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Matefiská ‰kola v Rájci-Jestfiebí je
zafiazena do sítû ‰kol, pfied‰kolních
a ‰kolsk˘ch zafiízení a od 2. záfií 2013
bude zaji‰Èovat pfied‰kolní vzdûlávání
v reÏimu celodenního provozu, tj.
06:30 – 17:30 hod. Do matefiské ‰koly
budou pfiijímány dûti od tfií let (dítû,
které dovr‰í k 31. 12. 2013 tfií let vûku)
do ‰esti let. Rádi bychom na‰i ãinnost
co nejvíce pfiizpÛsobili va‰im potfie-
bám, proto napfiíklad adresa místa byd-
li‰tû nemá vliv na pfiijetí dítûte.

Naopak dÛleÏit˘m kritériem pro pfiijetí
dítûte je datum podepsání smlouvy me-
zi zákonn˘m zástupcem a fieditelem
Gymnázia a Matefiské ‰koly a téÏ pfii-
hlá‰ení k denní docházce v rozsahu
min. 6,5 hod. Matefiská ‰kola s kapaci-
tou 30 dûtí ve dvou tfiídách sídlí ve
dvoupodlaÏní budovû na ulici 9. kvûtna
72 v Rájci-Jestfiebí. V souãasné dobû
probíhá rekonstrukce budovy a ‰kolní
zahrady tak, aby mohl b˘t provoz
v nadcházejícím ‰kolním roce zahájen.

Souãástí matefiské ‰koly jsou dvû sa-
mostatné tfiídy-herny pro dûti, v˘dejna
s jídelnou pro celodenní stravování
a prostorná ‰kolní zahrada, jejíÏ terén
se pfiipravuje pro instalaci moderních
venkovních prvkÛ.    

Pokud vás na‰e nabídka zaujala
a chcete dítû do matefiské ‰koly
v Rájci-Jestfiebí pfiihlásit, v kanceláfii
Gymnázia a Matefiské ‰koly Rájec-
Jestfiebí, o.p.s., Komenského 240,
Rájec-Jestfiebí.(tel. 516 432 181) si jiÏ

nyní vyzvednûte pfiihlá‰ku pro dítû do
matefiské ‰koly. ¤ádnû vyplnûnou pfii-
hlá‰ku, která bude doplnûna o vyjádfie-
ní dûtského lékafie, odevzdáte v kance-
láfii gymnázia a obdrÏíte dohodu.
Podpisem dohody zákonn˘mi zástupci
a fieditelem matefiské ‰koly je dítû pfii-
jato k pfied‰kolnímu vzdûlávání.

V nûkterém z dal‰ích ãísel ListÛ regi-
onÛ vás budeme podrobnû informovat
a M· v Rájci-Jestfiebí vám pfiedstavíme.

Ing. Stanislav La‰tÛvka

Trénování dûtí se vûnuji dva roky.
KdyÏ jsem si pfied rokem udûlala
bowlingov˘ trenérsk˘ kurz Level 1
a zaloÏili jsme na Bowlingu Blansko
Tréninkové centrum dûtí a mládeÏe,
ani jsem netu‰ila, Ïe bude tak velk˘

zájem. Vûnujeme se dûtem, které se
chtûjí v bowlingu nûãemu nauãit
a chtûjí se bowlingem bavit tak, aby
mûly z bowlingu radost a mûly slu‰né
v˘kony. 

Pokraãování textu na stranû 14

Pfii Gymnáziu v Rájci-Jestfiebí  je novû zfiízena matefiská ‰kola, která zahájí ãinnost v záfií 2013. Va‰im dûtem na-
bídneme, kromû pfiátelského a respektujícího prostfiedí, velkou zahradu s moderními herními prvky, kde bude probí-
hat znaãná ãást pfied‰kolního vzdûlávání tak, aby dûti trávily v uzavfien˘ch prostorách ‰kolní budovy minimum ãasu. 

Historická budova Zámecké s˘pky v Blansku byla v loÀském roce zprovoznûna po rozsáhlé rekonstrukci.
Kromû restaurace a ubytovacích prostorÛ je v tûsné blízkosti hlavní budovy k dispozici také modernû vybavená
kvalitní osmidráhová bowlingová herna, která je vyuÏívána pfiíznivci tohoto sportu. Také dûti a mládeÏ mají
moÏnost se bowlingu pod vedením zku‰ené trenérky paní Hany Chládkové vûnovat dÛkladnûji. Svoje zku‰enosti
s mládeÏnick˘m bowlingem popsala paní Chládková takto:

MYSLIVOST - V·ESTRANN¯
KONÍâEK I ÎIVOTNÍ STYL...

- více na str. 15

3. ROâNÍK SVATEBNÍ
SCHOW...

- více na str. 14

MODROTISK - TECHNIKA
SE STOLETOU TRADICÍ...

- více na str. 10

Nová ‰kolka v Rájci-Jestfiebí

MládeÏ v Blansku hraje bowling

DruÏstvo Blansko B ve 2. kole Juniorské ligy
JiÏní Morava.
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âeská spoleãnost I love pets se za-
b˘vá v˘robou potfieb pro domácí
mazlíãky a se sv˘mi v˘robními pro-
story se nachází v malebném prostfie-
dí samotného Kun‰tátu. Spoleãnost
se od svého vzniku profiluje jako so-
ciální podnik,  jehoÏ snahou je sniÏo-
vání místní nezamûstnanosti. Není
proto pfiekvapením, Ïe zamûstnává

pfiedev‰ím osoby hÛfie se uplatÀující
na trhu práce, jako jsou osoby se sní-
Ïenou pracovní schopností a také 
osoby invalidní.

Díky projektu Rovné pfiíleÏitosti
v Kun‰tátu mohou b˘t podpofieny
dal‰í takové skupiny – dlouhodobû
nezamûstnané Ïeny, Ïeny v pfieddÛ-
chodovém vûku, Ïeny vracející se po

rodiãovské dovolené nebo péãi o zá-
vislého ãlena rodiny na trh práce ãi
osobám peãujícím o závislého ãlena
rodiny. A lze konstatovat, Ïe se tak
stalo. Vzniklo 7 nov˘ch flexibilních
pracovních míst na ãásteãné úvazky.

Souãasnû je projekt zacílen na
motivaci zamûstnavatelÛ k uplatÀo-
vání rovn˘ch pfiíleÏitostí Ïen a mu-
ÏÛ a slaìování pracovního a rodin-
ného Ïivota jejich zamûstnancÛ.

JiÏ teì lze konstatovat úspû‰nost
projektu. U osmi zamûstnavatelÛ
byl proveden genderov˘ a rodinn˘
audit a poskytnuty odborné konzul-
tace a poradenství zamûfiené na ob-
last rovn˘ch pfiíleÏitostí a po-rodin-
n˘ch opatfiení. Audit, aãkoliv samo
slovo zní komplikovanû, probíhá
jednodu‰e a nezatûÏuje samotné za-
mûstnavatele. Genderov˘ audit pro-
vádí auditorská firma v podobû do-
tazníkového ‰etfiení, kter˘ vyplÀují

zamûstnanci. Stejná firma ‰etfiení
vyhodnotí a zpracuje o nûm zprávu.
KaÏd˘ zapojen˘ úãastník, kter˘
projeví zájem, se mÛÏe v oblasti
gendrové problematiky dále vzdûlá-
vat prostfiednictvím e-learningu.

V souvislosti s projektem je rov-
nûÏ úspû‰nû provozována sluÏba pé-
ãe o dûti ‰kolka Fantazie. Velkou v˘-
hodou této ‰koliãky je pruÏná oteví-
rací doba. Rodiãe vyuÏívající jejích
sluÏeb mohou své ratolesti pfiivádût
do ‰kolky flexibilnû mezi 7 a pÛl de-
vátou hodinou ranní. Zafiízení pak
funguje do pÛl páté odpoledne.
Pfiijetí dítûte do ‰kolky je podmínûno
absolvováním genderového auditu
zamûsnavatele. ·kolné dítûte je hra-
zeno z vefiejné podpory kaÏdého za-
mûstnavatele (tzv. de minimis). 
Pro zájemce více info na: 
www.ilovepets.cz

Text: Ing. ·árka Neniãková
Foto: Jitka Vanûrková

ROVNÉ P¤ÍLEÎITOSTI V KUN·TÁTU

Dûti ze ‰kolky Fantazie.

Dal‰í reportáÏe na
www.listyregionu.cz

Tak zní název projektu, kter˘ vznikl za finanãní podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpoãtu âeské republiky. Projekt byl zahájen 1. 3. 2012
s pfiedpokládanou dobou trvání 36 mûsícÛ. Pfii jeho zrodu stála spoleãnost I love pets s.r.o. spoleãnû se sv˘mi partnery, kter˘mi jsou mûsto Kun‰tát a ne-
zisková spoleãnost Liana. 

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 12.290, Emiráty od 14.190, MAROKO od 13.190!  

TURECKO - 12.190, Portugalsko - 9.300!, MALLORCA - 10.590!
Novû „Májové slevy” do 20.5.! Chorvatsko 2. os. za 50%! aj.

TIP: PafiíÏ + Disneyland, 5.-9. 7., z Blanska, 3 x N/S, bez noã. pfiejezdÛ!
!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny/ novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

SENIO¤I 55+ = od 9.950 Kã! let Andalusie, Sicílie,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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Informaci o dotacích pro oblast 
okresu Blanko, které schválilo
dubnového zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, poskytl Ing.
Jifií Crha, krajsk˘ zastupitel a mís-
tostarosta Blanska:

V oblasti dopravy budou z penûz
Regionálních operaãních programÛ
(tedy evropsk˘ch financí) provádûny
opravy a rekonstrukce na mnoha
místech okresu Blansko. Uveìme ty
vût‰í: prÛtah Blanskem v délce nece-
l˘ch 2,5 km bude stát zhruba 50 mil.
Kã a mûl by se realizovat v letech
2014 – 2015. Silnice Jedovnice –
Kotvrdovice – Blansko bude oprave-
na  ve stejném období s rozpoãtem
107 mil. Kã. V návaznosti na rekon-
strukci silnice Letovice – hranice 
okresu smûr Poliãka, budou z tûchto
fondÛ financovány také prÛtahy ob-
cemi Horní Pofiíãí, Prostfiední Pofiíãí
a Kfietín. Realizace je pfiedpokládána
v termínu 2013 - 2014, stejnû jako 
oprava ulice Chrudichromské v Bo-
skovicích. 

Na provoz turistick˘ch informaãních
center dostanou pfiíspûvky Ostrov
u Macochy, Blansko, Such˘, Velké
Opatovice a MKS Letovice. 

V rámci programu Rozvoj venkova
na rok 2013 bylo pro men‰í obce roz-
dûleno celkem 18 mil. Kã. Pfiíspûvek
z programu Zdravé obce, mûsta
a mikroregiony Jm kraje dostaly
Letovice, Boskovice a Adamov.
Dal‰ím dotaãním okruhem je podpo-
ra protidrogov˘ch aktivit, kde bylo
rozdûleno celkem 8,6 mil. Kã.
Pfiíjemcem tûchto financí jsou nezis-
kové organizace jako „Podané ruce”
a dal‰í, které se vûnuji prevenci v té-
to citlivé oblasti. 

Z dotaãního programu Podpora
udrÏování ãistoty cyklistick˘ch ko-
munikací dostaly pfiíspûvek obce
LipÛvka (pro úsek LipÛvka –
LaÏany), Kotvrdovice (pro úsek
Kotvrdovice – Jedovnice), mûstys
Lomnice (pro úsek Lomnice – ·er-
kovice), mûsto Letovice (pro úsek
Letovice – Zbonûk – po hranici
Svitávky), a obec Vísky. 

