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16. srpna 2013 v pofiadí 9. let toho-
to projektu startoval z Boskovic. Byla
jsem u toho. Ve smluvenou dobu jsem
pfiijela do zahrady pod boskovick˘m
zámkem, kde se bûhem chvíle se‰li
v‰ichni ãtyfii pasaÏéfii plní oãekávání

z nového záÏitku. V‰ichni jsme letûli
poprvé. Bûhem chvíle vjelo do areálu
terénní auto Vzduchoplavební spoleã-
nosti Viktoria s nevelk˘m pfiívûsem.
Po vzájemném pfiedstavení a malém
pro‰kolení jsme byli vyzváni, aby-

chom pfiiloÏili ruku k dílu, a v‰ichni
dohromady jsme chystali na‰e vzdu‰-
né plavidlo… 

Netrvalo dlouho a ná‰ pilot, pan
Mirek Borkovec, obleãen v dobovém
stylovém obleãku, nás vyzval k nástu-
pu do ko‰e. Musím podotknout, Ïe i sa-
motn˘ balón vypadal „Verneovsky”
a celkovû to budilo dojem, Ïe se ãlovûk
vrátil v ãase. Bylo to velmi vzru‰ující
a v‰ichni jsme byli plni oãekávání, co
pfiijde dál… PasaÏéfii balonu Viktoria,
kter˘ se chystal ke svému celkovû
239. letu byli: starosta mûsta Boskovi-
ce Ing. Jaroslav Dohnálek, tiskov˘
mluvãí boskovické radnice Ing.
Jaroslav Parma, novináfisk˘ kolega Jan
a moje maliãkost. 

Po hladkém startu a zji‰tûní, Ïe se ne-
ní ãeho obávat, pfii‰la úleva a nekoneã-
ná nádhera pod námi. Boskovice se po-
malu ale jistû vzdalovaly a pfied námi
byl Mladkov, Svitávka, Kun‰tát. V ba-
lonu panovala milá a pfiátelská atmosfé-

ra, v‰ichni jsme pozorovali okolí, spou-
‰tû fotoaparátÛ cvakaly jedna pfies 
druhou… chvilku jsme letûli tûsnû nad
lesním porostem. ¤íkala jsem si, Ïe
kdybych se naklonila, utrhnu si snad
i ‰i‰ku ze stromu… 

Bûhem letu nám pan Borkovec odpo-
vídal na na‰e otázky, co koho zajímalo. 

Pokraãování textu na stranû 2

Jak fiíkají „balónáfii”, létání je pro nás hlavnû koníãek, ra-
dost a vá‰eÀ.  VÏdycky uÏ se tû‰íme, aÏ zase budeme stou-
pat vzhÛru… V dne‰ní dobû si lidé balónové létání spojují
hlavnû s komercí. Proto se nûkolik balónáfiÛ domluvilo
a spustilo nekomerãní projekt Sto startÛ ze sta ãesk˘ch mûst. 

TRADIâNÍ V¯LOV 
RYBNÍKU OL·OVEC...

- více na str. 14

Sto startÛ z ãesk˘ch mûst
– start ã. 9 z Boskovic

Boskovice jako na dlani.

„Motor” balónu.

VáÏení ãtenáfii, dal‰í zajímav˘ informaãní plakát 
popisující historická data zdravotnictví v Letovicích 

bude oti‰tûn v nûkterém z dal‰ích ãísel ListÛ regionÛ.
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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 •

Pokraãování textu ze strany 1
Víte, Ïe napfiíklad na balón se spotfie-

buje cca 1 km balónoviny (bûÏné ‰ífie
140 cm – info pro ‰vadlenky)? Nití 14 aÏ
28 kilometrÛ, to podle toho, jak˘ má ba-
lon tvar. Nûkdy jsou to reklamní balony
rÛzn˘ch postaviãek a podobnû… Balón
s ko‰em mûfií cca 22 metrÛ, bez ko‰e 18
metrÛ na v˘‰ku a 14 metrÛ na ‰ífiku.
Nov˘ balón pro maximálnû pût pasaÏérÛ

a pilota pfiijde cca na milion korun. Ko‰e
se dûlají rÛzn˘ch rozmûrÛ pro rÛzn˘ po-
ãet osob, zaãátku balónového létání vé-
vodí rok 1783 a Francie. Létá se cca do 1
km nadmofiské v˘‰ky a prÛmûrné ochla-
zení je 0,6 stupnû Celsia na 100 metrÛ
v˘‰ky. Mohu ale potvrdit z vlastní zku‰e-
nosti, Ïe není potfieba se na let pfiioblé-
kat, teplota je skoro stejná jako na zemi,
uÏ i díky hofiákÛm, které vyluãují teplo,
takÏe se rozdíl teploty vÛbec nepozná.
Po roce nebo po odlétání 100 hodin mu-
sí balón do továrny na kontrolu, aby by-
lo v‰e v pofiádku a lety byly bez jak˘ch-
koliv problémÛ a „s pfiistáním zaruãe-
n˘m”. Pfiesnû tak, jak to má vzduchopla-
vební spoleãnost Viktoria ve svém lo-
gu… Létat se dá celoroãnû, jen s tím roz-
dílem, Ïe v zimû je let moÏn˘ bûhem ce-
lého dne a v létû díky vzdu‰n˘m prou-
dÛm jen ráno za svítání nebo v podveãer
pfied západem slunce.

