vyhledávaná a unikátní chuÈ kávy
Frolík v plechov˘ch dózách, které jistû
najdou vyuÏití i po jejím spotfiebování. 

Sortiment pravidelnû doplÀujeme
o vícestupÀové pivní speciály z Îe-
livského klá‰terního pivovaru a Varn-
sdorfského pivovaru Kocour. Jedná
se o skvûl˘ pivní záÏitek, kter˘ by
jste si nemûli nechat ujít. Pokud chce-
te b˘t informováni o aktuální pivní
nabídce, staãí zaslat Vá‰ kontaktní
mail, kter˘ najdete na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.paradnikra-
mek.cz. Budete tak okamÏitû infor-

ObchÛdek se jménem „Parádní krámek” byl otevfien v záfií loÀského roku. Najdete ho
v Boskovicích na ulici Kpt. Jaro‰e 22a, naproti prodejnû Mountfield. 

mováni o zam˘‰lené akci a budete
mít moÏnost objednat si pfiíjemn˘ dá-
rek pro svého chotû, pfiítele ãi tatínka. 

V na‰em Parádním krámku s „BABY
FRIENDLY” filozofií se mohou také za-
stavit kolemjdoucí maminky s koãárky
a mal˘mi dûtmi. S koãárkem lze do ob-
chodu najet, budete u nás vítáni i s ním.
Pro dûti máme v nabídce usmûvavé, ba-
revné obleãení od Veselé Nohavice, ruã-
nû háãkované ãepiãky a spoustu doplÀ-
kÛ pro Va‰e miminka. Pokud chcete po-
tû‰it mal˘m dárkem novopeãené rodiãe,
jste na správné adrese. Pro malé sleãny
nabízíme nápadité a jedineãné ponoÏky
s krajkami „Mike‰ky”. Jaro, léto, pod-
zim, zima… v Mike‰kách je stále prima.

Je jenom a jenom na Vás, kter˘m smû-
rem se bude ná‰ krámek ubírat a jak bude
rÛst. Va‰e pfiipomínky i zpûtné vazby jsou
pro nás velk˘m pfiínosem. Dûkujeme
Vám za nû. Pro na‰e zákazníky jsme pro-
dlouÏili i zavírací dobu do 18 hodin.

Parádní krámek crew se Vám rád bude
vûnovat i individuálnû po pfiedchozí telefo-
nické domluvû (tel.: 603 169 428).
ZákazníkÛm, ktefií uÏ ná‰ krámek nav‰tívi-
li, nakoupili u nás a stále nakupují, bychom
rádi v budoucnu nabídli VIP podmínky pro
jejich nákup. Tû‰í nás, Ïe se rozhodli pod-
porovat ná‰ Parádní krámek. Ná‰ personál
Vám zdarma a ochotnû vyrobí dárkov˘ ba-
líãek ze zboÏí, které si u nás vyberete. 

Tû‰íme se na Vás.
Vá‰ Parádní krámek

(komerãní sdûlení)

„ParáDní krámek”
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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 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 Ford Galaxy 1.9TD r. 2000, 
naj.183tkm, taÏné, stfiíbrn˘, 109 tis.Kã. Tel.: 605 529 478. 
Prodám ovocn˘ sad u Kufiimi, 2200m2 za 99 tis. Kã.
Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n.Dyjí, 
vhodn˘ k celoroã. rekr., 500 m od pfiehrady!
Celk.pl.382 m2, z toho obyt.pl.110 m2. Elektfi., topení
plyn, 2 x kuchyÀ, 2 x koupelna s wc, 2 pokoje,
obyt.podkr.,veranda, 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 velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, ja-
ko 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, 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. hmo-
ty, 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, 
úplnû 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. 
➨ Prodám Nokii 6300, moderní design, 
tlou‰Èka pouze 12 mm, velmi odoln˘ ocelov˘ kryt, fo-
toaparát, MP3 pfiehrávaã, bluetooth,USB,internet, pa-
mûÈ. 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 99500km), garáÏo-
vaná, 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 vzduchovku âZ Slavia 630 
s dalekohledem, málo pouÏívaná, cena dohodou. Tel.:
737 565 661. 
➨ Prodám star˘ vy‰ívan˘ obraz 76x56 cm 
v krásném rámu, cena dohodou. Tel.: 737 565 661. 

