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Pohled na spoleãn˘
hon trochu jinak
Svátek patrona myslivcÛ sv. Huberta 3. 11. rozeznûl lovecké borlice k poctû lovcÛ a ulovené zvûﬁe. Zaãaly spoleãné lovy. Myslivci se scházejí ke spoleãn˘m lovÛm na
drobnou zvûﬁ, kterou v minulosti opl˘val hlavnû ná‰ venkov.
Dne‰ní v˘ﬁady jiÏ zdaleka nedosahují
vysoké poãty ulovené zvûﬁe, jako v minulosti, ale pﬁesto mají své kouzlo.
Je jiÏ témûﬁ samozﬁejmostí, Ïe jednoho z nejkrásnûj‰ích ptákÛ, baÏanta obecného, myslivci pro úãely lovu odchovají
a vypustí do pﬁírody. Podle povûsti pﬁivezli baÏanta ¤ekové ze zemû Kolchidy
na Kavkaz a do ¤ecka. ¤ímané ho potom roz‰íﬁili ve v‰ech dobyt˘ch územích,
pﬁedev‰ím do Francie, Nûmecka a jiÏní
Anglie. Ve 13. století mûl baÏant jiÏ domovské právo ve v‰ech evropsk˘ch zemích, kde byl chován v „baÏantích zahradách.” Je‰tû v 18. století byl jeho lov
vzácnou událostí. Ná‰ dne‰ní baÏant
obecn˘ je jiÏ mí‰enec, kter˘ vznikl kﬁíÏením dvou pÛvodních druhÛ.
Druh˘ zástupce na v˘ﬁadech spoleãn˘ch honÛ je zajíc polní. Lidovû naz˘ván u‰ák, matûj, bﬁezÀák, zajíãek, zajeãka, babka a spousta dal‰ích pojmenování, která nám pﬁipomínají jeho dﬁívûj‰í
hojné stavy. Dnes je tento, kdysi nejroz‰íﬁenûj‰í druh srstnaté drobné zvûﬁe, spí‰e sloven auty na silnici, neÏ myslivci na
honû. Vzhledem k dne‰ním stavÛm
drobné zvûﬁe se stávají spoleãné lovy,
hony, spí‰e spoleãenskou záleÏitostí.
Lov je ukonãen troubením halali
a poslední leãí v myslivecky vyzdoben˘ch prostorách. Na poslední leãi myslivci vyhlásí „Krále honu.” Poslední
soud z ﬁad myslivcÛ potrestá drobné pﬁestupky na honu a zaãne pﬁátelské veselí.

Dne‰ní hony ve volné pﬁírodû jiÏ nejsou o velk˘ch v˘ﬁadech zvûﬁe, ale spí‰e
o setkání pﬁátel v zeleném a pﬁedávání
pﬁekrásn˘ch tradic a zvykÛ na‰ich pﬁedkÛ mlad‰ím myslivcÛm.
Text: Josef Hlaváãek
Foto: archiv J. Hlaváãka
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VáÏení ãtenáﬁi,
váÏení obchodní partneﬁi
Dovolte mi v dobû adventu
podûkovat za va‰i pﬁízeÀ v roce
2013 a popﬁát vám pûkné
proÏití svátkÛ vánoãních
v kruhu va‰ich blízk˘ch
a do nadcházejícího roku
hlavnû pevné zdraví,
klid a mnoho úspûchÛ v osobním
i pracovním Ïivotû.
Va‰e Renata Kuncová Polická

V˘ﬁad zvûﬁe po spoleãném honu.
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ADVENT VE VÍDNI

Pro skupinu studentÛ blanenského gymnázia se bude v jedné z nejkrásnûj‰ích vzpomínek na pﬁedvánoãní ãas zrcadlit romanticky osvûtlená VídeÀ s vÛní vánoãního punãe.

Je ráno 6. prosince, kdyÏ se scházíme
u autobusu, kter˘ se co nevidût rozjede
vstﬁíc hlavnímu mûstu Rakouska. KaÏd˘
se tû‰í na den bez uãebnic a je zvûdav˘,
co mu pﬁedvánoãní VídeÀ nabídne.
Bûhem jízdy nás paní prÛvodkynû zahlcuje informacemi o rakouské kultuﬁe,
historii, kuchyni, vládû, ‰kolní docházce a spoustû dal‰ích skuteãnostech
s Rakouskem souvisejících. Po desáté

hodinû dopoledne se ocitáme ve vídeÀsk˘ch ulicích. Nejdﬁíve nás okouzlí
podmanivá atmosféra v císaﬁsk˘ch kulisách zámku Schönbrunn, kam míﬁí na‰e
první kroky.
Pozdûji vystupujeme na námûstí Marie
Terezie, jehoÏ dominantou je právû socha
této císaﬁovny. Zde pak zaãíná a pozdûji
i skonãí ná‰ pû‰í okruh Vídní. Poznáváme
spoustu vídeÀsk˘ch památek, ulic i staveb,

Studentky Gymnázia Blansko, VídeÀ,
zámek Schönbrunn.
jako je Hofburg – dﬁíve zimní sídlo panovníka a v souãasnosti prezidenta. Prohlídka
pokraãuje na námûstí Stephansplatz, jehoÏ

velkou ãást zabírá pﬁekrásná gotická katedrála Stephansdom. Dostáváme se také do
centra mûsta nazvaného Graben (Pﬁíkopy).
Po procházce v prosincovém poãasí se
uÏ ale v‰ichni tû‰íme na teplo. AÈ uÏ ve
formû horkého vi‰Àového punãe, kávy
melange, vyhﬁát˘ch komnat muzea
v Hofburgu nebo radnice. Pak se uÏ ale
opravdu nemÛÏeme doãkat, aÏ utratíme
pﬁebyteãná eura na tradiãním vánoãním trhu pﬁed vídeÀskou radnicí (Rathaus).
Omámení vÛní vídeÀské kávy, praÏen˘ch
mandlí, ka‰tanÛ nebo obﬁích ,,Kremrollen”
nahlíÏíme do stánkÛ s ruãnû foukan˘mi
baÀkami a jin˘mi vánoãními dekoracemi.
Spolu s vídeÀsk˘mi specialitami odváÏíme domÛ nezapomenutelné záÏitky z neobyãejnû proÏitého dne.
Text a foto: Mgr. Jana Îilková,
Gymnázium Blansko

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 •

MùSTSKÁ
KNIHOVNA
BLANSKO

UZAV¤ENÍ KNIHOVNY
ÚTER¯ 24. 12. 2013 - ST¤EDA 1. 1. 2014
Pro veﬁejnost bude knihovna
otevﬁena ve ãtvrtek 2. 1. 2014!

23. SNOW CUP

Baseballov˘ oddíl Olympia Blansko poﬁádá ve dnech 13. - 15. 12 2013 jiÏ 23. roãník
Vánoãního turnaje SNOW CUP. Turnaj probûhne v tûlocviãnách Z· Salmova v Blansku,
která se v˘raznû podílí na poﬁádání turnaje.

Ve vûkov˘ch kategoriích do 8 let, do 10 let, do 12 let a do 14 let
sehrají mladí baseballisté nûkolik zápasÛ, jeÏ pﬁispûjí k jejich
zimní pﬁípravû. Úãast pﬁislíbily také oddíly z Rakouska
a Slovenska, máme se tedy na co tû‰it a pro na‰e nejmen‰í to
bude první setkání s mezinárodním baseballem.
mp

âtyﬁicetpût let od slavnostního otevﬁení
blanenské polikliniky
Právû v leto‰ním roce probûhla napﬁíã nemocnicí ﬁada v˘razn˘ch zmûn. V rámci provozu lÛÏkové ãásti do‰lo ke vzniku Spoleãného lÛÏkového fondu, kter˘ celkov˘ chod v nemocnici zefektivnil a pacientÛm pﬁinesl
novû zrekonstruované oddûlení C.
V rámci polikliniky byl v listopadu
zcela zmodernizován dûtsk˘ pavilon
v projektu Nadace Archy Chantal. Tou
ale zcela zásadní zmûnou je rekonstrukce
vestibulu, kter˘ pamatoval je‰tû do poloviny leto‰ního roku v naprosto nezmûnû-
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né podobû v‰ech 45 let chodu polikliniky.
Na rekonstrukci vestibulu se vedení
Nemocnice Blansko podaﬁilo získat dotaci z Jihomoravského kraje. Do konce roku bude projekt dokonãen.
Nemocnice Blansko poskytuje zdra-
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Zcela nová blanenská poliklinika
pﬁed 45 lety.
votní péãi pro spádovou oblast cca 150
tis. obyvatel. Nemocnice má zaveden˘
systém kvality a je akreditována dle
Národních akreditaãních standardÛ
Spojené akreditaãní komise, certifikována dle normy âSN EN ISO 9001.

Blanenská poliklinika dnes.
Oddûlení klinick˘ch laboratoﬁí je autorizováno dle Národního autorizaãního
stﬁediska (NASKL II).
Text: Bc. Kateﬁina Ostrá
Foto ãernobílé: archiv Nemocnice Blansko
Foto barevné: Renata Kuncová Polická

www.listyregionu.cz
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Blansko a okolí

MASARYKOVA ULICE MÁ
NOV¯ KABÁT

V‰em obãanÛm a ãtenáﬁÛm
ListÛ regionÛ pﬁejeme pﬁíjemné
proÏití vánoãních svátkÛ,
v novém roce 2014 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.
Ing. Lubomír Toufar, starosta
Ing. Jiﬁí Crha, místostarosta
Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta
Ing. Josef Kupãík, tajemník

Strom Blansko: Foto: Martin Polick˘

Hasiãi v Doubravici soutûÏili
pod patronací Mikulá‰e
A kdyÏ pod patronací Mikulá‰e, urãitû kaÏdého napadne, se soutûÏili hasiãi mladí. Z úãasti na této tradiãní
soutûÏi „Vázání uzlÛ” je vidût, Ïe se
jedná o soutûÏ velmi oblíbenou. Ale
zase ne tak jednoduchou, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Ono se ﬁekne „uvázat uzel!” JenÏe – víte, jak se
váÏe uzel zvan˘ „zkracovaãka”, pﬁípadnû „uzel tesaﬁsk˘”, „lodní smyãka”, „plochá spojka” nebo „úvaz na
proudnici?” To uÏ je pro laika tro‰iãku
sloÏitûj‰í. Ne tak pro dûti, které se rozhodly trávit svÛj voln˘ ãas ve spoleãnosti hasiãÛ. Mnozí ãasem tuto souãasnou zálibu vzdají, i to se stává,
mnozí ale zÛstanou a budou platn˘mi,
pak uÏ dospûl˘mi ãleny sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ. Teì uÏ ale k vlastní
soutûÏi.
Jako kaÏd˘ rok, i letos se odehrávala v prostorách kulturního domu
v Doubravici nad Svitavou, kter˘
v sobotu 23. listopadu 2013 doslova
„praskal ve ‰vech”. VÏdyÈ se pﬁihlásilo 70 druÏstev po pûti soutûÏících,
k nim pﬁipoãtûte nutn˘ doprovod vedoucích, pﬁátel hasiãského umûní, rodiãÛ a tûch, kteﬁí mûli zaji‰tûní soutûÏe na starosti. Pohled z balkonu na sál

kulturního domu hovoﬁil za v‰e. Kam
se ãlovûk podíval, tam se míhaly ruce
mlad˘ch hasiãÛ, kteﬁí je‰tû trénovali
vázání uzlÛ, aby jejich v˘sledky byly
co nejlep‰í. Nedílnou souãástí soutûÏe byla také zkou‰ka ze znalosti topografie a znalosti poÏární ochrany.
SnaÏili se v‰ichni, ale na pomyslné
stupnû vítûzÛ vÏdy vystoupají jen ti
nejlep‰í. V leto‰ním roce to byla tato
druÏstva:
Kategorie mlad‰í: 1. Ostrov u Macochy
„A”, 2. Senetáﬁov „A”, 3. Velké Opatovice.
Kategorie star‰í: 1. Senetáﬁov „C”, 2.
Boﬁitov „A”, 3. Bﬁezina.
Pochvalu a podûkování si zaslouÏí ale
v‰ichni úãastníci. A hlavnû jejich vedoucí, kteﬁí své malé svûﬁence vedou krÛãek
po krÛãku k tomu, aby je uãení a zdokonalování se v hasiãském umûní bavilo
a zÛstali mu vûrni.
A jak skonãili mladí hasiãi doubraviãtí? V kategorii „star‰í” soutûÏilo
jedno druÏstvo, které z dvaceti devíti
pﬁihlá‰en˘ch skonãilo na velmi pûkném ‰estém místû. V kategorii „mlad‰í” jsme mûli druÏstva ãtyﬁi. DruÏstvo
„A” skonãilo na místû devátém, o jeden stupínek je pﬁedbûhlo druÏstvo
„D”. DruÏstva „C” a „B” byla sloÏena z dûtí, které
nav‰tûvují krouÏek
teprve od zaãátku
leto‰ního ‰kolního
roku. Je mezi nimi
dokonce jedna dívenka, mateﬁskou
‰kolou povinná.
V soutûÏi se ale
dûti
neztratily.
Z tﬁiceti osmi
druÏstev uvedené
kategorie skonãilo
druÏstvo „C” na
18. místû a druÏstvo „B” na místû
21. Blahopﬁejeme!

