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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. prosince 2013, uzávûrka je 2. prosince 2013.

Právû nyní nadchází období, kdy se
souãasní Ïáci devát˘ch roãníkÛ základních
‰kol zaãínají poohlíÏet po té ãi oné stfiední
‰kole. Za pomoci rodiãÛ, zku‰en˘ch peda-
gogÛ, v˘chovn˘ch poradcÛ ãi zástupcÛ
Úfiadu práce zvaÏují, jaké studium je pro
nû nejvhodnûj‰í. Nûktefií moÏná nevûdí, Ïe
dal‰ím poradním hlasem mÛÏe b˘t i peda-
gogicko-psychologická poradna.

Na tomto pracovi‰ti je jiÏ tradicí, Ïe
v období podzimu aÏ zimy kontaktují bu-
doucí studenti poradnu a zajímají se
o moÏnost absolvování testÛ profesní ori-
entace. Samotné vy‰etfiení probíhá vût‰i-
nou pfiímo v prostfiedí poradny v Blansku,
pokud je více zájemcÛ z jedné ‰koly, je
moÏné nabídnout vy‰etfiení pfiímo ve ‰kole.

Pokraãování textu na stranû 14

Vût‰ina z nás stála v Ïivotû pfied rozhodnutím, kterou
stfiední ‰kolu, po ukonãení základního vzdûlávání, zvo-
lit. Jedná se zcela jistû o krok v˘znamn˘, pro dal‰í v˘-
voj osobnosti a Ïivotního smûfiování nezbytn˘. 

Podzim se ujal naplno své vlády a poãasí nám v posledním fiíjnovém t˘dnu dopfiálo pfiíjemné teploty. I proto by-
la leto‰ní Lampiónová slavnost, co se náv‰tûvnosti t˘ãe, velice úspû‰ná. Scénáfi slavnosti se od tûch pfiedcho-
zích pfiíli‰ neli‰il, ale i pfiesto se kaÏdoroãnû snaÏíme o zmûnu, ãi její zpestfiení. 

ORIGINÁLNÍ 
VÁNOâNÍ DÁREK...
- více na str. 14

POZVÁNÍ NA DNY
ADVENTNÍ VAZBY 27 - 28. 11.

- více na str. 13

SOUTùÎ - SPRÁVNÁ ODPOVùë
= POUKAZ NA 500 Kã
- více na str. 12
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

data zdravotnictví v Letovicích. 
Plakát je oti‰tûn se svolením Nemocnice

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.

Lampionové prÛvody si dûti oblíbily.

PrÛvod s lampióny zaãal tradiãnû 
u radnice. âelo prÛvodu tvofiili mladí ha-
siãi s louãemi, ktefií odvedli v‰echny pfií-
tomné na hfii‰tû u rybníka, kde pokraão-
vala druhá, neménû zajímavá ãást akce.
V minulosti létaly nad âernou Horou
velmi oblíbené lampióny ‰tûstí, oblohu
osvûtlovaly men‰í, ãi vût‰í ohÀostroje,
dûti se procházely stra‰ideln˘m lesem
a letos v‰echny pfiekvapila OhÀová
show, kterou pro nás pfiipravili ãlenové
‰ermífiské a kaskadérské spoleãnosti ·t-
vanci. Jejich show byla dÛstojnou a ne-
tradiãní teãkou leto‰ního prÛvodu. Byla
plná divadelních a taneãních prvkÛ, pod-
barvena rytmickou hudbou. Poutav˘ byl
i boj s louãemi, tanec s pójemi, ohnivé
vûjífie a fiada pyroefektÛ. Poté jiÏ násle-
dovala volná zábava a obãerstvení, na
které se tû‰ily pfiedev‰ím dûti. Spokojené
obliãeje mal˘ch i velk˘ch nás utvrdily
v tom, Ïe je podzimní slavnost v âerné

Hofie stále oblíbená. Je pfiíjemné setkávat
se s pfiáteli, znám˘mi, dûtmi a jejich ro-
diãi, popovídat si o Ïivotû a vzájemnû si
udûlat radost. 

Chtûla bych touto cestou podûkovat
v‰em pofiadatelÛm, ktefií jiÏ po‰esté
Lampiónovou slavnost ochotnû pfiipra-
vují. Jedná se o pracovníky základní
‰koly, která celou akci zastfie‰uje, dále
dûkuji ãlenÛm SDH âerná Hora, ktefií se
starají o bezpeãn˘ prÛbûh akce, ãlenÛm
Fotbalového oddílu âerná Hora a Sboru
pro obãanské záleÏitosti, kter˘ poskyt-
nul finanãní prostfiedky na leto‰ní pro-
gram. Slu‰í se téÏ podûkovat Pivovaru
âerná Hora, kter˘ vûnoval dûtem limo-
nády, a ostatním sponzorÛm, ktefií pfii-
spûli jak finanãnû, tak i materiálnû. Dík
patfií v‰em, ktefií na slavnost pfii‰li a uká-
zali tak, Ïe jim není lhostejn˘ kulturní
Ïivot v na‰em mûstysi.    

Text a foto: J. Kubelková

Konãím „devítku” a co dál?

Je nedûle ráno a pfied jeskyní
V̆ pustek nedaleko obce Kfitiny mÛÏe-
me spatfiit men‰í skupinu lidí v zablá-
ceném obleãení. Jedná se o jeskyÀáfie
pracující v Kfitinském údolí, ktefií se
vydávají na pravidelnou pracovní akci
do podzemí. V této jedineãné lokalitû
chránûné krajinné oblasti Moravsk˘
kras provádí speleologickou ãinnost
ãlenové âeské speleologické spoleã-
nosti, respektive její základní organiza-
ce âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí.
Speleologie zahrnuje ‰irokou oblast ak-
tivit jako objevování, studium, doku-

mentaci, prÛzkum a v˘zkum v‰ech kra-
sov˘ch jevÛ. V této oblasti se vyskytu-
je na nûkolik desítek men‰ích ãi vût‰ích
jeskyní. Ty nejv˘znamnûj‰í z nich jsou
opatfieny vstupní uzávûrou, která chrá-
ní jeskynû nejen pfied neÏádoucími ná-
v‰tûvami vandalÛ, ktefií nevratnû niãí
jedineãnou krápníkovou v˘zdobu, ale
také ukvapené náv‰tûvníky pfied moÏ-
n˘m zranûním.

Skupina Kfitinské údolí vznikla jiÏ
v r. 1956 a jejím prvním pracovi‰tûm se
stala jeskynû Jestfiábí skála. 

Pokraãování textu na stranû 2

Vstupní portál jeskynû Jestfiábí skála.

Za tajemn˘mi jeskynûmi
Kfitinského údolí

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko

15. roãník festivalu filmÛ, 
setkání a dobrodruÏství

22. - 24. listopadu - Blansko     www.festivalrajbas.cz

Již nyní přijímáme
objednávky 

na PLESOVOU SEZONU 2014

se SLEVOU 10%
Vyhněte se lednové „tlačenici”

a zamluvte si šaty s pfiedstihem 
a slevou

Půjčovna šatů Blansko, 
tel.: 608 965 363 w
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Podzimní slavnost v âerné Hofie
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Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdra-
votnická a Stfiední ‰kola, která sídlí
v Boskovicích na ulici Hybe‰ova, se mÛÏe
pochlubit ‰irok˘m spektrem studijních i uãeb-
ních oborÛ, na které se mohou hlásit absol-
venti základních ‰kol. Pro absolventy stfied-
ních ‰kol s maturitou nabízí moÏnost pokra-
ãovat ve studiu na Vy‰‰í odborné ‰kole.

Na Stfiední ‰kole jsou vyuãovány matu-
ritní obory: Informaãní technologie, Ekono-
mika a podnikání - Informatika v ekonomi-
ce, Obchodní akademie, Hotelnictví - Ho-
telnictví a turismus, Veterináfiství - Veteri-
nární prevence a Podnikání (nástavbové
studium). Uãební obor Kuchafi - ãí‰ník je 
ukonãen v˘uãním listem.

MaturantÛm z kterékoliv stfiední ‰koly
jsou na Vy‰‰í odborné ‰kole ekonomické
pfiipraveny studijní obory Ekonomika
a podnikání, Finanãnictví a bankovnictví
a Cestovní ruch. Vy‰‰í odborná ‰kola
zdravotnická vyuãuje obor Diplomovaná
v‰eobecná sestra. 

·kola nabízí studentÛm stravování i uby-
tování ve vlastním domovû pro mládeÏ
a mnoho sportovních i kulturních aktivit
k vyuÏití volného ãasu. Vlastní studium je
podporováno velmi dobrou technickou vyba-
veností ‰koly a pfiedev‰ím moÏností roz‰ifio-
vat si získané vûdomosti praxí u mnoha pod-
nikÛ v regionu, se kter˘mi ‰kola spolupracu-
je. Napfiíklad studenty oboru Hotelnictví by-
lo moÏno potkat na v˘znamné gastronomic-
ké akci - Husích slavnostech v Boskovicích,
kde mimo jiné zaji‰Èovali catering pfii soutûÏi
restaurací.

Díky skloubení teoretick˘ch znalostí
s praktick˘mi zku‰enostmi se v˘raznû
zvy‰uje moÏnost uplatnûní absolventÛ na
trhu práce.

Jedním ze zajímav˘ch maturitních obo-
rÛ Stfiední ‰koly, kter˘ absolventÛm zaji‰-
Èuje ‰irokou ‰kálu uplatnûní, je Obchodní
akademie. Abychom ãtenáfiÛm ListÛ regi-
onÛ poskytli pohled na ‰kolu oãima jedno-
ho ze studentÛ, poÏádal jsem o rozhovor
absolventa Obchodní akademie Tomá‰e
Grepla, kter˘ v souãasné dobû pokraãuje
ve studiu na VO·.

Tomá‰i, proã jste si vybral ke stfiedo-
‰kolskému studiu právû Obchodní akade-
mii?

Ke konci základní ‰koly mû lákaly spí-
‰e obory zamûfiené na automobily. Je v‰ak
vefiejn˘m tajemstvím, Ïe stfiední ‰kolu si

nevybírá jen dítû, ale také jeho rodiãe; prá-
vû díky nim jsem se zaãal rozhlíÏet i po 
ekonomick˘ch oborech. Nakonec jsem se
rozhodl pro Obchodní akademii a mohu
fiíct, Ïe dnes toho urãitû nelituji. Proã jsem
zaãal studovat právû na VASS? Pfiiznám
se, Ïe hlavním dÛvodem bylo umístûní
v Boskovicích, kam jsem jiÏ chodil na zá-
kladní ‰kolu a mûl jsem dobré autobusové
spojení z na‰í obce. Dnes bych jistû na‰el
i dal‰í dÛvody, proã studovat na VASS, ale
tehdy to bylo opravdu takto.

Ekonomické studijní obory zaji‰Èují
sv˘m absolventÛm zcela jistû dobré uplat-
nûní, ale jsou také povaÏovány za nezáÏiv-
né studium. Jakou máte zku‰enost Vy?

Jak jsem jiÏ fiekl, rozhodl jsem se na
základû diskuze s rodiãi. V té dobû jsem
o ekonomick˘ch studiích nevûdûl skoro
nic. Právû neinformovanost je problé-
mem oboru Obchodní akademie i dnes.
Jak jste se jiÏ zmínil, ekonomické obory
jsou povaÏovány za nezáÏivné studium,
coÏ plyne z nedostatku informací.
Nepochybnû tomu pfiispívá i dne‰ní poli-
ticky-ekonomická situace, kdy se na nás
z médií hrnou kvanta neznám˘ch pojmÛ,
hypotéz a vzorcÛ. To v‰e dûlá z ekono-
mie, chcete-li ekonomiky, záleÏitost po-

dobnou spí‰e alchymii, kde operují jen
tûÏko srozumitelná ãísla.

Ale opak je pravdou, jedná se o ne-
smírnû zajímavé a pestré studium. Je
v‰ak pravda, Ïe Obchodní akademie je 
oborem, kter˘ se horko tûÏko atraktivnû
propaguje. ZájemcÛm o automobilové 
obory ukáÏete automobilov˘ simulátor,
k veterináfiství pfiivedete nûjaké milé zví-
fie, atd...  Ale co udûlat pro obchodní 
akademii? Ukázat fakturu, nebo úãetní
v˘kazy?  To asi Ïádného uchazeãe neza-
ujme. Proto vidím jako jedinou moÏnost
efektivní propagace vysvûtlení obsahu
v˘uky. Ekonomie je ve své podstatû veli-
ce jednoduchá a logická. Pochopí-li stu-
dent základní jednoduché zákonitosti, je
mu cesta do této problematiky zcela 
otevfiená. A je jen na kaÏdém, jak to 
uchopí. Jestli se bude v‰e uãit jako bás-
niãku, nebo se radûji studiu otevfie a po-
chopí souvislosti. Studium Obchodní 
akademie je zamûfieno na praktické vyu-
Ïití vûdomostí. Hodí se pro kaÏdého, kdo
je ochoten vzdûlávat se v tomto perspek-
tivním odvûtví, ve kterém je o opravdo-
vé odborníky stále nouze. ProtoÏe poví-
dání o ekonomii a ekonomice je ponûkud
rozsáhlej‰í, rád bych doporuãil moÏn˘m
zájemcÛm náv‰tûvu webov˘ch stránek
‰koly www.vassboskovice.cz, kde se do-
zví mnoho dal‰ího - o úãasti na veletr-
zích fiktivních firem v Rakousku a dal‰í
podrobnosti o studiu.

Jak hodnotíte ‰kolu z pohledu studenta? 
Z poãátku bylo tûÏké si zvyknout na no-

vé prostfiedí, ale nakonec jsem si tuhle ‰ko-
lu a kolektiv velice oblíbil a vytvofiil si k ní
i jakési citové pouto. Dnes jiÏ ekonomiku
a ekonomii povaÏuji za své hobby a to i dí-
ky této ‰kole. Zastávám názor, Ïe nic není
jen ãerné, nebo bílé, Ïe i ta nejkrásnûj‰í vûc
má také své nedostatky. Na to si ale musí
udûlat názor kaÏd˘ sám. ·kola své prosto-
ry stále modernizuje a tak v kaÏdé uãebnû
nechybí napfiíklad dataprojektor. ZároveÀ
je v celém areálu moÏnost pfiipojit se na
místní Wi-Fi síÈ. ·kola také nabízí moÏnost
kopírování a tisk dokumentÛ pfiímo na
chodbách. Má vlastní knihovnu. Co se t˘-
ká pedagogÛ, tak já jsem se setkal jen s vy-
uãujícími, ktefií jsou ochotni vyjít nám stu-
dentÛm vstfiíc; samozfiejmû musí b˘t vidût
snaha i na stranû studenta. Dovolím si fiíct,
Ïe i v tak velkém rozsahu oborÛ a poãtu
studujících, je na‰e ‰kola stále „‰kola ro-
dinného typu”. Student není pro pedagogy
jen jakési ãíslo, ale pfiedstavuje osobnost se
v‰emi starostmi a problémy. CoÏ v dne‰ní
dobû není v‰ude samozfiejmostí. Na závûr
mohu zájemcÛm o studium na VASS na‰í
‰kolu jen doporuãit a popfiát hodnû studij-
ních úspûchÛ. 

Tomá‰i dûkuji za informace a také Vám
pfieji hodnû studijních i osobních úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Bohat˘ v˘bûr studijních oborÛ nabízí
VY··Í A ST¤EDNÍ ·KOLA V BOSKOVICÍCH

Student Tomá‰ Grepl.   
Foto: Petr Hanáãek

Budova ‰koly.   Foto: archiv ‰koly

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

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 15. 11. 2013, 6. 12. 2013, 10. 1. 2014.

Pokraãování textu ze strany 1
V souãasné dobû sdruÏuje základní organi-

zace více neÏ 40 amatérsk˘ch zájemcÛ o pod-
zemí, ktefií nejen usilovnû touÏí prozkoumat
podzemní labyrinty protékající Kfitinsk˘m po-
tokem, ale také spoleãnû peãují a chrání toto
bohatství pro budoucí generace. 

Ve spolupráci se Správou CHKO Morav-
sk˘ kras a ·LP Kfitiny se skupina aktivnû 
úãastní na tradiãním pravidelném jarním úkli-
du, ãímÏ nemalou mûrou pfiispívá ke zkvalit-
nûní Ïivotního prostfiedí v uvedené chránûné
krajinné oblasti. Dlouhodobû je zapojena do
monitoringu zimujících netop˘rÛ v pfiedem
vytipovan˘ch jeskyních. V rámci Evropské-
ho dne parkÛ je spoluorganizátorem „Setkání
v Josefovském údolí”. Uveden  ̆v˘ãet pfied-

stavuje zlomek provádûn˘ch ãinností organi-
zace âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí a objektiv-
nû tak dokládá aktivní pfiístup nejen k ochra-
nû, ale i prezentaci v˘znamné krasové oblasti,
kterou bezesporu Moravsk  ̆kras je.

Jejich hlavním cílem v‰ak zÛstává prÛ-
zkum podzemí ve snaze proniknout do ãás-
tí protékan˘ch ponorn˘m Kfitinsk˘m poto-
kem, kam doposud lidská noha nevkroãila.
O co jim jde? Proã tam lezou? Kdo je tam
Ïene? Je to obrovská touha poznat nûco no-
vého, doposud nepoznaného a poodhalit
tak tajemství, které v sobû skr˘vají jeskynû
jiÏ odpradávna. Jsou to lidé, ktefií se nespo-
kojí s tím, co jiÏ znají a bylo objeveno ãi
popsáno pfiede‰l˘mi generacemi. Chtûjí
poznávat, jít dál a hloubûji, b˘t silnûj‰í, vy-

trvalej‰í, b˘t první a posunout tak hranice
lidského poznání a souãasnû své vlastní.
Dávají sv˘m my‰lenkám smysl a jednání
cíl. Je to velké srdce a touha mozku, která
je neustále vede kupfiedu a pomáhá jim pfie-
konávat nástrahy, tvrdou práci i mnohé ne-
úspûchy. U mnoh˘ch lidí se vytratila tato
touha jít dál, staãí jím zaji‰tûní nejpotfieb-
nûj‰ího ãi udrÏení souãasného stavu.  

Jen velice tûÏko se dají popsat první poci-
ty, kdy lidská noha stoupne do neznáma
a první svûtelné paprsky dopadnou do míst,
které se vytváfiely po milióny let a zÛstaly pod
ochranou naprosté temnoty. Je to odmûna
a cena nejvy‰‰í, kterou jeskynû poskytne jen
hrstce vyvolen˘ch za dlouhé roky nepfiedsta-
vitelné dfiiny v chladu a temnotách, nesãetné-

ho obûtování a nejednoho zklamání. Úspûch
v podzemí je vÏdy v˘sledkem systematické
ãinnosti a spolupráce celého kolektivu.