➨ 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˘, solidní 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, info@salonri-
scha.cz - moÏné zaslat foto bytu na email. 
➨ 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.: 608 764 042. 
➨ Vymûním slunn˘ byt 2+1 v OV v Boskovicích
za chladn˘ 1+1 v OV v Blansku. Doplatek dohodou,
tel.: 604 667 186.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ ·tíhl˘, sympatick˘, 39let, hledá bezva kamarádku, 
na hezké chvíle, vûk nerozhoduje, jen Blansko a oko-
lí. SMS na 702 339 822. 
➨ V· 64 let˘ muÏ 180/80, rozveden˘, mladist. vzhledu, 
sport. typ s autem, mal˘m psem i bytem hledá ‰tíhlej‰í
milou Ïenu s vlast. bydlením k váÏnému seznámení nej-
radûji z Blanska a okolí, Boskovic. Tel. 722 415 009.
➨ 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. 
➨ Sympatick˘, ‰tíhl˘, 40let, hledá bezva kamarádku
na hezké chvíle, vûk nerozhoduje, jen Blansko a oko-
lí, sms na 736 422 433. 

➨ 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. 
➨ 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.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ 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 nabídky pfiedem dûkuji, tel.: 608 437 094; 739
732 506. 
➨ Koupím dospûl˘ les. Tel.: 605 529 478. 
➨ 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 kou-
pím 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 mÛ-
Ïe b˘t kdekoliv na Blanensku, podmínkou je pouze
vlaková zastávka v obci. Prodala jsem dÛm a do
dvou mûsícÛ si musím nûco najít. S RK uÏ spolu-
pracuji. Z nabídek na internetu jsem si zatím nevy-
brala. Pracuji ve zdravotnictví, prosím email blecho-
vac@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. 
➨ 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 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 okamÏitému na-
stûhování min 40 m 2. oplocen˘ pozemek v chatû
wc, koupelna. I na tuhá paliva. Pokud moÏno bez
RK. Za rozumnou cenu. Nabídky na mail rybacko-
valenka@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

Na obrázku jsou dva rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v soutûÏi staãí
zaslat jeden (jak˘koliv) z tûchto dvou 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 6. 5. 2013

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

o FÉN NA VLASY
Cenu 

vûnovala
firma

SoutûÏte s Pozor!
Na Zelen˘ ãtvrtek

v Blansku na poliklini-
ce nebo v jejím okolí
jsem ztratila fietízek 

s pfiívû‰kem.
Prosím poctivého 

nálezce, aÈ se ozve.
Odmûna ho nemine.

Tel.: 731 322 907
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Îidé z Boskovic jsou dárkem Jaroslavu
Bránskému k Ïivotnímu jubileu

Pane doktore, nedávno jste osla-
vil kulaté jubileum a pokfitil novou
knihu Îidé z Boskovic.

Nevím, jestli to byl úmysl nebo ná-
hoda, Ïe pan nakladatel Dr. ·alé sta-
novil kfiest mé prozatím poslední
kníÏky právû na Velikonoãní nedûli
31. bfiezna a já den pfied tím oslavil
sv˘ch 85 let. Podíval jsem se na in-
ternet a tam jsem zjistil, Ïe Národní
knihovna âeské republiky eviduje
prozatím m˘ch 27 knih, pfiiãemÏ 28.
nemají v evidenci, takÏe právû po-
kfitûná kniha Îidé z Boskovic je pfies-
nû vzato 29. Zb˘vá tedy napsat jedi-
nou knihu do celkového poãtu tfiiceti.
Mohu prozradit, Ïe uÏ je hotová
a tisknout by se mûla v létû. 

Lze novou knihu nûjak krátce cha-
rakterizovat?