Mladí hasiãi z Doubravice nad Svitavou.

Text a foto:
Eva SáÀková

Na kolejích zemﬁeli dva lidé
Nákladní vlak jedoucí od Brna na
âeskou Tﬁebovou srazil v pátek 29. listopadu krátce po pÛl jedenácté veãer
dva lidi. V‰e se stalo na Blanensku, na
Ïelezniãním koridoru mezi Doubravicí
nad Svitavou a Skalicí nad Svitavou.
Podle prvotních zji‰tûní policie tam muÏ
se Ïenou ‰li pﬁímo po kolejích smûrem
ke Skalici. V táhlé zatáãce je strojvedoucí uvidûl na poslední chvíli, nestihl

☎ 606 931 795

jiÏ zastavit a oba srazil. MuÏ i Ïena
sv˘m zranûním na místû podlehli.
KvÛli Ïelezniãnímu ne‰tûstí, které
policisté dál ‰etﬁí a zji‰Èují také totoÏnost obou zemﬁel˘ch, musely zÛstat stát
vlaky na obou kolejích. Provoz na jedné z nich byl obnoven aÏ ve dvû hodiny
v sobotu ráno.
por. Mgr. Iva ·ebková
tisková mluvãí

Mûsto Blansko pﬁipravovalo na rok 2012
opravu dal‰ího úseku
komunikace na ulici
Masarykova, od kﬁíÏení
s ulicí Barto‰ovou po
kﬁíÏení s ulicí Tûchovskou, vãetnû v‰ech kﬁiÏovatek. Realizaci v‰ak
zastavila potﬁeba nejdﬁíve provést opravu
(v˘mûnu) kanalizace
a vodovodního ﬁadu.
Hlavní ﬁády kanalizace
a vodovodu sice vedou
v pﬁeváÏné ãásti úseku
mimo zpevnûné plochy,
ale v jejich tûsném souPráce na Masarykovû ulici v plném proudu.
sedství. Provádûní v˘kopov˘ch prací aÏ po
opravû komunikace by mohlo naru‰it nou zakázku na stavební práce bylo zastabilitu silniãního tûlesa. Velké zásahy dané podle zákona ã.137/2006 Sb. o vedo komunikací pﬁi opravách kanalizace ﬁejn˘ch zakázkách. Pﬁihlásilo se celkem
a vodovodu se t˘kaly hlavnû kﬁiÏovatek. pût uchazeãÛ s nabídkov˘mi cenami
Po projednání se Svazkem vodovodÛ 11.998.643 Kã aÏ 13.250.460 Kã bez
a kanalizací, jsme se dohodli, Ïe Svazek DPH. Jako nejv˘hodnûj‰í byla vybrána
pﬁevezme investorství opravy celého nabídka firmy SWIETELSKY stavební
úseku ulice a mûsto se bude finanãnû po- s.r.o. s nejniÏ‰í nabídkovou cenou.
dílet na opravû komunikace a chodníkÛ.
Z nabídkové ceny vítûzného uchazeãe
Projektová dokumentace na opravu je vyãíslen finanãní podíl mûsta pﬁipadakomunikace byla zpracována podle na- jící na opravu komunikace a chodníkÛ
‰ich poÏadavkÛ. Navazuje na jiÏ prove- ve v˘‰i 5 493 977 Kã.
den˘ úsek od kﬁiÏovatky s ulicí Sadovou.
Stavba byla zahájena 20. 8. 2013
Zahrnuje celkovou rekonstrukci komu- a bude pﬁedána do pﬁedãasného uÏívání
nikace, vãetnû v˘mûny obrubníkÛ, nové 16. 12. 2013. Drobné nedodûlky, pﬁedechodníky v celém úseku na západní stra- v‰ím koneãné úpravy zelen˘ch ploch
nû ulice, úpravu autobusové zastávky budou dokonãeny aÏ v jarních mûsících.
u po‰ty (bez pﬁístﬁe‰ku) a nov˘ chodník
Text: Ing. Miroslav Pokorn˘, MÚ Blansko,
s napojením na ulici Hybe‰ovu.
vedoucí odboru KOM
V˘bûrové ﬁízení na podlimitní veﬁejFoto: Renata Kuncová Polická

NOV¯ BAR V KINù
Historické koﬁeny budovy blanenského kina sahají do poãátku 20. století. Do
dne‰ní doby zaznamenalo jiÏ nûkolik rekonstrukcí interiéru, jak v samotné technologii promítání, tak i ve vybavení
interiéru. Nejrozsáhlej‰í rekonstrukce interiéru probûhla koncem 60t˘ch let.
Interiér pﬁilehl˘ch prostor kina – vestibulu,‰atny a baru je soudob˘mi materiály
dávno pﬁekonán a po 40ti letech uÏívání
zub ãasu uãinil své. Je tﬁeba v‰ak zmínit
fakt, Ïe prostory interiéru kina byly ve
své dobû navrÏeny z kvalitních materiálÛ
a s velkou snahou vytvoﬁit i za podmínek,
jaké na trhu tehdy byly, stylov˘ a nadãasov˘ interiér, kter˘ neuráÏí ani dnes.
Návrh baru je ﬁe‰en se snahou vytvoﬁit
neutrální nadãasov˘, ale i moderní soudob˘ styl, kter˘ vyhoví poÏadavkÛm nov˘ch gastro technologií a zároveÀ neurazí a naváÏe na historizující objekt samotného kina, ale i na pﬁiléhající interiéry kina - vestibulu i ‰aten, jejichÏ rekonstrukce bude probíhat v˘hledovû.
Byla vymûnûna podlaha v prostoru
ãásti kavárny s barov˘m pultem. Ve zmínûné ãásti barové kavárny je nové osvûtlení. Jednak nad barov˘m pultem ve sníÏeném sádrokartonovém podhledu formou úsporn˘ch bodov˘ch led zdrojÛ
a nad prostorem kavárny je typ pﬁisazeného svûtla 60/60 cm z akrylátového skla
pﬁipomínající tvarem svítidla v celém interiéru kina. V˘malba je v odstínech bílé,
tmav‰í ‰edé a v odstínu skla – zelenkavé.
Nejvût‰í zmûnou v interiéru kavárny
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kina je barov˘ pult. Jako nosné materiály baru jsou kalené sklo v bílo-sklenûném odstínu (lehce do zelenkava), ze
kterého je navrÏena kontaktní ãást barového pultu a obklady stûn za barem,
imitace kovu (hliníku) na pracovní plo‰e baru, trvanlivé CPL desky v ãerném
odstínu tvoﬁí skﬁíÀky v zázemí baru.
Vybavení baru – stoly s ãalounûn˘mi
kﬁesílky- je ladûno k motivu stávajícího
interiéru. Stolové desky z dﬁevûné d˘hy
na kovové ãerno-chromové noze a doplÀují je kﬁesílka na ãern˘ch dﬁevûn˘ch
noÏkách s rozmanit˘mi odstíny ãalounûní (bílá, ãervená, bílo‰edá). V ãásti
navazující na kino je zvolen odstín ãalounûní ãerven˘ a z ãásti bíl˘. Je novû
oãalounûna stávající lavice. Kﬁesílka
v interiéru baru jsou ladûna do odstínu
bílé a tmavû ‰edé s bílou.
Okna vzhledem k stáﬁí a tradici objektu kina byla zvolena dﬁevûná euro.
V odstínu svûtlého oﬁechu. Zastínûní
prostoru kavárny je okenními roletami
v bílém odstínu.
Dveﬁní otvor nov˘ je pouze jeden,
a to nové dveﬁe do skladu v odstínu ãerném v ocelové zárubni. Stávající skládací od˘hované dveﬁe jsou opatﬁeny nov˘mi nerezov˘mi madly a jejich povrch
je o‰etﬁen nov˘m lakem.
Projektovou dokumentaci zpracovala
Ing. arch. Monika Sirná. Mûsto Blansko
ze svého rozpoãtu vyãlenilo na úpravy
baru ãástku 1,1 mil. Kã.
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Text: Jaroslava Musilová, MÚ Blansko
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Gymnázium a M· Rájec-Jestﬁebí, o. p. s.
realizuje projekt

Zlep‰ení podmínek vzdûlávání
CZ.1.07/1.5.00/34.0155
Cílem projektu je zkvalitnûní a zefektivnûní v˘uky, toho bude dosaÏeno metodick˘m
vzdûláváním uãitelÛ, podpÛrn˘mi kurzy, tvorbou a následn˘m pouÏíváním nov˘ch
metodick˘ch pomÛcek a uãebních materiálÛ ve v˘uce.

S v˘stupy projektu se mÛÏete seznámit na www.gymnaziumrajec.cz
Tel.: 516 432 181, 603 588 369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm
za projevenou pﬁízeÀ,
pﬁejeme mnoho zdraví a ‰tûstí
v roce 2014.
AUTOS, spol. s r.o., Palackého 157, 679 72 Kun‰tát
www.autos-kunstat.cz
AUTOSPOL, s.r.o., nám. 9. kvûtna 1
680 01 Boskovice, www.autospol-boskovice.cz

Arboretum ·melcovna zve na degustaci
jablek ve stﬁedu 18. prosince
Co se t˘ká prÛbûhu poãasí v leto‰ním
roce, tak nebyl sice pﬁízniv˘, ale s rozmary poãasí se musí poãítat a povinností kaÏdého hospodáﬁe je snaÏit se
omezit dÛsledky na porostech i úrodû.
Hor‰í dopady má nepﬁíznivá ekonomická situace, díky které jsme museli ponûkud omezit nûkteré na‰e aktivity i provoz ãástí arboreta. Na‰í
snahou ov‰em bylo, aby se omezení
co nejménû dotklo náv‰tûvníkÛ.
Rád bych pozval v‰echny zájemce
na letos zcela poslední akci - degustaci
jablek. Ve stﬁedu 18. 12. budeme od 15
hodin ve v˘stavní hale na Dvou dvo-
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rech ochutnávat jablka mnoha odrÛd.
Bude to ovoce jak z na‰í vlastní produkce, tak i z produkce nûkter˘ch vystavovatelÛ ﬁíjnové regionální v˘stavy.
Na závûr leto‰ního roku chci podûkovat za pﬁízeÀ v‰em náv‰tûvníkÛm
Arboreta ·melcovna a také podûkovat na‰im zamûstnancÛm za dobﬁe
odvedenou práci. Do roku 2014 pﬁeji
v‰em pevné zdraví, hodnû radosti
a úspûchÛ.
Pane JankÛ, dûkuji za informace
a hodnû úspûchÛ pﬁeji Vám i Arboretu
·melcovna.
Petr Hanáãek
Foto: archiv Arboreta ·melcovna

www.listyregionu.cz

(Komerãní sdûlení)

Velká regionální v˘stava ovoce, která se konala ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna v ﬁíjnu a listopadové Dny adventní vazby ukonãily sezonu v arboretu. Tisíce náv‰tûvníkÛ letos opût obdivovalo krásn˘ kout pﬁírody, kter˘ je peãlivû udrÏován a osázen modelovou v˘sadbou okrasn˘ch rostlin a ‰irok˘m sortimentem ovocn˘ch dﬁevin pro potûchu i pouãení hostÛ. Jak hodnotí
leto‰ní sezonu majitel arboreta pan Josef JankÛ?
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Boskovice a okolí
Krásné, klidné vánoãní svátky,
pohodu a ‰tûstí, po cel˘ pﬁí‰tí rok
hlavnû hodnû zdraví, spokojenosti
a úspûchÛ v‰em pﬁeje
Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka
p. Dominik BoÏek, místostarosta
JUDr. David ·kvaﬁil, tajemník
Strom Boskovice: Foto: Lubo‰ Su‰il

Pﬁemístûní trÏnice na ul. Hradní
V roce 2013 do‰lo k dal‰ímu meziroãnímu sníÏení v˘nosÛ na stﬁedisku trhy.
Meziroãnû dochází k poklesu zájmu prodávajících i kupujících. Trhy jsou momentálnû
provozovány od bﬁezna kaÏd˘ ãtvrtek na
parkovi‰ti na ul. Bezruãova. SluÏby
Boskovice navrhují od 1. 1. 2014 (fyzicky
od bﬁezna 2014) pﬁemístit konání trhÛ z ul.
Bezruãova na parkovi‰tû na ul. Hradní
a Su‰ilova. âást míst zÛstane jako parkovi‰tû pro drÏitele parkovacích karet. Parkovi‰tû
na ul. Hradní je ve srovnání s parkovi‰tûm
na ul. Bezruãova minimálnû vyuÏíváno pro
parkování vozidel. Pﬁesunutím trhÛ vznikne

Na ul. Bezruãova se bude parkovat i ve ãtvvrtek.

moÏnost parkování i ve ãtvrtek na parkovi‰ti na ul. Bezruãova.
Dominik BoÏek, MÚ Boskovice, foto: RePo.