Skupina se mÛÏe pochlubit mnoha dílãími
objevy, mezi které patfií napfi. otvírka závrtu III.
kotel, objevení jeskynû Kanibalky a její násled-
né spojení s jeskyní Jestfiábí skála. Z dob nedáv-
n˘ch pak objevy uãinûné v r. 2002 v jeskyni
Nová drátenická. Velk˘m postupem bylo zno-
vudosaÏení prostor tzv. „Salmova V̆ pustku”
v r. 2007 po témûfi ãtyfileté vytrvalé a houÏevna-
té práci na zdolání závalu. Nejaktuálnûj‰í udá-
lostí je objev mohutného Janina dómu v jesky-
ni V̆ pustek ze dne 7. 1. 2012.

O tom v‰em a mnohém dal‰ím jiÏ brzy …
Text a foto: Ing. Zdenûk Cihláfi; 

ãlen âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí

Za tajemn˘mi jeskynûmi Kfitinského údolí

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

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

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

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

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605
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Vojtûch Jasn˘ pfii podpisu Pamûtní knihy.

Akce pfiilákala mnoho dûtí i rodiãÛ.

Takto se pfiedstavil legendární reÏisér
Vojtûch Jasn˘ v sobotu 19. fiíjna 2013
v doubravickém kinû sv˘m pfiíznivcÛm
a obdivovatelÛm, ktefií pfii‰li, aby shlédli
promítání jeho filmÛ a zaposlouchali se
do jeho skvûlého vyprávûní nejen o fil-
mech a filmování samotném, ale také o
obyãejném Ïivotû.

Hned v zaãátku musíme vzpomenout
rok minul˘, kdy Doubravici a na‰e kino
nav‰tívil pan reÏisér 22. ãervna poprvé,
a kdy mûli diváci moÏnost vidût jeho skvû-
lé filmy Touha,  AÏ pfiijde kocour a vrchol-
né dílo reÏiséra i cel˘ch ‰edesát˘ch let mi-
nulého století, V‰ichni dobfií rodáci.
Nezapomenuteln˘ den! Rádi jsme proto
vyuÏili nabídky na‰eho spoluobãana pana
Radima Bedana, kter˘ zprostfiedkoval dal‰í
milou náv‰tûvu legendárního reÏiséra. 

Pfiíchod pana Vojtûcha Jasného do sálu
kina provázel srdeãn˘ a hlavnû zaslouÏen˘
potlesk. Diváci souãasnû pfiivítali hereãku
Drahomíru Hofmanovou, která ve slavn˘ch
Rodácích hrála Veselou vdovu. Po úvodním
slovu prof. PhDr. Jifiího Voráãe, Phd.
z Masarykovy univerzity Brno, byl promít-
nut dokument o Vojtûchu Jasném, kter˘ byl
natoãen pro Filmov˘ festival Karlovy Vary
jako úvod k promítání restaurované kopie
filmu V‰ichni dobfií rodáci. Ten byl na festi-
valu uveden v digitální podobû. Po tomto
skvûlém dokumentu následoval film z roku
1960, PfieÏil jsem svou smrt. 

I kdyÏ souãasná promítací technika tro-
‰iãku zkomplikovala ãitelnost jeho titulkÛ
myslím, Ïe i tak to byl pro v‰echny pfií-
tomné záÏitek. A následná beseda urãitû
také. Po krátké pfiestávce jsme pfie‰li k ve-
selej‰ímu Ïánru a promítali povídkov˘
film z roku 1966, D˘mky. Tento film se-
stává ze tfií povídek: D˘mka hercova,
D˘mka lordova a D˘mka sv. Huberta.
Také vám schází D˘mka reÏisérova? Ve
filmu ji neuvidíte, ale jako dárek si ji

z Doubravice (kromû jin˘ch dárkÛ) odve-
zl spokojen˘ Vojtûch Jasn˘. 

Na Filmovém festivalu v Cannes v ro-
ce 1968 obdrÏel Cenu za reÏii, v roce
2007 v Praze cenu âesk˘ lev za celoÏi-
votní pfiínos ãeské kinematografii, na le-
to‰ním MFF v Karlov˘ch Varech obdrÏel
z rukou Jifiího Barto‰ky Cenu prezidenta
MFF a v Doubravici od vûrn˘ch divákÛ
a obdivovatelÛ jeho díla cenu D˘mka re-
Ïisérova Doubravice nad Svitavou 2013.

Neúnavn˘ pan reÏisér Vojtûch Jasn˘
pak dlouho odpovídal na dotazy pfiítom-
n˘ch a stejnû neúnavnû si vedl pfii auto-
gramiádû, která celé slavnostní a krásné
odpoledne uzavírala.

Co k této akci je‰tû dodat? Jen pár slov.
¤eknûte sami – komu se po‰tûstí, aby
v tak skvûlé spoleãnosti mohl proÏít celé
jedno odpoledne?  VaÏme si toho, Ïe se ta-
kové osobnosti, jakou je Vojtûch Jasn˘
u nás líbí a ãekejme, jestli splní to, co na-
psal do Pamûtní knihy Doubravice nad
Svitavou: „UdrÏte kino a já se vrátím.”
Budeme se tû‰it!

Eva SáÀková, programov˘ pracovník kina
Foto: archiv Evy SáÀkové

JSEM VOJTùCH JASN¯ 
– PO¤ÁD STÁLE ·ËASTN¯!

Uãitelé pfiipravili pro dûti pestr˘ program.

Základní ‰kola Blansko, Erbenova 13
ve ãtvrtek 31. 10. pfiivítala více neÏ 200
dûtí v doprovodu rodiãÛ ãi prarodiãÛ na
oslavû Halloweenu. Tato jiÏ tradiãní 
akce se setkala s velk˘m zájmem vefiej-
nosti. V celé budovû ‰koly byl pfiipraven
bohat˘ program. Dûti v kost˘mech ãaro-
dûjnic, upírÛ, superhrdinÛ a dal‰ích po-
hádkov˘ch bytostí provûfiily svoji kuráÏ
na stezce odvahy. V uãebnû chemie by-
ly vidût hokusy pokusy, napfi. duch
v láhvi, nehofilav˘ kapesník ãi oceán
v láhvi. Také se zde vyrábûly ze zázraã-
né hmoty skákací hopíky. V tûlocviãnû
stál stra‰ideln˘ tunel, k jehoÏ zdolání
byla tfieba odvaha i obratnost. U vese-
l˘ch ãarodûjnic se vyrábûla brãka a zdo-
bila se chaloupka obrázky duchÛ a d˘ní.
Unavené náv‰tûvníky ãekal odpoãinek
v biografu pfii sledování stra‰ideln˘ch
filmÛ a pojídání popcornu. Oblíbenou
zastávkou se také stala Jedová ch˘‰e
s nabídkou kouzeln˘ch nápojÛ a drobné-
ho obãerstvení…

Na závûr probûhla diskotéka, kde od-

borná porota vybrala a ocenila nejlep‰í
masky.

Dûkujeme v‰em za pomoc a úãast
a tû‰íme se za rok na shledanou!

Mgr. NadûÏda Rychnovská
PaedDr. ZdeÀka Kalová

Foto: Mgr. Jaroslav Cinkl

DOBRODRUÎSTVÍ 
VE STRA·IDELNÉ ·KOLE

Blansko a okolí

ADAM PRUDIL 
V REPREZENTACI

V nedûli 13. 10. 2013 se v Tfiebíãi set-
kali nejlep‰í hráãi Ïákovské kategorie
baseballu, aby zabojovali o reprezentaã-
ní triãko. Olympii Blansko reprezento-
vali Adam Prudil, Tomá‰ PotÛãek, Jakub
·treit, Ondfiej ·ebela a Jakub Gregor.
A právû Adamovi se to podafiilo. Tak Ti,
Adame, drÏíme palce!

Adam Prudil se bude pfiipravovat
v na‰em oddílu na lednové dal‰í soustfie-
dûní, na kterém bude znovu podroben
dal‰ím testÛm, které urãitû pro nûj do-
padnou dobfie.

mp
Foto: Petr Prudil Adam Prudil na hfii‰ti.

Pokraãování textu ze strany 1
Celé vy‰etfiení zabere pfiibliÏnû 3

hodiny. Studenti se mohou k vy‰etfiení
dostavit bez doprovodu rodiãÛ, potfie-
bují s sebou v‰ak mít podepsan˘ sou-
hlas rodiãÛ a vyplnûn˘ krátk˘ dotaz-
ník. Oba dokumenty lze zaslat rodi-
ãÛm na poÏádání e-mailem, pfiíp. si je
mÛÏou vyzvednout osobnû (www.ppp-
vy.cz/blansko).  Pokud se k vy‰etfiení
dostaví se Ïákem rodiã, lze potfiebné
podklady vyplnit aÏ na místû.  Po vy-
‰etfiení Ïáci odcházejí domÛ ãi do ‰ko-
ly, na základû dohody se sv˘mi rodiãi. 

S pfiítomn˘mi rodiãi mÛÏe b˘t jiÏ
v den vy‰etfiení dohodnuta individuál-
ní konzultace v˘sledkÛ, která se vût‰i-
nou uskuteãÀuje za 14 dní po probûh-
nutém vy‰etfiení a trvá asi 15 minut.
V ostatních pfiípadech kontaktuje dle
sv˘ch moÏností pedagogicko-psycho-
logickou poradnu rodiã a domluví si
konkrétní termín konzultace telefonic-
ky ãi e-mailem. Na konzultaci s rodiãi
mohou pfiijít i studenti, ktefií dostanou
podnûty jak˘ typ studia je pro nû nej-
vhodnûj‰í (budou probírány konkrétní

‰koly a obory, které na základû v˘-
sledkÛ vy‰etfiení odpovídají profilu
jednotliv˘ch studentÛ). Konzultace se
vût‰inou konají v odpoledních hodi-
nách, v pfiípadû potfieby rodiãe se v‰ak
lze dohodnout i na dopoledne.
Rodiãe, resp. i studenti, jsou ústním
zpÛsobem seznámeni s v˘sledky vy-
‰etfiení – písemná zpráva tedy není
v tomto pfiípadû vystavována.

Nutno dodat, Ïe vy‰etfiení profesní-
ho smûfiování uskuteãnûné pedagogic-
ko-psychologickou poradnou není nik-
terak závazné (jedná se pouze o nabí-
zenou sluÏbu) a volba konkrétní stfied-
ní ‰koly závisí v koneãné fázi vÏdy na
studentovi a jeho rodiãích. Lze ho tedy
chápat jako hlas poradní, kter˘ v‰ak
mÛÏe nabídnout na tento zásadní Ïivot-
ní krok jin˘ úhel pohledu.

Pfieji ‰Èastnou ruku pfii v˘bûru stfied-
ní ‰koly a tû‰ím se na setkání pfii tes-
tech volby povolání.

PhDr. Martina ·vancarová, 
psycholog OPPP Vy‰kov – pracovi‰tû Blansko

Foto:  zdroj internet

Konãím „devítku” a co dál?

Po ãtyfiech utkáních, odehran˘ch
o víkendu 2. a 3. listopadu se t˘m bla-
nensk˘ch basketbalistek dostane na 1.
místo v tabulce. V sobotu 2. 11. ode-
hrálo BK Blansko dvojutkání
s Velk˘m Mezifiíãím, které by mûlo b˘t
nejvût‰ím soupefiem Blanska v bojích
o 1. pfiíãku. První zápas zaãalo
Blansko hodnû nervóznû, nedafiila se
stfielba ani z nejjednodu‰‰ích pozic,
naopak soupefi se prosazoval, pfiede-
v‰ím díky svojí kapitánce, která dala
vût‰inu bodÛ. Blansku se v prÛbûhu zá-
pasu podafiilo odskoãit aÏ na rozdíl de-
seti bodÛ, ale nechalo soupefie dotáh-
nout náskok a kvÛli ‰patnû zahrané
koncovce prohrálo zápas o 3 body. 

Ve druhém zápase jiÏ Blansko una-
venûj‰ího soupefie pfiehrálo a zvítûzilo.

BK Blansko x BK Velké Mezifiíãí 
1. zápas - 43:46 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Formánková Zuzana 12b.
2. zápas - 53:39 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Kfiapová Tereza 16b.
V nedûli se Blansko stfietlo s Rosicemi

a tentokrát svého soupefie jednoznaãnû
pfiehrálo v obou zápasech.  JiÏ od zaãátku
Blansku urãovalo tempo hry a nedalo sou-
pefiÛm Ïádnou ‰anci pfiekvapit. V‰echny
hráãky Blanska se bodovû prosadily.

BK Blansko x BK Rosické ‰tiky
1. zápas - 123:13 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Mrázková Zuzana 25b.
2. zápas - 53:39 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Kfiapová Tereza 29b.

Text: Bc. Luká‰ Bufit
Foto: Michaela MaÀou‰ková

Blanenské basketbalistky
vedou soutûÏ

T˘m blanensk˘ch dorostenek U17.

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko

Kdo se v poslední dobû procházel po-
blíÏ kostelíku v Újezdu u âerné Hory, ur-
ãitû si v‰imnul, Ïe se tu oz˘vají tajemné
zvuky. Varhanáfi Pavel PlhoÀ z Doubra-
vice nad Svitavou, (rodák z Rájce-
Jestfiebí) zde dokonãoval své dal‰í dílo.
KaÏdou pí‰Èalu bylo nutné nastavit tak,
aby souhra mezi nimi navzájem byla od-
razem umûlcovy pfiedstavy. Stavba nové-
ho nástroje se sice pro velké vytíÏení var-

hanáfie zpozdila, ale nyní jsou jiÏ dokon-
ãeny v plném lesku. V nové dubové skfií-
ni se nachází dvoumanuálov˘ nástroj
s témûfi 500 pí‰Èalami. Ovládání varhan je
fie‰eno modernû vestavûním pfiímo do
varhanní skfiínû. Farnost se nyní mÛÏe tû-
‰it na dÛstojné proÏití nejen nadcházejí-
cích svátkÛ, ke kter˘m zvuk varhan roz-
hodnû patfií. RePo

Foto: Eva SáÀková

Nové varhany v Újezdu 
u âerné Hory

Nové varhany na svém místû.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 29. 11.
na námûstí Republiky v 17:10.

Diváci na Blanensku mohou novû na-
ladit televizní stanice FANDA,
SMÍCHOV, TELKA, Pohoda-Relax,
Pohoda-Rebel a dal‰í televizní stanice
‰ífiené vysílací sítí Multiplex 4.
Spoleãnost Digital Broadcasting spusti-
la provoz vysílaãe Blansko-Veselice,
kter˘ pokr˘vá zmiÀovanou oblast. Jde
o souãást projektu druhé vlny digitaliza-
ce televizního vysílání, kter˘ zahrnuje
budování nové celoplo‰né sítû vysílaãÛ
a pfiiná‰í ‰ir‰í nabídku televizních pro-
gramÛ lidem po celé âeské republice. 

DivákÛm jako první krok doporuãu-

jeme, aby na svém televizním pfiijíma-
ãi spustili manuální ladûní na kanálu
44. Pfiípadnû mohou volit automatické
ladûní.

Pokud by stávající anténa nebyla do-
staãující pro pfiíjem signálu, bude nutné
pofiízení nové antény a sluãovaãe signá-
lu, instalovanou smûrem na nov˘ vysí-
laã. V pfiípadû, Ïe není moÏné realizovat
instalaci svépomocí, mÛÏe divák kon-
taktovat infolinku provozovatele vysílá-
ní 595 694 660 nebo servisní firmu
v místû bydli‰tû. 

RePo

NOV¯ VYSÍLAâ BLANSKO-
VESELICE JE UÎ V PROVOZU
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Leto‰ní sezona v Arboretu ·melcov-
na se ch˘lí ke konci. Velkého zájmu ve-
fiejnosti se tû‰ila fiíjnová 5. Regionální
v˘stava ovoce a okrasn˘ch dfievin. Jak
tuto akci hodnotí majitel arboreta pan
Josef JankÛ?

Vystavovatelé, mezi které patfiil na-
pfiíklad ÚKZÚZ zku‰ební stanice
Lysice, ZEAS Lysice a.s., Agrospol
Knínice, ·kolní zemûdûlsk˘ podnik
Îabãice pfii Mendelovû univerzitû
v Brnû, zahrádkáfii z regionu a samo-

zfiejmû na‰e arboretum, dodali celkem
298 vzorkÛ ovoce a 91 vzorkÛ zeleniny.
V̆ stavu pfii‰lo nav‰tívit zhruba 950 ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií ocenili bohatou nabídku
vystavovan˘ch exempláfiÛ. Spokojenost
hostÛ byla tím nejlep‰ím ocenûním or-
ganizace v˘stavy, kterou uspofiádalo za
podpory MAS Boskovicko PLUS na‰e
arboretum.

Co je‰tû chystáte pro hosty arboreta?
Jednou z posledních leto‰ních akcí

budou Dny adventní vazby, které se bu-
dou konat ve dnech 27. a 28. listopadu
(stfieda a ãtvrtek). Od 12 do 18 hodin bu-
de po oba dny ve v˘stavní hale na Dvou
dvorech nachystán potfiebn˘ materiál;
zájemci si mohou sami  vyrobit adventní
vazbu, pfiípadnû budou mít moÏnost za-
koupit jiÏ hotové vánoãní vazby.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Lubo‰ Su‰il 

V dubnu leto‰ního roku jsme si mohli
na vlastní oãi prohlédnout pfii Dni otev-
fien˘ch dvefií areál Sbûrného dvora
Doubravy a kompostárnu v Boskovicích. 

Jako dal‰í zastávku pfii náv‰tûvnick˘ch
prohlídkách sv˘ch technologií – TOUR
2013 uspofiádala SITA CZ a.s. 31. fiíjna
Den otevfien˘ch dvefií v Centrální kom-
postárnû Brno.

„K odpadu pfiistupujeme jako k surovi-
nû. Zde v kompostárnû mÛÏete vidût, jak
se z vûtví, profiezÛ nebo i z odpadních pa-
let rozdrcením a oddûlením kovov˘ch
pfiímûsí vyrábí ‰tûpka. Ta je potom pfiedá-

vána dal‰ím zpracovatelÛm jako surovina
pro v˘robu dfievotfiískov˘ch desek nebo
jako palivo k v˘robû energie. Hlavní ãin-
ností kompostárny je samozfiejmû kom-
postování, tedy pfiirozen˘, av‰ak fiízen˘
proces, kdy pÛsobením mikroorganismÛ,
vody a kyslíku vzniká nûkolik druhÛ cer-
tifikovan˘ch kompostÛ a substrátÛ,” 
uvedla Katefiina Kodadová, manaÏerka
pro komunikaci SITA CZ. 