Bûhem kochání se nádherami na‰eho
regionu a nabytí zajímav˘ch informací ãas
letûl jako blázniv˘ a my se po hodinû a pár
minutách nádherného letu ocitli nad lou-
kou v Rozseãi nad Kun‰tátem. Ná‰ pilot
nás upozornil, Ïe budeme pfiistávat.
V‰ichni jsme se povinnû dle rozkazu chy-
tili madel vnû ko‰e a vzpomnûli si na ly-
Ïafiské zaãátky, kdy se ãlovûk uãí „na su-
chu” pruÏit v kolenou… zemû se pfiibliÏo-
vala ãím dál víc, my stáli, drÏeli se, pruÏi-
li v kolenou a oãekávali náraz. Nic, ko‰
balónu jemnû políbil zemi, poposkoãil
a my stáli pevnû nohama na zemi. Hladké
pfiistání bez ztráty kytiãky pro na‰eho v˘-
borného pilota.

V‰ichni jsme byli dojati, jak jsme leh-
ce pfiistáli, plni záÏitkÛ z „ptaãí perspek-
tivy” a opût svépomocnû, v‰ichni za jed-
noho a jeden za v‰echny jsme zaãali dle
instrukcí balit balon zpût do nevelkého
pfiívûsu za vozíkem, kter˘ nás díky navi-
gaci celkem rychle na‰el. Mysleli jsme,
Ïe tímto ná‰ nev‰ední záÏitek konãí, ale
pan Borkovec nás vyvedl z omylu…
Pomalu se smrákalo a mûsíc zaãal svítit
ãím dál víc, nadcházející noc pÛsobila
tajuplnû, takÏe atmosféra byla zaruãená
a my jsme zaÏili je‰tû jeden, neoãekáva-
n˘ záÏitek nakonec…

Balónáfiská tradice velí, Ïe pasaÏéfii,
ktefií letí poprvé v Ïivotû, jsou podle mís-
ta pfiistání pasováni do ‰lechtického sta-
vu…TudíÏ jsme v‰ichni ãtyfii poklekli na
pravé koleno, pan Mirek Borkovec s ko-
legyní, která mûla na starosti pfiepravu

auta, pfiistoupili k pasování. Spoleãnû ná-
sledovalo díkuvzdání zemsk˘m ÏivlÛm,
a to: Ohni, kter˘ dal balónu sílu se vznést
(odnesla to moje opálená ofinka), Vûtru,
kter˘ udal smûr a cíl (ten pofukoval, aniÏ
by mi ublíÏil), Zemi, na kterou jsme zpût
pfiistáli (budu si muset um˘t hlavu, mám
tam opravdu na‰i Matiãku zemi), Vodû,
nositelce Ïivota na Zemi (nechat si polí-
vat hlavu ‰ampaÀsk˘m, to hned tak nû-
kdo nezaÏije). Po té jsme si pfiipili ‰am-
paÀsk˘m, kaÏd˘ z nás obdrÏel Kfiesní list
vzduchoplavce (asi si ho nechám zará-
movat). ÚÏasn˘ záÏitek, mûsíc svítil jako
v pohádce, najednou jsem byla Hrabûnka
Renata z Rozseãe u Kun‰tátu… a tento ti-
tul mohu volnû vyuÏívat, tfieba doma. Tak
mû napadá, Ïe bych se mohla oprostit od
bûÏn˘ch domácích prácí… no, to nebude
pravda…

TakÏe závûrem, byl to opravdu úÏasn˘
záÏitek, a pokud se fiíká, Ïe ãlovûk má za
Ïivot poznat pár vûcí, myslím, Ïe o let ba-
lónem by se nemûl nikdo alespoÀ jednou
za Ïivot ochudit. 

FotoreportáÏ z akce na www.listyregionu.cz

Va‰e Renata Kuncová Polická 
neboli Hrabûnka Renata 

z Rozseãe u Kun‰tátu.
Foto: Renata Kuncová Polická

Sto startÛ z ãesk˘ch mûst
– start ã. 9 z Boskovic

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY
EXOTIKA 2013 /14 v PRODEJI!

Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty
JAMAJKA, TANZÁNIE, ISLA MA RGHARITA, MALEDIVY aj.

HORY – zájezdy i autem. DOLOMITY, ALPY, FRANCIE – v˘bûr slev! 
!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny / novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

SENIO¤I 55+ letecky Andalusie * Sicílie * Mallorca
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností

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

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

www.listyregionu.cz

Ná‰ pilot Mirek Borkovec.

Tûsnû po hladkém pfiistání.
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Celé odpoledne si dûti náramnû uÏily.

Pfii hasiãské m‰i drÏeli ãlenové SDH
Dobravice nsd Svitavou ãestnou

stráÏ s praporem.