Nová kniha Îidé z Boskovic je
mozaikou dvaceti kapitol o rÛzn˘ch
námûtech. Jsou zde pfiíbûhy lidí,
ktefií v Boskovicích Ïili, událostí,
které se zde pfiihodily. Vût‰ina vy-
práví o Îidech, ktefií byli
s Boskovicemi spjati sv˘m pÛvo-
dem, ale ode‰li do zahraniãí – do
Anglie, USA, Izraele, Maìarska,
Slovenska a tam se sv˘m zpÛsobem
proslavili. Vyjmenovávat je zde ne-
má smysl, doporuãuji zájemcÛm,
aby si o nich pfieãetli. V knize také
ãtenáfi urãitû nalezne zcela pfiekva-
pující vûci, jako napfiíklad to, Ïe
Boskovice byly v 19. století prohlá-
‰eny posádkov˘m mûstem, Ïe zde
byla ubytována stálá vojenská po-
sádka, nebo se dozvûdí, Ïe
v Boskovicích b˘val bardón. Co to
bylo ten bardón? A dozvûdí se mno-
ho nov˘ch informací, napfiíklad
o zdravotní péãi ve starém Ïidov-
ském mûstû, o tom, Ïe zde byla Ïi-
dovská nemocnice, Ïe zde byl první
lékárník a mnoho dal‰ích a dal‰ích
zajímavostí ze v‰ech oborÛ – v˘-
tvarného umûní, literárních dílen
boskovick˘ch ÏidÛ, o operních zpû-
vácích.

Kniha Îidé z Boskovic je mou dru-
hou velkou knihou na toto téma. Pfied
nedávnem mnû napsal jeden univer-
zitní profesor z Prahy, kterému jsem
hledal jeho potomky, Ïe má první
kniha o Îidech v Boskovicích je le-
gendární. Tak doufám, Ïe i toto po-
kraãování bude jednou legendární. 

Pane Bránsk˘, Va‰e jubileum
i kfiest nové knihy probûhlo v ãase ve-
likonoãním. Máte nûjakou zajímavost
ve vztahu Ïidovství a Velikonoce?

Letos mnû pfied Velikonocemi po‰-
ta doruãila balíãek od jednoho z pra-
covníkÛ Ïidovského muzea v Praze.
V tomto balíãku jsem na‰el krabici

macesÛ s poznámkou – Made in
Izrael, a to jenom proto, Ïe jsem se
svému známému z Ïidovského muzea
zmínil o sv˘ch vzpomínkách, jak
jsme vÏdy o Velikonocích dostávali
od Ïidovsk˘ch kamarádÛ jejich mace-
sy. A proã právû macesy? 

Pesach ãasto naz˘van˘ „Svátek ne-
kva‰en˘ch chlebÛ” nebo nesprávnû
„Ïidovské Velikonoce” je jedním z nej-
dÛleÏitûj‰ích Ïidovsk˘ch svátkÛ, slou-
Ïící jako pfiipomínka vyvedení Izraele
z egyptského otroctví. Podle Tóry
Izraelci opustili Egypt tak rychle, Ïe
jim nestaãilo vykvasit tûsto pfiipravené
k peãení chleba. Upekli proto chléb
z tûsta nevykva‰eného - v podstatû
placky z mouky rozdûlané ve vodû –
macesy. Maces je dodnes jedin˘ typ
„chleba”, kter˘ se o Pesachu mÛÏe jíst.

Pane doktore, mÛÏete na závûr
ãtenáfiÛm prozradit, proã jste se tak

podrobnû zab˘val ve své literární
tvorbû právû Ïidovskou tématikou?

Cítil jsem se povinen jako rodák
z Boskovic a rodák dokonce z domu,
kter˘ stojí dodnes v Ïidovském b˘va-
lém mûstû, upozornit na existenci té-
to men‰iny jazykové i náboÏenské,
která existovala v Boskovicích a zna-
menala pro Boskovice znaãn˘ pfiínos
jak po stránce materiální, Îidé u nás
zaloÏili kapitalistickou velkov˘robu,
tak po stránce kulturní. A to v nejrÛz-
nûj‰ích oblastech – umûní, spoleãen-
ském Ïivotû, a koneckoncÛ i svou
vlastní Ïidovskou kulturou. 