Kompost je vyrábûn po dobu 3 – 6
mûsícÛ v nûkolika obrovsk˘ch betono-
v˘ch Ïlabech, tzv. krechtech, ve kter˘ch
je v˘robní zakládka provzdu‰Àována
a v pfiípadû potfieby zavlaÏována. Také je
sledována teplota, která dosahuje aÏ 75
stupÀÛ Celsia. To je proto, aby se zahu-
bily pfiípadné bakterie, houby a dal‰í ne-

Za podpory Nadace Archa Chantal,
v‰ech jejích partnerÛ a sponzorÛ mohly
b˘t v Blansku v nemocnici na pediatric-
kém ambulantním oddûlení dne 17. fiíjna
pfiedány dûtem k uÏívání nové, zmoder-
nizované prostory. Celkové náklady na
modernizaci byly témûfi 830 tisíc Kã a
byly plnû hrazeny Nadací Archa Chantal.

Text a foto: RePo

Ïádoucí mikroorganismy. SITA CZ tak
mÛÏe zpracovat roãnû zhruba 20 tisíc tun
biologicky rozloÏitelného odpadu z Brna
a okolí. Momentálnû je v kurzu padané
listí, kterého se zpracuje cca 2 tisíce tun,
tj. desetina z celkového mnoÏství celo-
roãní produkce kompostárny.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Nachystaná byla i ukázka 
rozdrcen˘ch surovin.

Hromada vûtví a profiezÛ pfied rozdrcením a následn˘m zkompostováním. Slavnostní pfiedání prostor do uÏívání.

DNY ADVENTNÍ VAZBY
v Arboretu ·melcovna 27. - 28. listopadu

Malí pacienti mají novou
ãekárnu

SITA CZ – TOUR 2013

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Lety: Praha, Bratislava, VídeÀ, Mnichov aj.
Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty 
JAMAJKA ,TANZÁNIE, ISLA MARGHARITA, MALEDIVY 

1. MOMENT – LÉTO 2014 v PRODEJI! VYUÎIJTE SLEVY VâAS! 
Luxusní okruÏní plavby – Evropou i KARIBIKEM

Slevy pro rodiny / novomanÏele / seniory / pro skupiny aj. 
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

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

Rostlinn˘ odpad ãeká na zkompostování.

Najdete nás v nově otevřeném 

STUDIU VISAGE
Svitavská 1a, Blansko

Iva Koutníková
okresní manažerka

mobil: +420 774 355 272
e-mail: ivakoutnikova@seznam.cz

www.jafracosmetics.cz

POZOR!  Nejsme klasická kosmetika

Nabízíme:
- zjištění aktuálního stavu pleti 

diagnostickým přístrojem
- ošetření pleti 

- kosmetické poradenství
- možnost vyzkoušení účinku 

mikrodermabrazivního přístroje
- odborné sestavení účinného 

programu pravidelné péče o pleť

- doživotní poradenství zdarma
- nákup přípravků JAFRA ve studiu 
nebo přes e-shop (bez poštovného)

- BONUS – minikurz líčení

JAFRA
THE POWER TO TRANSFORM LIVES

Vlastnoruãnû vyroben˘ adventní vûnec udûlá radost. Tvorba adventní v˘zdoby.
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➨ Obytn˘ pfiívûs (pro 5 osob) 
celková délka 6340 cm, ‰ífika 2060cm, v˘‰ka
2370cm, hmotnost 1000 kg. Koupelna, ‰atní
skfiíÀ, ledniãka, vafiiã, dfiez, plynová kamna, pfií-
stfie‰ek + kuchyÀka. Anténa + setobox. Stáfií 3
roky, cena dohodou, pfii rychlém jednání sleva.
Tel.: 777 555 272, e-mail: ivakoutnikova@se-
znam.cz. 
➨ Koãár golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovatelné, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se oddû-
lat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední 
otoãná, tel.: 606 931 795.
➨ Stavební vrátek na 400V s váhou. 
Cena 2000,-Kã. Pfii rychlém jednání sleva. Tel.: 777
555 272. 
➨ Originální 14ti palcové poklice 
·koda 6 kusÛ. I jednotlivû, cena 800 Kã. Tel.: 723
908 292. 
➨ 2 roky staré, témûfi nepouÏívané 
propanbutanové infraãervené topení IR 5000 Turbo
za 1900 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Novou vloÏku do prÛtokového ohfiívaãe 
PO 35. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Fusak ãerven˘ 250 Kã, 
nov˘ teplomûr do vaniãky ryba-zn.NUK 30 Kã,  od-
sávaãka koj.mléka a klobouãky na kojení 100 Kã,
stavebnici na pocviãení tvarÛ 30 Kã, kalhotky na
plenu pro zdravé kyãle 80 Kã. Tel.: 722 650 359. 
➨ Pûknou zimní kombinézku rÛÏovou s kapucí, 
rukaviãkami a návleky na noÏiãky s obrázkem
vel.56/62 za 100 Kã. Tm. modrou zimní kombinéz-
ku s kapucí a obrázkem na 1 rok za 100 Kã. Dále sv.
modré zimní kalhoty se ‰ráky na 2-3 roky za 50 Kã.
722 650 359. 
➨ Ohfiívaã vody elektrick˘, beztlakov˘, 
typ BTO 5 IN, objem 5 l, pod umyvadlo. Cena 1000
Kã, v záruce. Boskovice. Tel.: 607 944 962. 
➨ Nov˘ kuffiíkov˘ ‰icí stroj zn. Loyd – levnû. 
Tel.: 608 424 265.
➨ Levnû sbírku ãasopisu Stadion,
1971-1979 – vyvázané do knih. Tel.: 739 066 462.
➨ GaráÏ (PREFA) s elektfiinou – staré Blansko
za zastávkou Blansko mûsto. Cena 145 000 Kã, pfii
rychlém jednání sleva. Tel.: 774 400 400. 
➨ Prodám 3/4 podíl na rodinném domû 
2x 3+1 s garáÏí a zahradou v Letovicích. Nastûho-
vání moÏné, byt provozuschopn˘. Cena dohodou,
bez RK. V pfiípadû nabídky bytu protihodnotou by
bylo moÏné dÛm koupit cel˘. Tel.: 604 869 019. 
➨ Hondu XR 600, r.v. 97, jetá pole/ les, 
jako víkendové pobavení. Motorka jede perfektnû,
má novou fietûzovou sadu. Motorka je drÏák a urãi-
tû tû v terénu nezklame. Motorka má zánovní obutí
a novou STK. Na motorce ladûn˘ v˘fuk, pfiidám 
originál v˘fuk a originál blatníky. Cena 49 000 Kã.
Dohoda moÏná. Info. a fotky na tel. 776 642 667,
mail: vitek.cerveny@seznam.cz 
➨ Kombinaci Casualplay S4: sportovní koãárek 
+ hlubokou korbu + autosedaãku Prima fix. Po
dvou dûtech, super stav. Cena 4000 Kã. Pro dal‰í
info pi‰te na email novotna.mo@seznam.cz 
➨ AUDI 80, rok v˘roby 1986, 
obsah 1,6. Pojízdn˘, STK do 2/ 2014. Cena doho-
dou. MoÏno téÏ po vyfiazení z registru na souãást-
ky. Volejte 721 869 126. 
➨ Prodám byt 1+1 v Boskovicích bez RK, 
tel.: 776 798 745. 
➨ Star˘ televizor Mánes, rádio Philips ze 30. let
a rádio Tesla ze 30. let. Tel.: 604 141 981. 

➨ Nabízím hlídání dûtí od miminek. 
Vzdûlání, praxi i doporuãení mám. MoÏnost i pomo-
ci (obsluhy) seniorÛm. Od záfií - Boskovicko. Tel.:
777 948 940. 
➨ Nabízím pronájem novû zrekonstruovaného
bytu 1+1 na ulici Chelãického v Blansku od 1. 9. 2013.
Nájem: 8.000,- Kã vãetnû inkasa. Tel.: 723 008 603. 
➨ Pronajmu garáÏ v Blansku - Sloupeãník, 
u palírny (bez el.) Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím k pronájmu samostatnû stojící 
provozovnu v Blansku blízko centra, 30 m2. Vhodné
pro sluÏby nebo kanceláfi. Tel.: 739 040 831. 
➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj 
pro 2 studenty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V domû
v‰e k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz. 
➨ Nabízíme zkolaudovanou samostatnou 
místnost pro nehtové studio, pedikérky a podobné

➨ Prodám cca 6 kg Ïlutého sisalového motouzu 
síly 2-3 mm za poloviãní cenu. Info na: abcki-
osk@seznam.cz. 

➨ KníÏky z knihovny z pozÛstalosti, 
rÛzné obory lidské ãinnosti, odborná literatura 
apod. Jen váÏn˘m zájemcÛm, ne pfiekupníkÛm.
Tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám fíkus vysok˘ 2 metry. 
Tel.: 516 416 675. 
➨ Barevn˘ televizor Tesla, úhlopfiíãka 52 cm.,
v˘born˘ stav i obraz, návod k obsluze, cena 500,-
Kã. Blansko, tel.: 604 389 346. 
➨ Pfienechám zafiízené prostory 
v Boskovicích vhodné pro kosmetiku, masáÏe, pe-
dikúru apod. Tel.: 608 635 406. 
➨ Louku se stromy blízko Kufiimi, 
pfies 3300 m2, ovocn˘ sad neoplocen˘, v chrán. ob-
lasti, nemoÏno stavût, pro pûstování. Za 125 tis.
Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Chatu se zahradou v chatové oblasti 
na ul. Mánesova v Boskovicích, klidné místo pro
relaxaci. Elektfiina pfiivedena k pozemku. Cena
190.000,- Kã RK nevolat! Tel. 604 210 463. 
➨ Prodám plné cihle z bouraãky cca 2-3 palety,
plastové okno bílé o rozmûru 150x120 cm s venti-
lací. Ceny dohodou. Info na tel.: 608 889 821. 
➨ Disky kol na ·koda Felicie – 2 ks, 
cena dohodou, tel.: 608 889 821. 
➨ Zimní pneu 4 ks Uniroyal 185/65 R 14
za symbolickou cenu, málo jeté. Tel.: 773 228 170.
➨ GaráÏ v Blansku - Podlesí, zateplená, 
199 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Ford FOCUS 2.0i, nová STK, eko uhrazeno, 
rok 98, hatchback, za 27 tisíc Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Televizor OVT 52 cm, 5 let star˘, 
málo pouÏívan˘ vãetnû setoboxu. Cena dohodu,
tel.: 702 619 984. 
➨ Prodám zahradu – louku s ov. stromy. 
3 300 m2 u Kufiimi bez moÏnosti stavûní, za 115 tis.
Kã. Zahrada Brumov u Lomnice 670 m2 za 95 tis.
Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Dvojpostel 2x1,8m za 3 tis. Kã,
2 postele po 500 Kã, v‰e s úloÏn˘m prostorem.
Zadní kola na malotraktor, 2 celá obutá kola + 2
pneu (Barum 8.25-20) za 4500 Kã, stfie‰ní nosiãe
na · Felicia za 500 Kã, stfie‰ní univerzální nové no-
siãe na hagusy za 1000 Kã, plastové dvojokno
183x143 cm za 2800 Kã. Tel.: 605 529 478.
➨ Nabízím k prodeji krásn˘ pozemek 
nedaleko Boskovic, smûrem na Blansko, vhodn˘ k v˘-
stavbû Rodinného domu. Více informací na www.pro-
dejpozemku.wz.cz nebo na tel. 602 607 043. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professio-nal, jako
nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop 
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ 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. 
➨ Autosedaãku zn. Cicco za 1.900 Kã. 
Tel.: 606 767 938.
➨ Koãár - golfové hole zn. Patron za 900 Kã. 
Tel.: 606 767 938. 
➨ Umûl˘ vánoãní stromek v. 150cm za 300 Kã.
Tel.: 606 767 938. 
➨ Nabízím ãistokrevná ‰tûÀata 
nûmeckého kfiepeláka barvy hnûdé (fenky). Rodiãe
s PP, ‰tûÀata bez PP. Odbûr zaãátkem prosince. Cena
dohodou. Mob:776804591 mail: viple@centrum.cz.
➨ 4 plechové disky s jet˘mi zimními pneu 
na ·kodu Octavia II. Pneu Matador MP 58 M+S,
195/65 R 15 91 T. Cena 4000 Kã za 4 kusy, pfii ry-
chlém jednání sleva. Tel.: 739 209 181

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ 45/173 z Boskovic se rád seznámí 
se sympatickou Ïenou. Zájmy hudba, tanec, pfiíro-
da. Tel.: 737 885 016. 
➨ Îena 59 let hledá pfiítele, kterému nevadí 
moje vnouãata a toulání po horách. Tel.: 722 793 054. 
➨ V· 59/173 hledá aktivního nezadaného 
sympaÈáka se zájmem nejen o kulturu / divadlo-
hudba-v˘tv.umûní/ a turistiku. Tel.: 739 314 335. 
➨ 61/164 se ráda seznámí se sympatick˘m 
muÏem. Zájmy – hudba, zpûv, tanec, pfiíroda. Tel.:
732 494 772. 

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku, 
tel.: 773 453 628. 
➨ Kdo u‰ije péfiové pro‰ívané deky. 
Tel.: 702 619 984. 
➨ Hledám domov pro pejska 
– kavalír king charles spaniel – mil˘, pohodov˘, do
dobr˘ch rukou. Zn.: rod. dÛvody. E-mail: kano@se-
znam.cz, mob. 734 848 349.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ KolobûÏku pro dospûlé. 
Tel.: 606 931 795.
➨ 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. 
➨ P‰enici, jeãmen, triticale, Ïito. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku 
v blízkosti ulice Erbenova a 9.kvûtna, moÏnost i v˘-
mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.: 723 886 646. 
➨ Byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. 
Mobil: 721 409 612. 
➨ Koupím staré housle, violu, cello, basu 
i velmi po‰kozené. Tel.: 728 279 034. 
➨ Rodinn˘ dÛm v okolí Boskovic. 
Ideálnû 2-3+1 se zahrádkou. Opravy nevadí. Tel.:
773 568 099. 
➨ Koupím pohlednice, 
zápalkové a fezové nálepky. Studen˘, Lidická 23B,
Brno. Tel.: 533 400 216, 739 130 854. Volat nejlépe
veãer, 19- 21 hodin.
➨ Koupím byt v BK 1+1 maximálnû 2 patro, 
nejlépe Sever nebo mûsto. Tel.:723 345 534.

sluÏby. Velmi zajímavá cena, studio v centru
Blanska. Tel.: 731 474 247. 
➨ Pronajmu RD 4+1 v LaÏanech, zafiízen˘, 
podsklepen˘ s dílnou, ve v˘borném stavu. Nová ku-
chyÀ a 2 koupelny, velká zahrada. V˘borné spojení do
Brna, Blanska, Kufiimi a Boskovic. Ihned k nastûhování,
10 tis. Kã + 5 tis. Kã záloha na energie. Pfiím˘ pronájem
– bez provize RK. Tel.: 608 826 122. 
➨ Douãím matematiku studenty S· 
vãetnû pfiípravy ke státní maturitû i Ïáky Z·. Jen
v Boskovicích, tel.: 737 348 136. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku 
na sídli‰ti Píseãná  (4.p. s v˘tahem, dÛm po rekon-
strukci - nová lodÏie, plastová okna).  Cena:  8.000,-
Kã vãetnû inkasa. Volné od 1/2014. Tel. 775 116
154 (po 17.hodinû). 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
na ulici Slovákova v Boskovicích v 1. poschodí. Byt je
ãásteãnû zafiízen. V domû je v˘tah, dÛm je do 500 m od
centra, od obchodÛ i od autobusového a vlakového
nádraÏí, k dispozici bude od 1.6.2013. Pokud máte zá-
jem volejte mi po 17. hod na tel.ã.: 724 296 021.
➨ Nabízíme ‰tûÀata labradorského retrivra 
bez PP ãerná a bílá. Odbûr ihned. Blansko, tel.: 779
081 214 po 18. hod. Cena za náklady.

KOUPÍM

Ilustraãní foto.

RM odsouhlasila zavedení placení
parkovného na pÛl hodiny zdarma na
parkovi‰tích na ul. Bezruãova a na ul.
Hradní a Su‰ilova a zavedením placení

1 Kã na parkovi‰tích na ul. 17. listopa-
du a nám. 9. kvûtna za první pÛl hodinu. 

MÚ Boskovice, Dominik BoÏek
Foto: lk

Boskovice a okolí

VZPOMÍNKA
Dne 3. 11. uplynulo 20 let ode dne, kdy nás 

opustila paní Vlasta Chloupková z Voděrad 
a za 10 let nato jsme se rozloučili s jejím 

manželem, panem Miroslavem Chloupkem, 
ředitelem školy ve Voděradech. 
Kdo jste je znali a měli je rádi, 
věnujte jim tichou vzpomínku. 

Děkují dcera Vlasta s manželem, snacha Eva 
a vnuk Radovan s rodinou. 

Parkování na placen˘ch parko-
vi‰tích s pÛlhodinou za 1 Kã 

Otázka: „Kdy se ãistí pleÈ?” a) ráno    b) veãer    c) ráno i veãer

Odpovûdi zasílejte e-mailem: listyregionu@seznam.cz, 
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678  01 Blansko. 

Uzávûrka soutûÏe je 2. 12. 2013

Kdo odpoví správnû, bude ho kontaktovat paní Iva Koutníková 
ze STUDIA VISAGE.

Za kaÏdou správnou odpovûì 
dárkov˘ poukaz v hodnotû 500 Kã

od firmy JAFRA  cosmetics.

SoutûÏte s

V nedûli 24. listopadu se v Kinû
Boskovice od 16.00 hod. koná filmov˘
festival zimních sportÛ Snow Film
Fest. Zveme vás na celoveãerní pásmo
‰piãkov˘ch filmÛ o extrémním lyÏová-
ní, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dal‰ích zimních rado-
vánkách. Vstupné 80 Kã, pro studenty
a seniory za 60 Kã.

Ve stfiedu 27. listopadu srdeãnû
zveme na Zámeck˘ skleník, kde se
v 18.00 hod. koná Divadelní veãer.
Úãinkují Voice Band (SPg· Bosko-
vice) a Divadelní spolek Rájec-
Jestfiebí s komedií Na správné adrese
(M. Camoletti). Vstupné dobrovolné.

Na ãtvrtek 28. fiíjna jsme pro vás
pfiipravili dal‰í z koncertÛ cyklu jazz-
blues-boskovice. V 19.30 vystoupí na
Zámeckém skleníku brnûnská hudební
skupina Hoochie Coochie Band hrající
dfievní rhythm and blues. Vstupné 100
Kã v pfiedprodeji, na místû 140 Kã.

V pátek 6. a v sobotu 7. prosince se
koná na Masarykovû námûstí v Bosko-
vicích jiÏ tradiãní Vánoãní jarmark. Jako
hlavní host vystoupí v kulturním progra-
mu v 17.00 skupina Poutníci se sv˘m
programem Country Vánoce.