V sobotu odpoledne 31. srpna 
uspofiádalo Jihomoravské regionální
centrum na podporu integrace cizin-
cÛ, Diecézní charita Brno a Centrum
„PRO” Blansko, jiÏ 15. roãník za-
hradní slavnosti. Místo konání bylo
v Centru „PRO” Blansko.

Celé odpoledne bylo vedené v pfiá-
telské atmosféfie, kdy dûti i rodiãe
mohli soutûÏit, vyrábût, dovádût na
prÛlezkách a houpaãkách. Na rÛz-
n˘ch stanovi‰tích sbíraly dûti za spl-
nûné úkoly nebo vyrobené vûci razít-
ka. Orazítkovaná kartiãka zaruãovala
mal˘m soutûÏícím sladkou odmûnu.
Ochutnávka mongolsk˘ch jídel a ãa-
je byla lákavá, opeãené ‰pekáãky vo-
nûly a v‰ichni si celé odpoledne ná-
leÏitû uÏili. 

Kulturní program byl zaji‰tûn na
jedniãku, vystoupili Ïáci a studenti
z VASS Boskovice, kapely Livada
a Black Snow, své vystoupení pfied-

vedli dûti a dospûlí z mongolsk˘ch ro-
din. Divadelní pfiedstavení „Lotrando
a Zubejda” sklidilo také velk˘ úspûch. 

V podveãer byla vyhlá‰ená tombo-
la, rozdány v‰echny dáreãky a v‰ichni
náv‰tûvníci se pomalu ubírali do
sv˘ch domovÛ. Podûkování patfií jak
organizaãnímu t˘mu, tak partnerÛm
a sponzorÛm této hezké akce.

Text a foto: RePo

15. ZAHRADNÍ SLAVNOST 
ANEB BLANSKO MNOHA TVÁ¤Í

ME v truck trialu v Drnovicích.

Více neÏ tfiicet posádek z âeska,
Rakouska, Nûmecka a Francie se
pfiedstavilo na pátém závodû
Mistrovství Evropy v truck trialu,
kter˘ se konal 24. – 25. srpna
v Drnovicích u Lysic. Po dva dny
akci nav‰tívily tisíce divákÛ. 

„Evropsk˘ ‰ampionát v truck tria-
lu se na Blanensku a Boskovicku
konal vÛbec poprvé. V sobotu bylo
naprosto ideální poãasí, v nedûli nás
trochu potrápil dé‰È a museli jsme
závody na chvíli pfieru‰it. Bylo to
v tu chvíli nutné. Jak kvÛli soutûÏí-
cím posádkám, tak kvÛli divákÛm,”
prozradila jedna z organizátorek
Irena Dvofiáãková.

Kromû podívané na nûkolikatu-
nová speciálnû upravená nákladní
auta pfiipravili pofiadatelé evrop-
ského ‰ampionátu pro diváky i do-
provodn˘ program. Dûti si mohly
zasoutûÏit nebo se vydovádût na
skákacím hradu, zájemci se mohli

svézt na koních nebo se proletût
vrtulníkem. 

Truck trial se do Drnovic vrátil po
ãtyfiech letech. O tom, jestli se ev-
ropsk˘ ‰ampionát v tamní pískovnû
uskuteãní i pfií‰tí rok, se rozhodne
v závûru roku.

Text a foto: RePo

NÁKLAëÁKY SOUTùÎILY 
V DRNOVICKÉ PÍSKOVNù

MuÏstvo „Blanenské kaãeny”.

Blanenská spoleãnost Auto Activity
s.r.o. autorizovan˘ dealer znaãky Ford
a Hyundai pofiádal o posledním prázd-
ninovém víkendu pro své zamûstnance
fotbalov˘ turnaj. V‰e se odehrálo na
FC Vysoãina v Jihlavû, kde úãast byla
mimofiádná i z ostatních provozoven
spoleãnosti. Blanensk˘ t˘m získal ce-
nu útûchy a velkou pochvalu za nasa-
zení a pfiipravenost. 

PP, foto: archiv spoleãnosti

FOTBALOV¯ TURNAJ PRO 
ZAMùSTNANCE

AÈ se podíváme na sbory dobrovol-
n˘ch hasiãÛ z kterékoliv strany, pro
kaÏdou vesniãku, mûsteãko, ba i vel-
ké mûsto jsou nejdÛleÏitûj‰í a nejpo-
tfiebnûj‰í dobrovolnou sloÏkou. VÏdyÈ
na nû se obracíme s prosbou o pomoc
v pfiípadû poÏárÛ, záplav a jin˘ch po-
dobn˘ch katastrof. A nejen v tûchto
pfiípadech. Ruku k dílu jsou vÏdy 
ochotni pfiiloÏit také pfii zaji‰Èování
slavnostnûj‰ích a veselej‰ích akcí.

KdyÏ v roce 1888 nûktefií obyvate-
lé Doubravice nad Svitavou pocítili
potfiebu také zaloÏit hasiãsk˘ sbor, ne-
tu‰ili, Ïe je‰tû po 125 letech na nû bu-
de vzpomenuto a vzdán jim hold.
A nejen tûm zakládajícím ãlenÛm, ale
také v‰em ostatním dobrovoln˘m ha-
siãÛm, ktefií za ta léta ode‰li do „ha-
siãského nebe”. 