Dal‰í oblastí je vodní hospodáfi-
ství, pfiedev‰ím pak dvû velké akce
Svazku vodovodu a kanalizací.

V Boskovicích se jedná o stavbu
vodovodu v Doubravech v hodnotû
cca 8 mil. Kã a dále Kofienec – in-
tenzifikace ãistiãky odpadních vod,
je to stavba za zhruba 10 mil. Kã.
Kraj se v obou pfiípadech podílí na
financování tûchto staveb ãástkami
okolo 500 tis. Kã.

Podporu prorodinné politiky na úrov-
ni obcí dostanou Velké Opatovice,
Letovice a Boskovice. Okresní organi-
zaci Svazu tûlesnû postiÏen˘ch byla pfii-
dûlena dotace 100 tis. Kã na rekondiãní
pobyty a pobyty pro tûlesnû postiÏené.
Nemocnice Blansko obdrÏí dotaci na
rekonstrukce a vybudování informaãní-
ho centra.

Dotováno bude také zateplení ‰kol
– V Boskovicích SO· a SOU André
Citroena a v Blansku to bude tûloc-
viãna a pfiístavba gymnázia. V âerné
Hofie bude díky dotaci opravena ply-
nová kotelna matefiské ‰kolky a dal‰í
finance mífií do Z· Sloup.

Byly pfiidûleny dotace sportovním
organizacím ASK Blansko a TJ Sokol
Letovice - 100 tis. Kã na pofiádání zá-
vodu Draãích lodí.

Muzeum Boskovicka obdrÏí pfiís-
pûvek na pofiádání putovní v˘stavy
„Nedokonãená dálnice Vratislav -
Brno - VídeÀ”. 

Text a foto: ph

Krajsk˘ zastupitel Ing. Jifií Crha.

DOTACE Z KRAJE 
PRO NÁ· REGION

Úãastníci soutûÏe.

Ve dnech 25. a 26. 4. 2013 se
v Blansku konalo zemské kolo celostát-
ní soutûÏe dûtsk˘ch a studentsk˘ch ne-
profesionálních filmÛ Zlaté slunce 2013.

Do jubilejního 5. roãníku bylo pfii-
hlá‰eno 41 filmÛ v kategoriích doku-
ment a reportáÏ, hran˘ film, animova-
né filmy, experiment a videoklip.
Ocenûno bylo celkem 23 filmÛ, které
postupují do ãervnového celostátního
kola v Ústí nad Orlicí. Vítûzka hlavní
ceny  soutûÏe Pavlína Taubingerová
z Brna si za kolekci sv˘ch filmÛ od-
vezla jako vûcnou cenu poukaz na zá-
jezd do Chorvatska. Filmy ÏákÛ a stu-
dentÛ z na‰eho regionu se v soutûÏi
neztratily. Do celostátního kola soutû-
Ïe, které se bude konat 13. - 14. 6.
2013 v Ústí nad Orlicí, postupují fil-
my „Pojìme tanãit” Jifiího Hebelky
a „Barney” Viktora Bulíka z filmové-
ho krouÏku Z· Blansko Erbenova 13,
získaly ãestné uznání. 1. místo v kate-
gorii reportáÏ získal snímek studentÛ
Gymnázia Blansko „Víte? Nevíte?”
a v kategorii experimentálních sním-
kÛ film „T- Rex” Romana Jiroty ze
Sloupu v Moravském krasu.

Souãástí soutûÏe byl doprovodn˘
program. V jeho rámci se uskuteã-
nil filmov˘ workshop, na nûmÏ se
Ïáci a studenti základních a stfied-
ních ‰kol uãili práci s kamerou, zá-

klady vytváfiení scénáfie a filmové-
ho stfiihu.

Hostem celé akce byl herec Pavel
Trávníãek, kter˘ besedoval s diváky na
festivalovém filmovém veãeru. Bûhem
veãera byly promítány ukázky dût-
sk˘ch a studentsk˘ch filmÛ a konala se
autogramiáda. Pavel Trávníãek se zú-
ãastnil také slavnostního zahájení sou-
tûÏe, na kterém divákÛm zazpíval i se
svojí pfiítelkyní Monikou Fialkovou.

Organizace soutûÏe mûla vynikající
úroveÀ a organizátofii mezi kter˘mi
bylo Kulturní stfiedisko mûsta Blanska
a filmov˘ krouÏek Z· Blansko,
Erbenova 13 se jiÏ tû‰í na dal‰í roãník.

Mgr. Jaroslav Cinkl, fieditel soutûÏe Zlaté
slunce Blansko 2013, vedoucí filmového

krouÏku Z· Blansko, Erbenova 13.
Foto: archiv Z· Blansko, Erbenova 13.

ZLATÉ SLUNCE BLANSKO 2013

Mladé hasiãky v akci.

V leto‰ním roce se první kolo poÏár-
ního sportu uskuteãnilo 4. kvûtna
v Petrovicích na leti‰ti. Z jedenácti sbo-
rÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ okrsku Sloup
se sjelo 29 druÏstev muÏÛ do 35-ti let,
nad 35 let, Ïen a dûtí. Zejména pro star-
‰í muÏe je to pfiíleÏitost si alespoÀ jed-
nou roãnû pomûfiit síly s ostatními a po-
bavit se. MuÏi do 35-ti let soutûÏí v dis-
ciplínách poÏární útok a ‰tafetû 4 x 100
metrÛ. Postup do okresního kola si sv˘-
mi nejlep‰ími v˘kony zajistilo druÏstvo
muÏÛ SDH Îìár „A”. Na druhém mís-
tû skonãil SDH Nûmãice a na místû tfie-
tím SDH Vavfiinec. Ostatní kategorie
soutûÏily pouze v poÏárním útoku.
Z druÏstev Ïen postoupily hasiãky
SDH Nûmãice, za nimi se umístily Ïe-
ny SDH Îìár a tfietí místo obsadilo do-
mácí druÏstvo SDH Petrovice. První
místo z kategorie muÏÛ nad 35 let zís-
kal SDH Vavfiinec, druhé SDH Îìár
a tfietí SDH Petrovice. PoÏární útok pat-
fií k nejoblíbenûj‰ím dûtsk˘m disciplí-
nám. V ní nakonec zvítûzilo v kategorii
star‰ích ÏákÛ druÏstvo SDH ·o‰Ûvka.

Druhé místo vybojovali Ïáci SDH
Sloup a místo tfietí SDH Vysoãany.
V kategorii mlad‰ích ÏákÛ byly v˘kony
dûtí velice vyrovnané. Nejrychlej‰í by-
li Ïáci z SDH ·o‰Ûvka, ktefií si odvezli
pohár za první místo. Druhé místo zís-
kalo druÏstvo SDH Îìár a tfietí SDH
Sloup. V̆ bor okrsku pfiipravil pro dûti
sladkou odmûnu. Pro soutûÏící a divá-
ky zajistil SDH Petrovice obãerstvení
a malé posezení.

Text: Eva Filou‰ová
Foto: archiv SDH Petrovice

24. 5. - 25. 5. 2013 
Bambiriáda

Místo konání: Zámeck˘ park Blan-
sko. Cena: vstup zdarma.

V Blansku se bude letos poprvé
konat celostátní akce Bambiriáda.

Jedná se o aktivní prezentaci obãan-
sk˘ch sdruÏení dûtí a mládeÏe a stfie-
disek volného ãasu. Díky Bambiriádû
mají kaÏdoroãnû tisíce dûtí a mlad˘ch
lidí moÏnost vybrat pro sebe nejlep‰í
volnoãasovou aktivitu.

PRVNÍ KOLO POÎÁRNÍHO 
SPORTU OKRSKU SLOUP

KSMB BLANSKO ZVE:

Ve 21.30 hodin prÛvod mûstem 

Více na www.ksmb.cz Tel.: 516 414 760

XVI. HISTORICK¯ JARMARK 
A DEN DùTÍ

1. 6. 2013 Zámeck˘ park v Blansku
Zámeck˘ rybník
Od 7. 00 hodin lovení ryb a hry
Hlavní podium 
Od 9. 00 hodin program
Podium zámek
Od 10. 00 hodin program

Pro dûti cel˘ den kolotoã, houpaãky,
trampolína, nafukovací skluzavka

Blanensko a okolí
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Ve ‰kolním roce 1968/69 jsem byla jede-
náctileté dûvãe. Díky spoluÏaãkám jsem se
dozvûdûla o moÏnosti nav‰tûvovat skautsk˘
oddíl, kter˘ vedla právû sestra Králová. Byl
to dívãí oddíl; já jsem byla v druÏinû, která
se naz˘vala „Li‰ky”. Je‰tû dnes mám v pa-
mûti pokfiik Li‰ek: „My jsme Li‰ky
z Boskovic, zpod vysok˘ch borovic, ná‰ do-
mov je pfiíroda, stránû, lesy a voda”.
Scházely jsme se kaÏd˘ t˘den; pfies zimu
v klubovnû a hned, jak to poãasí dovolilo,
v pfiírodû. Mûly jsme svou Poradní skálu
v Doubravách, v místû, kde je dnes wester-
nové mûsteãko. Na‰e schÛzky byly vûnová-
ny skautsk˘m dovednostem; vázaly jsme
uzly, uãily se morseovku, zdravovûdu a rády
si zazpívaly skautské písnû. To jsme je‰tû ne-
byly skautky, ãekala nás nováãkovská
zkou‰ka ze v‰ech poÏadovan˘ch dovedností
a teprve po jejím sloÏení jsme byly skautky. 

Vyvrcholením celé roãní ãinnosti byl tá-

bor, spoleãn˘ pro Svûtlu‰ky, Vlãata, skaut-
ky a skauty. MÛj první tábor byl u Lysic,
kde jsme v‰ichni spali ve stanech s podsa-
dami a sami si vafiili. Kromû rÛzn˘ch her se
plnily podmínky pro takzvaná „Tfii orlí pé-
ra”. Jeden den musel kandidát vydrÏet zce-
la bez jídla a navíc mít pfiitom sluÏbu v ku-
chyni, druh˘ den musel vydrÏet bez mluve-
ní a dal‰í se zdrÏovat na dohled od tábora,
ale nenechat se spatfiit. Po splnûní jsme si
mohli pfii‰ít na ko‰ile patfiiãn˘ odznak. Na
cel˘ tábor mám nádherné vzpomínky. 

V tom vûku to musely b˘t velmi silné
proÏitky.

Ano, bylo to nûco úÏasného a navíc
jsem v útlém vûku získala vztah k pfiírodû,
kter˘ pfietrvává dodnes. Také skautské zá-
sady jsem tehdy vnímala velmi intenzívnû
a provází mne vlastnû cel˘ Ïivot. 

Pokraãování textu na stranû 5Ing. Vítková dûkuje Libu‰i Králové. Foto: Ing. Parma

Na vernisáÏi v˘stavy Krok do dal‰ího skautského století v Boskovicích dû-
kovala místostarostka Ing. Jaromíra Vítková dlouholeté vedoucí boskovic-
k˘ch skautÛ, sestfie Libu‰i Králové, nejen za její zásluhy o rozvoj skautského
hnutí v na‰em regionu, ale také za sebe, za své záÏitky z dûtsk˘ch let. I kdyÏ
jsou obû Ïeny od sebe vzdáleny jednu generaci, bylo patrno, Ïe jejich pfiá-
telství má velmi hluboké kofieny. PoÏádal jsem Ing. Vítkovou, aby se podûli-
la o vzpomínky na své skautské zaãátky.