Více informací naleznete na na‰ich 
nov˘ch internetov˘ch stránkách

www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Jednota Orel Boskovice pfiipravila publikaci
Vzpomínky na boskovického rodáka Tomá‰e kardi-
nála ·pidlíka, která bude slavnostnû pfiedstavena ve-
fiejnosti druhou adventní nedûli odpoledne v bosko-
vické orlovnû. Na setkání s Otcem ·pidlíkem vzpo-
mínají nejen ãlenové rodiny a obãané Boskovic
a Boskovicka, ale i jeho ital‰tí pfiátelé. Texty jsou
doplnûny fiadou fotografií. Spoleãnû s publikací bu-
de k vidûní i doplnûná v˘stavka panelÛ. Publikace
vznikla díky finanãní podpofie Mûsta Boskovic a bu-
de k zakoupení za symbolickou ãástku. 

Ing. Jaromíra Vítková

Nová publikace 
se pfiedstaví vefiejnosti

James Herries pfii svém vystoupení.

James Herries pfiedává ‰ek na 25 950 Kã.

V̆ bornou atmosféru vytvofiil v Zá-
meckém skleníku v Boskovicích 31. fiíj-
na zpûvák James Harries spolu s diváky.

Podruhé se se‰li na koncertu pro Dûtsk˘
domov Boskovice. 

Pofiádající Team Agency prostfiednic-
tvím Jamese Herriese pfiedala je‰tû pfied
zaãátkem vystoupení pfiedsedkyni ob-
ãanského sdruÏení „Sám do Ïivota”
Jarmile MatûjÛ ‰ek na 25 950 korun.
Obãanské sdruÏení vzniklo pfii Dût-
ském domovû Boskovice a pomáhá dû-
tem pfii vzdûlávací ãinnosti a rozvoji
studijních, sportovních a umûleck˘ch
zájmÛ, ale hlavnû také dûtem, které mu-
sí po ukonãení stfiedo‰kolského studia
opustit Dûtsk˘ domov. Na pódiu zazpí-
valy dûti, které si pfiipravily písniãku
„KdyÏ jsem já slouÏil”. 

Pak uÏ veãer ovládl autor hudby
k populárním ãesk˘m filmÛm, charis-
matick˘ James Harries s kytarou.
„Dûkujeme v‰em partnerÛm, ktefií akci
podpofiili. A také divákÛm, pfii‰lo jich
letos sto tfiicet, coÏ je skvûlé,” sdûlil
Tomá‰ Mokr˘ z pofiádající agentury.
Tradice je na svûtû, pfií‰tí rok v podob-
ném termínu se mÛÏou v‰ichni tû‰it na
uÏ tfietí roãník koncertu pro Dûtsk˘ do-
mov Boskovice. 

-ta-
Foto: Pavel Krupka

Koncert pro Dûtsk˘ domov
se vydafiil

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 1. 12.
na Masarykovû námûstí v 17:00.

najdete 
také na 

Dvakrát mûfi a jednou fieÏ.  •  Okolo ‰tûpnice b˘vá plot.  

Správné vylu‰tûní rébusu
z fiíjnového ãísla je: 

Dárkové balíãky Davídkova kofiení od firmy
Davídkovo kofiení s r. o. 

získávají
Paní Lucie Zedková z âerné Hory,  

paní Jaroslava ·indelková z Drnovic a paní Ilona Koudelková z Letovic.

V̆ hercÛm gratulujeme a budeme je kontaktovat.

Dûkujeme za v‰echny zaslané odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…
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Její vznik inicioval René Kvapil, zná-
m˘ hudebník pÛsobící zejména ve skupi-
nû Avangard a také kurátor pro mládeÏ
v Boskovicích na Odboru sociálních vûcí.

Akce byla a je pojata jako prevence pfied
sociálnû patogenními jevy pfii mimo‰kol-
ní práci s dûtmi. 

Letos se poprvé konal v Letovicích

v Mûstském kulturním stfiedisku. Jde ze-
jména o soutûÏ mlad˘ch umûlcÛ, ale ne
jenom hudebníkÛ, pfiedstavilo se tu také
nûkolik taneãních souborÛ. Vítûz získal
moÏnost natoãení svého prvního profesi-
onálního snímku. Cenu do soutûÏe vûno-
valo nahrávací studio Agrostav Jevíãko. 

Náv‰tûvník také mohl vidût nûkolik
skvûl˘ch hudebních skupin z okolí…
Namátkou Tfietí zuby, René z Mo‰tárny,
Kopjam, Arakain revival, Tygfii a jejich
Laura,… Absolutním vítûzem se stal 
ETIEN BAND ZU· Jevíãko.

Text a foto: Jifií Palán

Tato soutûÏ urãená mlad˘m talentÛm z umûleck˘ch sfér tu nebyla témûfi 10 let! 

FEST MAZEC – opût tady!!! 

Absolutní vítûz ETIEN BAND ZU· Jevíãko.

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

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%      

AÏ do konce prosince
2013 si mÛÏete 

prohlédnout v Galerii 
a antikvariátû Joná‰

Blansko, Smetanova 6,
Centrum JeÏek v˘stavu
obrazÛ grafika, malífie 
a galeristy Kabinetu 

grafiky a Galerie Kafe 
Franti‰ka KrÀávka.

Pozvánka do Galerie

Tomuto sportu se vûnuje od útlého
mládí a nutno dodat, Ïe za svoji píli
a snahu sklízí jeden úspûch za druh˘m.
KdyÏ v ãervnu tohoto roku vybírali
v nedaleké âerné Hofie finalistky sou-
tûÏe Dívka âeské republiky, mezi osm-
nácti pohybovû nadan˘mi dívkami se
Anetka neztratila a postoupila do finá-
le, které se konalo 19. fiíjna v Blansku.
Mezi tím si „jen tak” odskoãila do
Prahy, kde se 5. a 6. fiíjna 2013 konala
soutûÏ PRAGUE OPEN AEROBIC
2013 – Mistrovství âR. Spolu se sv˘-
mi pûti sportujícími kamarádkami ob-
sadila v kategorii AG1 TEAM GR 1.
místo. Vûfite, Ïe vítûzství v tomto pfií-
padû nebylo vÛbec snadné. A kdyÏ uÏ
tam byla, tak si zasoutûÏila také v jed-
notlivcích. I kdyÏ umístûní nebylo me-
dailové, desáté místo v tak silné kon-
kurenci je velk˘m úspûchem. Ale vraÈ-
me se k finále Dívky âR 2013 do
Dûlnického domu v Blansku. Tato sou-
tûÏ není jen o tom, pûknû vypadat.
Podtitul soutûÏe zní – sportující Dívka
âR 2013. A tady, zdá se, byla Anetka
ve svém Ïivlu. Finalistky soutûÏe se di-
vákÛm pfiedstavily ve tfiech kategori-
ích. Ve volné disciplínû, pfii promenádû
ve spodním prádle a ve spoleãensk˘ch

‰atech. Volná disciplína byla u Anetky
celkem jasná. Aerobik, co také jiného.
Rozhovor, kter˘ s ní vedla vítûzka mi-
nulého roãníku, zvládla rovnûÏ bez

problémÛ. Bez nervozity se pro‰la ve
spodním prádle a pak uÏ jen ãekala na
verdikt poroty. Vyhrát nemÛÏe kaÏdá.
·tûstí tentokrát stálo na stranû dívky 
ã. 1. Toto ãíslo od zaãátku soutûÏe pat-
fiilo Anetû Koupé a pfiineslo jí opravdu
‰tûstí. VÏdyÈ v soutûÏi MISS SYMPA-
TIE vystoupala na stupínek nejvy‰‰í
a v hlavní kategorii se stala I. VICE-
MISS. Takov˘ byl verdikt poroty
a myslím, Ïe zcela zaslouÏen˘. Krásn˘
a nezapomenuteln˘ záÏitek pro Anetu
také bylo pfiedávání kurunky za druhé
místo. Tu jí pfiedávala samotná Miss
âeské republiky a Miss Europe
Monika Îídková, která tyto tituly zís-
kala pfied osmnácti lety. A jaké dal‰í
dárky Aneta získala? Dárkov˘ poukaz
na ãtrnáctidenní pobyt v Garganu
v Itálii, kde se bude nejen rekreovat,
ale souãasnû také vyuãovat aerobik,
poukaz na sportovnû relaxaãní víkend
v Bystfiici nad Pern‰tejnem a co víc,
stala se tváfií znaãky CVISNAMI.CZ. 

Myslíte, Ïe je jí co závidût? Urãitû
ne. VÏdyÈ v‰echny dárky a v‰echna 
ocenûní získala jen díky tomu, Ïe cvi-
ãí, cviãí a zase cviãí. Tak jí pfiejme, aÈ
jí to cviãení aerobiku baví je‰tû hodnû
dlouho a je‰tû hodnû dlouho dûlá dob-
ré jméno na‰emu mûsteãku. V závûru
mohu zase jen napsat: Veni, vidi, vici
- Pfii‰la, vidûla, zvítûzila!

Eva SáÀková, kronikáfika
Foto: archiv A. Koupé

Korunku I.Vicemiss pfiedává Anetû Monika Îídková.

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.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 389.900 Kã bez DPH

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

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

Aneta má dvû ‰erpy a dvû korunky
Veni, vidi, vici-v‰em urãitû znám˘ CeasarÛv v˘rok (pfii‰el jsem, vidûl jsem, zvítûzil jsem), kter˘m oznámil pomûrnû snadné

vítûzství ve válce proti pontskému králi Farnakovi II, jsem si jen vypÛjãila k uvedení tohoto ãlánku. Mohla bych také zaãít tak,
Ïe témûfi kaÏd˘ z nás má nûjakého koníãka. AÈ uÏ je to sbírání známek, odznakÛ, turistika, pûstování kytiãek anebo cviãení.
A u toho cviãení právû zÛstaneme. Cviãení aerobiku, to uÏ není koníãek, ale pfiímo kÛÀ Anety Koupé z Doubravice. 

604 150 378
Rájeãko, námûstí 9. kvûtna 87
MIROSLAV SLEZÁK

renovujeme dfievûné dvefie, zárubnû, dobov˘
nábytek, loÏnice a trezory
povrchové úpravy

lakování, mofiení, fládrování, stfiíkané hmoty

RENOVACE DVE¤Í A ZÁRUBNÍ
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Moravské Kartografické
centrum Velké Opatovice

MKS Letovice
zve:

V roce 1973 vyhofiela ãást zámku ve
Velk˘ch Opatovicích. Vyhofielá ãást by-
la strÏena a místo ní byla podle projek-
tu Ing. arch. ZdeÀka Fránka postavena
nová budova, ve které sídlí od roku
2007 Moravské kartografické centrum.
Je zde umístûna nejvût‰í expozice map
v na‰í republice a také geodetické
a kartografické pfiístroje a pomÛcky pro
zpracování a v˘robu map.

Nejvût‰ím exponátem kartografic-
kého centra je plastická mapa histo-
rick˘ch zemí Moravy a Slezska, kte-
rá na plo‰e 100 m2 vyuÏitím opraco-
van˘ch dfievûn˘ch ãástí znázorÀuje
území od Vysoãiny po Beskydy, od

Bfieclavi po Jesenicko. Pfiesná doba
vzniku, ani její tvÛrci nejsou známi;
po 2. svûtové válce byla mapa majet-
kem ãeskoslovenské armády.

Pravidelná otevírací doba pro ve-
fiejnost je od dubna do fiíjna. Letos
mají zájemci o prohlídku exponátÛ
moÏnost v sobotu 30. listopadu vyu-
Ïít konání vánoãních trhÛ, které se
budou konat v prostorách kartogra-
fického centra. V prosinci se zde bu-
dou konat adventní koncerty - v so-
botu 7. a 14. prosince.

Text a foto: ph

Plastická mapa Moravy a Slezska. Novû postavená budova zámku, kde sídlí
Kartografické centrum, je ãast˘m cílem

‰kolních v˘prav.

10. v˘roãí divadelníkÛ
ve Vranové

Divadelní spolek „Nahoì” Vranová
oslavil v fiíjnu 10. v˘roãí zaloÏení. Je
obdivuhodné, Ïe i po desítce let zÛstá-
vají vûrni tomuto souboru v‰ichni,
kdo s my‰lenkou obnovit ve Vranové
ochotnické divadlo pfied 10ti lety pfii-
‰li a jejich nad‰ení jim zÛstalo. K to-
muto v˘roãí ochotníci nastudovali
stra‰idelnou komedii o tfiech dûjstvích
na motivy povídky Oskara Wilda
Stra‰idlo cantervillské.

Tato ãerná komedie pfiedstavuje více
jak 100 minut humoru, zvukov˘ch, svû-
teln˘ch a koufiov˘ch efektÛ. PÛvodní
pfiedlohy povídky Oscara Wilda se drÏí
pouze rámcovû, protoÏe ochotníci vyu-
Ïili originální scénáfi Jana Skopeãka.

Koncert dechové hudby. Boskovická
kapela a host Karel Hegner. Úter˘ 19.
listopadu 2013 v 19.00 hod. Vstupné:
50,- Kã 

MaÏoretky - vystoupení. 20 let VO
CO GOU. Pátek 22. listopadu 2013
v 16.00 a v 19.00 hod. Vstupné: 40,- Kã 

ZU· Letovice. Îákovsk˘ koncert.

19. listopadu 2013 v 15.30 hod. v kon-
certním sále ‰koly 

Uãitelsk˘ koncert. 28. listopadu 2013
v 17.00 hod. v koncertním sále ‰koly 

516 474 203,  777 674 203 
Masarykovo nám. 29, 679 61 Letovice 

zus.letovice@bk.orgman.cz 
www.zusletovice.cz 

SkopeãkÛv text dokonale pracuje se su-
ch˘m anglick˘m humorem a smyslem
pro nadsázku. 

„Stra‰idlo cantervillské” mûlo premi-
éru 5. fiíjna a velk˘ sál Kulturního domu
ve Vranové ve veãerních hodinách pras-
kal ve ‰vech. Více jak 200 náv‰tûvníkÛ
pfii‰lo zatleskat ochotníkÛm, ktefií s vel-
k˘m nasazením a potom následn˘m ús-
pûchem pfiedvedli skvûlé divadlo. 

Divadelní spolek „Nahoì” se sv˘m
nov˘m kouskem má nasmlouvaná dal‰í
pfiedstavení rÛznû v na‰em regionu.

Více na www.nahodvranova.cz

Text: RePo
Foto: archiv „Nahoì”

Vranov‰tí ochotníci „v akci”.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 1. 12.
na Masarykovû námûstí v 16:00.

V dobû pfiicházejícího podzimu je
vhodné posilovat na‰i imunitu, aby-
chom byli schopni ubránit se rÛzn˘m
onemocnûním. Jedním ze zpÛsobÛ,
jak jim pfiedcházet, je pustit se do dÛ-
kladné detoxikace tûla. Ulehãíte tak
svému organizmu pfii práci s vyluão-
váním odpadních látek a jedÛ z tûla
ven. Pokud si ji dopfiejete, bude va‰e
tûlo schopno úãinnûji se bránit nemo-
ci. Navíc mÛÏe ãasto pomoci i pfii do-
posud neúspû‰ném hubnutí.

Tûlo chce b˘t ãisté nejen vnû,
ale i uvnitfi

Salon Serafin, kter˘ najdete
v Boskovicích, peãuje o Va‰e zdraví.
Nabízí moÏnost velmi úãinné detoxi-
kace a odkyselení tûla pomocí pfií-
strojÛ. Pfiijìte se detoxikovat, vylou-
ãit odpadní látky z tkání a vnitfiních
orgánÛ – zbavte se kvasinkov˘ch in-
fekcí, koÏních problémÛ, otekl˘ch
kloubÛ, nespavosti, stresu. Vyãistûte
si krevní obûh, lymfatick˘ systém,
ledviny, játra, Ïluãník, moãové ústro-
jí. Zvy‰te si metabolismus a imunitu,
funkci stfiev a Ïaludku. Budete se cí-
tit lépe, budete plni energie! K deto-
xikaci tûla mÛÏete vyuÏít pfiístroj
SPLENDID eau pro odkyselení a de-

Pro ty, co se rozhodli pro své tûlo
nûco udûlat a chtûjí si detoxikaci
a odkyselení organismu pfiístrojem
Splendid aeu vyzkou‰et, nabízíme
slevu od 11. 11. do 30. 11. ve v˘‰i
25% na jednu proceduru. Stejnou sle-
vu nabízíme pfii kombinaci detoxika-
ce a akupresurního masáÏního lehát-
ka CERAGEM. Souãasnû je moÏné
zakoupit si za zv˘hodnûnou cenu per-
manentku detoxikace-lymfodrenáÏe. 

SALON SERAFIN poskytuje celou
fiadu sluÏeb zamûfien˘ch na pohyb, pé-
ãi o tûlo, zdraví a detoxikaci.  S blíÏí-
cím se chladn˘m poãasím je vhodné
vyuÏívat BODYSPACE (zafiízení pro
pohyb se souãasn˘m prohfiátím partií
tûla a intenzivním prokrvením, které
velice úãinnû a v krátkém ãase odstra-
Àuje pfiebyteãn˘ tuk v tûle) nebo re-
kondiãní stoly – SHAPEMASTER
(zafiízení vhodné pro v‰echny vûkové
kategorie, kde pohyb je díky dopomo-
ci stolÛ srovnateln˘ s cviãením ve
vodním prostfiedí).

Skvûl˘ typ pro dárek, 
kter˘ potû‰í

Potû‰te své blízké dárkem, kter˘ si
sami vyberou. Vûnujte jim dárkov˘

poukaz na sluÏby SALONU SERAFIN.
Je to skvûl˘ typ na dárek nejen pfii pfií-
leÏitosti blíÏících se vánoc, ale i jako
vhodn˘ dárek pro potû‰ení pfii nejrÛz-
nûj‰ích pfiíleÏitostech ãi v˘roãích. 

Provozní doba: Po – So (dle objednávek)

Tel.: 774 240 402
www.salonserafin.cz

e-mail: serafinboskovice@seznam.cz

toxikaci orgánÛ tûla, manuální ãi pfií-
strojové lymfodrenáÏe pro podporu
ãinnosti lymfatického systému, 
akupresurní a masáÏní lehátko 
CERAGEM, nebo detoxikaci podko-
Ïí metodou  UNIVERSAL CON-
TOUR WRAP.