Stalo se tak v nedûli 25. srpna 2013
pfii slavnostní hasiãské m‰i, kterou pfii
pfiíleÏitosti 125. v˘roãí zaloÏení Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Doubravice
slouÏil v kostele sv. Jana Kfititele
místní knûz ThLic. David AmbroÏ.
První slavnostní m‰e za v‰echny hasi-
ãe byla odslouÏena v roce 2008, pfii o-
slavách 120. v˘roãí zaloÏení sboru
a od té doby se tato akce stala krásnou
tradicí. Na m‰i se dostavil také staros-
ta mûstyse Pavel Král, kter˘ podûko-
val v‰em ãlenÛm sboru za jejich obû-
tavou práci pfii ochranû majetku, zdra-
ví a ÏivotÛ nejen obyvatel místních,

ale také obyvatel z okolních obcí. Na
úpln˘ závûr slavnostní m‰e zaznûla
v podání chrámového sboru píseÀ
„Hasiãská”, kterou pro doubravické
hasiãe v roce 2008 sloÏil místní muzi-
kus Josef Pfiibyl. Nedûlní m‰e byla jen
zaãátkem oslav zaloÏení sboru, které
se datuje k 8. fiíjnu. Následovat bude
slavnostní hasiãská schÛze, která se 
uskuteãní 14. záfií v sále kulturního
domu v Dou-bravici nad Svitavou.

Co popfiát na‰im hasiãÛm do dal-
‰ích let? Zásahy u poÏárÛ, povodní
a jin˘ch Ïiveln˘ch pohrom je urãitû
neminou, tak jim tedy pfiejme, aby se
jim dafiilo a vÏdy se v‰ichni vrátili ke
sv˘m rodinám zdraví a v pofiádku. 

Text a foto:  Eva SáÀková 
kronikáfika Doubravice nad Svitavou

SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ V
DOUBRAVICI NAD SVITAVOU SLAVÍ

PÒLMARATON VYHRÁL DOMÁCÍ BùÎEC

Start hlavního závodu - PÛlmaraton
Moravsk˘m Krasem 2013.

31. 8. 2013 se konal jiÏ 18. roã-
ník PÛlmaratonu Moravsk˘m
Krasem.

Cílovou pásku PÛlmaratonu pro-
Èalo pfiesnû 906 bûÏcÛ, a bûh mûs-
tem dokonãilo 133 bûÏcÛ.

PÛlmaraton vyhrál blanensk˘
Jan Kohut s ãasem 1:08:17. 

V kulturním programu vystoupi-
la legendární skupina TURBO
a poté skupina DIO FIVE GUI-
TARS.

FotoreportáÏ z akce na 
www.listyregionu.cz

Text a foto: David Podrabsk˘

Blansko a okolí

Více informací na http://www.ksmb.cz

TANEâNÍ
âas konání: 19. 9. 2013 17:00 hod. 
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm
Cena: Kurzovné 1000,- Kã

âas konání: 29. 9. 2013 19:00 hod. 
Místo konání: Dûlnick˘ dÛm
Cena: Pro pár 1 000,- Kã

Jako kaÏd˘ rok jsou tu pro studenty taneãní. Taneãní jsou rozdûleny do dvou kurzÛ
- A, B. Pro kurz A je zaãátek 19. 9. 2013 v 17:00 hodin a kurz B zaãíná v 19:30 ho-
din. Kurzy povedou manÏelé Mí‰en‰tí s Karolínou Michalíkovou a Janem Jefiábkem.
Pro bliÏ‰í informace pi‰te na ksmb@blansko.cz nebo volejte na telefon 516 414 642. 

V pûti taneãních lekcích si mÛÏete oprá‰it a také se zdokonalit v taneãním umûní.
Zaãátek je 29. 9. 2013 v 19.00 hodin. Kurzy povedou manÏelé Mí‰en‰tí a pfiihlá‰ky mÛ-
Ïete posílat na ksmb@blansko.cz. Pro bliÏ‰í informace volejte na telefon 516 414 642
paní Stejskalová. Do pfiihlá‰ky uveìte jméno, pfiíjmení, adresu bydli‰tû a telefon.

TANEâNÍ PRO DOSPùLÉ
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Pane ¤ehofii, mÛÏete ve struãnosti
pfiedstavit aktuální nabídku spoleãnosti
Kooplast?

Na‰e hlavní nabídka se nemûní; dováÏíme
od pfiedních evropsk˘ch v˘robcÛ plastové
profily, sokly, okopové plechy a rolety. Pro
exteriéry pak terasové profily RELAZZO
firmy REHAU. Tento bezúdrÏbov˘ materiál
z kvalitního dfievoplastu je velmi vhodn˘ na
pokládku podlah venkovních teras, okolí ba-
zénÛ a podobnû.