PLYNOMAT – vedle STAVEBNÍHO BAZARU
Nám. 9. kvûtna 10a, Boskovice, tel.: 516 495 228, mobil: 724 821 966 
Otevírací doba:  Po – Pá  8.00-12.00    13.00-16.30      So  8.00-11.00 

Nabízíme 
• v˘robky zn. MORA (sporáky vestavné, kombinované, plynové...) 

a MEVA (na PB plynové vafiiãe, lampy, ohfiívaãe...) vã. náhradních dílÛ 
• servis a montáÏ plynov˘ch kotlÛ, plynu a topení...
• v˘mûna PB lahví 2 a 10 kg

* 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

Mládí se skauty
vzpomínky Jaromíry Vítkové
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Pokraãování ze strany 4

âinnost skautu byla zaãátkem 70. let
zakázána a obnovena aÏ v roce 1990.
Zapojila jste se znovu do skautské ãin-
nosti?

Hned po revoluci jsme se se‰li v soko-
lovnû a obnovili skautskou ãinnost
v Boskovicích. Na‰e dûti mûli tehdy 6 a 8
let, takÏe jsme s manÏelem vzali jako sa-
mozfiejmost, Ïe obnovíme dûtsk˘ oddíl.
Oba jsme si udûlali vÛdcovské zkou‰ky
pro práci s dûtmi a jako klubovnu jsme
dali k dispozici mal˘ domek na na‰em po-
zemku. Na‰lo se i vhodné místo pro pobyt
v pfiírodû, kde pozdûji vyrostl srub a po-
tfiebné zázemí. Je to louka mezi
Valchovem a Nûmãicemi, lokalita zvaná
„Randulka”. Dvakrát v historii byl se zá-
kazem skautu také konfiskován majetek,
proto jsme se nûkolik manÏelsk˘ch dvojic
a dal‰ích skautÛ rozhodli, Ïe tento poze-
mek spoleãnû koupíme. Zde pak bratfii
vybudovali prostor vybaven˘ v‰ím po-
tfiebn˘m pro konání letních táborÛ. Velmi
se o to zaslouÏili bratfii Alois Král, Karel
·afáfi a Jan Skoták z Nûmãic. 

Jaké jsou Va‰e vzpomínky na toto ob-
dobí?

Ráda vzpomínám na sestru MaÀku
Karáskovou, bratry Pavla Krajíãka, Tony
Horáka, Ing. JankÛ. Kromû pobytu v klu-
bovnû a na Randulce jsme hodnû jezdili na

v˘lety. Byly to ãasto kombinované cesty
vlakem, autobusy a pe‰ky po okolí, nebo
tfieba do Moravského zemského muzea
v Brnû. V̆ hodou na‰eho regionu je, Ïe je
zde v‰ude krásná pfiíroda. V dobû, kdy
Randulka je‰tû nebyla pfiipravena na tábo-
ry, jsme asi dvakrát jeli s dûtmi na
Drozdovskou pilu. Je to velmi hezké místo
mezi Lan‰krounem a Zábfiehem, kam jez-
dil oddíl Vatra. Tento oddíl fungoval i po
zákazech v 70. letech pod Domem dûtí
a mládeÏe a udûlal pro boskovické dûti vel-
mi mnoho prospû‰né práce. Oddíl Vatra
stále funguje jako obãanské sdruÏení, nyní
ho vede Ing. Franti‰ek Krejãífi, Ph.D. 

V souãasné dobû vykonáváte funkci
místostarostky; urãitû jiÏ nemáte ãas se
skautÛm vûnovat tak, jako dfiíve. 

BohuÏel, skuteãnû je mÛj voln˘ ãas 
omezen, ale kdykoliv je to moÏné, tak se
ráda úãastním setkání se skauty v‰ech ge-
nerací. Naposledy to bylo pfii pfiíleÏitosti
jiÏ zmínûné vernisáÏe v˘stavy v Muzeu
Boskovicka. Jsem velice ráda, Ïe jsem
mohla podûkovat tûm, ktefií se o rozvoj
skautingu v na‰em regionu zaslouÏili a
osobnû i své skautské vedoucí, sestfie
Libu‰i Králové.

Paní místostarostko, dûkuji za rozho-
vor.

Petr Hanáãek

Mládí se skauty
vzpomínky Jaromíry Vítkové

Sobota 25. kvûtna - nedûle 26. kvûtna
- Zámeck˘ skleník a areál parku 

Japonská zastavení - v˘stava bonsají
a suiseki (pfiírodní kameny) s doprovod-
n˘m programem. Vstupné: dvoudenní: 80
Kã / 60 Kã seniofii, studenti, dûti od 6 let,
jednodenní: 60 Kã / 40 Kã seniofii, stu-
denti, dûti od 6 let. 

CONCENTUS MORAVIAE 
Pátek 14. ãervna 2013 v 19:30 hod. 

- Zámeck˘ skleník

Collegium Marianum - Buchty a lout-
ky.

Úter˘ 25. ãervna 2013 v 19:30 hod. 
- Zámeck˘ skleník

CAPELLA ANNA - Italsk˘ Bach. 
Vstupné: 250 Kã (plná cena), POZOR

AKCE!! do 31. 5. sníÏená cena 200 Kã,
150 Kã (zlevnûná – dÛchodci, studenti
a ZTP a ZTP-P). Pfiedprodej vstupenek:
Boskovice – Mûstské informaãní stfiedis-
ko, Masarykovo nám. 1 

KZMB Boskovice
zve:

KdyÏ hnutí Na vlastních nohou slaví
kulatiny, nikdy u toho kromû stonoÏko-
v˘ch dûtí, uãitelÛ a Armády âR nechy-
bûjí její patroni.

V pátek 26. dubna 2013 v‰ak byla
StonoÏka sama gratulantem, neboÈ byla
pozvána do Arcibiskupského paláce
v Praze, aby popfiála Jeho Eminenci
Dominiku kardinálu Dukovi k jeho ju-
bileu  a pfiedala dárky v podobû hudeb-
ní – zpûvy dûtsk˘ch sborÛ, ale i hmotné
– perníkové srdce s kardinálovou podo-
benkou jako symbolické vyjádfiení úcty
k vzácnému patronovi,  zlatou nití vy‰í-
vanou ‰tolu v kardinálské ãervené bar-
vû, unikátní knihu vázanou v pravé kÛ-
Ïi, která obsahovala ruãnû malovaná
a psaná pfiání a fotografie ze stonoÏko-
v˘ch akcí, k níÏ pan kardinál pozname-
nal, Ïe takovou jistû nemají ani na
Strahovû. Posledním dárkem byl archi-
tektonick˘ návrh pergoly, která bude
vybudována v rámci stonoÏkového pro-
jektu v domovû „Zvíkovecká kytiãka”.

Mezi více neÏ 200 dûtmi ze stonoÏko-
v˘ch ‰kol byli i zástupci Z· Boskovice,
nám. 9. kvûtna - Zelené: Eli‰ka
Dokoupilová, Marie Kry‰tofová a Martin

Stanûk, ktefií se vedle paní Bûly Gran
Jensen, Alexandra Vondry, generála
Miroslava ÎiÏky, prof. Petra PiÈhy, ãlenÛ
klubu historick˘ch americk˘ch váleã-
n˘ch vozidel a fiady dal‰ích hostÛ posta-
vili do dlouhatánské fiady, aby se mohli 
osobnû setkat s usmûvav˘m a v‰em trpû-
livû naslouchajícím oslavencem.

Pan kardinál za v‰echny krásné dary
a blahopfiání upfiímnû podûkoval a dojat
mnoÏstvím pfiítomn˘ch dûtí odpovídal
na zvídavé otázky. Ani pûtiletá
Charlottka ho nezaskoãila. Na dotaz:
„Jak to vypadá v nebíãku?” odpovûdûl:
„KdyÏ se veãer podívá‰ na hvûzdnou
oblohu, tak stejnû krásné jako ty hvûzdy
to bude v nebíãku. A budeme tam se
v‰emi, ktefií vûfií, Ïe BÛh se stal v osobû
JeÏí‰e jedním z nás.” 

Nakonec pfiipomnûl v‰em pfiítomn˘m
pravidlo: „Co chce‰, aby jiní nedûlali
tobû, nedûlej ani ty jim. To je vlastnû
nejkrat‰í definice toho, co je to láska.”
Nejen stonoÏkové dûti by se jím mûly
v Ïivotû fiídit, nemyslíte?

Jana Svobodová
Z· Boskovice, nám. 9. Kvûtna

Foto: archiv ‰koly

StonoÏka pfiála kardinálu Dukovi

Skautky z Boskovic na Drozdovské pile v roce 1991. Foto: archiv Ing. Vítkové

Stavûní máje 
v Chrudichromech 
- fotoreportáÏ na

www.listyregionu.cz
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V úter˘ 23. dubna 2013 se
v rámci projektu Zelen˘ most me-
zi ‰kolou a praxí v krásn˘ch pro-
storách letovického zámku usku-
teãnila Pfiehlídka Ïákovsk˘ch pro-
jektÛ. Zúãastnilo se jí cca 100 Ïá-
kÛ z Letovic a z Brna spoleãnû se
sv˘mi pedagogy. Jako hosté nav-
‰tívili pfiehlídku rumun‰tí studenti. 

Celou akci uvádûli a fiídili sami
Ïáci, pfiiãemÏ ãtrnáct vybran˘ch
ÏákÛ prezentovalo své projekty,
tentokrát na téma „Sluneãní ener-
gie”. Ostatní pfiítomní zpracová-
vali na pfiíslu‰ná témata kontrolní
testy, které byly po kaÏdém vy-
stoupení vyhodnocovány.

Odborné Ïákovské projekty 
• Ondfiej Lustyk, Luká‰ ·míd – Státní

politika ÎP v âR – Masarykova stfiední
‰kola Letovice

• Miroslav Odvárka – Druhy solár-
ních kolektorÛ – Masarykova stfiední
‰kola Letovice

• Matûj Gloc – V̆ znam solárních
kolektorÛ – Masarykova stfiední ‰kola
Letovice

• Pavel Slechan – Fotovoltaika –

• Krist˘na Hrozová – Princip solár-
ního kolektoru – Masarykova stfiední
‰kola Letovice

• Tereza Císafiová – Energeticky 
úsporn˘ dÛm – Masarykova stfiední
‰kola Letovice

• Marie Bránská, Jakub Dufek –

Fotovoltaika v dopravû – Masarykova
stfiední ‰kola Letovice 

• Veronika Haiãmanová – Fotovol-
taické ãlánky – SP· elektrotechnická
a informaãních technologií Brno

• Adéla Horníková  – Agenda 21 –
SP· elektrotechnická a informaãních
technologií Brno

• Lucie Jarolímová – Historie foto-
voltaiky – SP· elektrotechnická a in-
formaãních technologií Brno

• Ludmila Trãková – V̆ hody a ne-
v˘hody fotovoltaick˘ch panelÛ
v rámci budov –  SP· elektrotechnic-
ká a informaãních technologií Brno 

• Milan Ne‰etfiil – Energetická stra-
tegie EU – SP· elektrotechnická a in-
formaãních technologií Brno

Pfiehlídku lze hodnotit jako velmi
zdafiilou, neboÈ se pfii ní se‰li Ïáci
z rÛzn˘ch ‰kol, získali zde mnoho no-
v˘ch informací z oblasti energetic-
k˘ch úspor, vymûnili si zku‰enosti,
navázali nová pfiátelství a zároveÀ si
procviãili anglickou konverzaci.