KZMB zvou:
V nedûli 5. ledna 2014 srdeãnû zveme
na Zámeck˘ skleník, kde se v 19.00 koná
tradiãní Novoroãní koncert s pﬁípitkem.
Posluchaãe ãeká koncert Moravského klavírního tria. V pestrém programu obecenstvo usly‰í árie ze svûtoznám˘ch dûl W. A.
Mozarta, G. Donizettiho, G. Verdiho, P. I.
âajkovského, J. JeÏka a dal‰ích autorÛ.
Vstupné: 160 Kã na místû, 120 Kã
pﬁedprodej, senioﬁi a studenti

Oprava Chrudichromské ulice
Ulice Chrudichromská má v pﬁí‰tím
roce projít celkovou rekonstrukcí.
Investorem bude JMK prostﬁednictvím
SÚS JMK, oblast Blansko. V souãasné
dobû probíhají pﬁípravné práce.
Projektant dokonãil na základû pﬁipomínek SÚS úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení.
Nová podoba projektu byla natolik
odli‰ná od pÛvodní verze, Ïe na základû
poÏadavku stavebního úﬁadu, musel investor poÏádat o zmûnu územního rozhodnutí. CoÏ má za následek dal‰í zdrÏení v pﬁípravné fázi.
Úprava projektu se t˘ká zejména
celkového zkrácení trasy rekonstruované komunikace, zru‰ení odboãovacího pruhu u napojení na autosalon TCar, úprava napojení provozovny VMS
Vision a Colorprofi. Souãasnû se také

Komunikace na ul. Chrudichromská
je v havarijním stavu.
ﬁe‰í pﬁeloÏky telekomunikaãních kabelÛ spoleãností Maxprogres a O2, které
z ãásti vedou v trase budoucí roz‰íﬁené
komunikace.
MÚ Boskovice, Ing. Jaromíra Vítková
Foto: Renata Kuncová Polická

Primáﬁ Machaã
z boskovické nemocnice
operoval v pﬁímém pﬁenosu.

Ve ãtvrtek 16. ledna 2014 se mÛÏete
tû‰it na dal‰í pﬁedstavení z cyklu
Divadelní pﬁedplatné Boskovice 2013/14.
âeká vás hra Mafie a city z produkce divadelní agentury Sophia-Art s Josefem
Laufrem,
Luká‰em
Langmajerem,
Veronikou Novou a Karlem Zimou v reÏii
Ivana Vyskoãila. Vstupné 250 Kã.
Více na www.kulturaboskovice.cz

Od nového roku se bude v
Boskovicích parkovat za korunu

Ke zmûnû v placení parkovného dochází od 1. 1. 2014 na v‰ech placen˘ch
parkovi‰tích v Boskovicích. Na v‰ech
parkovi‰tích bude první pÛlhodina parkování za pouhou 1 Kã. Nyní byla na
Masarykovû námûstí první pÛlhodina
zdarma, ale od nového roku dochází ke
sjednocení s ostatními placen˘mi parko-

vi‰ti. Také na Masarykovû námûstí musí
parkující ﬁidiãi v roce 2014 uhradit za
první pÛlhodinu 1 Kã. Na Hradní ulici zÛstala hodnota parkovného za hodinu 5 Kã,
na ostatních parkovi‰tích je parkovné za
první hodinu 10 Kã. Nadále zÛstává ﬁidiãÛm moÏnost zakoupení parkovacích karet na v‰echna parkovi‰tû s v˘jimkou
Masarykova námûstí a nám. 9.kvûtna.
SluÏby Boskovice pﬁipravily na prosinec
mimoﬁádnou akci. Pﬁi zakoupení jakékoliv parkovací karty na minimálnû pÛl roku
obdrÏíte vstupenku do lázní ãi sauny zdarma. Pakovací karty na registraãní znaãku
vyjdou na 3 mûsíce na 300 Kã, na pÛl roku 600 Kã a roãní karta stojí 1100 Kã.
Pokud kartu budete vyuÏívat na více vozidel, uhradíte za rok 1500 Kã, za pÛl roku 800 Kã a za 3 mûsíce 450 Kã.
Text: Milan Strya
Foto: Martin Polick˘

Tip na vánoãní dárek
Nevíte co k vánocÛm? V mûstsk˘ch lázní v Boskovicích máte moÏnost koupit sv˘m blízk˘m permanentku do lázní, ke které obdrÏíte i vánoãní dárkov˘ poukaz. Permanentku jako vánoãní dárkov˘ poukaz si
mÛÏete zakoupit i ve vedlej‰í budovû v novû zrekonstruované saunû.

☎ 606 931 795

MUDr. Jan Machaã na operaãním sále.
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2013 probûhla ve Zlínû v poﬁadí jiÏ V. odborná konference STATE OF THE ART v urogynekologii a rekonstrukãní pánevní chirurgii.
Konference se uskuteãnila pod zá‰titou
Krajské nemocnice Tomá‰e Bati, a.s.
STATE OF THE ART se poﬁádá jednou
za dva roky, leto‰ní roãník byl zamûﬁen na
téma recidiv v urogynekologii, na stavy
s komplikacemi a alternativními postupy
ﬁe‰ení. Mezi ãtrnácti osloven˘mi a pozvan˘mi ‰piãkov˘mi operatéry z âeské
a Slovenské republiky byl i MUDr. Jan
Machaã, primáﬁ gynekologicko-porodního oddûlení z boskovické nemocnice.
MUDr. Machaã, „prÛkopník” v provádûní operací pánevního dna laparoskopicky tyto zákroky v boskovické nemocnici
provádí jiÏ 13 rokÛ. Roãnû ji zde podstoupí cca 40 pacientek. Pacientky ve Zlínû
byly vybrány s ãasov˘m pﬁedstihem a musely s operací pﬁená‰enou Ïivû pro stovky
odborníkÛ souhlasit. Operace sledovali

roãník II

úãastníci v pﬁímém pﬁenosu pﬁená‰eném
z operaãních sálÛ gynekologicko-porodnického oddûlení Krajské nemocnice T.
Bati, a.s., do zlínského Kongresového
centra. KaÏd˘ operatér operoval po svém
zpÛsobu. MUDr. Machaã pﬁedvádûl specializovanou operaci, kdy efektní a levnou
metodou aniÏ by pouÏil vnûj‰í materiály,
které se bûÏnû pﬁi tûchto operacích pouÏívají (konkrétnû síÈky), dosáhl stejného
efektu bez jak˘chkoliv negativních dÛsledkÛ. Jak sám pan doktor ﬁekl, tuto metodu
se nauãil v Praze v Nemocnici Na Bulovce
od prof. MUDr. Michaela Hala‰ky, DrSc.
Konference se letos zúãastnilo pﬁes 300
lékaﬁÛ a odborníkÛ, kteﬁí mûli moÏnost si
pﬁedávat a vymûÀovat zku‰enosti, diskutovat a seznámit se s operaãními technikami
pﬁedních pracovi‰È. Nemocnici Boskovice
jako jednu z men‰ích nemocnic dÛstojnû
a dobﬁe zastupoval MUDr. Jan Machaã, odborník ve svém oboru.

ãíslo 11

Text a foto: Renata Kuncová Polická
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Kultura / i*

SDH Letovice ocenûni za
„Mikulá‰skou nadílku”

Zleva - starosta mûsta Vladimír Stejskal, b˘val˘ starosta sboru
Leopold Loukota a souãasn˘ starosta sboru Petr Dokoupil.

Mikulá‰skou nadílku poﬁádáme kaÏdoroãnû jiÏ od roku 1967, kdy byla na letovickém námûstí a od roku 1970 u hasiãské
zbrojnice, která byla v tomto roce dokonãena. BohuÏel díky normalizaci nám bylo
zakázáno tuto akci propagovat a poﬁádat
pro veﬁejnost. Poﬁádali jsme ji tedy pouze
pro dûti hasiãÛ, ale pﬁesto se jí úãastnili
i ostatní spoluobãané. Od 80. let nám jiÏ
nebylo bránûno v poﬁádání této akce.
Mikulá‰ská nadílka je vÏdy 5. prosince
s témûﬁ pravideln˘m programem.
Zaãínáme v 16 hod vystoupením taneãnic

Mikulá‰ská nadílka z roku 2012.

a hudebníkÛ ZU· Letovice. V 16.45 pﬁichází do areálu zbrojnice Mikulá‰ s andûlsk˘m doprovodem. Po uvítání pak
Mikulá‰ pﬁivolává jednotlivé ãerty, kteﬁí se
spou‰tí po lanû z vûÏe hasiãské zbrojnice
za pouÏití pyrotechniky. Poté následuje
vydávání dárkÛ, které rodiãe pro dûti pﬁinesou. Pro zúãastnûné pﬁipravujeme bohaté obãerstvení, takÏe i za velk˘ch mrazÛ se
dá dobﬁe zahﬁát. Tato akce je za ta léta velmi známá v celém okolí a pravidelnû se jí
úãastní asi 1500 náv‰tûvníkÛ (podle poãasí). Od roku 2001 jsme zaãali vybírat dob-

Pekeln˘ ohÀostroj s ãerty.

rovolné vstupné a tuto ãástku vÏdy vûnujeme na dobroãinné úãely. V˘tûÏek z minulého roku ve v˘‰i 9 306,- Kã byl vûnován
Liborkovi Tenorovi z Letovic.
Tuto akci jsme leto‰ní rok pﬁihlásili do
soutûÏe RWE Dobrovolní hasiãi roku v kategorii akce sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ. Za
oblast Jihomoravského kraje a kraje
Vysoãina se nám podaﬁilo obsadit první
místo. Je to pro nás velk˘ úspûch, protoÏe
minul˘ rok jsme zvítûzili za na‰i oblast
v kategorii zásahov˘ch jednotek. Vítûzství
bylo dotováno poukazy v hodnotû 50 000,-

Kã. Tuto ãástku pouÏijeme na zakoupení
oblekÛ a na repliky historick˘ch hasiãsk˘ch pﬁileb. Dûkujeme tímto v‰em, kteﬁí
nám poslali hlas. Nejvíce v‰ak chci podûkovat v‰em ãlenÛm na‰eho sboru, protoÏe
bez jejich práce a úsilí bychom takové akce poﬁádat nemohli.
V˘tûÏek z leto‰ní Mikulá‰ské nadílky
vûnujeme pravdûpodobnû sociálnû slabé
rodinû z Letovic a ãást dítûti zemﬁelého
hasiãe.
Text: Petr Dokoupil starosta SDH Letovice
Foto: archiv SDH Letovice, Petr Neãas

Informaãní technologie • Hotelnictví a turismus
Veterinární prevence • Kuchaﬁ – ãí‰ník
Obchodní akademie obor neotevírá, ale zájemci mohou studovat
podobn˘, av‰ak atraktivnûj‰í obor Informatika v ekonomice.

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevﬁen˘ch dveﬁí 10. 1. 2014.
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Letovice a okolí

·patná dopravní
situace u nádraÏí

Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou
oslavu ve 23.00 hodin v Letovicích na
námûstí. Punã a ãaj pro obãany zdarma.
O pÛlnoci ohÀostroj a reprodukovaná
hudba. Ukonãení v 01.00 hodin.
Souãasnû pﬁejeme v‰em fungujícím
spolkÛm a sdruÏením, organizacím
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních ãástí
pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních,
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ.
Vladimír Stejskal, starosta
Ing. Jiﬁí Palbuchta, místostarosta

Strom Letovice: Foto: Petr Neãas

Adventní koncert
v klá‰teﬁe
Adventní koncert je dal‰í z akcí poﬁádan˘ch dobrovolníky Nemocnice
Milosrdn˘ch bratﬁí p.o. Letovice
v rámci dobrovolnick˘ch aktivit.
Jako prvotní byla potﬁeba vyplnit
alespoÀ ãást volného ãasu hospitalizovan˘m pacientÛm, a to nejen tûm, kteﬁí
se vzhledem ke sv˘m moÏnostem pohybují sami, ale i pacientÛm, kteﬁí se bez
pomoci druh˘ch tûÏce dostávají z lÛÏka
ãi lÛÏko opustit nemohou.

S my‰lenkou této ãinnosti jsem oslovila dobrovolníky i svoje blízké a poÏádala
o spolupráci, bez které by nebylo moÏné
zajistit jak bezpeãn˘ pﬁesun a pobyt pacientÛ mimo lÛÏko, tak pﬁipravit v jídelnû
pﬁíjemné prostﬁedí k poslechu koled, vánoãních skladeb i spirituálÛ s kﬁesÈanskou
tématikou. Adventní koncert i koncerty
poﬁádané bûhem leto‰ního roku v nás,
dobrovolnících zanechávají pocit, Ïe mÛÏeme a umíme pomoci tam, kde je potﬁeba. Úsmûv na tváﬁi a potlesk byl podûkováním
nejen úãinkujícím, ale
i nám dobrovolníkÛm,
kteﬁí jsme vystoupení
Scholy kostela sv. Prokopa proÏívali stejnû intenzivnû jako pacienti, jejich
rodinní pﬁíslu‰níci a hosté.
S podûkováním a pﬁáním
se pﬁipojila i paní ﬁeditelka
MUDr. Královcová, která
se jako host pravidelnû
koncertÛ úãastní a nám
svoji pﬁítomností dodává
podporu a pocit, Ïe na‰e
dobrovolnická ãinnost má
smysl.