V souãasnosti jsou trendem roletové systé-
my; proto jsme roz‰ífiili nabídku rolet nejen
v rÛznorodosti materiálu, ale také designu.
Novû nabízíme koncov˘m zákazníkÛm takz-
vané FIX sety, které obsahují dle objednávky
klienta v‰e potfiebné k snadné montáÏi do
zvoleného nábytku. Na na‰ich webov˘ch
stránkách jsou dostupná instruktáÏní videa,
která usnadní i laikÛm v˘mûnu pÛvodních
dvífiek za nábytkovou roletu.

Proã se stávají rolety tak oblíbené?
Je to pfiedev‰ím úspora prostoru v míst-

nosti; skfiíÀ, botník, ãi cokoliv jiného vyba-
vené roletou je moÏnou umístit i tam, kde by
otevíraná dvífika pfiekáÏela. Tuto praktickou
vlastnost podpofiil nástup nov˘ch materiálÛ
a designÛ. V souãasnosti nabízíme rolety ne-
jen plastové, ale také módní hliníkové, které

je moÏno pouÏít i v exteriérech. Z barevného
provedení je aktuálnû velmi oblíbená lesklá
bílá. Novinkou jsou luxusnûj‰í rolety z mat-
ného skla. JiÏ od loÀska nabízíme fotorolety,
na kter˘ch mÛÏe b˘t zobrazen motiv z na‰í
bohaté fotogalerie, nebo také zákazníkem
dodaná fotografie. Díky této opravdu bohaté
nabídce lze popustit uzdu fantazii a zmoder-
nizovat vzhled nejen kuchynû, ale kterékoliv
obytné místnosti. V pfiípadû hliníkov˘ch ro-
let lze uvaÏovat i o exteriérech; napfiíklad na
terasách lze pouÏít uzamykatelnou variantu.

Dal‰ím v˘znamn˘m faktorem, kter˘ roz‰i-
fiuje moÏnost vyuÏití rolet, je vût‰í nabídka ve-
likostí – dnes jsme schopni dodat rolety vhod-

né do mal˘ch dvífiek, ale také velmi ‰iroké,
pevné hliníkové rolety, do cca 180 cm ‰ífiky. 

Které dal‰í komponenty jsou Ïádány?
Napfiíklad tûsnící profily. Díky nim lze to-

tiÏ velmi jednodu‰e omladit vzhled kuchynû
– máte-li napfiíklad za pracovní deskou nûja-
ké staré silikonové tûsnûní, nebo snad archa-
ickou li‰tu, která je jiÏ sv˘m tvarem nebo de-
korem nevyhovující, lze jednoduchou v˘mû-
nou zmodernizovat pracovní prostfiedí ku-
chynû. Pokud vybran˘ dekor sladíte tfieba
s nov˘m soklem, získáte za nízkou cenu pfie-
kvapivû v˘razn˘ v˘sledek.

Troufnu si fiíct, Ïe na‰e nabídka profilÛ,
co se t˘ká v˘bûru jak materiálÛ, tak barev
a provedení, je v celé republice zcela bez-
konkurenãní.

Dal‰ím na‰im TOP produktem jsou ku-
chyÀské sokly, do kter˘ch pfiipravujeme v˘-
seky  vûtracích otvo-
rÛ, které elegantnû
a ãistû nahrazují ne-
vzhledné a pracné
odvûtrávací mfiíÏky.

¤emeslníci jiÏ ji-
stû znají nabídku
va‰í spoleãnosti.
Pokud se nûkdo ze

ãtenáfiÛ ListÛ regionÛ rozhodne pro moder-
nizaci svého bytu ãi domu, jak˘ postup mu
doporuãíte?

Na na‰ich webov˘ch stránkách na adrese
www.kooplast.cz najdou zájemci základní in-
formace, instruktáÏní videa a konfigurátory.
Informace je moÏno získat také telefonicky na
ãíslech 515 550 540 a 602 567 305, nebo ema-
ilem: info@kooplast.cz. Doporuãuji osobní ná-
v‰tûvu showroomu v sídle spoleãnosti
v Boskovicích na adrese: Chrudichromská uli-
ce ã. 22. âtenáfii ListÛ regionu mají moÏnost
vyuÏít oti‰tûn˘ slevov˘ kupon, kter˘ platí do
konce fiíjna 2013. Je urãen pro jeden nákup
koncového zákazníka; po jeho pfiedloÏení bude
odeãtena sleva 10 % z nákupu.

Pane ¤ehofii, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

SPOLEâNOST KOOPLAST BOSKOVICE
zaveden˘ partner v˘robcÛ nábytku,

stejnû jako domácích kutilÛ

Nábytkové rolety lze vybírat z rÛzn˘ch
provedení, vãetnû fotorolet.

Kooplast Boskovice, s.r.o., je specializovaná obchodní firma, která se zamûfiuje na dodávky komponentÛ potfiebn˘ch pfii v˘robû nebo renovaci ku-
chyní, nábytkov˘ch sestav, interiérÛ i venkovních prostorÛ. Zákazníky jsou jak firmy, které se zab˘vají v˘robou nábytku a kuchyní, tak i drobní, koncoví
spotfiebitelé, ktefií si fiemeslné práce spojené napfiíklad s renovací kuchyÀské linky provádí sami. Majitele firmy Ing. Radka ¤ehofie jsem poÏádal:

✄
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V sobotu 21. a v nedûli 22. záfií se
v parku u Zámeckého skleníku konají jiÏ
X. Husí slavnosti. Je pfiipraven dvouden-
ní programov˘ blok v pfiilehlém areálu
letního kina Boskovice, kde vystoupí
Anna K & Band, Petr Bende & Band,
Banjo Band Ivana Mládka, Plavci
s Janem Vanãurou  a dal‰í. Vstupné 80 Kã
/ 1 den, 120 Kã / oba 2 dny.