Alena Doskoãilová 
Foto: archiv MS· Letovice

komerãní sdûlení

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
• Vít Hanák – Fotovoltaické solární

ãlánky – Masarykova stfiední ‰kola
Letovice

• Pavel Horáãek – Budoucnost fo-
tovoltaick˘ch elektráren v âR –
Masarykova stfiední ‰kola Letovice

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
ZELEN¯ MOST MEZI ·KOLOU A PRAXÍ

Environmentální vzdûlávací moduly pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj

Studenti sledují pfiehlídku v prostorách letovického zámku.

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
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Pfiehrada Kfietínka (správn˘ název
je vodní dílo Letovice) zaÏila letos 
opût velk˘ jarní úklid, kter˘ bûhem
dubna zajistily místní organizace.
Nejprve se v sobotu 13. dubna pustili
do úklidu bfiehÛ letoviãtí rybáfii ve
spolupráci s Povodím Moravy. Na
podrobnosti jsem se zeptal pfiedsedy
MRS o. s., MO Letovice Ing. Radka
Zemánka, kter˘ akci popsal takto:

Úklid bfiehÛ pfiehrady provádíme
pravidelnû kaÏdé jaro a na‰ím hlav-
ním cílem je pfiipravit okolí pfiehrady
na dal‰í sezónu nejen pro rybáfie, ale
pro v‰echny její náv‰tûvníky. Leto‰ní
akce se úãastnilo pfiibliÏnû 20 ãlenÛ
na‰í organizace, v rámci plnûní své
brigádnické ãinnosti a dále pracovníci
Povodí Moravy, ktefií dali k dispozici
lodû a zajistili následnou likvidaci na-
sbíran˘ch odpadkÛ. Díky této spolu-
práci jsme mohli vyãistit z vody i mís-
ta, která by jinak byla nepfiístupná. Na
rozdíl od jin˘ch sdruÏení, která také
ãistí okolí pfiehrady, je na‰e brigáda
zamûfiena pfiedev‰ím na ãi‰tûní bfiehÛ;
bfiehové hrany. ZÛstávají zde samo-
zfiejmû odpadky jak po rybáfiích, tak
i po rekreantech, ale také se jedná
o neãistoty pfiiplavené pfiítokem.
Letos bychom posbíran˘mi odpadky
byli schopni naplnit celé dva velké
kontejnery.

Kromû úklidu pfiehrady ãistíme také
bfiehy a okolí rybníku U Koupali‰tû
v Letovicích, na kterém se v prÛbûhu
jara pofiádají kaÏd˘m rokem jiÏ tradiã-
ní rybáfiské závody. V leto‰ním roce se
budou konat  v sobotu 18. kvûtna.

VyuÏiji pfiíleÏitosti a zeptám se – kte-
ré druhy ryb Ïijí v pfiehradû Kfietínka?

Prakticky v‰echny bûÏné druhy Ïijí-
cí v mimopstruhovém pásmu. Od cej-
na, pfies ‰tiku  aÏ po sumce; samozfiej-
mû nejvíc se loví tradiãnû kapr.
Pfiehrada je nyní mimopstruhov˘ re-
vír; v dobû, kdy to byla pstruhová vo-
da, padaly na Kfietínce republikové re-

kordy v úlovcích pstruha duhového.
To je jiÏ ale minulost. V souãasné do-
bû máme trochu problém se zv˘‰enou
náv‰tûvností rybáfiÛ, stanováním a sta-
vûním karavanÛ, protoÏe v regionu je
stále je‰tû vypu‰tûna Plumlovská pfie-
hrada a v dobû sanace Brnûnské pfie-
hrady se na Kfietínku pfiesouvala velká
ãást rybáfiÛ ze ‰irokého okolí. 

KaÏd˘m rokem vysazujeme do pfie-
hrady ryby v hodnotû cca 1 mil. Kã,
v limitech pro zarybnûní urãen˘ch
ministerstvem zemûdûlství. Z ãásti se
jedná o rybí obsádku, kterou nakoupí-
me, z ãásti kterou vyprodukujeme
a odlovíme z na‰ich chovn˘ch rybní-
kÛ, které máme v nájmu.

T˘den po akci rybáfiÛ, tedy v sobo-
tu 20. dubna se do okolí pfiehrady vy-
dali dal‰í dobrovolníci, ktefií pokra-
ãovali v ãi‰tûní ‰ir‰ího okolí pfiehra-
dy. Více informací poskytl místosta-
rosta Letovic Ing. Jifií Palbuchta:

Akci organizovalo obãanské sdru-
Ïení Fan-club „BOP Kfietínka” ve spo-
lupráci s mûstem Letovice a obcemi
Vranová, Kfietín a Lazinov. Úklidu se
úãastnilo 144 brigádníkÛ rozdûlen˘ch
do nûkolika skupin. Postupnû jsme
ãistili okolí silnice Letovice - Kfietín
a prostor od této silnice k pfiehradû. 

Sbíraly se odpadky odhozené osád-
kami projíÏdûjících vozÛ a turisty; te-
dy pet láhve, sklo, sáãky a podobn˘
materiál. Vût‰inu brigádníkÛ tvofiila
mládeÏ a rodiny s dûtmi; v‰ichni si 
uÏili pobyt v pfiírodû za pfiíznivého
poãasí a navíc se pro nû ochrana pfií-
rody stala skuteãnou ãinností, za kte-
rou je v˘sledek hned vidût.

Na závûr akce se konala v prostoru
pfied restaurací v Lazinovû tombola,
ve které bylo moÏno vyhrát mnoÏství
cen, které vûnovaly zúãastnûné obce;
úãastníci si také pochutnali na pfiipra-
ven˘ch párcích. 

Pánové, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

Jarní úklid na Kfietínce

SoutûÏní kategorie:
• Kvûtinová v˘zdoba oken bytov˘ch

a rodinn˘ch domÛ 
• Balkony bytov˘ch a rodinn˘ch do-

mÛ 
• Pfiedzahrádky rodinn˘ch domÛ 

Pfiihlá‰ky do soutûÏe mohou podat sa-
mi vlastníci v˘zdoby nebo je mÛÏe
pfiihlásit jiná osoba. 

Písemné pfiihlá‰ky pfiijímá do 12. 7.
2013 a dal‰í informace poskytne paní
Ivana Kvûtenská, OVÎP, MûÚ
Letovice, Masarykovo námûstí 19,
679 61 Letovice. Tel.: 516 482 241. 

Zástupci komise Projektu ZM
Letovice a MA 21 provedou v mûsíci
ãervenci fotodokumentaci do soutûÏe
pfiihlá‰en˘ch v˘zdob a nejlep‰ích
kvûtinov˘ch v˘zdob a úprav v jedno-
tliv˘ch ulicích mûsta a v místních ãás-
tech mûsta. 

V̆ zdoba musí b˘t viditelná pohle-
dem z ulice. 

U jednotliv˘ch kategorií se bude
hodnotit poãet a kvalita vyzdoben˘ch
oken, balkónÛ, pfiedzahrádek, jejich es-
tetick˘ vzhled a nápaditost. Komise
projektu ZM a MA 21 v˘zdobu vyhod-
notí a navrhne radû mûsta pofiadí sou-
tûÏících v jednotliv˘ch kategoriích. 

V kaÏdé kategorii bude ocenûno
prvních pût vyhodnocen˘ch soutûÏí-
cích a to ãástkami: 

1. místo 1 000 Kã, 2. místo 800,-
Kã, 3. místo 600 Kã, 4. místo  400 Kã,
5. místo  300 Kã .

Hodnotící komise má vyhrazeno
navrhnout pfierozdûlení cen v pfiípadû
nerozhodného v˘sledku. 

Vyhlá‰ení v˘sledku soutûÏe a pfie-
dání cen bude provedeno vefiejnû. 

âástkou 300 Kã budou odmûnûni
také ti, ktefií pfiihlásí nejúspû‰nûj‰í
v˘zdobu v kaÏdé kategorii.

Foto: archiv MûU Letovice 

Mûsto Letovice, komise projektu Zdravé mûsto Letovice a MA 21, 
vyhla‰ují 5. roãník soutûÏe o nejkrásnûj‰í kvûtinovou v˘zdobu obytn˘ch domÛ
o více bytov˘ch jednotkách, rodinn˘ch domÛ a úpravu okolí rodinn˘ch domÛ 

ROZKVETLÉ  LETOVICE  2013 
SoutûÏ má za cíl podnítit obãany mûsta ke zkrá‰lení sv˘ch domÛ a okolí, pfii-

spût ke zlep‰ení vzhledu mûsta. 

SOUTùÎ o nejkrásnûj‰í
kvûtinovou v˘zdobu

23. 5. 2013 v 19.00 hod. - Kulturní
dÛm - Hudební slavnosti 2013 – 11.
roãník, koncert Lenky Filipové,
vstupné: v pfiedprodeji 190,- Kã /
150,- Kã, na místû 240,- Kã / 200,-Kã.

12. 6. 2013 v 10.00 hod. – Kulturní
dÛm - Nosáãkova dobrodruÏství –

Pinokio. Hravé divadlo, vstupné 40,- Kã.

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:

SoutûÏní fotografie z loÀského 4. roãníku.

Brigáda zamûfiená na úklid areálu po zimû a instalaci plovoucích mol se
konala také v Jachetním oddílu TJ Sokol Letovice. 
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Studentská exkurze do Osvûtimi

Studenti v‰ech tfietích roãníkÛ bla-
nenského gymnázia v rámci historic-
ké exkurze nav‰tívili koncentraãní
a vyhlazovací tábor Osvûtim –
Bfiezinka – Konzentrations lager
Auschwitz – Birkenau. Toto hrÛzné
zafiízení stojí na území Polska a je
spravováno Státním muzeem, ale v le-
tech 1939 – 1945 byla tato oblast 
okupována hitlerovsk˘m Nûmeckem.

Bfiezinka, toto malebné slovo zní
jako z dûtské fiíkanky, ale pfiitom se
jedná o vyhlazovací tábor, kde zahy-
nulo, podle tûch nejniÏ‰ích odhadÛ,
více neÏ milión obûtí. Nebyla to beze-
jmenná masa lidí, byly to konkrétní
lidské bytosti, které mûly své lásky, ka-
marády, rodiny, starosti i radosti, které
se smály i plakaly, které v létû chodily
na nedûlní promenádu a v zimû hrály

hokej, to v‰echno dokládají fotogra-
fie, které jsou spoleãnû s ostatními 
osobními vûcmi zavraÏdûn˘ch sou-
ãástí expozice. Jedin˘m „provinûním”
osvûtimsk˘ch obûtí zpravidla bylo, Ïe
nepatfiily k té „správné” rase.