Detoxikace organismu mÛÏe b˘t
pfiirovnána k jakési vnitfiní hygienû.
Stejnû jako si myjeme ruce, tûlo, ãis-
tíme zuby, mûli bychom se vûnovat
i vnitfiní oãistû svého tûla. Nahroma-
dûné toxiny v tûle zpÛsobují fiadu pro-
blémÛ. Cítíme se ãasto unavení, bolí
nás hlava, zvy‰uje se ãetnost one-
mocnûní. Toxiny mohou destabilizo-
vat ãinnost imunitního systému, coÏ
mÛÏe vést k rozvoji vût‰iny chronic-
k˘ch onemocnûní, rakovinotvorn˘ch
procesÛ a pfiedãasnému stárnutí orga-
nismu. Detoxikaci a odkyselení mÛ-
Ïeme provádût v prÛbûhu celého
roku, nejúãinnûj‰í je v‰ak na pod-
zim a na jafie. Detoxikace organis-
mu na‰e tûlo omladí, zbaví odpadních
látek a toxinÛ, které zatûÏují organis-
mus, dodává nám více energie a tím
podpofií organismus pfii hubnutí pfie-
byteãn˘ch kil. Souãástí je dodrÏování
pitného reÏimu, zmûna jídelníãku
a vhodné pohybové aktivity. 

Pfiipravte své tûlo na chladné období,
pomÛÏe detoxikace organismu
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Nejvût‰ím exponátem kartografic-
kého centra je plastická mapa histo-
rick˘ch zemí Moravy a Slezska, kte-
rá na plo‰e 100 m2 vyuÏitím opraco-
van˘ch dfievûn˘ch ãástí znázorÀuje
území od Vysoãiny po Beskydy, od

Bfieclavi po Jesenicko. Pfiesná doba
vzniku, ani její tvÛrci nejsou známi;
po 2. svûtové válce byla mapa majet-
kem ãeskoslovenské armády.

Pravidelná otevírací doba pro ve-
fiejnost je od dubna do fiíjna. Letos
mají zájemci o prohlídku exponátÛ
moÏnost v sobotu 30. listopadu vyu-
Ïít konání vánoãních trhÛ, které se
budou konat v prostorách kartogra-
fického centra. V prosinci se zde bu-
dou konat adventní koncerty - v so-
botu 7. a 14. prosince.

Text a foto: ph

Plastická mapa Moravy a Slezska. Novû postavená budova zámku, kde sídlí
Kartografické centrum, je ãast˘m cílem

‰kolních v˘prav.

10. v˘roãí divadelníkÛ
ve Vranové

Divadelní spolek „Nahoì” Vranová
oslavil v fiíjnu 10. v˘roãí zaloÏení. Je
obdivuhodné, Ïe i po desítce let zÛstá-
vají vûrni tomuto souboru v‰ichni,
kdo s my‰lenkou obnovit ve Vranové
ochotnické divadlo pfied 10ti lety pfii-
‰li a jejich nad‰ení jim zÛstalo. K to-
muto v˘roãí ochotníci nastudovali
stra‰idelnou komedii o tfiech dûjstvích
na motivy povídky Oskara Wilda
Stra‰idlo cantervillské.

Tato ãerná komedie pfiedstavuje více
jak 100 minut humoru, zvukov˘ch, svû-
teln˘ch a koufiov˘ch efektÛ. PÛvodní
pfiedlohy povídky Oscara Wilda se drÏí
pouze rámcovû, protoÏe ochotníci vyu-
Ïili originální scénáfi Jana Skopeãka.

Koncert dechové hudby. Boskovická
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SkopeãkÛv text dokonale pracuje se su-
ch˘m anglick˘m humorem a smyslem
pro nadsázku. 

„Stra‰idlo cantervillské” mûlo premi-
éru 5. fiíjna a velk˘ sál Kulturního domu
ve Vranové ve veãerních hodinách pras-
kal ve ‰vech. Více jak 200 náv‰tûvníkÛ
pfii‰lo zatleskat ochotníkÛm, ktefií s vel-
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Text: RePo
Foto: archiv „Nahoì”

Vranov‰tí ochotníci „v akci”.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 1. 12.
na Masarykovû námûstí v 16:00.

V dobû pfiicházejícího podzimu je
vhodné posilovat na‰i imunitu, aby-
chom byli schopni ubránit se rÛzn˘m
onemocnûním. Jedním ze zpÛsobÛ,
jak jim pfiedcházet, je pustit se do dÛ-
kladné detoxikace tûla. Ulehãíte tak
svému organizmu pfii práci s vyluão-
váním odpadních látek a jedÛ z tûla
ven. Pokud si ji dopfiejete, bude va‰e
tûlo schopno úãinnûji se bránit nemo-
ci. Navíc mÛÏe ãasto pomoci i pfii do-
posud neúspû‰ném hubnutí.

Tûlo chce b˘t ãisté nejen vnû,
ale i uvnitfi

Salon Serafin, kter˘ najdete
v Boskovicích, peãuje o Va‰e zdraví.
Nabízí moÏnost velmi úãinné detoxi-
kace a odkyselení tûla pomocí pfií-
strojÛ. Pfiijìte se detoxikovat, vylou-
ãit odpadní látky z tkání a vnitfiních
orgánÛ – zbavte se kvasinkov˘ch in-
fekcí, koÏních problémÛ, otekl˘ch
kloubÛ, nespavosti, stresu. Vyãistûte
si krevní obûh, lymfatick˘ systém,
ledviny, játra, Ïluãník, moãové ústro-
jí. Zvy‰te si metabolismus a imunitu,
funkci stfiev a Ïaludku. Budete se cí-
tit lépe, budete plni energie! K deto-
xikaci tûla mÛÏete vyuÏít pfiístroj
SPLENDID eau pro odkyselení a de-

Pro ty, co se rozhodli pro své tûlo
nûco udûlat a chtûjí si detoxikaci
a odkyselení organismu pfiístrojem
Splendid aeu vyzkou‰et, nabízíme
slevu od 11. 11. do 30. 11. ve v˘‰i
25% na jednu proceduru. Stejnou sle-
vu nabízíme pfii kombinaci detoxika-
ce a akupresurního masáÏního lehát-
ka CERAGEM. Souãasnû je moÏné
zakoupit si za zv˘hodnûnou cenu per-
manentku detoxikace-lymfodrenáÏe. 

SALON SERAFIN poskytuje celou
fiadu sluÏeb zamûfien˘ch na pohyb, pé-
ãi o tûlo, zdraví a detoxikaci.  S blíÏí-
cím se chladn˘m poãasím je vhodné
vyuÏívat BODYSPACE (zafiízení pro
pohyb se souãasn˘m prohfiátím partií
tûla a intenzivním prokrvením, které
velice úãinnû a v krátkém ãase odstra-
Àuje pfiebyteãn˘ tuk v tûle) nebo re-
kondiãní stoly – SHAPEMASTER
(zafiízení vhodné pro v‰echny vûkové
kategorie, kde pohyb je díky dopomo-
ci stolÛ srovnateln˘ s cviãením ve
vodním prostfiedí).

Skvûl˘ typ pro dárek, 
kter˘ potû‰í

Potû‰te své blízké dárkem, kter˘ si
sami vyberou. Vûnujte jim dárkov˘

poukaz na sluÏby SALONU SERAFIN.
Je to skvûl˘ typ na dárek nejen pfii pfií-
leÏitosti blíÏících se vánoc, ale i jako
vhodn˘ dárek pro potû‰ení pfii nejrÛz-
nûj‰ích pfiíleÏitostech ãi v˘roãích. 

Provozní doba: Po – So (dle objednávek)

Tel.: 774 240 402
www.salonserafin.cz

e-mail: serafinboskovice@seznam.cz

toxikaci orgánÛ tûla, manuální ãi pfií-
strojové lymfodrenáÏe pro podporu
ãinnosti lymfatického systému, 
akupresurní a masáÏní lehátko 
CERAGEM, nebo detoxikaci podko-
Ïí metodou  UNIVERSAL CON-
TOUR WRAP.

Detoxikace organismu mÛÏe b˘t
pfiirovnána k jakési vnitfiní hygienû.
Stejnû jako si myjeme ruce, tûlo, ãis-
tíme zuby, mûli bychom se vûnovat
i vnitfiní oãistû svého tûla. Nahroma-
dûné toxiny v tûle zpÛsobují fiadu pro-
blémÛ. Cítíme se ãasto unavení, bolí
nás hlava, zvy‰uje se ãetnost one-
mocnûní. Toxiny mohou destabilizo-
vat ãinnost imunitního systému, coÏ
mÛÏe vést k rozvoji vût‰iny chronic-
k˘ch onemocnûní, rakovinotvorn˘ch
procesÛ a pfiedãasnému stárnutí orga-
nismu. Detoxikaci a odkyselení mÛ-
Ïeme provádût v prÛbûhu celého
roku, nejúãinnûj‰í je v‰ak na pod-
zim a na jafie. Detoxikace organis-
mu na‰e tûlo omladí, zbaví odpadních
látek a toxinÛ, které zatûÏují organis-
mus, dodává nám více energie a tím
podpofií organismus pfii hubnutí pfie-
byteãn˘ch kil. Souãástí je dodrÏování
pitného reÏimu, zmûna jídelníãku
a vhodné pohybové aktivity. 

Pfiipravte své tûlo na chladné období,
pomÛÏe detoxikace organismu

(K
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Její vznik inicioval René Kvapil, zná-
m˘ hudebník pÛsobící zejména ve skupi-
nû Avangard a také kurátor pro mládeÏ
v Boskovicích na Odboru sociálních vûcí.

Akce byla a je pojata jako prevence pfied
sociálnû patogenními jevy pfii mimo‰kol-
ní práci s dûtmi. 

Letos se poprvé konal v Letovicích

v Mûstském kulturním stfiedisku. Jde ze-
jména o soutûÏ mlad˘ch umûlcÛ, ale ne
jenom hudebníkÛ, pfiedstavilo se tu také
nûkolik taneãních souborÛ. Vítûz získal
moÏnost natoãení svého prvního profesi-
onálního snímku. Cenu do soutûÏe vûno-
valo nahrávací studio Agrostav Jevíãko. 

Náv‰tûvník také mohl vidût nûkolik
skvûl˘ch hudebních skupin z okolí…
Namátkou Tfietí zuby, René z Mo‰tárny,
Kopjam, Arakain revival, Tygfii a jejich
Laura,… Absolutním vítûzem se stal 
ETIEN BAND ZU· Jevíãko.

Text a foto: Jifií Palán

Tato soutûÏ urãená mlad˘m talentÛm z umûleck˘ch sfér tu nebyla témûfi 10 let! 

FEST MAZEC – opût tady!!! 

Absolutní vítûz ETIEN BAND ZU· Jevíãko.

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

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%      

AÏ do konce prosince
2013 si mÛÏete 

prohlédnout v Galerii 
a antikvariátû Joná‰

Blansko, Smetanova 6,
Centrum JeÏek v˘stavu
obrazÛ grafika, malífie 
a galeristy Kabinetu 

grafiky a Galerie Kafe 
Franti‰ka KrÀávka.

Pozvánka do Galerie

Tomuto sportu se vûnuje od útlého
mládí a nutno dodat, Ïe za svoji píli
a snahu sklízí jeden úspûch za druh˘m.
KdyÏ v ãervnu tohoto roku vybírali
v nedaleké âerné Hofie finalistky sou-
tûÏe Dívka âeské republiky, mezi osm-
nácti pohybovû nadan˘mi dívkami se
Anetka neztratila a postoupila do finá-
le, které se konalo 19. fiíjna v Blansku.
Mezi tím si „jen tak” odskoãila do
Prahy, kde se 5. a 6. fiíjna 2013 konala
soutûÏ PRAGUE OPEN AEROBIC
2013 – Mistrovství âR. Spolu se sv˘-
mi pûti sportujícími kamarádkami ob-
sadila v kategorii AG1 TEAM GR 1.
místo. Vûfite, Ïe vítûzství v tomto pfií-
padû nebylo vÛbec snadné. A kdyÏ uÏ
tam byla, tak si zasoutûÏila také v jed-
notlivcích. I kdyÏ umístûní nebylo me-
dailové, desáté místo v tak silné kon-
kurenci je velk˘m úspûchem. Ale vraÈ-
me se k finále Dívky âR 2013 do
Dûlnického domu v Blansku. Tato sou-
tûÏ není jen o tom, pûknû vypadat.
Podtitul soutûÏe zní – sportující Dívka
âR 2013. A tady, zdá se, byla Anetka
ve svém Ïivlu. Finalistky soutûÏe se di-
vákÛm pfiedstavily ve tfiech kategori-
ích. Ve volné disciplínû, pfii promenádû
ve spodním prádle a ve spoleãensk˘ch

‰atech. Volná disciplína byla u Anetky
celkem jasná. Aerobik, co také jiného.
Rozhovor, kter˘ s ní vedla vítûzka mi-
nulého roãníku, zvládla rovnûÏ bez

problémÛ. Bez nervozity se pro‰la ve
spodním prádle a pak uÏ jen ãekala na
verdikt poroty. Vyhrát nemÛÏe kaÏdá.
·tûstí tentokrát stálo na stranû dívky 
ã. 1. Toto ãíslo od zaãátku soutûÏe pat-
fiilo Anetû Koupé a pfiineslo jí opravdu
‰tûstí. VÏdyÈ v soutûÏi MISS SYMPA-
TIE vystoupala na stupínek nejvy‰‰í
a v hlavní kategorii se stala I. VICE-
MISS. Takov˘ byl verdikt poroty
a myslím, Ïe zcela zaslouÏen˘. Krásn˘
a nezapomenuteln˘ záÏitek pro Anetu
také bylo pfiedávání kurunky za druhé
místo. Tu jí pfiedávala samotná Miss
âeské republiky a Miss Europe
Monika Îídková, která tyto tituly zís-
kala pfied osmnácti lety. A jaké dal‰í
dárky Aneta získala? Dárkov˘ poukaz
na ãtrnáctidenní pobyt v Garganu
v Itálii, kde se bude nejen rekreovat,
ale souãasnû také vyuãovat aerobik,
poukaz na sportovnû relaxaãní víkend
v Bystfiici nad Pern‰tejnem a co víc,
stala se tváfií znaãky CVISNAMI.CZ. 

Myslíte, Ïe je jí co závidût? Urãitû
ne. VÏdyÈ v‰echny dárky a v‰echna 
ocenûní získala jen díky tomu, Ïe cvi-
ãí, cviãí a zase cviãí. Tak jí pfiejme, aÈ
jí to cviãení aerobiku baví je‰tû hodnû
dlouho a je‰tû hodnû dlouho dûlá dob-
ré jméno na‰emu mûsteãku. V závûru
mohu zase jen napsat: Veni, vidi, vici
- Pfii‰la, vidûla, zvítûzila!

Eva SáÀková, kronikáfika
Foto: archiv A. Koupé

Korunku I.Vicemiss pfiedává Anetû Monika Îídková.

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.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 389.900 Kã bez DPH

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

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

Aneta má dvû ‰erpy a dvû korunky
Veni, vidi, vici-v‰em urãitû znám˘ CeasarÛv v˘rok (pfii‰el jsem, vidûl jsem, zvítûzil jsem), kter˘m oznámil pomûrnû snadné

vítûzství ve válce proti pontskému králi Farnakovi II, jsem si jen vypÛjãila k uvedení tohoto ãlánku. Mohla bych také zaãít tak,
Ïe témûfi kaÏd˘ z nás má nûjakého koníãka. AÈ uÏ je to sbírání známek, odznakÛ, turistika, pûstování kytiãek anebo cviãení.
A u toho cviãení právû zÛstaneme. Cviãení aerobiku, to uÏ není koníãek, ale pfiímo kÛÀ Anety Koupé z Doubravice. 

604 150 378
Rájeãko, námûstí 9. kvûtna 87
MIROSLAV SLEZÁK

renovujeme dfievûné dvefie, zárubnû, dobov˘
nábytek, loÏnice a trezory
povrchové úpravy

lakování, mofiení, fládrování, stfiíkané hmoty

RENOVACE DVE¤Í A ZÁRUBNÍ
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➨ Obytn˘ pfiívûs (pro 5 osob) 
celková délka 6340 cm, ‰ífika 2060cm, v˘‰ka
2370cm, hmotnost 1000 kg. Koupelna, ‰atní
skfiíÀ, ledniãka, vafiiã, dfiez, plynová kamna, pfií-
stfie‰ek + kuchyÀka. Anténa + setobox. Stáfií 3
roky, cena dohodou, pfii rychlém jednání sleva.
Tel.: 777 555 272, e-mail: ivakoutnikova@se-
znam.cz. 
➨ Koãár golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovatelné, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se oddû-
lat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední 
otoãná, tel.: 606 931 795.
➨ Stavební vrátek na 400V s váhou. 
Cena 2000,-Kã. Pfii rychlém jednání sleva. Tel.: 777
555 272. 
➨ Originální 14ti palcové poklice 
·koda 6 kusÛ. I jednotlivû, cena 800 Kã. Tel.: 723
908 292. 
➨ 2 roky staré, témûfi nepouÏívané 
propanbutanové infraãervené topení IR 5000 Turbo
za 1900 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Novou vloÏku do prÛtokového ohfiívaãe 
PO 35. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Fusak ãerven˘ 250 Kã, 
nov˘ teplomûr do vaniãky ryba-zn.NUK 30 Kã,  od-
sávaãka koj.mléka a klobouãky na kojení 100 Kã,
stavebnici na pocviãení tvarÛ 30 Kã, kalhotky na
plenu pro zdravé kyãle 80 Kã. Tel.: 722 650 359. 
➨ Pûknou zimní kombinézku rÛÏovou s kapucí, 
rukaviãkami a návleky na noÏiãky s obrázkem
vel.56/62 za 100 Kã. Tm. modrou zimní kombinéz-
ku s kapucí a obrázkem na 1 rok za 100 Kã. Dále sv.
modré zimní kalhoty se ‰ráky na 2-3 roky za 50 Kã.
722 650 359. 
➨ Ohfiívaã vody elektrick˘, beztlakov˘, 
typ BTO 5 IN, objem 5 l, pod umyvadlo. Cena 1000
Kã, v záruce. Boskovice. Tel.: 607 944 962. 
➨ Nov˘ kuffiíkov˘ ‰icí stroj zn. Loyd – levnû. 
Tel.: 608 424 265.
➨ Levnû sbírku ãasopisu Stadion,
1971-1979 – vyvázané do knih. Tel.: 739 066 462.
➨ GaráÏ (PREFA) s elektfiinou – staré Blansko
za zastávkou Blansko mûsto. Cena 145 000 Kã, pfii
rychlém jednání sleva. Tel.: 774 400 400. 
➨ Prodám 3/4 podíl na rodinném domû 
2x 3+1 s garáÏí a zahradou v Letovicích. Nastûho-
vání moÏné, byt provozuschopn˘. Cena dohodou,
bez RK. V pfiípadû nabídky bytu protihodnotou by
bylo moÏné dÛm koupit cel˘. Tel.: 604 869 019. 
➨ Hondu XR 600, r.v. 97, jetá pole/ les, 
jako víkendové pobavení. Motorka jede perfektnû,
má novou fietûzovou sadu. Motorka je drÏák a urãi-
tû tû v terénu nezklame. Motorka má zánovní obutí
a novou STK. Na motorce ladûn˘ v˘fuk, pfiidám 
originál v˘fuk a originál blatníky. Cena 49 000 Kã.
Dohoda moÏná. Info. a fotky na tel. 776 642 667,
mail: vitek.cerveny@seznam.cz 
➨ Kombinaci Casualplay S4: sportovní koãárek 
+ hlubokou korbu + autosedaãku Prima fix. Po
dvou dûtech, super stav. Cena 4000 Kã. Pro dal‰í
info pi‰te na email novotna.mo@seznam.cz 
➨ AUDI 80, rok v˘roby 1986, 
obsah 1,6. Pojízdn˘, STK do 2/ 2014. Cena doho-
dou. MoÏno téÏ po vyfiazení z registru na souãást-
ky. Volejte 721 869 126. 
➨ Prodám byt 1+1 v Boskovicích bez RK, 
tel.: 776 798 745. 
➨ Star˘ televizor Mánes, rádio Philips ze 30. let
a rádio Tesla ze 30. let. Tel.: 604 141 981. 