Schola kostela sv. Prokopa pﬁi svém vystoupení.

Ilona Koudelková,
koordinátorka dobrovolníkÛ

Pozvání na polévku
k vánoãnímu stromu
JiÏ se stalo tradicí poﬁádat v Letovicích
na ·tûdr˘ den dobroãinnou akci nazvanou
po vzoru boskovick˘ch poﬁadatelÛ
Polévka pro chudé i bohaté, pro smutné
i veselé, zkrátka pro v‰echny, kter˘m není lhostejn˘ osud spolubliÏních, kteﬁí se
ocitli v nouzi.
Letos uÏ popáté budeme na ·tûdr˘ den
od 12:00 - 13:00 hodin u vánoãního stromu
na Masarykovû námûstí nalévat pﬁíchozím
polévku, které Pavel Krã, majitel restaurace Delikas navaﬁí 100 litrÛ. Tentokrát se
chystá hrstková. Peníze z dobrovoln˘ch
pﬁíspûvkÛ budou pﬁedány nûkter˘m z na‰ich spoluobãanÛ, kteﬁí se ocitli v tûÏké situaci. Akci podporují: Mûsto Letovice, zámek Letovice a letovické firmy.
Polévku bude letos nalévat herec Jan
Grygar, pro vût‰inu lidí znám˘ jako
stráÏmistr Václav Jaro‰ ze seriálu âetnické humoresky.
Místní skauti budou rozdávat Betlémské

☎ 606 931 795

Polévka pro chudé i bohaté 2012.
svûtlo a atmosféru doplní sv˘m hudebním
vystoupením studenti brnûnské konzervatoﬁe.
Na polévku zvou a krásné Vánoce
v‰em pﬁejí Helena Kalasová a Pavel
Krã - Delikas Letovice.
Foto: Petr ·vancara

Vedení mûsta Letovice není lhostejná
‰patná dopravní situace u nádraÏí.
Dennû zde parkuje cca 60 aÏ 80 osobních aut, kdy majitelé tûchto aut dojíÏdûjí vlakem za prací. Mnozí jezdí z pﬁilehl˘ch vesnic, kde není potﬁebné autobusové dopravní spojení tak, aby lidem
navazovalo na vlak. V délce cca 300
metrÛ v‰ude kolem silnice se parkuje,
autobusy, které tudy projíÏdí kaÏdou hodinu, mají velmi ztíÏené podmínky.
KdyÏ se zde míjejí dva autobusy zároveÀ, nemají ‰anci si vyhnout. Tím pádem vzniká silniãní kolabs. ¤idiãi autobusÛ situaci ﬁe‰í tak, Ïe vyãkávají na námûstí a aÏ se blíÏí ãas, kdy mají pﬁistavit
autobus na své stanovi‰tû u nádraÏí,

teprve tam odjíÏdûjí… to ale není ﬁe‰ení.
V souãasné dobû probíhají jednání,
kdy je potﬁeba jednak vyﬁe‰it pozemky,
protoÏe ãást pozemkÛ je mûsta, ãást
Správy a údrÏby silnic, ãást âD, ãást je
v soukrom˘ch rukách. Do jednání
vstoupil soukrom˘ subjekt, kter˘ je
ochoten vloÏit do projektu své vlastní
peníze, coÏ by bylo pro mûsto pﬁínosem.
Je potﬁeba udûlat projektovou dokumentaci, poÏádat o dotace JMK. Situace je
o to sloÏitûj‰í, protoÏe v pozemcích figuruje ãást záplavového území.
Vize mûsta je taková, Ïe by se vybudovalo pod nádraÏím âD na pﬁíslu‰né louce
autobusové nádraÏí, kde by byly k dispozici i odstavná místa pro autobusy, které
ãekají na své spoje. Pokud
by se získala od JMK dotace, souãasnû s autobusov˘m nádraÏím by se zde
vybudovalo parkovi‰tû
s 64 parkovacími místy.
Pokud by se dotace nezískala, v místech plánovaného parkovi‰tû by vznikla pouze odstavná plocha
pro automobily.
Poãítá se s tím, Ïe stavební povolení by mohlo
b˘t vydáno zaãátkem roku 2014, realizace projektu by byla hotová do
konce roku 2015.

Letovické nádraÏí v obleÏení aut.

Text a foto:
Renata Kuncová Polická

Most v Podolí je
v havarijním stavu
Stávající most Podolí ev.ã.37417-1 ho objektu vyvolá provizorní pﬁeloÏení
byl postaven v roce 1900 a je kon- plynovodu se zpûtn˘m osazením na
strukãnû tvoﬁen kamennou klenbou. konstrukci zdi a do vozovky, zabezpeStavební stav mostu je hodnocen stup- ãení místního vodovodu, pﬁeloÏku kanûm VII – havarijní stav.
belÛ O2 Telefónica a v neposlední ﬁadû
S ohledem na tuto skuteãnost byl sil- vybudování nové kanalizace pro de‰Èoniãní provoz sveden do jednoho jízdní- vou vodu. Vlastní v˘stavba mostu si
ho pruhu s omezením únosnosti na 6 t, vyÏádá úplnou uzavírku s pﬁedpoklajediné vozidlo pak 16 t. ¤idiãi toto dem tﬁí mûsícÛ.
omezení nerespektují a opakovan˘m
Pﬁedpokládané celkové náklady stavpﬁetûÏováním mostu dochází ke kaÏdo- by jsou 15 mil. Kã, z toho most a navadennímu zhor‰ování stavebního stavu zující úseky silnice cca 7,2 mil. Kã.
konstrukce.
Realizace akce je plánovaná na rok
Most je zaﬁazen do akce „III/37418, 2014. Toto datum je reálné jen v pﬁípadû,
37417 Podolí prÛtah a most 37417-1”. Ïe se podaﬁí majetkoprávní pﬁíprava stavJedná se rekonstrukci silnice v celém prÛ- by, a zaji‰tûní finanãních prostﬁedkÛ.
tahu obcí Podolí od Letovic smûr Míchov
Eva Zouharová
a ãásti silnice smûrem na Vísky. Není vySpráva a údrÏba silnic JMK
louãeno, Ïe stavba bude
rozdûlena na etapy, kde na
prvním místû je samozﬁejmû vybudování mostu.
V souãasné dobû máme pﬁipravenu projektovou dokumentaci na celkovou pﬁestavbu mostu,
snaÏíme se o majetkoprávní pﬁípravu stavby,
zde v‰ak naráÏíme na nesouhlasná stanoviska nûkter˘ch vlastníkÛ a tím se
celá pﬁíprava rekonstrukce pomalu odsouvá.
Hrozí reálné nebezpeãí
úplného uzavﬁení mostu.
Most v Podolí ãeká na svou rekonstrukci.
Rekonstrukce mostní-
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Krabiãková dieta
www.kovokolonial.cz

• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •
• DOMÁCI POT¤EBY •
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

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

Spolupráce blanenské firmy FPO s.r.o. s prodejním
gigantem CZC.CZ potû‰í mnoho zákazníkÛ

Pane Dobiá‰ku, jak funguje spolupráce
spoleãnosti FPO s e-shopem CZC.CZ?
Jedná se o bûÏn˘ fran‰ízing. Rozhodnû to
není tak, Ïe by ná‰ obchod koupila firma
CZC.CZ, i kdyÏ se to na první pohled, díky
pouÏit˘m logÛm, mÛÏe zdát. Ná‰ obchod stále nabízí pÛvodní sortiment, tedy pﬁedev‰ím
v˘poãetní techniku. Nabídka je v‰ak obohacena o sortiment e-shopu CZC.CZ a slouÏíme také jako bezplatné v˘dejní místo tohoto
internetového obchodu. Nejvût‰í v˘hodou
pro zákazníky je velmi ‰iroká nabídka zboÏí,
které mohou získat u nás za internetové ceny.
MÛÏete pﬁiblíÏit sortiment, kter˘ ve spolupráci s CZC.CZ nabízíte?

Co oãekáváte od spolupráce s CZC.CZ?
Jistû se nám jedná o rozvoj na‰í firmy, ale
chceme také tímto poãinem pﬁispût k rozvoji na‰eho regionu a nabídnout zajímavé a kvalitní zboÏí tady u nás. Lidé tak pro kvalitu a dostupnou cenu nemusí do Brna a dal‰ích velk˘ch mûst.

Prodejna s v˘dejním místem CZC.CZ na Smetanovû ulici v Blansku.
Nabízena je v˘poãetní technika - nejen
stolní poãítaãe, notebooky, tablety, ale také
jednotlivé komponenty a bohaté pﬁíslu‰enství vãetnû softwaru. Dal‰í okruh nabídky
tvoﬁí video a audiotechnika, robotické vysavaãe, zabezpeãovací systémy a podobná
elektronika. Sortiment doplÀují mobily a navigace, fotoaparáty, videokamery, elektrotechnické hraãky, baterie a nabíjeãky... Je to
skuteãnû velmi ‰irok˘ okruh zboÏí od v‰ech
hlavních svûtov˘ch v˘robcÛ; urãitû si vybere ten, kdo hledá v˘hodnou cenu, stejnû jako
ten, kdo preferuje ‰piãkovou kvalitu.
Co nyní mÛÏete jako CZC.cz partner nabídnou zákazníkÛm?
Spojili jsme dohromady v˘hody inter-

netového obchodu a kamenné prodejny.
Ve‰keré zboÏí ze sortimentu CZC.cz, které si zákazník vybere, jsme schopni pﬁipravit u nás na prodejnû k vyzvednutí
hned druh˘ pracovní den – v‰e za nízké internetové ceny a bez po‰tovného. ZároveÀ
máme samozﬁejmû ‰piãkov˘ odborn˘ personál v na‰í prodejnû, kter˘ zákazníkÛm
poradí s v˘bûrem zboÏí tak, aby zákazník
odcházel spokojen˘ a rád se k nám opût
vrátil. Nabízíme také celou ﬁadu navazujících sluÏeb. Od moÏnosti prodlouÏení záruky a poji‰tûní zboÏí, pﬁes servis, opravy,
sestavení a montáÏ poãítaãe, záchranu dat,
realizace sítí, poãítaãová ‰kolení, tvorbu
webov˘ch stránek, aÏ po moÏnost dodat
vybrané zboÏí na‰imi dealery pﬁímo do
sídla zákazníka.

Jaké jsou va‰e dal‰í firemní aktivity?
Jednou z na‰ich hlavní ãinností je distribuce informaãního systému GORDIC, kter˘
je pouÏívan˘ v oblasti státní správy, samosprávy a bankovnictví. Podílíme se na tvorbû
a implementaci tohoto softwaru a zaji‰Èujeme technickou podporu uÏivatelÛm.
Pro komerãní podniky rÛzn˘ch velikostí
nabízíme modulární variabilní systém QI.
Dále zaji‰Èujeme bezdrátové pﬁipojení
k internetu nejen na Blanensku.
Více informací mohou zájemci o na‰e sluÏby nalézt na na‰em webu - www.fpobk.cz
Vím, Ïe spoleãnost FPO sponzorovala leto‰ní mistrovství svûta v biketrialu - World
Biketrial Championship 2013. Podporujete
více podobn˘ch akcí?
Ano, podporujeme mnoho aktivit v na‰em regionu; letos to byly napﬁíklad akce
PÛlmaraton Moravsk˘m Krasem nebo Den
pro dûti v Nemocnici Blansko, Zlaté Slunce
2013 - festival pro mladé umûlce ãi finále
Poháru AS·K ve florbalu stﬁedních ‰kol
Jedovnice. Mnoho podobn˘ch akcí jsme
sponzorovali i v minul˘ch létech.
Pane Dobiá‰ku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
ãtvrtek 30. 1. 2014 v dobû od 12.00 do 17.00 hodin
pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tﬁíd Z·

• Informace o studiu
• Informace o pﬁijímacích zkou‰kách
• Prohlídka areálu gymnázia
• Prezentace jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ
Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190
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Spoleãnost FPO s.r.o se zamûﬁuje na v˘poãetní techniku; zaji‰Èuje nejen prodej, ale pﬁedev‰ím kompletní sluÏby pro zákazníky - od
domácích uÏivatelÛ, pﬁes firemní klientelu, aÏ
po orgány státní správy. Zaãátky jejího podnikání sahají do roku 1989; tehdy zaloÏil Ing. Ivo
Dobiá‰ek firmu DoSoft, která se specializovala na v˘poãetní techniku a v˘voj ekonomického softwaru. Souãasn˘ název se datuje od konce roku 1996. Jedná se tedy o zavedenou spoleãnost s letit˘mi zku‰enostmi na trhu; spoleãnost, která se neustále dynamicky rozvíjí.
Letos se na ‰títu firemní prodejny na
ulici Smetanova v Blansku objevila velká
loga serveru CZC.CZ, kter˘ provozuje jeden z nejvût‰ích internetov˘ch obchodÛ
s poãítaãi a elektronikou u nás. Na spolupráci s tímto e-shopem jsem se zeptal majitele spoleãnosti Ing. Ivo Dobiá‰ka:
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Varhanáﬁ Pavel PlhoÀ