UÏ samotná cesta do KL Auschwitz
– Birkenau byla pro obûti plná útrap
a naprosto nelidská, cestovalo se
mnoho dní v dobytãích vozech v
údûsn˘ch hygienick˘ch a zdravotních
podmínkách. Mnozí zahynuli uÏ ces-
tou. Ti, ktefií pfieÏili transport, byli 
ihned po pfiíjezdu, je‰tû na Ïelezniãní
pfiíjezdové rampû, podrobeni brutální
„selekci”, která nebrala ohled na rodi-
ny, vztahy a vazby a která pro vût‰inu
znamenala témûfi okamÏitou smrt
v plynov˘ch komorách. Ti, co pro‰li
„selekcí”, uÏ nebyli konkrétní jedin-
ci s vlastním jménem, stali se pouh˘-
mi ãísly. Cílem bylo zbavit v‰emi
prostfiedky ãlovûka jeho dÛstojnosti,
byl zbaven jména a v‰ech osobních
vûcí, byl násilím ostfiíhán a podroben
nedÛstojné hygienické oãistû, byly
mu pfiidûleny ‰pinavé vûzeÀské mun-
dÛry, byl neustále bit a ‰ikanován,
takÏe pobyt vût‰iny vûzÀÛ v KL
Auschwitz – Birkenau se poãítal na
t˘dny, maximálnû mûsíce. Vûzni mû-
li pouze dvû práva: právo pracovat
a právo zemfiít. Je stra‰né, jak doko-
nale tato ma‰inérie na zabíjení a to-
tální vykofiisÈování lidí pracovala

a je‰tû stra‰nûj‰í je, Ïe na tomto ob-
ludném mechanismu se podíleli zase
jen a jen lidé. Nacistiãtí dozorci
a stráÏci mûli své rodiny a mnozí
bydleli v tûsné blízkosti tábora.   

Studenti blanenského gymnázia
znají fakta a ãísla o holocaustu z ho-
din dûjepisu a základÛ spoleãensk˘ch
vûd, ale náv‰tûva Státního muzea
Auschwitz – Birkenau jim pfiinesla
propojení historick˘ch faktÛ s osudy
konkrétních obûtí, mnohdy jejich stej-
nû star˘ch vrstevníkÛ. K navození 
autentického pocitu zmaru a v‰udy-
pfiítomné smrti pfiispûlo i nevlídné
sychravé zimní poãasí, které bûhem
exkurze panovalo. I krajina s hol˘mi
stromy a bez zpûvu ptákÛ pfiipomína-
la miliony obûtí koncentraãního a vy-
hlazovacího tábora Auschwitz –
Birkenau.

Text: Mgr. Stanislav Hrnãífi
Foto: Anna Koneãná,  3.A.

Vstupní brána do pracovního tábora.

Boty obûtí tábora.



Informujeme / i* 9

roãník II       ãíslo 4       kvûten 2013606 931 795☎

Hitlerova dálnice v na‰em regionu

Pfied 74 lety byla zahájena stavba takzva-
né Hitlerovy dálnice, která nebyla nikdy do-
konãena. Nutno fiíci bohuÏel, pfii dne‰ní 
úrovni motorizace by byla mnohem potfieb-
nûj‰í, neÏ v dobû, kdy se zaãala stavût. 

Stavba rychlostní silnice R 43, která
by usnadnila cestování z na‰eho regionu
pfiedev‰ím do Brna, se neustále odkládá
díky opûtovn˘m zmûnám koncepce a lo-
bování pro rÛzné varianty trasy. To samo-
zfiejmû vadí v‰em, kdo musí ãastûji jezdit
po nechvalnû známé silnici I/43. Jednou
z forem protestÛ, kterou rÛzné obãanské
iniciativy bojují za urychlení v˘stavby
moderní rychlostní komunikace, jsou ta-
ké pochody po tûlese stavby Hitlerovy
dálnice, jejíÏ pozÛstatky v na‰em okolí
zná snad kaÏd˘. Ne kaÏd˘ v‰ak ví, jaká je
historie stavby, která by dnes usnadnila
cestování nejen lidem na‰eho regionu,
ale zrychlila by také tranzitní pfiepravu
sever - jih.

Exteritoriální dálnice VídeÀ – Vratislav
A88 je oznaãení nedostavûné dálnice, kte-
rá mûla pfies Moravu a severov˘chodní
âechy spojovat VídeÀ s dolnoslezskou
Vratislaví (polsky Wroclav, pfied 2. svûto-
vou válkou to byla nûmecká Breslau). Její
stavbu si vymohl fií‰sk˘ kancléfi Adolf
Hitler jiÏ pfii formulování Mnichovské do-
hody. Díky podpisu této dohody do‰lo te-
dy nejen k okle‰tûní na‰eho území, ale ta-
ké bylo  nafiízeno tehdej‰ímu âeskoslo-
vensku umoÏnit stavbu této dálnice na
svém území; dokonce bez nároku na úhra-
du ceny pozemkÛ. Dálnice mûla b˘t po
dokonãení celnû oddûlena od âeskoslo-

na 1939. Dle pÛvodních plánÛ mûla b˘t
dokonãena závûrem roku 1940. Stavební
práce byly zadány jak nûmeck˘m tak
i ãesk˘m firmám. V okolí Jevíãka praco-
valy nûmecké firmy Hermann & Mieleg
a dále Deutsch & Kleckner. V okolí âerné
Hory stavûla ãeská firma Hrabû
a Lozovsk˘. Firma Litická a.s. budovala
v okolí Brna. Pracovní tempo bylo v za-
ãátcích velmi vysoké; pracovalo se dennû
ve dvou smûnách po 10 hodinách. PoblíÏ
Jevíãka byl vybudován pracovní tábor, ve
kterém byli soustfiedûni zajatci, pfieváÏnû
ru‰tí, ktefií na stavbû pracovali.

JiÏ bûhem roku 1940 se rychlost stavby
zaãala sniÏovat. V dÛsledku nepfiíznivého
v˘voje na ruské frontû, a s tím souvisejí-
cích ekonomick˘ch potíÏí ¤í‰e, se stavba
zpomalovala ãím dál víc, aÏ byla v dubnu
1942 zcela zastavena. Hlavním dÛvodem
byl nedostatek cementu, kter˘ byl potfieb-
n˘ pro budování betonov˘vh vojensk˘ch
objektÛ a opevnûní pro nûmeckou armádu.
Staveni‰tû dálnice hlídali aÏ do konce vál-
ky vojáci. 

Po válce nebyla vÛle v této stavbû po-
kraãovat, pfiedev‰ím proto, Ïe v pÛvodní
trase dálnice jiÏním smûrem vyrostla Ïe-
lezná opona. Byly vyuÏity jen malé ãás-
ti dálniãního tûlesa pro stavbu nov˘ch 
úsekÛ silnic. V na‰em regionu je to na-
pfiíklad úsek silnice z Boskovic, kter˘
vede po pÛvodní dálniãní trase od kfiiÏo-
vatky na Svitávku aÏ po napojení na sil-
nici I/43.

Zdroj: Wikipedie.com.
Text a foto: Petr Hanáãek 

venska; finanãní zaji‰tûní stavby, doprav-
ní policii a celní sluÏbu mûlo zajistit
Nûmecko, které mûlo na v‰ech nájezdech
vybudovat celnice. Stavbou byla povûfie-
na nûmecká spoleãnost RAG, souãástí do-
hody byl v‰ak také slib, Ïe nûkteré úseky
dálnice vybudují ãeskoslovenské firmy. 

Plánované parametry dálnice:
Celková délka: 320 km
Délka na na‰em území: 65 km
Povolená rychlost vozidel: 160 km/hod
Profil dálnice: 28,5 m

Pfiípravné práce byly zahájeny je‰tû
bûhem roku 1938 a podle dne‰ních mûfií-
tek probûhly rychlostí blesku. Za tfii mûsí-
ce byly pfiipraveny plány na v˘stavbu
a pfiedán soupis pozemkÛ, na kter˘ch se
mûlo stavût. Projekãní a pfiípravné práce
vedl Ing. Hanz Lorenz, kter˘ také fiídil
vlastní stavbu dálnice. Mezi tím do‰lo
k okupaci zbytku republiky, coÏ umoÏni-
lo NûmcÛm je‰tû více urychlit pfiípravu
v˘stavby dálnice.

Vlastní stavba byla zahájena 11. dub-

Dálniãní podjezd pro silnici do Baãova. Mapka trasy pÛvodní dálnice. 

Tûleso dálnice je zarostlé vegetací a nûkde vyuÏito jako orná pÛda.

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

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

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

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

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

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

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

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

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

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.
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S manufakturním potiskováním plátna
a s dovozem indiga se od 17. století roz-
víjí ve venkovsk˘ch oblastech tisk – mod-
rotisk. Jeho obliba vzrostla hlavnû v 19.
století, kdy se v âechách a na Moravû za-
ãala roz‰ifiovat technika barvení s rezer-
vaãním tiskem.

Na na‰krobené plátno se dfievûn˘mi
formami naná‰í rezerva, pap (smûs kaolí-
nu a arabské gumy), která zabraÀovala pfií-
stupu barvy. Zaschnuté plátno se nûkoli-
krát ponofiilo do studené barvící láznû tzv.
k˘py pfiipravené z indiga (bezbarvé ‰távy
obsaÏené v pletivech rostlin indigofera
z v˘chodní Indie, která ve styku s kyslí-
kem zabarvuje na modro) vápna, zelené
skalice a jin˘ch pfiímûsí. Pfiesné sloÏení
pfiísad je peãlivû stfieÏen˘m tejemstvím,
které barvífii pfiedávají jen sv˘m následní-
kÛm, protoÏe bylo v˘sledkem mnohaleté
praxe. Plátno se pak máchá v octové vodû
a su‰í na vzduchu.

PÛvodnû se barvilo lnûné plátno, po-
zdûji se zaãalo pouÏívat bavlnûné, které je
jemnûj‰í.

Ornamenty se tisknou pomocí forem,
které se dûdí z generace na generaci.
Formy jsou jiÏ po staletí vyrábûné form‰-
tekry. Ti nabídli svoje kreslené vzory, ze
kter˘ch si potom barvífi vybral ten, kter˘
form‰tekfii pfievedli do formy. Dfiívûj‰í v˘-
roba forem se provádûla z tvrdého dfieva
(hru‰nû, ‰vestky). Pozdûji jemnûj‰í aÏ fi-
ligránské vzory z kovu.

Pro oblast Ole‰nicka byly vytváfieny

Nejvût‰í tradici má rodina DanzingerÛ
z Ole‰nice na Moravû, která techniku
vzniku modrotisku pouÏívá jiÏ od roku
1849. Pradûdeãek Jifiího Danzingera si
v tomto roce otevfiel v Ole‰nici vlastní díl-
nu, ve které dnes pracuje desátá generace
fiemesln˘ch umûlcÛ DanzingerÛ. Ole‰nice
byla v minulosti místem pûstování lnu
a tedy i v˘roby plátna. Je pochopitelné, Ïe
zde museli b˘t  barvífii.

Jifií Danzinger se narodil v roce 1952
a po vyuãení tiskafiem ve ·kolském ústavu
lidové umûlecké v˘roby v Praze se mÛÏe
plnû vûnovat rodinnému fiemeslu v otcovû
dílnû.Spolu s manÏelkou Jaroslavou rozví-
jí  umûlecké fiemeslo a roz‰ifiuje svÛj v˘-
robní sortiment s akceptováním lidov˘ch
tradic a fiemesla. Od roku 200l udûluje mi-
nistr kultury âeské republiky kaÏdoroãnû
vybran˘m lidov˘m v˘robcÛm titul Nositel
lidov˘ch fiemesel. Jedná se o ãeskou verzi
projektu UNESCO, nazvaného Îijící lid-
ské poklady. Titul je udûlován u pfiíleÏitos-
ti zahájení DnÛ evropského dûdictví, pofiá-
daného SdruÏením historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska.

Titul Nositel lidov˘ch fiemesel obdrÏel
v roce 2002 i Jifií Danzinger.

V souãasné dobû rodinnou ‰tafetu v˘ro-
by modrotisku pfievzal syn Jifií. Jifií
Danzinger mlad‰í se narodil v roce 1980,
vyuãil se textilním tiskafiem a je desát˘m
pokraãovatel umûleckého fiemesla rodiny
DanzigerÛ.