➨ Nabízím hlídání dûtí od miminek. 
Vzdûlání, praxi i doporuãení mám. MoÏnost i pomo-
ci (obsluhy) seniorÛm. Od záfií - Boskovicko. Tel.:
777 948 940. 
➨ Nabízím pronájem novû zrekonstruovaného
bytu 1+1 na ulici Chelãického v Blansku od 1. 9. 2013.
Nájem: 8.000,- Kã vãetnû inkasa. Tel.: 723 008 603. 
➨ Pronajmu garáÏ v Blansku - Sloupeãník, 
u palírny (bez el.) Tel.: 602 724 073. 
➨ Nabízím k pronájmu samostatnû stojící 
provozovnu v Blansku blízko centra, 30 m2. Vhodné
pro sluÏby nebo kanceláfi. Tel.: 739 040 831. 
➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj 
pro 2 studenty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V domû
v‰e k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz. 
➨ Nabízíme zkolaudovanou samostatnou 
místnost pro nehtové studio, pedikérky a podobné

➨ Prodám cca 6 kg Ïlutého sisalového motouzu 
síly 2-3 mm za poloviãní cenu. Info na: abcki-
osk@seznam.cz. 

➨ KníÏky z knihovny z pozÛstalosti, 
rÛzné obory lidské ãinnosti, odborná literatura 
apod. Jen váÏn˘m zájemcÛm, ne pfiekupníkÛm.
Tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám fíkus vysok˘ 2 metry. 
Tel.: 516 416 675. 
➨ Barevn˘ televizor Tesla, úhlopfiíãka 52 cm.,
v˘born˘ stav i obraz, návod k obsluze, cena 500,-
Kã. Blansko, tel.: 604 389 346. 
➨ Pfienechám zafiízené prostory 
v Boskovicích vhodné pro kosmetiku, masáÏe, pe-
dikúru apod. Tel.: 608 635 406. 
➨ Louku se stromy blízko Kufiimi, 
pfies 3300 m2, ovocn˘ sad neoplocen˘, v chrán. ob-
lasti, nemoÏno stavût, pro pûstování. Za 125 tis.
Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Chatu se zahradou v chatové oblasti 
na ul. Mánesova v Boskovicích, klidné místo pro
relaxaci. Elektfiina pfiivedena k pozemku. Cena
190.000,- Kã RK nevolat! Tel. 604 210 463. 
➨ Prodám plné cihle z bouraãky cca 2-3 palety,
plastové okno bílé o rozmûru 150x120 cm s venti-
lací. Ceny dohodou. Info na tel.: 608 889 821. 
➨ Disky kol na ·koda Felicie – 2 ks, 
cena dohodou, tel.: 608 889 821. 
➨ Zimní pneu 4 ks Uniroyal 185/65 R 14
za symbolickou cenu, málo jeté. Tel.: 773 228 170.
➨ GaráÏ v Blansku - Podlesí, zateplená, 
199 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Ford FOCUS 2.0i, nová STK, eko uhrazeno, 
rok 98, hatchback, za 27 tisíc Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Televizor OVT 52 cm, 5 let star˘, 
málo pouÏívan˘ vãetnû setoboxu. Cena dohodu,
tel.: 702 619 984. 
➨ Prodám zahradu – louku s ov. stromy. 
3 300 m2 u Kufiimi bez moÏnosti stavûní, za 115 tis.
Kã. Zahrada Brumov u Lomnice 670 m2 za 95 tis.
Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Dvojpostel 2x1,8m za 3 tis. Kã,
2 postele po 500 Kã, v‰e s úloÏn˘m prostorem.
Zadní kola na malotraktor, 2 celá obutá kola + 2
pneu (Barum 8.25-20) za 4500 Kã, stfie‰ní nosiãe
na · Felicia za 500 Kã, stfie‰ní univerzální nové no-
siãe na hagusy za 1000 Kã, plastové dvojokno
183x143 cm za 2800 Kã. Tel.: 605 529 478.
➨ Nabízím k prodeji krásn˘ pozemek 
nedaleko Boskovic, smûrem na Blansko, vhodn˘ k v˘-
stavbû Rodinného domu. Více informací na www.pro-
dejpozemku.wz.cz nebo na tel. 602 607 043. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professio-nal, jako
nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop 
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ 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. 
➨ Autosedaãku zn. Cicco za 1.900 Kã. 
Tel.: 606 767 938.
➨ Koãár - golfové hole zn. Patron za 900 Kã. 
Tel.: 606 767 938. 
➨ Umûl˘ vánoãní stromek v. 150cm za 300 Kã.
Tel.: 606 767 938. 
➨ Nabízím ãistokrevná ‰tûÀata 
nûmeckého kfiepeláka barvy hnûdé (fenky). Rodiãe
s PP, ‰tûÀata bez PP. Odbûr zaãátkem prosince. Cena
dohodou. Mob:776804591 mail: viple@centrum.cz.
➨ 4 plechové disky s jet˘mi zimními pneu 
na ·kodu Octavia II. Pneu Matador MP 58 M+S,
195/65 R 15 91 T. Cena 4000 Kã za 4 kusy, pfii ry-
chlém jednání sleva. Tel.: 739 209 181

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ 45/173 z Boskovic se rád seznámí 
se sympatickou Ïenou. Zájmy hudba, tanec, pfiíro-
da. Tel.: 737 885 016. 
➨ Îena 59 let hledá pfiítele, kterému nevadí 
moje vnouãata a toulání po horách. Tel.: 722 793 054. 
➨ V· 59/173 hledá aktivního nezadaného 
sympaÈáka se zájmem nejen o kulturu / divadlo-
hudba-v˘tv.umûní/ a turistiku. Tel.: 739 314 335. 
➨ 61/164 se ráda seznámí se sympatick˘m 
muÏem. Zájmy – hudba, zpûv, tanec, pfiíroda. Tel.:
732 494 772. 

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku, 
tel.: 773 453 628. 
➨ Kdo u‰ije péfiové pro‰ívané deky. 
Tel.: 702 619 984. 
➨ Hledám domov pro pejska 
– kavalír king charles spaniel – mil˘, pohodov˘, do
dobr˘ch rukou. Zn.: rod. dÛvody. E-mail: kano@se-
znam.cz, mob. 734 848 349.

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ KolobûÏku pro dospûlé. 
Tel.: 606 931 795.
➨ 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. 
➨ P‰enici, jeãmen, triticale, Ïito. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku 
v blízkosti ulice Erbenova a 9.kvûtna, moÏnost i v˘-
mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.: 723 886 646. 
➨ Byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. 
Mobil: 721 409 612. 
➨ Koupím staré housle, violu, cello, basu 
i velmi po‰kozené. Tel.: 728 279 034. 
➨ Rodinn˘ dÛm v okolí Boskovic. 
Ideálnû 2-3+1 se zahrádkou. Opravy nevadí. Tel.:
773 568 099. 
➨ Koupím pohlednice, 
zápalkové a fezové nálepky. Studen˘, Lidická 23B,
Brno. Tel.: 533 400 216, 739 130 854. Volat nejlépe
veãer, 19- 21 hodin.
➨ Koupím byt v BK 1+1 maximálnû 2 patro, 
nejlépe Sever nebo mûsto. Tel.:723 345 534.

sluÏby. Velmi zajímavá cena, studio v centru
Blanska. Tel.: 731 474 247. 
➨ Pronajmu RD 4+1 v LaÏanech, zafiízen˘, 
podsklepen˘ s dílnou, ve v˘borném stavu. Nová ku-
chyÀ a 2 koupelny, velká zahrada. V˘borné spojení do
Brna, Blanska, Kufiimi a Boskovic. Ihned k nastûhování,
10 tis. Kã + 5 tis. Kã záloha na energie. Pfiím˘ pronájem
– bez provize RK. Tel.: 608 826 122. 
➨ Douãím matematiku studenty S· 
vãetnû pfiípravy ke státní maturitû i Ïáky Z·. Jen
v Boskovicích, tel.: 737 348 136. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku 
na sídli‰ti Píseãná  (4.p. s v˘tahem, dÛm po rekon-
strukci - nová lodÏie, plastová okna).  Cena:  8.000,-
Kã vãetnû inkasa. Volné od 1/2014. Tel. 775 116
154 (po 17.hodinû). 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
na ulici Slovákova v Boskovicích v 1. poschodí. Byt je
ãásteãnû zafiízen. V domû je v˘tah, dÛm je do 500 m od
centra, od obchodÛ i od autobusového a vlakového
nádraÏí, k dispozici bude od 1.6.2013. Pokud máte zá-
jem volejte mi po 17. hod na tel.ã.: 724 296 021.
➨ Nabízíme ‰tûÀata labradorského retrivra 
bez PP ãerná a bílá. Odbûr ihned. Blansko, tel.: 779
081 214 po 18. hod. Cena za náklady.

KOUPÍM

Ilustraãní foto.

RM odsouhlasila zavedení placení
parkovného na pÛl hodiny zdarma na
parkovi‰tích na ul. Bezruãova a na ul.
Hradní a Su‰ilova a zavedením placení

1 Kã na parkovi‰tích na ul. 17. listopa-
du a nám. 9. kvûtna za první pÛl hodinu. 

MÚ Boskovice, Dominik BoÏek
Foto: lk

Boskovice a okolí

VZPOMÍNKA
Dne 3. 11. uplynulo 20 let ode dne, kdy nás 

opustila paní Vlasta Chloupková z Voděrad 
a za 10 let nato jsme se rozloučili s jejím 

manželem, panem Miroslavem Chloupkem, 
ředitelem školy ve Voděradech. 
Kdo jste je znali a měli je rádi, 
věnujte jim tichou vzpomínku. 

Děkují dcera Vlasta s manželem, snacha Eva 
a vnuk Radovan s rodinou. 

Parkování na placen˘ch parko-
vi‰tích s pÛlhodinou za 1 Kã 

Otázka: „Kdy se ãistí pleÈ?” a) ráno    b) veãer    c) ráno i veãer

Odpovûdi zasílejte e-mailem: listyregionu@seznam.cz, 
nebo na adresu Listy regionÛ, Jasanová 20, 678  01 Blansko. 

Uzávûrka soutûÏe je 2. 12. 2013

Kdo odpoví správnû, bude ho kontaktovat paní Iva Koutníková 
ze STUDIA VISAGE.

Za kaÏdou správnou odpovûì 
dárkov˘ poukaz v hodnotû 500 Kã

od firmy JAFRA  cosmetics.

SoutûÏte s

V nedûli 24. listopadu se v Kinû
Boskovice od 16.00 hod. koná filmov˘
festival zimních sportÛ Snow Film
Fest. Zveme vás na celoveãerní pásmo
‰piãkov˘ch filmÛ o extrémním lyÏová-
ní, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dal‰ích zimních rado-
vánkách. Vstupné 80 Kã, pro studenty
a seniory za 60 Kã.

Ve stfiedu 27. listopadu srdeãnû
zveme na Zámeck˘ skleník, kde se
v 18.00 hod. koná Divadelní veãer.
Úãinkují Voice Band (SPg· Bosko-
vice) a Divadelní spolek Rájec-
Jestfiebí s komedií Na správné adrese
(M. Camoletti). Vstupné dobrovolné.

Na ãtvrtek 28. fiíjna jsme pro vás
pfiipravili dal‰í z koncertÛ cyklu jazz-
blues-boskovice. V 19.30 vystoupí na
Zámeckém skleníku brnûnská hudební
skupina Hoochie Coochie Band hrající
dfievní rhythm and blues. Vstupné 100
Kã v pfiedprodeji, na místû 140 Kã.

V pátek 6. a v sobotu 7. prosince se
koná na Masarykovû námûstí v Bosko-
vicích jiÏ tradiãní Vánoãní jarmark. Jako
hlavní host vystoupí v kulturním progra-
mu v 17.00 skupina Poutníci se sv˘m
programem Country Vánoce.

Více informací naleznete na na‰ich 
nov˘ch internetov˘ch stránkách

www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Jednota Orel Boskovice pfiipravila publikaci
Vzpomínky na boskovického rodáka Tomá‰e kardi-
nála ·pidlíka, která bude slavnostnû pfiedstavena ve-
fiejnosti druhou adventní nedûli odpoledne v bosko-
vické orlovnû. Na setkání s Otcem ·pidlíkem vzpo-
mínají nejen ãlenové rodiny a obãané Boskovic
a Boskovicka, ale i jeho ital‰tí pfiátelé. Texty jsou
doplnûny fiadou fotografií. Spoleãnû s publikací bu-
de k vidûní i doplnûná v˘stavka panelÛ. Publikace
vznikla díky finanãní podpofie Mûsta Boskovic a bu-
de k zakoupení za symbolickou ãástku. 

Ing. Jaromíra Vítková

Nová publikace 
se pfiedstaví vefiejnosti

James Herries pfii svém vystoupení.

James Herries pfiedává ‰ek na 25 950 Kã.

V̆ bornou atmosféru vytvofiil v Zá-
meckém skleníku v Boskovicích 31. fiíj-
na zpûvák James Harries spolu s diváky.

Podruhé se se‰li na koncertu pro Dûtsk˘
domov Boskovice. 

Pofiádající Team Agency prostfiednic-
tvím Jamese Herriese pfiedala je‰tû pfied
zaãátkem vystoupení pfiedsedkyni ob-
ãanského sdruÏení „Sám do Ïivota”
Jarmile MatûjÛ ‰ek na 25 950 korun.
Obãanské sdruÏení vzniklo pfii Dût-
ském domovû Boskovice a pomáhá dû-
tem pfii vzdûlávací ãinnosti a rozvoji
studijních, sportovních a umûleck˘ch
zájmÛ, ale hlavnû také dûtem, které mu-
sí po ukonãení stfiedo‰kolského studia
opustit Dûtsk˘ domov. Na pódiu zazpí-
valy dûti, které si pfiipravily písniãku
„KdyÏ jsem já slouÏil”. 

Pak uÏ veãer ovládl autor hudby
k populárním ãesk˘m filmÛm, charis-
matick˘ James Harries s kytarou.
„Dûkujeme v‰em partnerÛm, ktefií akci
podpofiili. A také divákÛm, pfii‰lo jich
letos sto tfiicet, coÏ je skvûlé,” sdûlil
Tomá‰ Mokr˘ z pofiádající agentury.
Tradice je na svûtû, pfií‰tí rok v podob-
ném termínu se mÛÏou v‰ichni tû‰it na
uÏ tfietí roãník koncertu pro Dûtsk˘ do-
mov Boskovice. 

-ta-
Foto: Pavel Krupka

Koncert pro Dûtsk˘ domov
se vydafiil

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 1. 12.
na Masarykovû námûstí v 17:00.

najdete 
také na 

Dvakrát mûfi a jednou fieÏ.  •  Okolo ‰tûpnice b˘vá plot.  

Správné vylu‰tûní rébusu
z fiíjnového ãísla je: 

Dárkové balíãky Davídkova kofiení od firmy
Davídkovo kofiení s r. o. 

získávají
Paní Lucie Zedková z âerné Hory,  

paní Jaroslava ·indelková z Drnovic a paní Ilona Koudelková z Letovic.

V̆ hercÛm gratulujeme a budeme je kontaktovat.

Dûkujeme za v‰echny zaslané odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…
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Leto‰ní sezona v Arboretu ·melcov-
na se ch˘lí ke konci. Velkého zájmu ve-
fiejnosti se tû‰ila fiíjnová 5. Regionální
v˘stava ovoce a okrasn˘ch dfievin. Jak
tuto akci hodnotí majitel arboreta pan
Josef JankÛ?

Vystavovatelé, mezi které patfiil na-
pfiíklad ÚKZÚZ zku‰ební stanice
Lysice, ZEAS Lysice a.s., Agrospol
Knínice, ·kolní zemûdûlsk˘ podnik
Îabãice pfii Mendelovû univerzitû
v Brnû, zahrádkáfii z regionu a samo-

zfiejmû na‰e arboretum, dodali celkem
298 vzorkÛ ovoce a 91 vzorkÛ zeleniny.
V̆ stavu pfii‰lo nav‰tívit zhruba 950 ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií ocenili bohatou nabídku
vystavovan˘ch exempláfiÛ. Spokojenost
hostÛ byla tím nejlep‰ím ocenûním or-
ganizace v˘stavy, kterou uspofiádalo za
podpory MAS Boskovicko PLUS na‰e
arboretum.

Co je‰tû chystáte pro hosty arboreta?
Jednou z posledních leto‰ních akcí

budou Dny adventní vazby, které se bu-
dou konat ve dnech 27. a 28. listopadu
(stfieda a ãtvrtek). Od 12 do 18 hodin bu-
de po oba dny ve v˘stavní hale na Dvou
dvorech nachystán potfiebn˘ materiál;
zájemci si mohou sami  vyrobit adventní
vazbu, pfiípadnû budou mít moÏnost za-
koupit jiÏ hotové vánoãní vazby.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Lubo‰ Su‰il 

V dubnu leto‰ního roku jsme si mohli
na vlastní oãi prohlédnout pfii Dni otev-
fien˘ch dvefií areál Sbûrného dvora
Doubravy a kompostárnu v Boskovicích. 

Jako dal‰í zastávku pfii náv‰tûvnick˘ch
prohlídkách sv˘ch technologií – TOUR
2013 uspofiádala SITA CZ a.s. 31. fiíjna
Den otevfien˘ch dvefií v Centrální kom-
postárnû Brno.

„K odpadu pfiistupujeme jako k surovi-
nû. Zde v kompostárnû mÛÏete vidût, jak
se z vûtví, profiezÛ nebo i z odpadních pa-
let rozdrcením a oddûlením kovov˘ch
pfiímûsí vyrábí ‰tûpka. Ta je potom pfiedá-

vána dal‰ím zpracovatelÛm jako surovina
pro v˘robu dfievotfiískov˘ch desek nebo
jako palivo k v˘robû energie. Hlavní ãin-
ností kompostárny je samozfiejmû kom-
postování, tedy pfiirozen˘, av‰ak fiízen˘
proces, kdy pÛsobením mikroorganismÛ,
vody a kyslíku vzniká nûkolik druhÛ cer-
tifikovan˘ch kompostÛ a substrátÛ,” 
uvedla Katefiina Kodadová, manaÏerka
pro komunikaci SITA CZ. 