Pokud byl nûkdo v Katedrále svatého Petra a Pavla v Brnû, aÈ jiÏ na m‰i, na koncertu, nebo jen obdivoval tento architektonick˘ skvost, jistû si v‰iml varhan. Královsk˘
nástroj rozeznívá 5964 pí‰Èal; patﬁí k nejvût‰ím a nejoriginálnûj‰ím varhanám na
Moravû. Varhany, které na hlavním kÛru postavila v roce 1909 praÏská firma bratﬁí
Pa‰tikÛ, rekonstruoval do souãasné podoby varhanáﬁ z Doubravice n. Svitavou Pavel
PlhoÀ, kterého jsem nav‰tívil, vyru‰il z intenzívní práce a zeptal se:

Pane Plhoni, vím, Ïe jste postavil
nebo opravil uÏ více varhan, ale ty na
Petrovû jsou asi va‰e nejvût‰í dílo; jak
dlouho vám trvala rekonstrukce?
Ano, bylo to mé dosud nejvût‰í dílo,
nejednalo se o opravu, ale o postavení
nového varhanního stroje se 73 rejstﬁíky, do pÛvodní skﬁínû tvÛrce Harbicha.
Pracoval jsem na nûm sám skoro 10 let.

ruchové. Velmi mû pﬁekvapilo, Ïe tuto
zakázku dali mnû; tenkrát to byla v˘zva,
která se neodmítá. Znaãnou roli hrála cena, která byla pro farnost ve v˘sledku
velmi nízká. Byla to v celkovém souãtu
pûtinová ãástka oproti cenû velké varhanáﬁské firmy. Ve‰kerou práci jsem totiÏ
dûlal sám, s minimem pomocníkÛ. Práce
trvala 10 let; v roce 2004 se v katedrále
ozval hlas nov˘ varhan, kter˘ je v diecézi ojedinûl˘ svou romantickou dispozicí.

Jak jste se dostal k této zajímavé
profesi?
Postavit tak velk˘ a komplikovan˘
PÛvodnû jsem vystudoval na Integrované stﬁední ‰kole elektrotechnické nástroj je dílo úctyhodné; nebylo to pro
v Blansku. Také jsem se uãil hrát na kla- jednoho ãlovûka opravdu pﬁíli‰ velké
vír pod vedením prof. Svatopluka Nováka sousto?
z JAMU, a protoÏe jsme vûﬁící rodina,
nav‰tûvovali jsme kostel v Boﬁitovû, kde
jsem od 13 rokÛ zaãal hrát na zdej‰í pneumatické varhany. Na tûchto varhanách
jsem objevoval základy varhanáﬁství.
Postupnû jsem se vûnoval opravám varhan v okolí a nakonec mne varhanáﬁství
zcela pohltilo. První varhany jsem postavil ve sv˘ch 23 letech v Heﬁmanovû
u KﬁiÏanova. Pﬁicházely dal‰í zakázky
a bylo jich stále víc a víc. Nakonec jsem
si doplnil vzdûlání studiem na Stﬁední odborné umûlecké ‰kole varhanáﬁské
v Krnovû. Získával jsem zku‰enosti a vûdomosti nejen teoretické, ale také praktické – napﬁíklad zkoumáním varhan pﬁi
sv˘ch toulkách po Francii. Tam jsem se
také zdokonaloval v jazyku, kter˘ jsem
soukromû studoval.
Kdy jste zaãal s prací na Petrovû?
Kolem roku 1994 mû poÏádal správce
P. Jan Kabeláã z Katedrály svatého Petra
a Pavla, abych se podíval na jejich varhany, které byly jiÏ dlouho mimo provoz,
a pokusil se je opravit. Nûjak˘ ãas jsem
strávil zji‰Èováním závad a laborováním
s ãásteãnou opravou, ale nakonec jsem
zjistil, Ïe oprava není dobr˘m ﬁe‰ením.
Bylo mû jasné, Ïe situaci vyﬁe‰í pouze
zhotovení nov˘ch vzdu‰nic. PÛvodní totiÏ byly nepromy‰lené a celkem dost po-

☎ 606 931 795

Máte pravdu, ale tehdy hrálo velkou
roli mé nad‰ení, vûnoval jsem tomuto
dílu obrovské mnoÏství ãasu. I kdyÏ nûkteré díly odebírám od dodavatelÛ, tak
naprostou vût‰inu si vyrábím sám, vãetnû elektronické ãásti. Nûkteré souãástky
jsou m˘mi vlastními nápady vylep‰ené,
nebo zcela novû vyvinuté, coÏ pﬁispívá
k lep‰ímu chodu varhanního stroje a také k jeho vût‰í Ïivotnosti. Je pravda, Ïe
vût‰ina varhanáﬁsk˘ch firem má specialisty na rÛzné druhy komponent a hlavnû vyuÏívají subdodavatele. Já varhany
nejen sám postavím z komponent, které
si sám vyrábím, ale také sám provádím
intonaci. To je asi nejzajímavûj‰í ãinnost, která spoãívá v
úpravû hlasu jednotliv˘ch pí‰Èal tak, aby v˘sledn˘ zvuk rejstﬁíkÛ
mûl správnou barvu,
harmonii a sílu. Je tﬁeba
zvuk a jeho intenzitu
sladit s akustikou prostoru, ve kterém jsou
varhany umístûny. Práce
intonéra je právem povaÏována za vrcholné
umûní ﬁemesla. Není to
tedy ladûní, které se provádí aÏ nakonec a jedná
se jiÏ o rutinní záleÏitost.

Varhany v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brnû.

Varhanáﬁ Pavel PlhoÀ.

zakázku jsem získal zde, v Doubravici
nad Svitavou, kde navíc vedu chrámov˘
sbor vyznaãující se velkou obûtavostí.
Z va‰eho vyprávûní je poznat, Ïe dûláte práci, která je zároveÀ i va‰ím koníãkem a Ïe ji dûláte s láskou. Co vás nejvíce pﬁi práci tû‰í a co vám naopak vadí?
Nejvíc mû potû‰í, kdyÏ je dílo hotové
a historick˘mi prostory kostelÛ a chrámÛ se nese velebná hudba varhan, které
dokáÏí ti‰e ‰eptat jemné tóny, stejnû jako bouﬁit v monumentálním, majestátním chóru. Samozﬁejmû mû tû‰í, kdyÏ
se zvuk m˘ch varhan líbí obyãejn˘m lidem, nejen odborníkÛm.
Co mnû vadí? V poslední dobû se setkávám ãasto s názory rÛzn˘ch „odborníkÛ”, se kter˘mi se nemohu ztotoÏnit.
Jedná se o to, Ïe nerespektují fakt, Ïe i ve
varhanáﬁství jsou rÛzné smûry v˘voje.
Mnozí se dost násilnû snaÏí uchovat v kostelích pÛvodní varhany, které nemají patﬁiãn˘ zvukov˘ rozsah a jsou postaveny v˘hradnû na mechanickém ovládání.
Zatímco v˘mûnou za nov˘ varhanní stroj
s více rejstﬁíky, kombinacemi, mechanickou nebo i elektropneumatickou trakturou, lze získat mnohem praktiãtûj‰í nástroj. Tito „odborníci” prosazují jen staré
postupy a hledají pouze krásy baroka; jsou
to vût‰inou teoretikové, kter˘m chybí
vlastní manuální zruãnost, kterou si kompenzují kritizováním ﬁemeslníkÛ, kteﬁí
mají svÛj vlastní styl. To je ale jen pﬁechodn˘ jev, kter˘ se bûhem ãasu zmûní.
Pﬁipomíná mi to pohádku Císaﬁovy nové
‰aty; do doby procitnutí jeho pochlebníci
také obdivovali krásné, neexistující ‰aty.

Jaké jsou va‰e dal‰í
realizovaná díla?
Bylo toho pomûrnû
hodnû, namátkou se
jednalo o varhany v kostelích v Lukavici,
Ivanãicích, Blansku,
poutním kostele Montserrat u Slavonic, Heﬁmanovû, Újezdu u âerPane Plhoni, dûkuji za rozhovor
né Hory a nyní dokonãuji varhany v Budi‰ovû a pﬁeji Vám hodnû úspûchÛ ve Va‰í zau Tﬁebíãe a v Mikulo- jímavé práci.
Petr Hanáãek
vicích u Znojma. Dal‰í
Foto: ph, archiv P. Plhonû
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Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko
DoplÀkové programy ãinnosti PPP Blansko
Rodiãe, vychovatelé i uãitelé chtûjí
zcela urãitû pro dítû jen to nejlep‰í.
SnaÏíme se, aby byly na‰e dûti schopny
zvládat bûÏné i nároãné situace se smyslem pro zodpovûdnost. Individualitu dítûte mÛÏeme podpoﬁit také vhodn˘m
v˘bûrem odpoledního programu. PPP
Blansko nabízí novû od ledna 2014
sv˘m klientÛm intervenãní programy.
Program KUPOZ je urãen pro dûti ve
vûku 8-12 let. Jedná se program zamûﬁen˘ primárnû na rozvoj pozornosti, dûti
s ADHD, mohou jej v‰ak absolvovat
i dûti s pomalej‰ím psychomotorick˘m
tempem ãi dûti s neurotick˘mi potíÏemi.
Cel˘ program je koncipován tak, aby
byl vyuÏiteln˘ i pro dûti bez v˘raznûj‰ích potíÏí. Celkovû pomáhá k lep‰í soustﬁedûnosti, zrychlení psychomotorického tempa, rozvoji vztahu rodiã – dítû
(zlep‰ení rodinného klimatu), dítû se uãí
pravidelné práci a lep‰ímu pﬁístupu k ní.
Dochází také k celkovému zklidnûní dítûte, záÏitku z úspûchu a pozitivnímu
ovlivnûní ‰kolní práce a v˘sledkÛ. Po dobu 15 t˘dnÛ pracuje v domácím prostﬁedí
rodiã s dítûtem (cca 20 minut dennû),
1 x 14 dní probíhá konzultace a instruktáÏ u psychologa v pedagogicko-psychologické poradnû (termín stanoven dle
dohody s rodiãem). Hlavní zásadou programu je celkovû pozitivní pﬁístup k práci, dítû tak není pod v˘konov˘m tlakem.
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Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko,
Nad âertovkou 17 sídlí v budovû Základní ‰koly.
Zodpovûdn˘m odborníkem je PhDr.
Martina ·vancarová.
Primárnû preventivní program KUPREV je urãen˘ pro dûti od 4-8 let.
Cílem programu je zabránit vzniku rizikové skupiny tzn. dûtí s adaptaãními
problémy. Lze ho vyuÏít u v‰ech dûtí,
zejména ale u dûtí s dysfázií, ADHD
a také u dûtí s hraniãním intelektem nebo mentálním postiÏením, je dobﬁe vyu-

prosinec 2013

Ïiteln˘ i u dûtí z národnostnû smí‰en˘ch
manÏelství. Program je párov˘, je sestaven pro dvojici rodiã-dítû. Poskytuje dítûti orientaci v ãase, prostoru a zejména
orientaci vlastní osobou, dítû získává
orientaci sociální a informaãní, umoÏÀuje dítûti bezproblémov˘ start ‰kolní docházky, zlep‰uje komunikaci mezi rodiãem a dítûtem. Délka trvání je cca 16
t˘dnÛ, 1 x za t˘den minimálnû hodinu.