V̆ robky z modrotisku (ubrusy, prostír-
ky, ‰átky, pol‰táfie...) rodu DanzingerÛ
znají lidé nejen z galerií, ale také z prode-
jen lidové umûní u nás i v zahraniãí.

Originální dílna DanzingerÛ dnes  tra-
diãním postupem vyrábí více neÏ 90 pro-
duktÛ a cca 100 vzorÛ metráÏe vã. fjerto-
chÛ (zástûr).

Pokud Ole‰nici nav‰tívíte, mÛÏete si
prohlédnout poslední pÛvodní dílnu v âes-
ké republice na v˘robu modrotisku s v˘kla-
dem a ukázkou v˘roby. Souãástí expozice
je i prodejna s kompletním sortimentem
dnes jiÏ tradiãního v˘robního programu.

spav
Foto: archiv Modrotisk Danzinger

kvûtinové vzory, girlandy a kvûtinové vá-
zy.  V ‰edesát˘ch letech vyuÏivala ole‰nic-
ká dílna ruãní naná‰ení vzorÛ (rezerva se
naná‰í na plátno pfies ‰ablony metliãkou,
houbou a ‰tetcem). Tato metoda byla
znaãnû nároãná a neujala se.

Modrotisk má svoji tradici na Moravû
dodnes. Stále zde existují dvû dílny
Ole‰nice a StráÏnice, ve kter˘ch barvífii tu-
to starou techniku dodrÏují a vyuÏívají.

V˘stavní expozice v Ole‰nici.

MODROTISK, ORIGINÁLNÍ  TECHNIKA  
SE STALETOU TRADICÍ

ISPP- REALITY, a.s. SE PROSAZUJE NA TRHU!
Mít vlastní domov patfií k nejdÛleÏitûj‰ím potfiebám ãlovûka. Mít vlastního realitního makléfie, je jako mít uÏ témûfi
klíãe od va‰eho vysnûného bydlení. Podejte nám ruku a my vás provedeme zufiící boufií realitního trhu, aÏ do klidu
va‰eho nového domova.
Pfiijìte k nám a nechte si od nás ZDARMA poradit s fie‰ením va‰eho prodeje, nebo koupí va‰í vysnûné nemovitosti.
My vám opravdu pomÛÏeme! Poskytneme vám odborné a seriózní sluÏby, a tím ochráníme va‰e finance.

POBOâKA BLANSKO: âelakovského 6, Blansko 678 01
POBOâKA BRNO: obchodní galerie IBC, Pfiíkop 4, Brno 602 00
POBOâKA PROSTùJOV: Svatoplukova 37, Prostûjov 796 01

Jsme tu pro Vás !
Vá‰ t˘m ISPP-REALITY, a. s.

Zelená linka: 800 127 127

Právní servis, financování, daÀové poradenství, kompletní správa nemovitostí,
energetick˘ audit, fie‰ení exekucí, v˘kup nemovitostí

Sulíkov - rodinn˘ dÛm 
- prodej
RD 6+2 + zahrada, 
c.p 957 m2. 
Cena: 1 149 000,- Kã

Blansko – âelakovského
– pronájem 
BYT 1+kk, c.p. 40 m2.
Cena: 5 000,- Kã 
+ inkaso

Jedovnice – Na kopci
– prodej
BYT mezonet 3+kk, 
c.p 74 m2. 
Cena: 1 990 000,- Kã

Blansko – 9. kvûtna 
– prodej
BYT 2+1, 
c.p. 55 m2. 
Cena: 1 149 000,- Kã

Blansko – Zborovce 
– podej
BYT 2+kk 
c.p. 55 m2. 
Cena: 1 390 000,- Kã

Blansko – Masarykova
– prodej
Bytov˘ dÛm, 
5 bytov˘ch jednotek. 
Cena: 9 000 000,- Kã
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Nerada cviãím. Nejsem sportovní
typ. Kdyby se stal zázrak a nûkdo by
mi teì fiekl: „Teì má‰ dvû hodiny jen
pro sebe. UÏij si je podle sebe, dûlej,
co má‰ ráda, co chce‰.” Stála bych
v centru nûjakého mûsta, kde je nado-
sah opravdu v‰e.  Co bych já konkrét-
nû udûlala? Îádné obchody s obleãe-
ním, s kosmetikou, kadefiník, biÏuterie,
…. Milí ãtenáfii, já osobnû bych se po-
dívala, jestli je nûkde staroÏitnictví, ‰la
bych se pokochat poklady, jak já fií-
kám, maximálnû bych si odnesla nûja-
kou drobnost na památku a pro radost.
Vyhledala bych nûjakou pfiíjemnou
restauraci nebo kavárnu, pûknû bych si
sedla, dala kafíãko, samozfiejmû nûco
dobrého k tomu, tfieba palaãinku pûknû
nazdobenou ãerstv˘m ovocem a ‰le-
haãkou a uÏívala si chvilku pro sebe.
Tak to jsem celá já. Mám ráda dobré
jídlo a pití, pohodu a klid. KdyÏ uÏ se
vûnuji nûjakému pohybu (jízda na ko-
le, turistika, plavání,…) v‰e jen rekre-
aãnû v rámci rodinn˘ch v˘letÛ a po-
dobnû. Jak plyne ãas, bohuÏel, kila po-

maliãku, ale jistû pfiib˘vají. U nás Ïen
je to dáno od pfiírody, po pfiekroãení 
urãité vûkové hranice se napijeme vo-
dy a máme kilo nahofie… U mû k tomu
pfiibyly dal‰í faktory, sedavé zamûstná-
ní, zÛstaly mi kila, kdyÏ jsem si pofiídi-
la ve vy‰‰ím vûku dítû… napfied jsem
si fiíkala, holka, to zase zhubne‰… rok,
dva, tfii a nic. 

Náhoda tomu chtûla, Ïe zrovna ve
chvíli, kdy jsem pfiem˘‰lela, co se sv˘-
mi kily navíc budu dûlat, potkala jsem
paní Ing. Evu Siverovou ze salonu
Sefafin. Slovo dalo slovo a po vstupním
celkovém mûfiení, kdy jsem se zhrozila,
jak je to s mou svalovou hmotou, vnitfi-
ním tukem a podobnû, jsem ‰la do to-
ho… ãtenáfii prominou, Ïe zde neuvedu
pro mû ty ‰ílené v˘sledky. 

S paní Siverovou jsme naplánovaly
kÛru pfiímo mnû na míru. Absolvovala
jsem lymfodrenáÏe, kde se mi moc lí-
bilo, brala jsem to jako pfiíjemn˘ odpo-
ãinek. Velmi pfiíjemn˘ personál vás 
uloÏí na lÛÏko, dostanete balení vody -
je potfieba doplÀovat tekutiny, nasou-

káte se do kalhot, které pfiipomínají 
oteplovaãky, a pak uÏ jen leÏíte, dfiíme-
te, pfiem˘‰líte, co budete v sobotu vafiit
a tak. KdyÏ se rozproudí lymfa, vypla-
vují se ‰kodlivé látky z tûla a v nepo-
slední fiadû to napomáhá k odbourává-
ní tuku v tûle. 

Dal‰í proceduru jsem mûla Body
space, kdy dostanete slu‰ivou suk˘nku,
nastoupíte laicky fieãeno „do bedny”,
kde od pasu dolÛ pomocí suk˘nky v‰e
tûsní a pfiístroj vytváfií podtlak, kter˘
zase napomáhá odbourávání tukÛ a ta-
ké celulitidû. No, a aby tam ãlovûk jen
nestál, dole bûÏí pás, po kterém chodíte
nebo mÛÏete jít rychleji, do kopce nebo
po rovince, to si ãlovûk volí sám.
Samozfiejmû nechybí doplnûní tekutin,
které „vyfasujete”. 

No a v‰e jsem doplnila sérií detoxi-
kace tûla, coÏ bylo zase pro mû úÏasné
v tom, Ïe si jen sednete, nohy ponofií-
te do „lavóru” s vodou, vlaÏnou nebo
teplou, to si fieknete. Zku‰en˘ personál
do lavóru ponofií vodící jednotku, kte-
rá je napojená na pfiístroj. Na ruku do-
stanete náramek, kter˘ je také propo-
jen s pfiístrojem. Pak uÏ jen pÛl hodin-
ky sedíte, pokud máte nûjaké otázky,
obsluha vám v‰e vysvûtlí, nebo se mÛ-
Ïete ponofiit do vlastních my‰lenek,
vyfiizovat si sms, ãíst si, … a po oãku
sledovat, jak vám voda v lavóru tmav-
ne, vyplavují se ‰kodliviny z tûla ven.
Je to pfiíjemné sledovat, jak z tûla od-
chází v‰e, co tam nepatfií. Obsluha
vám vysvûtlí, které orgány se zrovna
ãistí, jde to poznat z vody… úplná al-
chymie.

Nedá mi to, abych se s vámi nepodû-
lila o novinky, které salon Serafin v tu-
to dobu  nabízí. Proto jsem se zeptala

paní Ing. Siverové, co tedy klientÛm sa-
lonu právû aktuálnû nabízíte nebo dopo-
ruãujete? 

„Zaãíná jaro – na jafie a na podzim je
organizmus nejlépe pfiipraven k vnitfiní o-
ãistû tûla. Aktuálnû probíhá v salonu
Serafin akce 30% slevy na detoxikaci
a odkyselení organizmu, za zv˘hodnûnou
cenu je moÏné zakoupit kombinovanou
permanentku detoxikace a pfiístrojové
lymfodrenáÏe. Od 20. 5. do 7. 6. 2013
v rámci akce „Hubnutí do plavek” nabízí-
me slevy aÏ 40% z ceny nûkter˘ch sluÏeb
– napfiíklad pfiístrojové lymfodrenáÏe,
Body Space Vacu Therm 2v1, rekondiãní
stoly Shapemasters. ZájemcÛm doporu-
ãujeme sledovat na‰e internetové stránky,
kde se dozví aktuální informace.”

Na závûr bych chtûla fiíct, Ïe se mi
podafiilo zredukovat vnitfiní tuk, a to
o celé 3 kg,  zv˘‰it podíl svalové hmoty
a zrychlit metabolismus.

Dûkuji paní inÏen˘rce Siverové za je-
jí osobní podporu a pfiístup, dûkuji 
opravdu velmi milému a vy‰kolenému
personálu salonu Serafin za pfiístup, kte-
r˘, jak jsem si v‰imla, vûnovali v‰em
klientkám a klientÛm salonu. 

Kdo pfiem˘‰líte tak, jak já pfied tfiemi
mûsíci, Ïe byste mûli se sebou nûco dû-
lat, neváhejte a zavolejte do Serafinu.
Tel.: 774 240 402, www.salonserafin.cz.

A úpln˘ závûr? Zhubla jsem, uvûdo-
mila jsem si, Ïe díky náv‰tûvám v salo-
nu jsem se vlastnû vÏdycky na chvilku
zastavila v dne‰ní tak uspûchané dobû,
kdy ãlovûk pobíhá, pracuje, vyfiizuje,
cítím se líp, spokojenûj‰í sama se sebou
a tak nûjak ‰Èastnûji, Ïe je v‰e v pohodû,
tak, jak má b˘t…

Va‰e Renata Kuncová Polická
Foto: Veronika Hasová

Detoxikace tûla.