Ve ãtvrtek 26. záfií vystoupí v Zámec-
kém skleníku Iva Bittová v rámci cyklu
koncertÛ Kruh pfiátel hudby. Iva Bittová
je ãeská zpûvaãka, houslistka a hereãka.
Patfií k nejv˘raznûj‰ím osobnostem ães-
ké alternativní hudební scény. Vstupné:
250 Kã / 190 Kã pfiedprodej, seniofii,
studenti.

Pfiedprodej vstupenek a permanentek

v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1., tel. +
420 516 488 677.

Od mûsíce záfií zaãínáme s jazykov˘mi
kurzy a to s Angliãtinou, Nûmãinou
a Francouz‰tinou rÛzn˘ch stupÀÛ pokro-
ãilosti. Kurzy budou zahájeny po naplnû-
ní kapacity v t˘dnu od 16. 9. 2013. Kurzy
se konají v pozdních odpoledních a ve-
ãerních hodinách, v‰ichni pfiihlá‰ení bu-
dou vãas informováni.

Informace o vypisovan˘ch kurzech ob-
drÏíte v kanceláfii KZMB, kpt. Jaro‰e 15,
tel. 516 45 35 44, Eva Václavíková; e-ma-
il: vaclavikova.kultura@boskovice.cz.

Více informací na 
www.kulturaboskovice.cz 

KZMB zvou:

Ojedinûlá v˘stava na zámkuSauna znovu v provozu

Na zámku v Boskovicích je moÏné od
3. záfií do 9. listopadu 2013 zhlédnout v˘-
stavu Zpátky do pohádky.

V̆ stava je urãena pfiedev‰ím dûtem,
ale my, dospûlí se rádi na chvilku vrátíme
do pohádek, které jsme sledovali jako dû-
ti. Prostfiednictvím asi 60 kost˘mÛ, rÛz-
n˘ch rekvizit a kulis se bûhem prohlídky
zámku podíváme do 15 znám˘ch pohá-
dek.

Akteré to budou? Tak napfiíklad Popelka,

Zlatovláska, Plaváãek, Krkono‰ská pohád-
ka (myslím, Ïe tento jedin˘ hran˘ veãerní-
ãek si v‰ichni pamatujeme a tû‰í se velké
oblibû dodnes), Princové jsou na draka, AÈ
pfiiletí ãáp, královno, … A z tûch mlad‰ích
pohádek se mÛÏeme tû‰it na kost˘my tfieba
z pohádky Lotrando a Zubejda, Andûl Pánû
a dal‰í…

TakÏe neváhejte a urãitû se pfiijìte po-
dívat. Více na www.zamekboskovice.cz

Text a foto: RePo

Kost˘my z pohádky AÈ pfiiletí ãáp, královno!

Ve stfiedu 4. záfií se otevfiely vefiejnosti
znovu dvefie v boskovické saunû. Sauna
pro‰la nároãnou opravou, kdy se dûlala no-
vá vodoinstalace, skfiíÀky, sprchy, podlahy,
v‰e se natíralo a renovovalo, v bufetové
ãásti se také opravovalo, pfiibyla navíc no-
vá, samostatná odpoãinková místnost, kde
bude moÏné v soukromí relaxovat. Jsou
zde 4 lehátka, CD pfiehrávaã, kde je moÏ-
né si donést i vlastní CD s odpoãinkovou
a relaxaãní hudbou. V novû opravené bu-
dovû budou jak saunu, tak obãerstvení
a masáÏe provozovat SluÏby Boskovice.
Provoz zde bude zaji‰Èovat pan Trefn˘
a paní Ondráãková.

V pfiedsálí sauny vznikly novû stoleãky,
kde bude moÏné se i mimo saunu obãer-
stvit z jídelního a nápojového lístku sauny.
Tuto moÏnost mohou vyuÏít jak náv‰tûv-
níci lázní, tak tfieba jedinci, ktefií budou
ãekat na nûkoho, kdo se právû saunuje.
Mimo jiné zde mohou nabídnout 7 druhÛ
káv, ãokoládu, v˘bûr je opravdu ‰irok˘.

Otevfieno bude vÏdy od 14.00 do 22.00
hodin. Bûhem mûsíce záfií ve stfiedu a v so-
botu pro muÏe i Ïeny spoleãnû, ve ãtvrtek
pouze pro muÏe a v pátek pouze pro Ïeny.
Zájem lidí rozhodne v mûsíci fiíjnu, zda bu-

de otevfieno je‰tû v úter˘ a v nedûli a jestli
pro muÏe nebo pro Ïeny. Venku pfied sau-
nou bude instalován stojan na kola, parko-
vi‰tû je za rohem u mûstsk˘ch lázní.