VáÏen˘ pane Bránsk˘, za mûsíãník
Listy regionÛ i za v‰echny ãtenáfie Vám
pfieji hodnû ‰tûstí, pevné zdraví a pe-
vnou ruku pfii psaní dal‰ích knih, je-
jichÏ poãet urãitû neskonãí na tfiicítce.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

PhDr. Jaroslav Bránsk˘ na kfitu nové knihy Îidé z Boskovic.

Pfiebal nové knihy Îidé z Boskovic.

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%      
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Zahradnictví Lebi‰, s.r.o.,
které sídlí na Dukelské ulici
v Boskovicích, ãekají v roce
2013 v˘razné zmûny. Co nového
mohou náv‰tûvníci oãekávat,
prozradil majitel Petr Lebi‰:

Po nemoci, která dlouhodobû omezila
moje aktivity, se opût vracím ke své prá-
ci. O dal‰ím podnikání mám zcela no-
vou pfiedstavu, v‰e pfiedûlávám a mûním
tak, abych nabídl nûco jiného, odli‰ného
od bûÏné nabídky v okolí. Chci ve vût-
‰ím rozsahu pûstovat a nabízet léãivé
byliny, a to ani ne kvÛli v˘dûlku, ale
kvÛli osvûtû; rád bych nauãil zájemce
bylinky nejen pûstovat, ale také vhodn˘-
mi zpÛsoby zpracovávat.

Chci vyuÏít sv˘ch bohat˘ch zku‰e-
ností s tvorbou v˘stavních expozic, kte-
ré jsem v prÛbûhu let získal na mnoha
zahradnick˘ch v˘stavách a pfiedev‰ím
na populární Flofie v Olomouci. V̆ stavy
Flora v Olomouci jsem se poprvé úãast-
nil jiÏ v roce 1987 a od té doby jsem za
ztvárnûní sv˘ch expozicí získal mnoho
ocenûní a medailí; z nichÏ 8 bylo zla-

t˘ch. JiÏ nyní, v prvních jarních mûsí-
cích, ãekají náv‰tûvníky na‰eho areálu
na Dukelské ulici peãlivû pfiipravené ex-
pozice kvûtin i bylin. 

Tyto prodejní expozice jsou rozdûle-
ny na dvû ãásti – venkovní a skleníková. 

V ãásti venkovní budou postupnû bû-
hem sezony vystavovány balkonové
a dal‰í ozdobné kvûtiny. Jako zcela no-
v˘ sortiment zde budou zmiÀované léãi-
vé byliny. Nejen kvûtiny, ale také byliny
si budou moci zákazníci koupit. V pfií-
padû bylinek dostanou navíc pfiesné in-
strukce jak je pûstovat, sklízet a hlavnû,
jak˘m zpÛsobem je vyuÏít pfii pfiípravû
léãebn˘ch esencí, tinktur a ãajÛ, tak, aby
se tyto byliny staly úãinnou podporou
du‰e i tûla.

Ve skleníku najdou na‰í hosté citlivû
aranÏovanou v˘stavu mnoha okrasn˘ch
rostlin; bude se opût jednat o prodejní
expozici. Tuto expozici mám v úmyslu
provozovat celoroãnû; v zimních mûsí-
cích zde bude v˘stava fotografií rÛzné-
ho sortimentu kvetoucích balkonov˘ch
rostlin. To umoÏní zájemcÛm vãas si vy-
brat vhodné druhy pro odbûr na jafie.
V pfiedvánoãní dobû poãítám s otevírací dobou do veãerních hodin, která umoÏní

náv‰tûvu tûm, ktefií se vrací z nákupÛ
v supermarketech. 