UDùLEJTE NùCO
PRO SVÉ ZDRAVÍ

TANEâNÍ WORKSHOPY ROZMANIT¯CH STYLÒ 
PRO V·ECHNY OD 12 LET DO X LET

KDE: Malá tûlocviãna Orel Blansko, Komenského 1, Blansko
KDY: 11. 5. 2013 –  vogue, wacking, locking

18. 5. 2013 –  choreo, bboying, house dance
1. 6. 2013 –  old school hip hop, dancehall, new school hip hop
8. 6. 2013 –  jazz dance, lofting, hip hop ladies

22. 6. 2013 –  závûreãn˘ taneãní maraton special time 13 – 17 hodin
V KOLIK: Zaãátek vÏdy v 10.00 hodin 3x 2hodinové bloky
CENA: V‰echny workshopy jsou ZDARMA

Podpofieno 
z programu THINK BIG

více na: www.questionmark6.webnode.cz  
www.facebook.com/questionmark.bk

Taneãní skupina 
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➨ Prodám stÛl 120x60 cm. 
Pûkn˘, moderní, svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723
033 171. 
➨ Prodám zemûdûlskou pÛdu 2+1 hektar,
hodící se i pro rÛzné hospodafiení u Námû‰tû nad
Oslavou. Pfiíjezd po asfaltové silnici, IS v dosahu. Tel.:
511 138 788. 
➨ Prodám zachoval˘ plynov˘ kotel + ohfiev vody, 
se zásobníkem vody. Vhodn˘ pro tfiípokojov˘ byt. Zn.
Cosmogas, cena dohodou. Tel.: 724 817 645. 
➨ 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 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 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 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 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 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. 
➨ 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 mís-
to. Elektfiina pfiivedena k pozemku, poplatek EONu za-
placen, voda na zalévání zaji‰tûna tisícilitrov˘m bare-
lem de‰Èovou vodou. Cena 190.000,- Kã. Tel.: 604
210 463. RK NEVOLAT!!! 
➨ Prodám Fabii Ambiente, r.v.2009, koupeno 09, 
najeto 30 tis.km, 1.majitel, servis.kníÏka, modrá dy-
namic, 51kW, zam.zpáteãky-Construct, klimatizace,
2x airbag, radio Pioneer. Cena: 164 000 Kã. Tel.: 723
908 292. 
➨ Cyklosedaãka Sherman, odpruÏená,
5 bodové pásy, moÏnost polohování opûradla
a v˘‰ky stupaãek, celoplo‰ná vyst˘lka, rychloupí-
nací drÏák, 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 po-
koje, obyt.podkroví, veranda, balkon. Stáfií budovy
20 let. Nová odhadní cena 1 524 000,- Kã. V˘razná
sleva ceny k prodeji 985 000,- Kã. Tel.: 603 527 162,
608 548 590. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata, 
tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám 2 ks dûtské ponão - osu‰ka s kapucí 
s motivem Medvídek Pú. Cena 120,- Kã/ks. Tel.: 739
298 698. 
➨ Prodám nov˘ kávovar 
DOLCE GUSTO KRUPS PICCOLO KP 1000E2 (+ 6
kapslí). Cena 1.500,- Kã. Tel.: 739 298 698. 
➨ Prodám dûtsk˘ dfievûn˘ stÛl 
(59x50 cm, v˘‰ka 50 cm) + 2ks dfievûn˘ch Ïidliãek.
V‰e IKEA. PouÏívané, ale v dobrém stavu. Cena za v‰e
530,- Kã. Tel.: 739 298 698. 
➨ Prodám nové nerezové, 
vodotûsné pánské hodinky zn. ROTAX, modr˘ ciferník.
Nevhodn˘ dárek. Cena 800,- Kã. Tel.: 739 298 698. 

➨ Pronajmu 1+KK v Letovicích. 1. patro, lodÏie, 
ãást. zafiízen˘. Voln˘ 6/2013, tel.: 776 557 114. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 
➨ Pronajmu garáÏe v Blansku.
Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím k pronájmu pûkn˘, udrÏovan˘ byt 2+1 
v Blansku na Píseãné. Byt je ãásteãnû rekonstru-
ován (plast. okna, koupelna s WC, zasklená lo-
dÏie) a kompletnû vybaven. Pouze nekufiáci. Voln˘

IHNED! Nájemné 6.500,- + sluÏby 3000,- Tel.: 602
441 632. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku Sever, 
prostorn˘, ãásteãnû zafiízen˘, dvojlodÏie orientace
JZ(Hofiice), za 5000Kã/mûs +inkaso, ihned voln˘, so-
lidní jednání, tel.: 728 448 173. 
➨ Pronájem 1+1 BLANSKO, Dvorská 36, 
IHNED VOLN ,̄ ãásteãnû vybaven˘, internet UPC Fiber
Power 10. BliÏ‰í info tel.: 608 965 363, moÏné zaslat
foto bytu na email: info@salonrischa.cz -  
➨ 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 pronájem garáÏe v Blansku-Sloupeãník
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.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ V· 64 let˘ muÏ 180/80, rozveden˘, 
mladist. vzhledu, sport. typ s autem, mal˘m psem
i bytem hledá ‰tíhlej‰í milou Ïenu s vlast. bydlením
k váÏnému seznámení nejradûji z Blanska a okolí,
Boskovic. Tel. 722 415 009. 
➨ Jsem rozveden˘ S· 42/175/75 
s vyfie‰enou minulostí, klidnou povahou, se zájmem
o pfiírodu, hudbu, tanec, ãetbu, a hledám Ïenu k váÏ-
nému 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. 

➨ 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 moÏ-
ností pfiihlá‰ení k TP. Na Severu, za rozumnou cenu
max .do 7000 vãetnû. Seriózní jednáni. Dûkujeme.
Nabídky na e-mail: rybackovalenka@email.cz
➨ 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 jménem Samuel. Je velice plach˘, pokud jej nûkdo
máte doma, ozvûte se mi, dûkuji. Tel.: 724 809 956. 
➨ Hledáme distributory pro moÏnou rozná‰ku novin.
Tel.: 606 931 795.
➨ 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 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 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. 
➨ 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 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

Na obrázku jsou tfii rébusy oddûlené svislou ãarou. Pro úãast v soutûÏi staãí za-
slat jeden (jak˘koliv) z tûchto tfií  rébusÛ na e-mail: listyregionu@seznam.cz
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678 01 Blansko. KvÛli pfií-
padné v˘hfie prosíme o uvedení va‰eho telefonního ãísla. 

Uzávûrka soutûÏe je 3. 6. 2013

Správné vylu‰tûní rébusu 
z dubnového ãísla je:

Kvap není dobr˘ rádce. 
Avarové jsou národ divok˘.

Fén na vlasy vyhrála 
paní Jaroslava Va‰ková

z Letovic.
V̆ herkyni gratulujeme

a budeme ji kontaktovat.

Dûkujeme za v‰echny zaslané
odpovûdi, 

kter˘ch nebylo málo…

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

o SADU NÁ¤ADÍ
Cenu 

vûnovala
firma

SoutûÏte s

VZPOMÍNKA
Dne 6. května 2013 uplynulo pět smutných let, 

kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček pan
Jaroslav Parma z Blanska.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka Naďa a děti s rodinami.

Redakce Listů regionů se ke vzpomínce na skvělého 
novináře tiše připojuje.

1. Blanensk˘ ble‰ák
Dne 19. 5. 2013 se koneãnû v Blansku uskuteãní Ble‰í trh, kter˘ zde
lidé doposud postrádali. Bude zde moÏnost prodat ãi koupit spoustu
vûcí, od kníÏek pfies obleãení aÏ po domácí techniku. Tak neváhejte
a pfiijìte tfieba uÏ jen kvÛli atmosféfie do Kulturního stfiediska mûsta
Blanska v nedûli od 14:00 - 17:00. Vstup voln˘. 

Plakát na: www.listyregionu.cz, bliÏ‰í info na tel.: 737 529 562
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A je toU!
V sobotu 13. 4. 2013 vyjela tfiíãlenná

v˘prava na‰eho gymnázia v rámci projek-
tu Comenius na náv‰tûvu zemû tulipánÛ,
Nizozemí. Oficiální název je Nizozemské
království. Nefiíkejte Holandsko, to je ja-
ko kdybyste nazvali âeskou republiku
Moravou.  Cesta autobusem trvala 15 ho-
din. Po pfiíjezdu jsem myslel, Ïe z autobu-
su ani nevylezu, ale pfiece jen se mi z nûj
podafiilo vystoupit. Na nádraÏí
v Nijmegenu na nás ãekaly rodiny studen-
tÛ a rozvezly si nás domÛ. Mûl jsem ‰tûs-
tí na úÏasnou rodinu, u které bylo radostí
bydlet. Nijmegen je velké mûsto nedaleko
nûmeck˘ch hranic, s krásn˘m historic-
k˘m centrem. Samozfiejmû se v‰ude jezdí
na kole, a tak jsem mûl moÏnost vyzkou-
‰et dennodenní jízdu nejen do ‰koly.

V pondûlí jsme si prohlédli ‰kolu -
Montessori College Nijmegen, a fie‰ili
matematické úlohy s geometrick˘mi ob-
razci. Za odmûnu jsme pak mohli vy‰la-
pat pfii prohlídce centra Nijmegenu na
nejvy‰‰í vûÏ ve mûstû (která má snad
nekoneãno schodÛ) s nádhern˘m v˘hle-
dem do okolí. 

Dal‰í den jsme se zab˘vali opût úlo-
hami z matematiky. Po tisíci zláman˘ch
tuÏek a popsan˘ch papírech jsme, ‰Èast-
ni z vykonané a povedené práce, vy-
slechli prezentaci nizozemsk˘ch stu-
dentek o Annû Frankové. Odpoledne
jsme si zahráli pitch and putt, to je míst-
ní verze golfu.

Ve stfiedu jsme prozkoumali typické
historické ml˘ny v oblasti, která je za-

psaná na seznam UNESCO (‰koda, Ïe se
netoãily). Dále jsme v Haagu nav‰tívili
muzeum slavného malífie Eschera.
MoÏná neznáte jeho jméno, ale jsem si
jist, Ïe jeho malby s optick˘mi iluzemi
jste uÏ nûkde vidûli. Odpoledne jsme
mûli projíÏìku lodí po kanálech
Amsterodamu. Nakonec jsme si prohléd-
li dÛm, kde se za 2. svûtové války ukr˘-
vala Anna Franková. Stále nedovedu po-
chopit, jak v tak malém a tmavém poko-
ji dokázala vydrÏet dva roky.

âtvrtek byl pro mne velice zajímav˘.
Byli jsme na univerzitû v Nijmegenu, kde
jsme vyslechli pfiedná‰ky na téma zabez-
peãení softwaru a neurovûda. MoÏná uÏ
vím, co budu studovat! ProjíÏìka na „pa-
laãinkové lodi” ve stylu „snûz, co mÛÏe‰”

byla pro v‰echny sladkou teãkou na závûr. 
Páteãní den byl spojen s hudbou.

Napfied jsme si poslechli typickou nizo-
zemskou hudbu, potom jsme se uãili hrát
na djembee. Veãer jsme tanãili nizozem-
ské lidové tance (já tanãil!!!) a ochutnali
místní speciality.

Byl jsem pfiíjemnû pfiekvapen, Ïe jsem
se v Nizozemí potkal se star˘mi znám˘mi.
Víte, Ïe zde Pat a Mat mluví a kaÏdou
svou akci zakonãí slovy: „ A je toU!” 

KéÏ bychom byli v Nizozemí déle!
Cel˘ t˘den jsem si moc uÏil a doufám, Ïe
se tam je‰tû podívám.