Délku programu lze individuálnû pﬁizpÛsobit potﬁebám dítûte a ve spolupráci se speciálním pedagogem Mgr. Janou
Klusákovou.
Rozvojové skupinky pro dûti mlad‰ího ‰kolního vûku jsou urãeny ÏákÛm,
kteﬁí mají obtíÏe s navazováním vztahÛ,
komunikací ve skupinû nebo jiné potíÏe,
které jim komplikují plnohodnotné zapojení do dûtského kolektivu. DÛraz je
kladen na podporu rozvoje sociálních
a komunikaãních kompetencí prostﬁednictvím komunitní práce ve skupinû, her
a aktivit vyuÏívajících prvky dramaterapie, arteterapie nebo muzikoterapie.
Frekvence setkávání je plánována 1x za
t˘den po dobu 8 t˘dnu v rozsahu 90
min. na jedno setkání. âinnost skupiny
zaji‰Èují Mgr. Michaela Ra‰ková a Mgr.
Jana Burdová.
Rodiãe na‰ich klientÛ mohou kontaktovat emailem nebo telefonicky v˘‰e
uvádûné odborníky jednotliv˘ch nabízen˘ch programÛ, zjistit si bliÏ‰í informace a popﬁípadû pﬁihlásit své dítû k pravidelné úãasti.

www.poradna@pppblansko.cz
Tel.: 516 417 431
pracovní doba 7.30 – 16.00
Kolektiv pracovnic OPPP Vy‰kov,
pracovi‰tû Blansko
Foto: Martin Polick˘
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NEW Transit Custom

• OBUV
SUPER CENY
pánská, dámská a dûtská
• PÁNSKÁ MÓDA
‰ití pánsk˘ch a dûtsk˘ch oblekÛ
na míru, kabáty, ko‰ile, kravaty, pásky
a svatební vesty

2,2 T
DCi motor:
100P
S, 6s
ce
t. ma
od 3
n.
89.9 na:
00 K
ã
bez

DPH

• OPRAVA OBUVI
opravy obuvi a kabelek, natahování obuvi

vcik@rasino.cz • tel.: 602 486 331, Ra‰ino a.s., KU¤IM, Brnûnská 1085

Janáãkova 2, Boskovice
tel.: 777 786 210
Po - Pá 9 - 17
So
9 - 1130

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

AKCE: KOÎENÉ DÁMSKÉ LODIâKY - V¯PRODEJ OD 400 Kã

www.lizna.cz

SCIENCES and ARTS

Zaãátek listopadu byl i zaãátkem jiÏ
druhého velkého projektu Gymnázia
Rájec-Jestﬁebí pod znaãkou Comenius,
tentokrát je projekt zamûﬁen na provázanost vûdy a umûní. Pﬁijeli studenti, kteﬁí
byli ubytováni v rodinách a uãitelé z 5 zemí, a to z Francie, Finska, ·panûlska,
Itálie a Nûmecka. První t˘denní setkání se
konalo u nás od 3. do 10. listopadu a nastartovalo tak dvouletou mezinárodní spolupráci.
První den jsme zaãínali ráno ve ‰kolní
tûlocviãnû, kam se na na‰e hosty pﬁi‰la podívat celá ‰kola. Probûhlo oficiální zahájení t˘dne na‰ím panem ﬁeditelem a paní
profesorkou Pernicovou, která cel˘ projekt pﬁipravila. Poté nastal ãas, aby se nám
pﬁedstavili na‰i hosté. Úãastníci z kaÏdé
zemû mûli pﬁipravenou krátkou prezentaci
o svém regionu, ‰kole a o nich samotn˘ch.
Po prohlídce ‰koly ve skupinkách, kdy se
zahraniãní studenti uãili ãesky, jsme se naobûdvali a vydali autobusem do Ole‰nice,
kde nás ãekala zajímavá exkurze v modrotiskové dílnû. Po konci programu ‰el nûkdo do aquaparku, jin˘ do restaurace nebo
mûli vlastní program v rodinách.
V úter˘ jsme ale museli vstávat brzo,
protoÏe v 7 hodin byl odjezd od ‰koly do
Prahy. Nav‰tívili jsme Akademii v˘tvarn˘ch umûní a pro‰li jsme se Prahou, abychom si prohlédli její architekturu.
Zamûﬁili jsme se napﬁíklad na KarlÛv most
nebo Tanãící dÛm, tedy na budovy, které
jsme pﬁedtím posuzovali z hlediska spojení vûd a umûní v pracovních listech.
Stﬁedeãní dopoledne bylo váÏnû pﬁínosné
a zábavné. KaÏdá skupina mûla pﬁidûlen˘

jeden obrázek nûjakého
umûleckého díla, kter˘
byl rozstﬁíhan˘ na
kousky, a musela ho
sloÏit. âtyﬁi ãásti ale
chybûly, takÏe jsme je
museli domalovat barvami. AspoÀ z malé
ãásti jsme si tak vyzkou‰eli restaurování
umûleck˘ch dûl. Celou
aktivitu si pro nás pﬁipravila na‰e paní profesorka Honzátková.
Odpoledne jsme se
vydali do Blanska, kde
jsme se mohli podívat
i do vûÏe kostela nesoucího unikátní zvon.
Pokraãovali
jsme
Na‰e projektová skupina.
v národnostnû smí‰en˘ch skupinách a na
nûkolika stanovi‰tích ﬁe‰ili úkoly zamûﬁe- V‰ichni se oblékli do spoleãenského obné samozﬁejmû na vûdu a umûní. leãení, upravili se a v‰e mohlo zaãít.
Pﬁiznáváme, najednou si v Blansku v‰ímá- Tanãili jsme rÛzné tance, napﬁíklad jive,
me vûcí, které nás nikdy dﬁív nenapadly. cha-chu nebo tﬁeba ãeskou polku. Dobﬁe
Víte tﬁeba, kolik je na námûstí litinov˘ch jsme se bavili, takÏe tahle ãást programu
mûla obrovsk˘ úspûch jak u ãesk˘ch, tak
soch? My teì známe jejich detaily.
Ve ãtvrtek ráno nám paní Pernicová u zahraniãních studentÛ.
Pátek, poslední spoleãnû stráven˘ den,
pﬁedvedla spojení vûdy a umûní v origami. Pozdûji jsme v‰ichni vyrazili do zaãal prezentacemi na téma „Akustika –
Brna. Po cestû byla krátká zastávka na fyzika v praxi” a „Moravsk˘ kras”, nav‰típrohlídku Staré hutû Josefov u Adamova. vili jsme Punkevní jeskynû, vybarvovali
Dal‰í exkurze na téma restaurátorství ná- mandaly, kaÏd˘ jak chtûl, v klidu a pohosledovaly v Brnû na restaurátorské ‰kole dû. Mandaly dokáÏou vypovídat o na‰í poa na Masarykovû univerzitû. I po vyãer- vaze a náladû a podle vznikl˘ch kruhÛ se
pávajícím dni se v‰ichni tû‰ili na dlouho dá usuzovat na to, Ïe pﬁítomni byli pozioãekávan˘ veãer - na lekci v taneãních. tivnû naladûní lidé. To jsme tu‰ili, t˘den

skoro konãil a atmosféra celé skupiny byla úÏasná. Následovaly chemické pokusy,
které se v‰em líbily. Navazovaly na téma
ohÀostrojÛ – opût spojení vûdy a umûní.
Po obûdû jsme nav‰tívili zámek v RájciJestﬁebí, pﬁed kter˘m jsme pak udûlali
skupinové foto.
Veãer jsme se v‰ichni se‰li ve ‰kolní tûlocviãnû. Studenti shrnuli cel˘ vydaﬁen˘
t˘den v krátk˘ch prezentacích. Také jsme
si zde zazpívali známou ãeskou píseÀ
„Pr‰í, pr‰í, jen se leje”, kterou na‰i zahraniãní kamarádi zdatnû zvládli. V‰ichni se
samozﬁejmû nejvíce tû‰ili na chvíli, kdy
zaãne degustace a ochutnají v‰e, co ostatní pﬁipravili. Na speciální pﬁání studentÛ
se opakovanû tanãil v‰emi oblíben˘ tanec
z taneãních, jeho jméno je autobus.
Zahraniãní studenti i uãitelé obdrÏeli certifikáty o úãasti a dárky, které mûly velk˘
úspûch. Napﬁíklad triãko, na kterém je slovo „COMENIUS” vytvoﬁené písmeno po
písmenu z tûl v‰ech úãastníkÛ, studentÛ
i uãitelÛ.
V nedûli nastal ãas louãení. Obãas
ukápla nûjaká ta slza, fotily se poslední
spoleãné fotky. Poslední objetí a nastupuje se do autobusu smûr Leti‰tû Praha, kaÏd˘ do toho svého domova.
V‰ichni do jednoho jsme se vraceli domÛ nad‰ení z uplynulého t˘dne, bûhem
kterého jsme si nejen stoprocentnû zlep‰ili angliãtinu, ale hlavnû navázali nová
pﬁátelstvíJ
N. Juﬁíková, A. Jevická
3. roãník, Gymnázium Rájec-Jestﬁebí
Foto: archiv ‰koly

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.

FIRMA

PA¤EZ
ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE
DERATIZACE●DESINSEKCE●DESINFEKCE
mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

☎ 606 931 795

prodej domácích elektrospotﬁebiãÛ • prodej a montáÏ satelitní techniky
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IN MEMORIAM KARLA MÍâKA
Dne 7. Listopadu t.r. zemﬁel ve vûku 82 let blanensk˘ rodák pan Ing. Karel Míãek. Bylo to
dÛsledkem nezavinûného zranûní v silniãním provozu. Ke krizovému stavu a úmrtí do‰lo po dlouhodobém léãení.

Karel Míãek získal základní vzdûlání
v Blansku, poté vystudoval I. Státní
prÛmyslovou ‰kolu v Brnû. Pracoval jako konstruktér v místním podniku âKD
a v Adamovsk˘ch strojírnách. Od mládí
se zajímal o letectví, nejprve zaãal stavût modely letadel, pozdûji se stal aktivním sportovním letcem. Své znalosti
v uvedeném oboru uplatnil rovnûÏ ve
vojenské sluÏbû, a to jako meteorolog.
Je známo, Ïe pﬁíznivé klimatické podmínky jsou dÛleÏité zejména pro leteck˘ provoz. Pﬁi testech na leteckém simulátoru splÀoval podmínky – tzn., Ïe
mohl absolvovat v˘cvik na pilotování
stíhacích proudov˘ch letadel.
Vzhledem k nepﬁíznivé kádrové politice (jeho otec b˘val Ïivnostníkem) ode‰el do emigrace v sousedním Rakousku.
Nejdﬁíve pÛsobil jako taxikáﬁ. V oboru
mûl praxi z dﬁívûj‰ích let, kdy u nás vyuãoval v auto‰kole zájemce o ﬁidiãsk˘
prÛkaz. Pozdûji pracoval v konstrukci
jedné rakouské firmy a po ãase si zaloÏil
vlastní konstrukãní kanceláﬁ. Z nastﬁádan˘ch financí si poﬁídil také obytn˘
dÛm. Jako tisíce dal‰ích emigrantÛ byl
tehdy odsouzen „za nedovolené opu‰tûní republiky” nepodmínûnû na tﬁi roky

Ing. Karel Míãek v kokpitu svého letadla KIT-FOX.
do vûzení a majetek emigrantÛ byl státem zabaven.
Roku 1989 do‰lo k zásadním politick˘m zmûnám a Karel Míãek se opût
pﬁestûhoval do Blanska. Tehdy byl jiÏ

v seniorském vûku a mohl se mj. zase
vracet ke sv˘m zálibám. Létal na vûtroních a poﬁídil si ultralehk˘ letoun
KIT-FOX. Vûnoval se modelaﬁení, postavil ﬁadu moderních letadélek s elek-

trick˘m vrtulov˘m pohonem, ﬁízen˘ch
na dálku prostﬁednictvím rádiov˘ch
signálÛ.
Jako pﬁedseda Rady star‰ích âeskoslovenské církve husitské se mj. podílel na
rozsáhlé charitativní ãinnosti, pÛsobil kupﬁ. pﬁi sbûru o‰acení pro nemajetné obãany, akcemi tzv. „adopce na dálku” podporoval mládeÏ i seniory na Ukrajinû finanãními i vûcn˘mi dary apod. Vzhledem
k tomu, Ïe jiÏ nemûl v rodinû blízké pﬁíbuzné, stal se pﬁíkladn˘m donátorem jmenované církve. Sv˘m odkazem tak pﬁispûl
k zachování tradiãních duchovních a morálních hodnot. Znaãn˘ finanãní obnos
vûnoval na charitativní úãely a na ochranu v˘jimeãn˘ch historick˘ch památek.
V dne‰ní dobû je to opût chválihodn˘ pﬁíklad – tj. realizace humanitních ideálÛ,
které propagoval T. G. Masaryk.
Pﬁátelé a známí si uchovají na Karla
Míãka urãitû nejlep‰í vzpomínky – na
chvíle, které s nimi proÏíval pﬁi rÛzn˘ch setkáních, kupﬁíkladu v místním
klubu MKD – LIPKA. Pﬁipojme se na
závûr také tradiãním rãením: „NechÈ je
mu zemû lehká a jeho du‰e odpoãívá
v pokoji!”
Text a foto: STAM