V roce 2010 jsem uspofiádal na námûs-
tí v Blansku velkou v˘stavu okrasn˘ch
rostlin, která trvala 10 dnÛ a mûla velk˘ 
ohlas. Letos jsem se starostou mûsta
Letovice dohodl svou úãast na provedení
kvûtinové v˘zdoby námûstí v Letovicích.
Tento úkol jsem pojal jako v˘zvu pro vy-
tvofiení dal‰í krásné kvûtinové expozice.
V tomto pfiípadû to v‰ak bude dlouhodobá
v˘stava, trvající celou letní sezonu, zhru-
ba 5 mûsícÛ. JiÏ v bfieznu a nyní v dubnu
vysazujeme potfiebné kvûtiny; ãást bude
umístûna ve v˘stavních válcích a ko‰ích,
které jsou m˘m vlastním patentem.
Domnívám se, Ïe Letovice získají kvûti-
novou v˘zdobu svého námûstí v provede-
ní, jaké nemá v republice obdobu.

Do na‰eho zahradního areálu na
Dukelské ulici v Boskovicích chci pozvat
v‰echny zájemce; aÈ jiÏ se pfiijdou pouze

podívat na prodejní expozice venkovní
i skleníkové, nebo pfiijdou nakoupit v na‰í
prodejnû. Na v˘bûr mají bohat˘ sortiment
kvûtin, zeleniny, bylin a také v‰echny po-
tfiebné pomÛcky, ochranné pfiípravky
a hnojiva. Mohu doporuãit univerzální hno-
jivo s ‰irok˘m rozsahem pouÏití, nebo v˘-
robky systému Lebi‰: zavlaÏovací truhlíky,
drÏáky, kvûtináãe a tfieba i novinku – kvûti-
nov˘ stavebnicov˘ válec, kter˘ je kvalitnûj-
‰í neÏ dováÏené a na rozdíl od nich zaplatí
zájemce místo cca 25 tisíc jen 7,5 tisíce Kã.

Na‰e zahradnictví má otevfieno den-
nû od 8 do 18 hodin, více informací vãet-
nû kontaktÛ naleznou zájemci na na-
‰ich webov˘ch stránkách www.lebis.cz,
jejichÏ vzhled i obsah bude prÛbûÏnû
také inovován. Dotazy zodpovíme téÏ
na telefonních ãíslech 516 452 192 nebo
721 601 102. Osobní poradenství Petra
Lebi‰e je dostupné na ãísle 602 525 807.

Text a foto: ph
(komerãní sdûlení)  

Vstup do skleníkové expozice.

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.

„KRISTALON  je zastaral˘, pfiekonan˘, 
nemoderní ale hlavnû P¤EDRAÎEN .̄
NABÍZÍM: Profi Krystalické hnojivo 

FERT univerzal za SUPER cenu 54 Kã (500 g), 
startovací hnojivo za 35 Kã (500 g)”

Petr Lebi‰

Zahradnictví LEBI·, s.r.o. 
Dukelská 16, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 192, 721 601 102
e-mail: lebis@lebis.cz

www.lebis.cz

Nová tváfi zahradnictví Lebi‰
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Pane Kejíku, které hlavní úspû-
chy máte na svém kontû za posled-
ní dobu?

Loni v kvûtnu jsem na mezinárod-
ním mistrovství âR zvítûzil v katego-
rii muÏÛ do 94 kg a to v obou soutû-
Ïích – národní i mezinárodní. V̆ kony
170 kg v trhu a 140 kg v nadhozu
jsem se stal Mistrem âR.

Na ME juniorÛ do 23 let, které se
na pfielomu listopadu a prosince ko-
nalo v Izraeli ve mûstû Eilat, jsem se
probojoval na 7. místo. 