Kompost je vyrábûn po dobu 3 – 6
mûsícÛ v nûkolika obrovsk˘ch betono-
v˘ch Ïlabech, tzv. krechtech, ve kter˘ch
je v˘robní zakládka provzdu‰Àována
a v pfiípadû potfieby zavlaÏována. Také je
sledována teplota, která dosahuje aÏ 75
stupÀÛ Celsia. To je proto, aby se zahu-
bily pfiípadné bakterie, houby a dal‰í ne-

Za podpory Nadace Archa Chantal,
v‰ech jejích partnerÛ a sponzorÛ mohly
b˘t v Blansku v nemocnici na pediatric-
kém ambulantním oddûlení dne 17. fiíjna
pfiedány dûtem k uÏívání nové, zmoder-
nizované prostory. Celkové náklady na
modernizaci byly témûfi 830 tisíc Kã a
byly plnû hrazeny Nadací Archa Chantal.

Text a foto: RePo

Ïádoucí mikroorganismy. SITA CZ tak
mÛÏe zpracovat roãnû zhruba 20 tisíc tun
biologicky rozloÏitelného odpadu z Brna
a okolí. Momentálnû je v kurzu padané
listí, kterého se zpracuje cca 2 tisíce tun,
tj. desetina z celkového mnoÏství celo-
roãní produkce kompostárny.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Nachystaná byla i ukázka 
rozdrcen˘ch surovin.

Hromada vûtví a profiezÛ pfied rozdrcením a následn˘m zkompostováním. Slavnostní pfiedání prostor do uÏívání.

DNY ADVENTNÍ VAZBY
v Arboretu ·melcovna 27. - 28. listopadu

Malí pacienti mají novou
ãekárnu

SITA CZ – TOUR 2013

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Lety: Praha, Bratislava, VídeÀ, Mnichov aj.
Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty 
JAMAJKA ,TANZÁNIE, ISLA MARGHARITA, MALEDIVY 

1. MOMENT – LÉTO 2014 v PRODEJI! VYUÎIJTE SLEVY VâAS! 
Luxusní okruÏní plavby – Evropou i KARIBIKEM

Slevy pro rodiny / novomanÏele / seniory / pro skupiny aj. 
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

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

Rostlinn˘ odpad ãeká na zkompostování.

Najdete nás v nově otevřeném 

STUDIU VISAGE
Svitavská 1a, Blansko

Iva Koutníková
okresní manažerka

mobil: +420 774 355 272
e-mail: ivakoutnikova@seznam.cz

www.jafracosmetics.cz

POZOR!  Nejsme klasická kosmetika

Nabízíme:
- zjištění aktuálního stavu pleti 

diagnostickým přístrojem
- ošetření pleti 

- kosmetické poradenství
- možnost vyzkoušení účinku 

mikrodermabrazivního přístroje
- odborné sestavení účinného 

programu pravidelné péče o pleť

- doživotní poradenství zdarma
- nákup přípravků JAFRA ve studiu 
nebo přes e-shop (bez poštovného)

- BONUS – minikurz líčení

JAFRA
THE POWER TO TRANSFORM LIVES

Vlastnoruãnû vyroben˘ adventní vûnec udûlá radost. Tvorba adventní v˘zdoby.
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Vojtûch Jasn˘ pfii podpisu Pamûtní knihy.

Akce pfiilákala mnoho dûtí i rodiãÛ.

Takto se pfiedstavil legendární reÏisér
Vojtûch Jasn˘ v sobotu 19. fiíjna 2013
v doubravickém kinû sv˘m pfiíznivcÛm
a obdivovatelÛm, ktefií pfii‰li, aby shlédli
promítání jeho filmÛ a zaposlouchali se
do jeho skvûlého vyprávûní nejen o fil-
mech a filmování samotném, ale také o
obyãejném Ïivotû.

Hned v zaãátku musíme vzpomenout
rok minul˘, kdy Doubravici a na‰e kino
nav‰tívil pan reÏisér 22. ãervna poprvé,
a kdy mûli diváci moÏnost vidût jeho skvû-
lé filmy Touha,  AÏ pfiijde kocour a vrchol-
né dílo reÏiséra i cel˘ch ‰edesát˘ch let mi-
nulého století, V‰ichni dobfií rodáci.
Nezapomenuteln˘ den! Rádi jsme proto
vyuÏili nabídky na‰eho spoluobãana pana
Radima Bedana, kter˘ zprostfiedkoval dal‰í
milou náv‰tûvu legendárního reÏiséra. 

Pfiíchod pana Vojtûcha Jasného do sálu
kina provázel srdeãn˘ a hlavnû zaslouÏen˘
potlesk. Diváci souãasnû pfiivítali hereãku
Drahomíru Hofmanovou, která ve slavn˘ch
Rodácích hrála Veselou vdovu. Po úvodním
slovu prof. PhDr. Jifiího Voráãe, Phd.
z Masarykovy univerzity Brno, byl promít-
nut dokument o Vojtûchu Jasném, kter˘ byl
natoãen pro Filmov˘ festival Karlovy Vary
jako úvod k promítání restaurované kopie
filmu V‰ichni dobfií rodáci. Ten byl na festi-
valu uveden v digitální podobû. Po tomto
skvûlém dokumentu následoval film z roku
1960, PfieÏil jsem svou smrt. 

I kdyÏ souãasná promítací technika tro-
‰iãku zkomplikovala ãitelnost jeho titulkÛ
myslím, Ïe i tak to byl pro v‰echny pfií-
tomné záÏitek. A následná beseda urãitû
také. Po krátké pfiestávce jsme pfie‰li k ve-
selej‰ímu Ïánru a promítali povídkov˘
film z roku 1966, D˘mky. Tento film se-
stává ze tfií povídek: D˘mka hercova,
D˘mka lordova a D˘mka sv. Huberta.
Také vám schází D˘mka reÏisérova? Ve
filmu ji neuvidíte, ale jako dárek si ji

z Doubravice (kromû jin˘ch dárkÛ) odve-
zl spokojen˘ Vojtûch Jasn˘. 

Na Filmovém festivalu v Cannes v ro-
ce 1968 obdrÏel Cenu za reÏii, v roce
2007 v Praze cenu âesk˘ lev za celoÏi-
votní pfiínos ãeské kinematografii, na le-
to‰ním MFF v Karlov˘ch Varech obdrÏel
z rukou Jifiího Barto‰ky Cenu prezidenta
MFF a v Doubravici od vûrn˘ch divákÛ
a obdivovatelÛ jeho díla cenu D˘mka re-
Ïisérova Doubravice nad Svitavou 2013.

Neúnavn˘ pan reÏisér Vojtûch Jasn˘
pak dlouho odpovídal na dotazy pfiítom-
n˘ch a stejnû neúnavnû si vedl pfii auto-
gramiádû, která celé slavnostní a krásné
odpoledne uzavírala.

Co k této akci je‰tû dodat? Jen pár slov.
¤eknûte sami – komu se po‰tûstí, aby
v tak skvûlé spoleãnosti mohl proÏít celé
jedno odpoledne?  VaÏme si toho, Ïe se ta-
kové osobnosti, jakou je Vojtûch Jasn˘
u nás líbí a ãekejme, jestli splní to, co na-
psal do Pamûtní knihy Doubravice nad
Svitavou: „UdrÏte kino a já se vrátím.”
Budeme se tû‰it!

Eva SáÀková, programov˘ pracovník kina
Foto: archiv Evy SáÀkové

JSEM VOJTùCH JASN¯ 
– PO¤ÁD STÁLE ·ËASTN¯!

Uãitelé pfiipravili pro dûti pestr˘ program.

Základní ‰kola Blansko, Erbenova 13
ve ãtvrtek 31. 10. pfiivítala více neÏ 200
dûtí v doprovodu rodiãÛ ãi prarodiãÛ na
oslavû Halloweenu. Tato jiÏ tradiãní 
akce se setkala s velk˘m zájmem vefiej-
nosti. V celé budovû ‰koly byl pfiipraven
bohat˘ program. Dûti v kost˘mech ãaro-
dûjnic, upírÛ, superhrdinÛ a dal‰ích po-
hádkov˘ch bytostí provûfiily svoji kuráÏ
na stezce odvahy. V uãebnû chemie by-
ly vidût hokusy pokusy, napfi. duch
v láhvi, nehofilav˘ kapesník ãi oceán
v láhvi. Také se zde vyrábûly ze zázraã-
né hmoty skákací hopíky. V tûlocviãnû
stál stra‰ideln˘ tunel, k jehoÏ zdolání
byla tfieba odvaha i obratnost. U vese-
l˘ch ãarodûjnic se vyrábûla brãka a zdo-
bila se chaloupka obrázky duchÛ a d˘ní.
Unavené náv‰tûvníky ãekal odpoãinek
v biografu pfii sledování stra‰ideln˘ch
filmÛ a pojídání popcornu. Oblíbenou
zastávkou se také stala Jedová ch˘‰e
s nabídkou kouzeln˘ch nápojÛ a drobné-
ho obãerstvení…

Na závûr probûhla diskotéka, kde od-

borná porota vybrala a ocenila nejlep‰í
masky.

Dûkujeme v‰em za pomoc a úãast
a tû‰íme se za rok na shledanou!

Mgr. NadûÏda Rychnovská
PaedDr. ZdeÀka Kalová

Foto: Mgr. Jaroslav Cinkl

DOBRODRUÎSTVÍ 
VE STRA·IDELNÉ ·KOLE

Blansko a okolí

ADAM PRUDIL 
V REPREZENTACI

V nedûli 13. 10. 2013 se v Tfiebíãi set-
kali nejlep‰í hráãi Ïákovské kategorie
baseballu, aby zabojovali o reprezentaã-
ní triãko. Olympii Blansko reprezento-
vali Adam Prudil, Tomá‰ PotÛãek, Jakub
·treit, Ondfiej ·ebela a Jakub Gregor.
A právû Adamovi se to podafiilo. Tak Ti,
Adame, drÏíme palce!

Adam Prudil se bude pfiipravovat
v na‰em oddílu na lednové dal‰í soustfie-
dûní, na kterém bude znovu podroben
dal‰ím testÛm, které urãitû pro nûj do-
padnou dobfie.

mp
Foto: Petr Prudil Adam Prudil na hfii‰ti.

Pokraãování textu ze strany 1
Celé vy‰etfiení zabere pfiibliÏnû 3

hodiny. Studenti se mohou k vy‰etfiení
dostavit bez doprovodu rodiãÛ, potfie-
bují s sebou v‰ak mít podepsan˘ sou-
hlas rodiãÛ a vyplnûn˘ krátk˘ dotaz-
ník. Oba dokumenty lze zaslat rodi-
ãÛm na poÏádání e-mailem, pfiíp. si je
mÛÏou vyzvednout osobnû (www.ppp-
vy.cz/blansko).  Pokud se k vy‰etfiení
dostaví se Ïákem rodiã, lze potfiebné
podklady vyplnit aÏ na místû.  Po vy-
‰etfiení Ïáci odcházejí domÛ ãi do ‰ko-
ly, na základû dohody se sv˘mi rodiãi. 

S pfiítomn˘mi rodiãi mÛÏe b˘t jiÏ
v den vy‰etfiení dohodnuta individuál-
ní konzultace v˘sledkÛ, která se vût‰i-
nou uskuteãÀuje za 14 dní po probûh-
nutém vy‰etfiení a trvá asi 15 minut.
V ostatních pfiípadech kontaktuje dle
sv˘ch moÏností pedagogicko-psycho-
logickou poradnu rodiã a domluví si
konkrétní termín konzultace telefonic-
ky ãi e-mailem. Na konzultaci s rodiãi
mohou pfiijít i studenti, ktefií dostanou
podnûty jak˘ typ studia je pro nû nej-
vhodnûj‰í (budou probírány konkrétní

‰koly a obory, které na základû v˘-
sledkÛ vy‰etfiení odpovídají profilu
jednotliv˘ch studentÛ). Konzultace se
vût‰inou konají v odpoledních hodi-
nách, v pfiípadû potfieby rodiãe se v‰ak
lze dohodnout i na dopoledne.
Rodiãe, resp. i studenti, jsou ústním
zpÛsobem seznámeni s v˘sledky vy-
‰etfiení – písemná zpráva tedy není
v tomto pfiípadû vystavována.

Nutno dodat, Ïe vy‰etfiení profesní-
ho smûfiování uskuteãnûné pedagogic-
ko-psychologickou poradnou není nik-
terak závazné (jedná se pouze o nabí-
zenou sluÏbu) a volba konkrétní stfied-
ní ‰koly závisí v koneãné fázi vÏdy na
studentovi a jeho rodiãích. Lze ho tedy
chápat jako hlas poradní, kter˘ v‰ak
mÛÏe nabídnout na tento zásadní Ïivot-
ní krok jin˘ úhel pohledu.

Pfieji ‰Èastnou ruku pfii v˘bûru stfied-
ní ‰koly a tû‰ím se na setkání pfii tes-
tech volby povolání.

PhDr. Martina ·vancarová, 
psycholog OPPP Vy‰kov – pracovi‰tû Blansko

Foto:  zdroj internet

Konãím „devítku” a co dál?

Po ãtyfiech utkáních, odehran˘ch
o víkendu 2. a 3. listopadu se t˘m bla-
nensk˘ch basketbalistek dostane na 1.
místo v tabulce. V sobotu 2. 11. ode-
hrálo BK Blansko dvojutkání
s Velk˘m Mezifiíãím, které by mûlo b˘t
nejvût‰ím soupefiem Blanska v bojích
o 1. pfiíãku. První zápas zaãalo
Blansko hodnû nervóznû, nedafiila se
stfielba ani z nejjednodu‰‰ích pozic,
naopak soupefi se prosazoval, pfiede-
v‰ím díky svojí kapitánce, která dala
vût‰inu bodÛ. Blansku se v prÛbûhu zá-
pasu podafiilo odskoãit aÏ na rozdíl de-
seti bodÛ, ale nechalo soupefie dotáh-
nout náskok a kvÛli ‰patnû zahrané
koncovce prohrálo zápas o 3 body. 

Ve druhém zápase jiÏ Blansko una-
venûj‰ího soupefie pfiehrálo a zvítûzilo.

BK Blansko x BK Velké Mezifiíãí 
1. zápas - 43:46 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Formánková Zuzana 12b.
2. zápas - 53:39 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Kfiapová Tereza 16b.
V nedûli se Blansko stfietlo s Rosicemi

a tentokrát svého soupefie jednoznaãnû
pfiehrálo v obou zápasech.  JiÏ od zaãátku
Blansku urãovalo tempo hry a nedalo sou-
pefiÛm Ïádnou ‰anci pfiekvapit. V‰echny
hráãky Blanska se bodovû prosadily.

BK Blansko x BK Rosické ‰tiky
1. zápas - 123:13 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Mrázková Zuzana 25b.
2. zápas - 53:39 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Kfiapová Tereza 29b.

Text: Bc. Luká‰ Bufit
Foto: Michaela MaÀou‰ková

Blanenské basketbalistky
vedou soutûÏ

T˘m blanensk˘ch dorostenek U17.

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko

Kdo se v poslední dobû procházel po-
blíÏ kostelíku v Újezdu u âerné Hory, ur-
ãitû si v‰imnul, Ïe se tu oz˘vají tajemné
zvuky. Varhanáfi Pavel PlhoÀ z Doubra-
vice nad Svitavou, (rodák z Rájce-
Jestfiebí) zde dokonãoval své dal‰í dílo.
KaÏdou pí‰Èalu bylo nutné nastavit tak,
aby souhra mezi nimi navzájem byla od-
razem umûlcovy pfiedstavy. Stavba nové-
ho nástroje se sice pro velké vytíÏení var-

hanáfie zpozdila, ale nyní jsou jiÏ dokon-
ãeny v plném lesku. V nové dubové skfií-
ni se nachází dvoumanuálov˘ nástroj
s témûfi 500 pí‰Èalami. Ovládání varhan je
fie‰eno modernû vestavûním pfiímo do
varhanní skfiínû. Farnost se nyní mÛÏe tû-
‰it na dÛstojné proÏití nejen nadcházejí-
cích svátkÛ, ke kter˘m zvuk varhan roz-
hodnû patfií. RePo

Foto: Eva SáÀková

Nové varhany v Újezdu 
u âerné Hory

Nové varhany na svém místû.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 29. 11.
na námûstí Republiky v 17:10.

Diváci na Blanensku mohou novû na-
ladit televizní stanice FANDA,
SMÍCHOV, TELKA, Pohoda-Relax,
Pohoda-Rebel a dal‰í televizní stanice
‰ífiené vysílací sítí Multiplex 4.
Spoleãnost Digital Broadcasting spusti-
la provoz vysílaãe Blansko-Veselice,
kter˘ pokr˘vá zmiÀovanou oblast. Jde
o souãást projektu druhé vlny digitaliza-
ce televizního vysílání, kter˘ zahrnuje
budování nové celoplo‰né sítû vysílaãÛ
a pfiiná‰í ‰ir‰í nabídku televizních pro-
gramÛ lidem po celé âeské republice. 

DivákÛm jako první krok doporuãu-

jeme, aby na svém televizním pfiijíma-
ãi spustili manuální ladûní na kanálu
44. Pfiípadnû mohou volit automatické
ladûní.

Pokud by stávající anténa nebyla do-
staãující pro pfiíjem signálu, bude nutné
pofiízení nové antény a sluãovaãe signá-
lu, instalovanou smûrem na nov˘ vysí-
laã. V pfiípadû, Ïe není moÏné realizovat
instalaci svépomocí, mÛÏe divák kon-
taktovat infolinku provozovatele vysílá-
ní 595 694 660 nebo servisní firmu
v místû bydli‰tû. 

RePo

NOV¯ VYSÍLAâ BLANSKO-
VESELICE JE UÎ V PROVOZU
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Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická a zdra-
votnická a Stfiední ‰kola, která sídlí
v Boskovicích na ulici Hybe‰ova, se mÛÏe
pochlubit ‰irok˘m spektrem studijních i uãeb-
ních oborÛ, na které se mohou hlásit absol-
venti základních ‰kol. Pro absolventy stfied-
ních ‰kol s maturitou nabízí moÏnost pokra-
ãovat ve studiu na Vy‰‰í odborné ‰kole.

Na Stfiední ‰kole jsou vyuãovány matu-
ritní obory: Informaãní technologie, Ekono-
mika a podnikání - Informatika v ekonomi-
ce, Obchodní akademie, Hotelnictví - Ho-
telnictví a turismus, Veterináfiství - Veteri-
nární prevence a Podnikání (nástavbové
studium). Uãební obor Kuchafi - ãí‰ník je 
ukonãen v˘uãním listem.