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM
➨ Prodám levnû chemicky nestﬁíkaná jablka.
Tel.: 516 416 675.
➨ Prodám garáÏ (PREFA) s elektﬁinou
– staré Blansko za zastávkou Blansko mûsto.
Cena 135 000 Kã. Tel.: 774 400 400.
➨ Prodám stavební rozvadûã. Cena dohodou,
tel.: 737 428 696.
➨ Prodám garáÏ u âD Blansko mûsto.
El. 220/380V. Tel.: 516 414 842, 728 779 760.
➨ Prodám 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, nov˘ pﬁístﬁe‰ek + kuchyÀka. Anténa + setobox. Cena dohodou,
pﬁi rychlém jednání sleva. Tel.: 777 555 272, e-mail: ivakoutnikova@seznam.cz.
➨ Prodám dámsk˘ dlouh˘ koÏich. Zánovní,
cena dohodu. Velikost 42, tel.: 777 555 272.
➨ Prodám televizor OVP 52 cm, 5 let star˘,
málo pouÏívan˘ vãetnû setoboxu. Cena dohodu,
tel.: 702 619 984.
➨ Prodám novou vloÏku do prÛtokového ohﬁívaãe
PO 35. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
➨ Prodám nov˘ kufﬁíkov˘ ‰icí stroj zn. Loyd
– levnû. Tel.: 608 424 265.
➨ Prodám levnû sbírku ãasopisu Stadion,
1971-1979 – vyvázané do knih. Tel.: 739 066 462.
➨ Prodám 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, pedikúru apod.
Tel.: 608 635 406.
➨ Louka se stromy blízko Kuﬁimi, pﬁes 3300 m2,
ovocn˘ sad neoplocen˘, v chrán. oblasti, nemoÏno stavût, pro pûstování. Za 125 tis. Kã. Tel.:
605 529 478.
➨ Prodám 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
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150x120 cm s ventilací. Ceny dohodou. Info na
tel.: 608 889 821.
➨ Prodám garáÏ v Blansku - Podlesí,
zateplená, 199 tis. Kã.Tel.: 605 529 478.
➨ Prodám Ford FOCUS 2.0i, nová STK,
eko uhrazeno, rok 98, hatchback, za 27 tisíc Kã.
Tel.: 777 079 911.
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook
zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, v˘born˘ stav, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 249.
➨ Klasick˘ siln˘ dalekohled 16x50
za v˘hodnou cenu! Prodám zcela nov˘ kvalitní
nûmeck˘ dalekohled, je urãen zejména pro myslivce a k pozorování pﬁírody. Cena jen 1900 Kã.
Na dobírku. Vhodné i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723
509 549.
➨ Elektrick˘ paralyzér - vzhled mobilu
- v˘kon 1200000V - nepostradateln˘ ochránce
na veãerních procházkách, na cestû z práce apod. Nov˘, nepouÏit˘, s vestavûnou svítilnou.
Orig. balení, cena 390 Kã. Za‰lu i na dobírku.
Tel.: 723 509 549.
➨ Hvûzdáﬁsk˘ dalekohled - teleskop
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava
vãetnû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig.
balení, cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269.
➨ Prodám automatickou praãku
Zanussi fl 503, ledniãku Ardo, obû 100% funkãní,
cena 1000,-/praãka, 2000,- ledniãka, dohoda
moÏná. Boskovice, tel.: 608 078 613.
➨ Praãku BOSCH WFCX 2060, hl. 45 cm,
náplÀ 4kg, indikaãní displej, r. v˘r. 2004, manuál,
funkãní. Cena 1500,- Kã, pﬁi rychlém jednání
moÏná sleva. Tel.: 603 158 192.
➨ RD ve Vranovû n. Dyjí, vhodn˘
i k celoroã. rekreaci, v klidném prostﬁedí u lesa(500m od pﬁehrady). Celk. plocha 382m2,z toho obyt.110m2. El.,voda, topení plyn. 4 místn.
(z toho 2 obyt. kuchynû), obytné podkroví, balkon, 2 koupelny s WC, komora. U RD hosp. budova, uÏívaná jako garáÏ. Cena (po slevû): 1.098
000Kã, dal‰í sleva moÏná. DÛvod prodeje-stûhování. Tel.: 603 527 162, 608 548 590.
➨ Prodám byt v OV 1+1 s lodÏií
v Boskovicích. Cena 800 000.RK nevolat. Tel.:
776 389 720.
➨ Prodám Renault Megane combi1.5Dci,
78kw, mod.2008, STK 11/2014, 6 rychlostí,
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abs, klima, el. okna, muzika, taÏné, hagusy, nové oleje, filtry, rozvody, Ïhaviãe, pal. filtr, brzd.
desky aj. Spotﬁeba 5 l nafty, cena 105 000 Kã.
Koupeno v âR letos, po 1. majiteli. Tel.: 607
860 090.

KOUPÍM
➨ Koupím staré stolaﬁské a ãalounické materiály
d˘hy, ﬁezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717.
➨ Koupím pohlednice,
zápalkové a fezové nálepky. Studen˘, Lidická 23B,
Brno. Tel.: 533 400 216, 739 130 854. Volat nejlépe veãer, 19- 21 hodin.
➨ Koupím garáÏ v Blansku
v blízkosti ulice Erbenova a 9.kvûtna, moÏnost i v˘mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.:
723 886 646.
➨ Koupím 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.
➨ Koupím dÛm na Blanensku z dÛvodu
stûhování, do 2.500.000,-. Tel.: 739 967 377.
➨ Rodinná farma koupí zemûdûlské pozemky,
region Letovicko, tel.: 732 287 368.
➨ Koupím zachovalou Felicii, dobr˘ techn. stav,
ne tmavé barvy. Pi‰te prosím údaje o autû a odkud jste formou SMS na 732 756 634 nebo na
mail feora@centrum.cz.
➨ Hledám ke koupi byt 2+1 (3+1)
nejlépe v okolní obci okr. Blansko ( Jedovnice,
Sloup, Rájec a pod.). Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím li‰tovou sekaãku Mf 70
- pﬁíslu‰enství vítáno. Platba hotovû, tel.: 605
895 712.

NABÍZÍM
➨ Pﬁipravím na státní maturitu z matematiky,
stﬁedo‰kolská profesorka, tel.: 721 319 572.
➨ Douãím matematiku studenty S·
vãetnû pﬁípravy ke státní maturitû i Ïáky Z·. Jen
v Boskovicích, tel.: 737348136.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti Píseãná
(4.p. s v˘tahem, dÛm po rekonstrukci - nová lodÏie,
plastová okna). Cena: 8.000,- Kã vãetnû inkasa.
Volné od 1/2014. Tel. 775 116 154 (po 17.hodinû).
➨ Pronajmu RD 4+1 v LaÏanech, zaﬁízen˘,
podsklepen˘ s dílnou, ve v˘borném stavu. Nová
kuchyÀ 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.
➨ Nabízím ãistokrevná ‰tûÀata
nûmeckého kﬁepeláka barvy hnûdé (fenky).
Rodiãe s PP, ‰tûÀata bez PP. Odbûr bûhem prosince. Cena dohodou. Mob.: 776 804 591 mail:
viple@centrum.cz
➨ Nabízím pﬁátelství, pomoc a
v pﬁípadû zájmu i bydlení v samostatném bytû rodinného domu osamûlé osobû, která nikoho nemá. Tel. 776 756 472.
➨ Potﬁebujete pohlídat dûti
nebo je zavést do ‰koly a krouÏkÛ? Ozvûte se dÛchodkyni s dlouholetou praxí v mateﬁské ‰kole,
která ráda vypomÛÏe s hlídáním. Podrobnosti na
tel. 774 552 464, pouze Boskovice.

HLEDÁM
➨ PKdo daruje koupelnovou skﬁíÀ ‰.35 cm,
v˘‰ka do 170 cm. Jen v Blansku nebo blízkém
okolí. Dûkuji, nabídky na mail: rybackovalenka@email.cz.

SEZNÁMENÍ
➨ 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.
➨ Pohodová Ïena 59/159/61blond,
nekuﬁaãka, hledá muÏe. Spoleãn˘ ãas na chatû,
zahrádce, turistice. Vedu normální Ïivot s pozitivním my‰lením. mery-an@seznam.cz

www.listyregionu.cz
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Odborníci bijí na poplach: ﬁemesla jsou na vymﬁení
Stﬁední ‰kola stavebních
ﬁemesel
v Brnû – Bosonohách
vzdûlává ﬁemeslníky
mnoha stavebních
oborÛ. Zedníky, truhláﬁe, pokr˘vaãe nebo ãalouníky. „Právû
ãalounictví
nebo
umûlecká truhlaﬁina
jsou krásné obory na
pomezí ﬁemesla a
umûlecké ãinnosti,
uplatnûní v nich najdou také dívky,” ﬁíká
Ing. Josef Hypr, ﬁeditel Stﬁední ‰koly stavebních
ﬁemesel Studenti Stﬁední ‰koly stavebních ﬁemesel se mohou vyuãit
tﬁeba ãalouníkem.
v Brnû-Bosonohách.
Av‰ak kvÛli zmen‰ujícímu se zájmu o studium ﬁemesel, kter˘ ké firmy LD Seating, která dodává
firmy i ‰koly potvrzují uÏ nûkolik let, je kanceláﬁské a konferenãní Ïidle do cedobr˘ch ãalouníkÛ v poslední dobû jako lé Evropy. Pro svoji rostoucí firmu po‰afránu. Odborníci na vzdûlávání a trh tﬁebovala spolehlivého ãalouníka,
práce upozorÀují, Ïe na ãeském trhu akut- dlouho v‰ak najít nemohla. Obrátila se
nû chybí aÏ 20 000 absolventÛ odborn˘ch proto právû na Stﬁední ‰kolu staveb‰kol. Zruãn˘ch ﬁemeslníkÛ ub˘vá s tím, ních ﬁemesel, se kterou dlouhodobû
jak stárnou, a noví na trh ze ‰kol prostû spolupracuje a kterou kaÏd˘m rokem
nepﬁicházejí. Kdo se pokou‰el sehnat tﬁe- opou‰tí kolem pûti absolventÛ ãalouba právû dobrého ãalouníka, mÛÏe potvr- nického ﬁemesla. Díky doporuãení
‰koly tak v její boskovické firmû na‰el
dit, Ïe jde o úkol takmûﬁ nadlidsk˘.
Se stejn˘m problémem se pot˘kala práci jeden ze ‰ikovn˘ch absolventÛ,
i Jitka Hurábová, majitelka boskovic- vzdûláním nejen ãalouník, ale také

☎ 606 931 795

truhláﬁ. BosonoÏská ‰kola totiÏ sv˘m
ÏákÛm umoÏÀuje získat bûhem standardního tﬁíletého studia v˘uãní list
v jednom oboru a ve zkráceném studiu
bûhem dal‰ího jednoho roku dodûlat
i druh˘ v˘uãní list v dal‰ím ﬁemesle.
Tento pﬁíbûh s dobr˘m koncem naznaãuje, Ïe firmy – jako je ta Jitky
Hurábové – o zruãné absolventy mají
zájem. Aby se opût v âesku naplnila
pﬁísloví, Ïe ﬁemeslo má zlaté dno nebo zlaté ãeské ruãiãky, nestaãí ov‰em
jen motivovat nové studenty k nástupu do ‰kol, kde je technická ﬁemesla
nauãí. To se totiÏ neobejde bez vysoce odborn˘ch a kvalifikovan˘ch pedagogÛ, takov˘ch, kter˘m není cizí
neustálé sebevzdûlávání a rychlé
tempo souãasného technologického
v˘voje. „Garantuji, Ïe rodiãe a pﬁedev‰ím Ïáci v na‰í ‰kole zrovna takové
Vyrábût pak mohou tﬁeba takov˘
kantory a mistry najdou,” upozorÀuje nábytek, jako je interiérová Ïidle Everyday
Ing. Josef Hypr, ﬁeditel Stﬁední ‰koly
od boskovické firmy LD Seating.
stavebních ﬁemesel v Brnû-Bosonohách. A pﬁidává dal‰í doporuãení ro- ma LD Seating tady v Boskovicích.
diãÛm: „Pﬁi v˘bûru ‰koly je dÛleÏité
Adriana Hollandová
dbát na to, aby uÏ v rámci v˘uky
Foto: archiv S·S¤ Bosonohy a LD Seating.
studenti absolvovali odbornou praxi.” Bez „praxe” totiÏ nejsou koláãe. www.soubosonohy.cz
Navíc platí, Ïe firmy, u nichÏ student absolvuje odbornou praxi, mohou po vyuãení ãi maturitû nabídnout uãni zamûstnání. Tﬁeba jako fir-

roãník II

ãíslo 11

prosinec 2013

(Komerãní sdûlení)

¤emesla jsou na vymﬁení, bijí na poplach titulky v novinách. A druh˘m dechem dodávají, Ïe aby ﬁemeslo neza‰lo na
úbytû, je potﬁeba nastartovat spolupráci stﬁedních odborn˘ch ‰kol s firmami. Pro pﬁíklady dobré spolupráce firem
a ‰kol nemusíme chodit daleko, jeden takov˘ máme pﬁímo u nás v Boskovicích.
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ELEKTRO OPRAVNA

PRODEJ A ZNAâKOV¯
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotﬁebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...
P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Ser vis • Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod.
Mobil: 733 318 860, 737 274 760