Letos v bfieznu jsem se úãastnil
soutûÏe âEZ ligy ve vzpírání druÏ-
stev muÏÛ sk. B, jako ãlen druÏstva
TJ Bonatrans Bohumín. Po tomto ko-

Rodák z Boskovic, tfiiadva-
cetilet˘ absolvent Fakulty
sportovních studií MU v Brnû
Bc. Tomá‰ Kejík, úspû‰nû po-
kraãuje ve své sportovní kari-
éfie. Loni získal titul Mistra re-
publiky, byl úspû‰n˘ na ME
v Izraeli a letos byl zafiazen do
reprezentaãního druÏstva âR.
PoÏádal jsem ho o odpovûì na
pár otázek.

le jsme na druhém místû za SKV
Baník Havífiov.  

Pod kter˘mi kluby teì pÛsobíte?
V soutûÏích jednotlivcÛ je to stále

TJ SOUZ Boskovice, ve druÏstvech
jsem ãlenem TJ Bonatrans Bohumín
a nyní jsem také ãlen reprezentaãního
celku âR. 

PoloÏím Vám otázku, na kterou asi
odpovídáte ãasto – jak dlouho se
vzpírání vûnujete a co Vás k tomuto
silovému sportu pfiivedlo?

Zaãínal jsem ve 12 letech; jako klu-
ka mû bavil sport v‰eobecnû, hrál jsem
fotbal, vûnoval se atletice a zkou‰el
víc kolektivních sportÛ. U vzpírání mû
zaujala atmosféra pfii trénincích, to
vzájemné hecování a soutûÏivost;
i kdyÏ se jedná o individuální sport, ve
vzpírárnách se schází dobrá parta.
SoutûÏí se nejen v jednotlivcích, ale
i v druÏstvech, coÏ asi není moc zná-
mo. Pak je také dÛleÏité zvládnout
psychiku, coÏ ãasto není zcela jedno-
duché. Musím ale podotknout, Ïe jsem
vzpírání nedûlal cel˘ch uplynul˘ch 10
let; v dobû, kdyÏ jsem v Brnû studoval
na vysoké, moÏnosti tréninku nebyly,
k pravidelnému trénování jsem se vrá-
til aÏ v Boskovicích. 

Díky Va‰ím úspûchÛm jste se do-
stal na ME v Izraeli. Dovezl jste si
odtud i jiné záÏitky, neÏ jen spor-
tovní?

Byli jsem tam 11 dnÛ, právû v dobû,
kdy eskalovalo napûtí, které v té oblas-
ti panuje. Setkali jsme se s velmi pfiís-
n˘mi bezpeãnostními protiteroristick˘-
mi kontrolami. JiÏ na leti‰ti v Tel
Avivu, odkud jsme pokraãovali do
Eilatu, provádûli namátkové kontroly
zavazadel. Do‰lo tam k napjaté situaci,
kdyÏ ná‰ lékafi zapomnûl batoh 
uprostfied leti‰tní haly a nûkam ode‰el.

Zdvihl se velk˘ poprask, na‰tûstí se to
vãas vysvûtlilo. Eilat, kde se mistrov-
ství konalo, leÏí na jihu, u Rudého mofie;
teploty se tam pohybovaly na zaãátku
prosince kolem 25 stupÀÛ. Já mám
v‰ak jiÏ zku‰enosti se ‰patn˘m vlivem
velk˘ch klimatick˘ch zmûn a proto
jsem se mimo tréninky a soutûÏ zdrÏo-
val víc na klimatizovaném hotelu, coÏ
urãitû prospûlo mé celkové kondici.

Jaké máte do budoucna plány;
sportovní i osobní?

Jak jsem se jiÏ zmínil, stal jsem se
ãlenem reprezentaãního celku âR.
V kvûtnu se budu stûhovat do Prahy,
kde toto druÏstvo trénuje. Samozfiejmû
bych rád vyuÏil moÏností, které repre-
zentace nabízí a probojoval se na vy‰-
‰í pfiíãky, mezi nejlep‰í vzpûraãe.
Letos v fiíjnu se bude konat svûtové
mistrovství v Polsku, kterého bych se
rád zúãastnil.

Profesnû bych se pak rád vûnoval 
oboru, kter˘ jsem vystudoval - Regene-
race a v˘Ïiva ve sportu. V̆ hodu mám
v tom, Ïe mohu nabídnout nejen zna-
losti teoretické, ale i vlastní zku‰enosti
z vrcholového sportu. 