Vstupné bude pro dospûlého 100 Kã, pro
mládeÏ do 18 let 65 Kã a dûti do 6 let bu-
dou mít vstup zdarma. Pobyt je pro ná-
v‰tûvníky bez ãasového omezení. Je moÏno
zakoupit i permanentku formou libovolné-
ho kreditu se zv˘hodnûním 10 %, a to i na
obãerstvení a masáÏe. Kdo si v mûsíci záfií
a fiíjnu zakoupí permanentku za 1 000 Kã
do mûstsk˘ch lázní uÏ zv˘hodnûnou
o 20%, automaticky dostane bonusovû vol-
n˘ vstup do sauny a na bruslení. Tyto bo-
nusy je moÏné napfi. vûnovat jako dárek ne-
bo mohou slouÏit k vlastnímu vyzkou‰ení
sauny a zabruslení si na ledové plo‰e. 

Pfii mé prohlídce sauny je‰tû pfied zahá-
jením provozu zde bylo velmi pfiíjemné
posezení v pfiíjemném prostfiedí. KdyÏ si
k tomu je‰tû pfiedstavím sálající teplo ze
Ïhav˘ch uhlíkÛ, následnû osvûÏení v ba-
zénku, urãitû zajdu vyzkou‰et na vlastní
kÛÏi tuto zcela urãitû „pfiíjemnou relaxa-
ci” v dne‰ní hektické a uspûchané dobû…
uÏ se tû‰ím.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Zrekonstruovaná sauna se tû‰í na své náv‰tûvníky.

Boskovice a okolí

Na základû Ïádosti petiãního v˘boru
vyhlásilo Zastupitelstvo mûsta Boskovice
konání místního referenda, a to v pátek
20. záfií 2013 od 14.00 do 22.00 hodin.

K tomu, aby rozhodnutí referenda bylo
závazné, se ho musí zúãastnit 35 % opráv-
nûn˘ch voliãÛ (v souãasné dobû je v evi-
denci cca 9 300 voliãÛ). V pfiípadû splnûní
této podmínky je potfieba splnit je‰tû dal‰í
dvû, a to souãasnû, nestaãí jen jedna z nich:

- pro jednu z variant musí b˘t nadpo-
loviãní vût‰ina

- pro nûkterou z variant musí b˘t mi-
nimálnû 25 % ze v‰ech oprávnûn˘ch vo-
liãÛ (ne tedy z tûch, ktefií se zúãastní re-
ferenda, ale z poãtu 9 300)

V pfiípadû, Ïe nûkterá z tûchto podmí-
nek nebude splnûna, nebude rozhodnutí
referenda pro rozhodování Zastupitelstva
mûsta Boskovice závazné.

Základní informace
Nová sportovní hala by mûla stát na ne-

vyuÏívaném pozemku mûsta Boskovice
v areálu Z· Boskovice, pracovi‰tû
Slovákova, vedle stávající tûlocviãny. S bu-
dovou ‰koly by byla funkãnû propojena
spojovacím vestibulem, v budovû stávající
základní ‰koly by byly vytvofieny dvû ‰atny.

Na stavbu je vydáno platné stavební
povolení a mûsto Boskovice má na
sv˘ch úãtech volné (navázané) finanãní
prostfiedky na v˘stavbu haly bez nutnos-
ti vyuÏití bankovního úvûru.

V rámci v˘bûrového fiízení jiÏ byly o-
tevfieny obálky s nabídkami firem na
stavbu haly.

Pokud by se se stavbou zaãalo na
podzim leto‰ního roku, mohla by b˘t
dokonãena do konce roku 2014.

Otázka referenda
Otázku referenda stanovil petiãní v˘-

bor a zní následovnû: 
PoÏadujete, aby orgány mûsta Boskovice

uãinily v samostatné pÛsobnosti rozhodnutí
k tomu, aby nebyla zahájena stavba sportov-
ní haly na ulici Slovákova v Boskovicích?

Jak odpovídat?
Pokud SOUHLASÍTE s v˘stavbou no-

vé sportovní haly na ulici Slovákovû, mu-
síte na poloÏenou otázku odpovûdût NE.

Pokud NESOUHLASÍTE s v˘stav-
bou nové sportovní haly na ulici Slová-
kovû, musíte na poloÏenou otázku odpo-
vûdût ANO. Ing. Jaroslav Parma

Referendum k v˘stavbû nové
sportovní haly v Boskovicích

Vizualizace -  vstupní prÛãelí.
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• 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

Poãasí letos vy‰lo na jedniãku, ne-
bylo ani vedro, ani zima, nepr‰elo, tak-
Ïe na závodûní tak akorát. JiÏ v 8 hodin
ráno bylo sly‰et kolem bfiehu pfiehrady
hlasité bubnování. To zaãaly závody na
200 metrÛ. Letos poãet pfiihlá‰en˘ch
t˘mÛ trhal rekordy, kapacita byla zcela
vyãerpaná. Do závodu nastoupilo cel-
kem pfies ‰edesát t˘mÛ vãetnû zahra-

niãní úãasti z Polska. Jak prohlásili po-
fiadatelé, jednalo se o jeden z nejvût-
‰ích závodÛ draãích lodí v âeské re-
publice.