MaturantÛm z kterékoliv stfiední ‰koly
jsou na Vy‰‰í odborné ‰kole ekonomické
pfiipraveny studijní obory Ekonomika
a podnikání, Finanãnictví a bankovnictví
a Cestovní ruch. Vy‰‰í odborná ‰kola
zdravotnická vyuãuje obor Diplomovaná
v‰eobecná sestra. 

·kola nabízí studentÛm stravování i uby-
tování ve vlastním domovû pro mládeÏ
a mnoho sportovních i kulturních aktivit
k vyuÏití volného ãasu. Vlastní studium je
podporováno velmi dobrou technickou vyba-
veností ‰koly a pfiedev‰ím moÏností roz‰ifio-
vat si získané vûdomosti praxí u mnoha pod-
nikÛ v regionu, se kter˘mi ‰kola spolupracu-
je. Napfiíklad studenty oboru Hotelnictví by-
lo moÏno potkat na v˘znamné gastronomic-
ké akci - Husích slavnostech v Boskovicích,
kde mimo jiné zaji‰Èovali catering pfii soutûÏi
restaurací.

Díky skloubení teoretick˘ch znalostí
s praktick˘mi zku‰enostmi se v˘raznû
zvy‰uje moÏnost uplatnûní absolventÛ na
trhu práce.

Jedním ze zajímav˘ch maturitních obo-
rÛ Stfiední ‰koly, kter˘ absolventÛm zaji‰-
Èuje ‰irokou ‰kálu uplatnûní, je Obchodní
akademie. Abychom ãtenáfiÛm ListÛ regi-
onÛ poskytli pohled na ‰kolu oãima jedno-
ho ze studentÛ, poÏádal jsem o rozhovor
absolventa Obchodní akademie Tomá‰e
Grepla, kter˘ v souãasné dobû pokraãuje
ve studiu na VO·.

Tomá‰i, proã jste si vybral ke stfiedo-
‰kolskému studiu právû Obchodní akade-
mii?

Ke konci základní ‰koly mû lákaly spí-
‰e obory zamûfiené na automobily. Je v‰ak
vefiejn˘m tajemstvím, Ïe stfiední ‰kolu si

nevybírá jen dítû, ale také jeho rodiãe; prá-
vû díky nim jsem se zaãal rozhlíÏet i po 
ekonomick˘ch oborech. Nakonec jsem se
rozhodl pro Obchodní akademii a mohu
fiíct, Ïe dnes toho urãitû nelituji. Proã jsem
zaãal studovat právû na VASS? Pfiiznám
se, Ïe hlavním dÛvodem bylo umístûní
v Boskovicích, kam jsem jiÏ chodil na zá-
kladní ‰kolu a mûl jsem dobré autobusové
spojení z na‰í obce. Dnes bych jistû na‰el
i dal‰í dÛvody, proã studovat na VASS, ale
tehdy to bylo opravdu takto.

Ekonomické studijní obory zaji‰Èují
sv˘m absolventÛm zcela jistû dobré uplat-
nûní, ale jsou také povaÏovány za nezáÏiv-
né studium. Jakou máte zku‰enost Vy?

Jak jsem jiÏ fiekl, rozhodl jsem se na
základû diskuze s rodiãi. V té dobû jsem
o ekonomick˘ch studiích nevûdûl skoro
nic. Právû neinformovanost je problé-
mem oboru Obchodní akademie i dnes.
Jak jste se jiÏ zmínil, ekonomické obory
jsou povaÏovány za nezáÏivné studium,
coÏ plyne z nedostatku informací.
Nepochybnû tomu pfiispívá i dne‰ní poli-
ticky-ekonomická situace, kdy se na nás
z médií hrnou kvanta neznám˘ch pojmÛ,
hypotéz a vzorcÛ. To v‰e dûlá z ekono-
mie, chcete-li ekonomiky, záleÏitost po-

dobnou spí‰e alchymii, kde operují jen
tûÏko srozumitelná ãísla.

Ale opak je pravdou, jedná se o ne-
smírnû zajímavé a pestré studium. Je
v‰ak pravda, Ïe Obchodní akademie je 
oborem, kter˘ se horko tûÏko atraktivnû
propaguje. ZájemcÛm o automobilové 
obory ukáÏete automobilov˘ simulátor,
k veterináfiství pfiivedete nûjaké milé zví-
fie, atd...  Ale co udûlat pro obchodní 
akademii? Ukázat fakturu, nebo úãetní
v˘kazy?  To asi Ïádného uchazeãe neza-
ujme. Proto vidím jako jedinou moÏnost
efektivní propagace vysvûtlení obsahu
v˘uky. Ekonomie je ve své podstatû veli-
ce jednoduchá a logická. Pochopí-li stu-
dent základní jednoduché zákonitosti, je
mu cesta do této problematiky zcela 
otevfiená. A je jen na kaÏdém, jak to 
uchopí. Jestli se bude v‰e uãit jako bás-
niãku, nebo se radûji studiu otevfie a po-
chopí souvislosti. Studium Obchodní 
akademie je zamûfieno na praktické vyu-
Ïití vûdomostí. Hodí se pro kaÏdého, kdo
je ochoten vzdûlávat se v tomto perspek-
tivním odvûtví, ve kterém je o opravdo-
vé odborníky stále nouze. ProtoÏe poví-
dání o ekonomii a ekonomice je ponûkud
rozsáhlej‰í, rád bych doporuãil moÏn˘m
zájemcÛm náv‰tûvu webov˘ch stránek
‰koly www.vassboskovice.cz, kde se do-
zví mnoho dal‰ího - o úãasti na veletr-
zích fiktivních firem v Rakousku a dal‰í
podrobnosti o studiu.

Jak hodnotíte ‰kolu z pohledu studenta? 
Z poãátku bylo tûÏké si zvyknout na no-

vé prostfiedí, ale nakonec jsem si tuhle ‰ko-
lu a kolektiv velice oblíbil a vytvofiil si k ní
i jakési citové pouto. Dnes jiÏ ekonomiku
a ekonomii povaÏuji za své hobby a to i dí-
ky této ‰kole. Zastávám názor, Ïe nic není
jen ãerné, nebo bílé, Ïe i ta nejkrásnûj‰í vûc
má také své nedostatky. Na to si ale musí
udûlat názor kaÏd˘ sám. ·kola své prosto-
ry stále modernizuje a tak v kaÏdé uãebnû
nechybí napfiíklad dataprojektor. ZároveÀ
je v celém areálu moÏnost pfiipojit se na
místní Wi-Fi síÈ. ·kola také nabízí moÏnost
kopírování a tisk dokumentÛ pfiímo na
chodbách. Má vlastní knihovnu. Co se t˘-
ká pedagogÛ, tak já jsem se setkal jen s vy-
uãujícími, ktefií jsou ochotni vyjít nám stu-
dentÛm vstfiíc; samozfiejmû musí b˘t vidût
snaha i na stranû studenta. Dovolím si fiíct,
Ïe i v tak velkém rozsahu oborÛ a poãtu
studujících, je na‰e ‰kola stále „‰kola ro-
dinného typu”. Student není pro pedagogy
jen jakési ãíslo, ale pfiedstavuje osobnost se
v‰emi starostmi a problémy. CoÏ v dne‰ní
dobû není v‰ude samozfiejmostí. Na závûr
mohu zájemcÛm o studium na VASS na‰í
‰kolu jen doporuãit a popfiát hodnû studij-
ních úspûchÛ. 

Tomá‰i dûkuji za informace a také Vám
pfieji hodnû studijních i osobních úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Bohat˘ v˘bûr studijních oborÛ nabízí
VY··Í A ST¤EDNÍ ·KOLA V BOSKOVICÍCH

Student Tomá‰ Grepl.   
Foto: Petr Hanáãek

Budova ‰koly.   Foto: archiv ‰koly

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

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 15. 11. 2013, 6. 12. 2013, 10. 1. 2014.
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V souãasné dobû sdruÏuje základní organi-

zace více neÏ 40 amatérsk˘ch zájemcÛ o pod-
zemí, ktefií nejen usilovnû touÏí prozkoumat
podzemní labyrinty protékající Kfitinsk˘m po-
tokem, ale také spoleãnû peãují a chrání toto
bohatství pro budoucí generace. 

Ve spolupráci se Správou CHKO Morav-
sk˘ kras a ·LP Kfitiny se skupina aktivnû 
úãastní na tradiãním pravidelném jarním úkli-
du, ãímÏ nemalou mûrou pfiispívá ke zkvalit-
nûní Ïivotního prostfiedí v uvedené chránûné
krajinné oblasti. Dlouhodobû je zapojena do
monitoringu zimujících netop˘rÛ v pfiedem
vytipovan˘ch jeskyních. V rámci Evropské-
ho dne parkÛ je spoluorganizátorem „Setkání
v Josefovském údolí”. Uveden  ̆v˘ãet pfied-

stavuje zlomek provádûn˘ch ãinností organi-
zace âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí a objektiv-
nû tak dokládá aktivní pfiístup nejen k ochra-
nû, ale i prezentaci v˘znamné krasové oblasti,
kterou bezesporu Moravsk  ̆kras je.

Jejich hlavním cílem v‰ak zÛstává prÛ-
zkum podzemí ve snaze proniknout do ãás-
tí protékan˘ch ponorn˘m Kfitinsk˘m poto-
kem, kam doposud lidská noha nevkroãila.
O co jim jde? Proã tam lezou? Kdo je tam
Ïene? Je to obrovská touha poznat nûco no-
vého, doposud nepoznaného a poodhalit
tak tajemství, které v sobû skr˘vají jeskynû
jiÏ odpradávna. Jsou to lidé, ktefií se nespo-
kojí s tím, co jiÏ znají a bylo objeveno ãi
popsáno pfiede‰l˘mi generacemi. Chtûjí
poznávat, jít dál a hloubûji, b˘t silnûj‰í, vy-

trvalej‰í, b˘t první a posunout tak hranice
lidského poznání a souãasnû své vlastní.
Dávají sv˘m my‰lenkám smysl a jednání
cíl. Je to velké srdce a touha mozku, která
je neustále vede kupfiedu a pomáhá jim pfie-
konávat nástrahy, tvrdou práci i mnohé ne-
úspûchy. U mnoh˘ch lidí se vytratila tato
touha jít dál, staãí jím zaji‰tûní nejpotfieb-
nûj‰ího ãi udrÏení souãasného stavu.  

Jen velice tûÏko se dají popsat první poci-
ty, kdy lidská noha stoupne do neznáma
a první svûtelné paprsky dopadnou do míst,
které se vytváfiely po milióny let a zÛstaly pod
ochranou naprosté temnoty. Je to odmûna
a cena nejvy‰‰í, kterou jeskynû poskytne jen
hrstce vyvolen˘ch za dlouhé roky nepfiedsta-
vitelné dfiiny v chladu a temnotách, nesãetné-

ho obûtování a nejednoho zklamání. Úspûch
v podzemí je vÏdy v˘sledkem systematické
ãinnosti a spolupráce celého kolektivu.

Skupina se mÛÏe pochlubit mnoha dílãími
objevy, mezi které patfií napfi. otvírka závrtu III.
kotel, objevení jeskynû Kanibalky a její násled-
né spojení s jeskyní Jestfiábí skála. Z dob nedáv-
n˘ch pak objevy uãinûné v r. 2002 v jeskyni
Nová drátenická. Velk˘m postupem bylo zno-
vudosaÏení prostor tzv. „Salmova V̆ pustku”
v r. 2007 po témûfi ãtyfileté vytrvalé a houÏevna-
té práci na zdolání závalu. Nejaktuálnûj‰í udá-
lostí je objev mohutného Janina dómu v jesky-
ni V̆ pustek ze dne 7. 1. 2012.

O tom v‰em a mnohém dal‰ím jiÏ brzy …
Text a foto: Ing. Zdenûk Cihláfi; 

ãlen âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí

Za tajemn˘mi jeskynûmi Kfitinského údolí

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

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

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

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

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605
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Právû nyní nadchází období, kdy se
souãasní Ïáci devát˘ch roãníkÛ základních
‰kol zaãínají poohlíÏet po té ãi oné stfiední
‰kole. Za pomoci rodiãÛ, zku‰en˘ch peda-
gogÛ, v˘chovn˘ch poradcÛ ãi zástupcÛ
Úfiadu práce zvaÏují, jaké studium je pro
nû nejvhodnûj‰í. Nûktefií moÏná nevûdí, Ïe
dal‰ím poradním hlasem mÛÏe b˘t i peda-
gogicko-psychologická poradna.

Na tomto pracovi‰ti je jiÏ tradicí, Ïe
v období podzimu aÏ zimy kontaktují bu-
doucí studenti poradnu a zajímají se
o moÏnost absolvování testÛ profesní ori-
entace. Samotné vy‰etfiení probíhá vût‰i-
nou pfiímo v prostfiedí poradny v Blansku,
pokud je více zájemcÛ z jedné ‰koly, je
moÏné nabídnout vy‰etfiení pfiímo ve ‰kole.

Pokraãování textu na stranû 14

Vût‰ina z nás stála v Ïivotû pfied rozhodnutím, kterou
stfiední ‰kolu, po ukonãení základního vzdûlávání, zvo-
lit. Jedná se zcela jistû o krok v˘znamn˘, pro dal‰í v˘-
voj osobnosti a Ïivotního smûfiování nezbytn˘. 

Podzim se ujal naplno své vlády a poãasí nám v posledním fiíjnovém t˘dnu dopfiálo pfiíjemné teploty. I proto by-
la leto‰ní Lampiónová slavnost, co se náv‰tûvnosti t˘ãe, velice úspû‰ná. Scénáfi slavnosti se od tûch pfiedcho-
zích pfiíli‰ neli‰il, ale i pfiesto se kaÏdoroãnû snaÏíme o zmûnu, ãi její zpestfiení. 

ORIGINÁLNÍ 
VÁNOâNÍ DÁREK...
- více na str. 14

POZVÁNÍ NA DNY
ADVENTNÍ VAZBY 27 - 28. 11.

- více na str. 13

SOUTùÎ - SPRÁVNÁ ODPOVùë
= POUKAZ NA 500 Kã
- více na str. 12
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

data zdravotnictví v Letovicích. 
Plakát je oti‰tûn se svolením Nemocnice

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.

Lampionové prÛvody si dûti oblíbily.

PrÛvod s lampióny zaãal tradiãnû 
u radnice. âelo prÛvodu tvofiili mladí ha-
siãi s louãemi, ktefií odvedli v‰echny pfií-
tomné na hfii‰tû u rybníka, kde pokraão-
vala druhá, neménû zajímavá ãást akce.
V minulosti létaly nad âernou Horou
velmi oblíbené lampióny ‰tûstí, oblohu
osvûtlovaly men‰í, ãi vût‰í ohÀostroje,
dûti se procházely stra‰ideln˘m lesem
a letos v‰echny pfiekvapila OhÀová
show, kterou pro nás pfiipravili ãlenové
‰ermífiské a kaskadérské spoleãnosti ·t-
vanci. Jejich show byla dÛstojnou a ne-
tradiãní teãkou leto‰ního prÛvodu. Byla
plná divadelních a taneãních prvkÛ, pod-
barvena rytmickou hudbou. Poutav˘ byl
i boj s louãemi, tanec s pójemi, ohnivé
vûjífie a fiada pyroefektÛ. Poté jiÏ násle-
dovala volná zábava a obãerstvení, na
které se tû‰ily pfiedev‰ím dûti. Spokojené
obliãeje mal˘ch i velk˘ch nás utvrdily
v tom, Ïe je podzimní slavnost v âerné

Hofie stále oblíbená. Je pfiíjemné setkávat
se s pfiáteli, znám˘mi, dûtmi a jejich ro-
diãi, popovídat si o Ïivotû a vzájemnû si
udûlat radost. 

Chtûla bych touto cestou podûkovat
v‰em pofiadatelÛm, ktefií jiÏ po‰esté
Lampiónovou slavnost ochotnû pfiipra-
vují. Jedná se o pracovníky základní
‰koly, která celou akci zastfie‰uje, dále
dûkuji ãlenÛm SDH âerná Hora, ktefií se
starají o bezpeãn˘ prÛbûh akce, ãlenÛm
Fotbalového oddílu âerná Hora a Sboru
pro obãanské záleÏitosti, kter˘ poskyt-
nul finanãní prostfiedky na leto‰ní pro-
gram. Slu‰í se téÏ podûkovat Pivovaru
âerná Hora, kter˘ vûnoval dûtem limo-
nády, a ostatním sponzorÛm, ktefií pfii-
spûli jak finanãnû, tak i materiálnû. Dík
patfií v‰em, ktefií na slavnost pfii‰li a uká-
zali tak, Ïe jim není lhostejn˘ kulturní
Ïivot v na‰em mûstysi.    

Text a foto: J. Kubelková

Konãím „devítku” a co dál?

Je nedûle ráno a pfied jeskyní
V̆ pustek nedaleko obce Kfitiny mÛÏe-
me spatfiit men‰í skupinu lidí v zablá-
ceném obleãení. Jedná se o jeskyÀáfie
pracující v Kfitinském údolí, ktefií se
vydávají na pravidelnou pracovní akci
do podzemí. V této jedineãné lokalitû
chránûné krajinné oblasti Moravsk˘
kras provádí speleologickou ãinnost
ãlenové âeské speleologické spoleã-
nosti, respektive její základní organiza-
ce âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí.
Speleologie zahrnuje ‰irokou oblast ak-
tivit jako objevování, studium, doku-

mentaci, prÛzkum a v˘zkum v‰ech kra-
sov˘ch jevÛ. V této oblasti se vyskytu-
je na nûkolik desítek men‰ích ãi vût‰ích
jeskyní. Ty nejv˘znamnûj‰í z nich jsou
opatfieny vstupní uzávûrou, která chrá-
ní jeskynû nejen pfied neÏádoucími ná-
v‰tûvami vandalÛ, ktefií nevratnû niãí
jedineãnou krápníkovou v˘zdobu, ale
také ukvapené náv‰tûvníky pfied moÏ-
n˘m zranûním.

Skupina Kfitinské údolí vznikla jiÏ
v r. 1956 a jejím prvním pracovi‰tûm se
stala jeskynû Jestfiábí skála. 

Pokraãování textu na stranû 2

Vstupní portál jeskynû Jestfiábí skála.

Za tajemn˘mi jeskynûmi
Kfitinského údolí

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko

15. roãník festivalu filmÛ, 
setkání a dobrodruÏství

22. - 24. listopadu - Blansko     www.festivalrajbas.cz

Již nyní přijímáme
objednávky 

na PLESOVOU SEZONU 2014

se SLEVOU 10%
Vyhněte se lednové „tlačenici”

a zamluvte si šaty s pfiedstihem 
a slevou

Půjčovna šatů Blansko, 
tel.: 608 965 363 w
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