Dal‰í dvû domácí v˘hry
blanensk˘ch basketbalistek
Blanenské dorostenky v soutûÏi OP
U17 se po dvou domácích vítûzstvích
nad Ti‰novem vypoﬁádaly také s dal‰ím soupeﬁem. Tentokrát pﬁehrály ·lapanice a upevnily svoji pozici v ãele
tabulky. Hráãky Blanska, pﬁestoÏe byly v utkání domácím druÏstvem, se
musely vypoﬁádat se zmûnou prostﬁedí, protoÏe hala âKD, kde hrají vût‰inu sv˘ch domácích utkání, byla pro
tentokrát obsazena. Utkání se tak hrála ve druhé blanenské hale na ASK.
V úvodu zápasu dûlalo blanensk˘m
hráãkám problémy se pﬁizpÛsobit a po
první ãtvrtinû prohrávaly o 3 body.
Poté se ale pﬁedev‰ím díky lep‰í obranû dostaly do vedení a v poloãase jiÏ
vedly o 8 bodÛ. Od té doby svÛj náskok zvy‰ovaly a na konci se radovaly
z vítûzství o 20 bodÛ.

roãník II

ãíslo 11

RENOVACE DVE¤Í A ZÁRUBNÍ
renovujeme dﬁevûné dveﬁe, zárubnû, dobov˘
nábytek, loÏnice a trezory

povrchové úpravy
lakování, moﬁení, fládrování, stﬁíkané hmoty
Rájeãko, námûstí 9. kvûtna 87
MIROSLAV SLEZÁK

604 150 378

Druhé utkání jiÏ bylo od zaãátku v˘hradnû v reÏii blanensk˘ch hráãek.
Blansko v˘bornû bránilo a proti unavenému soupeﬁi se zaãalo více prosazovat
také v útoku a po první ãtvrtinû byl stav
25:0 ve prospûch Blanska. Blansko pak
ale polevilo a pﬁedev‰ím v poslední
ãtvrtinû nechalo soupeﬁe zkorigovat
v˘sledek na koneãn˘ch 72:25.
1. Zápas: BK Blansko x Valosun
Sokol ·lapanice – 67:47. Body domácích: Kﬁapová 12 bodÛ, Mrázková
a Sedláková 10 bodÛ.
2. Zápas: BK Blansko x Valosun
Sokol ·lapanice – 72:25. Body domácích: Sedláková 18, Kﬁapová 10 bodÛ.

prosinec 2013

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

T˘m blanensk˘ch dorostenek U17.

www.listyregionu.cz
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Klub biketrialu v Blansku
vychovává svûtové ‰ampiony
Úspûchy biketrialového klubu v Blansku
uÏ dávno pﬁesáhly hranice nejen republiky,
ale i Evropy. Souãasní úspû‰ní blanen‰tí
jezdci Václav Koláﬁ (pûtinásobn˘ Mistr
svûta, Mistr Evropy a jezdec souãasné svûtové tﬁídy Elite), Martin Kakáã (Mistr
Evropy), Václav Gryc (Mistr Evropy)
a Ondﬁej ·enk (Vicemistr Evropy) jsou zároveÀ i mnohonásobní Mistﬁi âR. V areálu
rekreaãní oblasti Palava se konalo jiÏ nûkolikrát mistrovství svûta; naposledy letos
v ãervenci se zde jel druh˘ závod MS World Biketrial Championship 2013.
V prestiÏní kategorii Elite uteklo „Vashovi”
Koláﬁovi vítûzství jen tûsnû; porazil ho legendární Katálánec Daniel Comas Riera.
Blanensk˘ biketrialov˘ klub si za dobu
své ãinnosti vybudoval povûst kvalitního
poﬁadatele; kromû pravidelného poﬁádání
mistrovství âR uspoﬁádal v roce 1996 ve
spolupráci s brnûnsk˘m klubem ÚAMK
AMK Staré Brno mistrovství svûta, v roce
2006 jiÏ samostatnû mistrovství Evropy
a o rok pozdûji opût mistrovství svûta.
V souãasné dobû vede klub Radim Kakáã,
kter˘ se stará nejen o blanenské jezdce, ale
je také pﬁedsedou sportovní komise biketrialu âR; má na starosti celou reprezentaci âeské republiky.
Zeptal jsem se Radima Kakáãe na historii biketrialu v Blansku; odpovûdûl:
Pﬁed 25 lety pﬁi‰el ze ·panûlska k nám
do âeskoslovenska sport, kter˘ se provozoval na mal˘ch speciálnû upraven˘ch kolech
- cyklotrial. Vzhledem k tomu, Ïe taková
kola ze zahraniãí byla drahá a v podstatû
pro ãeskoslovenského obãana nedostupná,
zaãal se v˘robou zab˘vat státní podnik
Techniasport, kter˘ první stroje vyrobil pod
názvem TC 30 ãi TC 50. Cyklotrial schoval
pod svá kﬁídla tehdej‰í Svazarm. Tak to bylo i v Blansku; pod Svazarmem se tohoto
sportu ujal pan Jiﬁí Hollmann, kterého tento sport zaujal natolik, Ïe se mu zaãal vûnovat spoleãnû se sv˘mi syny. Pan
Hollmann stál nejen u zrodu blanenského
klubu, ale byl i trenérem, kter˘ vychoval

☎ 606 931 795

To bylo pﬁesnû to, co mû sedlo a bavilo první rok jsem se sice také úãastnil nûjak˘ch soutûÏí, ale bez valn˘ch úspûchÛ;
av‰ak uÏ v dal‰ím roce jsem získal medaile.
No a ty medaile zaãaly kaÏd˘m rokem pﬁib˘vat a z domácích soutûÏí jsem postupoval
na evropskou a pak i svûtovou úroveÀ.
Co Vás na tomto divácky pﬁitaÏlivém
sportu baví? Je v tom hodnû adrenalinu?
Já jsem kromû plavání dûlal závodnû také baseball, ten dokonce nûkolik let soubûÏnû s biketrialem. Pak ale zaãaly termíny
soutûÏí obou sportÛ kolidovat a tak jsem
dal pﬁednost biketrialu. Na nûm se mnû líbí
to, Ïe se mÛÏu a musím spolehnout jen sám
na sebe, nejsem vázán na v˘kony ostatních,
tak jako v kolektivním sportu.
Adrenalin pﬁi zdolávání jednotliv˘ch prvkÛ trati urãitû je, ale musím ﬁíct, Ïe tento sport
vÛbec není tak nebezpeãn˘, jak se moÏná
zdá. Jezdec se nauãí na kole nejen skákat, ale
také z nûj vãas odskoãit, kdyÏ se nezadaﬁí.
O nûco víc adrenalinov˘ sport je moÏná freeruning, kterému se také vûnuji a moÏná
i snowboard, na kterém jezdím v zimû.
Martin Kakáã je drÏitelem mnoha diplomÛ a pohárÛ.
mnoho úspû‰n˘ch jezdcÛ, kteﬁí z domácích
i svûtov˘ch závodÛ vozili a vozí cenné trofeje. Mistrovství svûta se mnohokrát zúãastnili bratﬁi Hollmannové a pﬁivezli nûkolik medailí, dále Tadeá‰ ·evãík ãi Milo‰
Zavadil. Vychoval i souãasné ãtyﬁi jezdce
(Koláﬁ, Kakáã, Gryc a ·enk). Po rozpadu
Svazarmu se muselo ﬁe‰it co dál, jak v cyklotrialu pokraãovat. Vût‰inu tûchto svazarmovsk˘ch sportÛ pﬁebíral AâR a ÚAMK;
v roce 1991 poÏádal pan Hollmann o registraci nového subjektu; vznikla organizace pod názvem ÚAMK AMK Blansko –
klub cyklotrialu. Je to jiÏ 22 let, co blanensk˘ klub pod tímto názvem sbírá své úspûchy. V zaãátcích nabral cyklotrial takové
mnoÏství zájemcÛ, Ïe se jezdily okresní
a krajské soutûÏe, kter˘ch se zúãastÀovala
více jak stovka jezdcÛ, kteﬁí postupovali na
Mistrovství âeskoslovenska, nebo pozdûji

âR. V˘kony tehdej‰ích jezdcÛ jsou pro
souãasné závodníky tak trochu úsmûvnou
historii; v souãasnosti je tento sport na daleko vy‰‰í úrovni obtíÏnosti, neboÈ souãasná kola jsou mnohem lehãí a kvalitnûj‰í neÏ
kola vyrobená v Techniasportu.
Mezi úspû‰né závodníky, kteﬁí vozí do
Blanska medaile z celého svûta, patﬁí i syn
- Martin Kakáã. Moje otázka na nûj znûla:
Martine, Vás k biketrialu pﬁitáhl otec?
VÛbec ne, já jsem se k biketrialu dostal
nûkdy ve sv˘ch 8 letech. Pﬁed tím jsem
chodil plavat; pravidelnû jsem trénoval,
ale pﬁestalo mû to bavit. Vzpomnûl jsem
si, Ïe jsme se s tátou byli podívat na MS
v biketrialu v Blansku a Ïe bych to rád
zkusil. Nav‰tívili jsme pana Hollmanna
a v roce 2000 jsem zaãal jezdit a trénovat.

roãník II

Martine, je Vám 21 let, jste mnohonásobn˘ Mistr republiky, Mistr Evropy a ve
svûtovém ‰ampionátu patﬁíte k ‰piãkov˘m jezdcÛm. SoutûÏil jste po celém svûtû, byl jste v Singapuru, Japonsku, mnoho závodi‰È na Pyrenejském poloostrovu
jste nav‰tívil víckrát. Jaké jsou Va‰e plány do budoucna?
Absolvoval jsem Stﬁední zdravotní ‰kolu v Blansku a teì jsem ji doplnil o masérské kurzy. TakÏe to je zamûﬁení, kter˘m
bych se mohl v budoucnu Ïivit; uÏ nyní si
v této oblasti zaji‰Èuji pﬁiv˘dûlky. Ale teì
je‰tû mám pﬁed sebou jasn˘ cíl - získat titul Mistr svûta. Zatím v kategorii senior
a pak je‰tû zb˘vá tﬁída Elite.
Díky za rozhovor a pﬁeji, aby se Vám
tyto cíle podaﬁilo uskuteãnit.

ãíslo 11

Petr Hanáãek
Foto: ph

prosinec 2013
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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
www.salonrischa.cz

Nová dominanta
ve Vískách
Malá víska nedaleko Boskovic bude mít dal‰í
zajímavost, která jistû pﬁiláká milovníky krásy
z ﬁad turistÛ, cyklistÛ a veﬁejnosti.
Tou první je ranã Ohrada s pûkn˘m
posezením, dobr˘m jídlem, minipivovarem a koni. V létû zde ãtveﬁice mlad˘ch
sochaﬁÛ zaãala tvoﬁit postavy betléma,
kter˘ by mûl b˘t sestaven je‰tû do tûchto vánoc. Vybráno bylo krásné místo na
táhlé louce, lemované lesem. LeÏí nad
kostelíkem sv. Michala ze l3.století, kolem je mal˘ hﬁbitÛvek. Vyv˘‰ené místo
neslo zﬁejmû v poãátcích historie obce
tvrz, blízko zemansk˘ dvorec. Dal‰ími
v˘znamn˘mi místy byl ml˘n a jistû nezbytná kovárna. Tyto jednotlivé „vísky”
daly jméno rozrÛstající se vsi-Vísky.
Z roku l568 se doãítáme v archiváliích,
Ïe „pod Pamûtick˘m kopcem leÏící kostel také mûl les” - dal‰í potvrzení fungo-

vání kostela. V˘znamnûj‰ím drÏitelem
byl Jindﬁich Kﬁeck˘ z B˘‰ovce.
Dosti historie, podívejme se, co je uÏ
z rodícího se betléma hotovo.
Materiálem je hoﬁick˘ pískovec, svûtl˘,
lehce do Ïluta aÏ oranÏova. V polovinû
ﬁíjna byla hotová jeskynû s jesliãkami
od Adama Rosy, ovce Báry Kahudové,
andûl, dva králové a postava Ïeny a psa.

Fotografie jsou z krásného slunného
dne, kdy kámen pﬁímo záﬁil. Máte-li
chuÈ na mal˘ v˘let s urãit˘m cílem, pak
Vísky jsou to pravé. Komu by se nechtûlo hledat v mapû, tak z Boskovic se
vyjede smûrem na Knínice, odboãí na
Sudick˘ dvÛr a dál vede silnice pﬁímo
do Vísek.
Text a foto: N. Parmová

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC
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, …)

SLEVY AÎ 30%

Tel.: 607 507 157

Oblastní charita Blansko
dává na vûdomí, Ïe
od 1. – 14. 1. 2014 bude probíhat
tradiãní Tﬁíkrálová sbírka 2014.

Motto: „Se tﬁemi králi jdûme, potﬁebn˘m pomáhejme”
Doprovodné akce:
6. 1. 2014 Tﬁíkrálov˘ ãaj – u Kauflandu v Blansku 9.00 -17.00
9. 1. 2014 Tﬁíkrálové mûﬁení tlaku a cukru – v Boskovicích 9.00-16.00,
více na www.blansko.charita.cz
10. 1. 2014 Tﬁíkrálová diskotéka – Katolick˘ dÛm Blansko 15.30 – 17.30 pro rodiãe
s dûtmi, od 18.00 pro dospûlé
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 13. února 2014, uzávûrka je 3. února 2014.
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