Pane Kejíku, pfieji Vám hodnû dal-
‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Tomá‰ Kejík na cestû k dal‰ím úspûchÛm

Bc. Tomá‰ Kejík.
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Nové spoleãné CD Romana Horkého
a Pozdního sbûru

Nápad natoãit spoleãné album pfii‰el
bez plánování jedné noci pod Chopo-
kem, kde jsme spoleãnû s Romanem
a partou vodáck˘ch kamarádÛ sedûli
u ohnû a hráli si pro potû‰ení písniãky
známé i neznámé. KdyÏ pfii‰la fiada na
mû s pfiáním, abych zahrál nûkteré své
star‰í písniãky, které nejsou nikde zazna-
menány, vzpomnûl jsem si a pár tako-
v˘ch zahrál. Tehdy poprvé mi Roman fie-
kl: „Proã nejsou natoãené? To bychom
mûli napravit a rád bych se na jejich na-
hrávání podílel”. V závûru loÀského ro-
ku, kdyÏ jsme s Pozdním sbûrem mohli
b˘t, jako hosté, souãástí Romanovy osla-
vy 30. let Kamelotu v Lucernû, se vyslo-
vilo rozhodnutí. Natoãíme spoleãnou
desku. Roman ji nazval  pracovním ná-
zvem „staré vykopávky”. Z pÛvodního
zámûru se‰lo a opravdu „staré vykopáv-
ky” jsou na albu pouze tfii. Doplnil jsem

je písniãkami z nûkolika posledních let,
které jsem mûl pfiipravené pro Pozdní
sbûr a které jsme spoleãnû s Romanem
pfiearanÏovali. Pfii této práci jsme spoleã-
nû dotvofiili dal‰í dvû písnû. Hodinu du-
chÛ a titulní písniãku na‰eho alba Na tra-
ti. Asi tím, Ïe jsme byli v pracovní eufo-
rii, která nás opravdu bavila, napsal
Roman dvû úplnû nové aktuální písniã-
ky, kter˘mi jsme album doplnili. 

PÛvodní zámûr, Ïe si pozveme na na-
táãení kamarády, zku‰ené muzikanty
a tím, Ïe album vydáme, celá záleÏitost
skonãí, se neuskuteãnil. Rozhodli jsme
se pro dlouhodobûj‰í spolupráci, fieknû-
me na dobu neurãitou. Podpofiíme 
album koncertním turné, na kterém bu-
dou hrát muzikanti, ktefií album natoãili.
Základem je zúÏená sestava kapely
Pozdní sbûr. Já s akustickou kytarou,
baskytarista Jíra Meisner (ex. Druhá

Tráva a Kamelot), klávesy
·tûpán Baloun, kytara
a zpûv Karel Macálka (ex.
Vlasta Redl, Rangers).
Rytmiku doplnil Vladimír
Tfiebick˘ (ex. Kamelot).
Roman Hork˘ nastoupil na
místo sólového kytaristy
a zpûváka.

Z pÛvodnû plánované fia-
dy hostÛ zÛstali jenom dva.
Party dechov˘ch nástrojÛ
natoãil Milan Straka (Buty)
a sbory vyztuÏila Blanka
·rumová (Tichá dohoda).
Na rozdíl od Milana, bude
Blanka obãasn˘m hostem
i na koncertech na‰eho pro-
jektu Na trati.

Na koncertech zazní mi-
mo písní z na‰eho nového
alba i star‰í písnû Pozdního
sbûru v nov˘ch aranÏích,
stejnû jako léty provûfiené
hity Romana Horkého.
Ve‰keré informace jsou
k dispozici na stránkách

w w w. n a t r a t i t o u r. c z
stejnû jako na webech
a facebooku Pozdního

sbûru i Kamelotu.
Text: Jura Pafiez 

Foto: Jef Kratochvíl

Pfiebal nového CD.
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