David Kupka, student 
Gymnázium a Matefiská ‰kola 

Rájec-Jestfiebí
Foto: archiv ‰koly

Spoleãná fotografie úãastníkÛ mezinárodního setkání.

Nizozemské lidové tance a kroje.
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Svatební sezona 2013 zaãíná a je
nám velk˘m potû‰ením vás pozvat na
jiÏ 3. roãník Svatební show Lysice
2013. Pfiineseme vám spoustu inspirací
a novinek pro nadcházející sezonu -
módní pfiehlídky, svatební úãesy a zají-

mavé doplÀky do vlasÛ, svatební floris-
tika, svatební líãení, oznámení, svateb-
ní koláãky, doprava.... Jedineãná pfiíle-
Ïitost setkat se s ‰irokou svatební na-
bídkou na jednom místû. 

Program zaãne od 15:30 hodin v zá-

mecké zahradû, kdy se pfiedstaví zpûvaã-
ka a hereãka Jana Musilová. 

A nezapomeÀte, Ïe v‰echny vstupenky
jsou slosovatelné o hodnotné ceny!

Akce je pofiádána za podpory Státního
zámku Lysice, kvûtinového salonu Sissi

a svatební agentury Elysée. Mediálními
partnery jsou i Listy regionÛ.

Pfiijìte si s námi uÏit svatební odpo-
ledne!!!

Více informací najdete na fcb:
https://www.facebook.com/showlysice

Zadejte si do svého diáfie: nedûle 26. kvûtna 2013 od 13:00 hod, 
zámecká zahrada zámku Lysice

3. roãník Svatební show Lysice 2013

Pokraãování textu ze strany 1
Tréninky jsou v pondûlí, ve stfiedu a ve

ãtvrtek po vyuãování a dûti jsou rozdûleny
do dvou kategorií - podle data narození. JiÏ
dnes jsou vidût velké pokroky u mlad‰ích
dûtí a jejich v˘kon je srovnateln˘ se star‰í-
mi Ïáky, takÏe moÏná od pfií‰tího ‰kolního
roku budou pouze zaãáteãníci a pokroãilí
bowlingoví hráãi -  bez ohledu na vûk dûtí.
V souãasné dobû máme v Tréninkovém
centru 30 dûtí - roãník narození 2004 aÏ
1997; témûfi v‰ichni hrají velmi slu‰nû
a nûkteré jejich v˘kony jsou úÏasné.
Nûktefií chodí na turnaje Pohár blanenské
S˘pky, na pravidelné úterní turnaje
Bowlingu Blansko a skoro polovina z nich
se úãastní Juniorské bowlingové ligy JiÏní
Moravy s velk˘m úspûchem. 13. dubna
2013 probûhlo v Blansku na bowlingu
Mistrovství juniorÛ regionu JiÏní Morava

a z tohoto turnaje postoupili první tfii nej-
lep‰í hráãi z kaÏdé kategorie do celostátní-
ho kola na MâR juniorÛ 2013, které se ko-
nalo 27. 4. a 28. 4. 2013 na Strikelandu
v Chomutovû, kde se utkali hráãi a hráãky
z celé republiky. T˘m hráãÛ z Blanska se
„nenechal zahambit” a postaral se o kvalit-
ní hru a krásné umístûní. Úspûch v bowlin-
gu je pfiedev‰ím o kvalitním tréninku,
o zvládnutí psychiky na turnajích a o tro‰-
ce ‰tûstíãka, protoÏe bowlingová koule je
kulatá. V‰echny v˘sledky a v˘kony z tur-
najÛ hráãÛ a hráãek z Blanska jsou pravi-
delnû umísÈovány na nástûnce ve vstupní
ãásti Bowlingu Blansko. Pfiípadní zájemci
o vstup do Tréninkového centra dûtí a mlá-
deÏe se mohou hlásit pfiímo na Bowlingu
Blansko - staãí nechat vzkaz a tel. ãíslo -
urãitû se ozveme. ph

Foto: archiv Bowling Blansko  

MládeÏ hraje bowling
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KdyÏ se fiekne myslivost, nejedná se
v dne‰ní dobû pouze o zvûfi ãi lov, kte-
r˘ lidé a jejich prehistoriãtí pfiedchÛd-
ci pokládali za svÛj hlavní zájem, ja-
koÏto zdroj obÏivy. Myslivci toho ma-
jí v souãasnosti v pfiírodû na starosti
mnohem více. Správnû vykonávaná
myslivost je souborem ãinností, které
pomáhají udrÏovat ekosystém v rov-
nováze. Na na‰em území mají dlouhou
a bohatou tradici myslivecké spolky,
ve kter˘ch se sdruÏují v‰ichni pfiátelé
této krásné dobrovolné zájmové ãin-
nosti. O tom, Ïe myslivost a s ní spo-
jená ochrana pfiírody a krajiny je dÛle-
Ïitá a prospû‰ná, svûdãí také zakotve-
ní této problematiky do na‰í legislati-
vy, kdy první zákon vztahující se
k myslivosti spadá do 10. století.
Myslivost se v‰ak net˘ká ãistû jen pfií-
rody a péãe o ni. Vedle rÛzn˘ch biolo-
gick˘ch disciplín musí myslivec ovlá-
dat i jiné obory technického smûru,
napfi. stfielbu, nauku o zbraních apod.

Konkrétním pfiíkladem fungujícího
mysliveckého spolku mÛÏe b˘t v na-
‰em okolí Honební spoleãenstvo
Valchov. Valchov‰tí myslivci pracují
po cel˘ rok, teì na jafie se zúãastnili
brigády pfii sázení lesních stromkÛ ve
Valchovû, chystají jarní úklid ve své
honitbû, která ãítá cca 500 ha a rozklá-
dá se v katastrálních územích obcí
Valchov, Ludíkov a Nûmãice, dále bu-
dují, opravují i ãistí myslivecká zafiíze-

ní (krmelce, krmeli‰tû a posedy).
KaÏdoroãnû na podzim je pofiádán hon
na drobnou zvûfi, kdy jsou k vidûní i po-
slechu pro laiky zajímavé myslivecké
tradice, napfi. v˘fiad s vyhlá‰ením krále
honu a troubení hlaholÛ, kter˘mi je
vzdávána pocta ulovené zvûfii. Trubaãi
bûhem honu pomáhají v organizaci lo-
veck˘mi signály, jimiÏ se zúãastnûní
myslivci i honci fiídí. âlenové HS

Valchov nezahálejí ani v zimû, kdy se
kromû pravidelného pfiikrmování zvûfie
pfiipojují i ke kulturním akcím se sv˘m
vyhlá‰en˘m Mysliveck˘m plesem. Ples
je pravidelnû pofiádán ve valchovské
sokolovnû a dle mínûní náv‰tûvníkÛ má
dobrou úroveÀ. Místní sokolovna je pfii
této pfiíleÏitosti vÏdy vyzdobena trofe-
jemi, v doprovodném programu plesu
zaznívají ukázky z mysliveckého trou-

bení, nechybûjí jídla z myslivecké ku-
chynû ani bohatá tombola. Myslivci ta-
ké pofiádají obãasné besedy a pfiedná‰-
ky, urãené pfiedev‰ím dûtem. 

Pfies v‰echny tyto pozitivní aktivity
a snahu myslivcÛ probudit zájem lidí
o pfiírodu se bohuÏel obãas najde nûkdo,
komu akce a pÛsobení ãlenÛ myslivec-
k˘ch spolkÛ oãividnû pfiekáÏejí a vadí.
SvÛj nesouhlas pak zfiejmû projevují na-
pfiíklad tím, Ïe niãí myslivecká zafiízení.
Vandalismus bohuÏel není ojedinûl˘
a rozbité posedy i krmelce se musejí
stále znovu opravovat. Dal‰ím ne‰va-
rem je, Ïe lidé nechají volnû pobíhat své
psy bez dozoru a nedbají toho, Ïe jejich
psí miláãkové ‰tvou zvûfi, která pak
zbyteãnû uhyne. Velmi ru‰iv˘m ele-
mentem jsou fiidiãi motorek, terénních
ãtyfikolek i aut. NejenÏe poru‰ují záko-
ny, kdyÏ vjíÏdûjí tam, kam nemají, ale
navíc ru‰í zvûfi, pÛsobí ‰kody na vegeta-
ci a zamofiují Ïivotní prostfiedí. Îádná
práce se v‰ak obvykle neobejde bez
pfiekáÏek, které je nutno pfiekonat a tak
i na úsilí myslivcÛ pfievládají pozitivní
ohlasy, jejich skuteãná pomoc pfiírodû
i jejím obyvatelÛm – zvûfii – je hodno-
cena kladnû a nakonec snad i nûkteré li-
di nadchne a pfiipojí se sv˘m konáním
k rozvoji myslivosti a ochrany pfiírody
tfieba jen tím, Ïe nebudou v krajinû od-
hazovat odpadky, budou se chovat ti‰e
a naslouchat zvukÛm pfiírody.

Text a foto: Jana Men‰íková

Myslivost – v‰estrann˘ koníãek i Ïivotní styl

Hon na drobnou 2012 - lovci.
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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

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

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

Kam poslat dûti na tábor? Do Petrovic!
Letní dûtské tábory v Petrovicích pofiádané skupinou

Samorost slaví letos pûtadvacetileté v˘roãí své existence.
Za ta léta pro‰lo táborem nespoãetné mnoÏství dûtí, které
z Petrovic odjíÏdûly spokojené, plné záÏitkÛ, obohacené
nov˘mi zku‰enostmi a natû‰ené na tábor dal‰í. Malebná
Petrovická osada má neskonalé kouzlo. Potkáte zde kama-
rády, ktefií se stanou va‰imi pfiáteli mnohdy na cel˘ Ïivot. 

Nauãíte se vnímat pfiírodu
okolo sebe. Díky své fantazii
se pfienesete do jiného svûta.
T˘m vedoucích je tvofien 
úãastníky dfiívûj‰ích táborÛ,
ktefií se díky svému nad‰ení
rozhodli v petrovické tradici
pokraãovat. SnaÏí se dûti na-
uãit zdravému soutûÏnímu
duchu, spolupráci s ostatní-
mi, logickému my‰lení, úctû
k pfiírodû a rÛzn˘m tábornic-
k˘m dovednostem. 

Samotn˘ Ïivot v tábofie
a vût‰ina her jsou motivová-
ny podle tématu tzv. celotá-
borové hry. V minul˘ch le-
tech se dûti staly indiány bo-
jujícími proti úkladn˘m kov-
bojÛm, pomocníky starofiec-
k˘ch bohÛ, udatn˘mi Galy,
mu‰ket˘ry, piráty z Karibiku
ãi vojáky jednotky M.A.S.H. 

Letos se dûti mohou tû‰it
na celotáborovou hru inspi-
rovanou pfiíbûhem J. R. R.
Tolkiena Hobit aneb cesta
tam a zase zpátky. Na ce-
l˘ch 15 dní se dûti stanou 
trpaslíky putujícími za po-
kladem, kter˘ je stfieÏen zá-
kefin˘m drakem ·makem.
Bûhem této dobroduÏné ces-
ty ãeká na dûti pestr˘ a zá-
bavn˘ program. Pokud se
tedy budete v dobû tábora
potulovat v lesích okolo pet-
rovického tábofii‰tû, nelek-
nûte se, zahlédnete-li v nich
zlobry, skfiety ãi elfy.
Nejspí‰ nûkde poblíÏ narazí-
te i na trpaslíky.
Pfiihlá‰ku a více informací
naleznete na 
www.samorost.info

LéÀa
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