SoutûÏní t˘m draãí lodû tvofií cel-
kem 22 závodníkÛ  vãetnû bubeníka
a kormidelníka. Dle pravidel musí
v posádce figurovat nejménû 4 Ïeny.
Do závodu na Kfietince se pfiihlásili jak

amatérské t˘my, tak t˘my poloprofesi-
onálÛ a dokonce i t˘my sloÏené ze sa-
motn˘ch Ïen. 

Ve 13 hodin prosvi‰tûlo nad hlavami
divákÛ lehké letad˘lko, leteck˘ akro-
bat pan Radim Bagár z Aeroklubu
Moravská Tfiebová nám pfiedvedl svou
show, která byla i s koufiov˘mi efekty.
V‰ichni diváci se zatajen˘m dechem

a zalomenou hlavou sledovali, jak
stoupá vzhÛru, aby se za pár okamÏikÛ
stfiemhlav pustil pfiímo dolÛ a tûsnû
nad hladinou to vybral… bylo na co se
dívat, chvílemi se aÏ tajil dech.

Hlasité bubnování bylo sly‰et prak-
ticky cel˘ den, mimo závod na 200
metrÛ se závodilo i na trati 1000 metrÛ.

Pokraãování textu na stranû 7

Vozy vystavoval Hyundai Boskovice. Aeroshow Radima Bagára. Akci nav‰tívilo mnoho divákÛ.

Kfietínská pfiehrada byla od pátku 23. srpna v obleÏení. To se zde pfiipravoval a chystal oficiální III. roãník Závodu draãích lo-
dí na Kfietínce. Probíhaly tréninky, nácvik taktiky, sehrání t˘mu tak, aby v‰ichni mohli v sobotu do závodu nastoupit pfiipravení
a odhodlaní zvítûzit. A Ïe bylo na Kfietince jiÏ od samotného rána v sobotu Ïivo a ru‰no…

Kfietínka Cup 2013 byl úspû‰n˘

Své síly zmûfiilo více jak 60 posádek.
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Na Kfietínce bude COURSING

Pokraãování textu ze strany 6
Díky skvûlé organizaci pofiadatelÛ

v‰e probíhalo bez problémÛ, cel˘m
dnem nás vtipnû provázel moderátor
pan Petr Zakopal. Divácká úãast se od-
haduje na tisíce, obãerstvení bylo roz-
manité a ve v‰ech stáncích v˘borné. Po
cel˘ den bylo moÏné si prohlédnout vo-
zy Hyundai, které zde vystavoval auto-
salon z Boskovic. Urãitû si pfii‰li na své
malí i velcí, ti, kdo pfii‰li pfiíjemnû strá-
vit sobotní den, pobavit se, uÏít si je‰tû

posledních teplích dní venku v pfiírodû,
urãitû nelitovali…

Po ukonãení v‰ech závodních jízd se
Kfietinka cup pfiesunul do areálu hasiãské
zbrojnice v Letovicích, kde byli vyhlá‰e-
ni vítûzové jednotliv˘ch kategorií, pfie-
dány diplomy a ohÀostrojem a násled-
nou zábavou ukonãen dal‰í, úspû‰n˘ roã-
ník Závodu draãích lodí na Kfietínce.
FotoreportáÏ z akce na 
www.listyregionu.cz

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Coursing, ãili terénní dostih psÛ je
sport, pfii kterém psi bûÏí za umûlou
návnadou. Zpravidla je to igelitov˘ stfia-
pec s kouskem koÏe‰iny, simulující po-
hyb opravdové Ïivé kofiisti – zajíce.  

Psy tento sport ohromnû baví
a z coursingu se stala velmi populární
sportovní disciplína nejen mezi majiteli
chrtÛ. Coursing totiÏ mohou bûhat
v‰echna plemena psÛ vãetnû kfiíÏencÛ.
V Blansku se coursing objevil poprvé
v roce 2004. Od té doby pofiádá Klub
Agility – Blansko pravidelné tréninky
pro zaãáteãníky i pokroãilé. 

Na sobotu 5. 10. 2013 pfiipravujeme
dal‰í trénink v coursingu, ale tentokrát
v nové lokalitû. Akce se bude konat v are-
álu Rekreaãního stfiediska Orlí hnízdo
(pfiehrada Kfietínka), Vranová u Letovic.

Pfiijít vyzkou‰et si coursing mÛÏe kaÏd˘,
kdo má pejska, kter˘ rád bûhá a „loví”.
Podrobnosti o akci naleznete na strán-
kách: www.agility-blansko.net

Tû‰íme se na vás.

Hana Rajt‰légrová vedoucí a trenér A – B
Foto: archiv autora

Závody draãích lodí jsou v˘znamnou sportovní událostí.

Coursing udrÏije pejsky v kondici.

Kfietínka Cup 2013 
byl úspû‰n˘ Ve dnech 30. a 31. srpna se usku-

teãnil v Letovicích jiÏ 14. roãník
Festivalu 3+1. Proã 3+1? Festival
vznikl jako místo pro setkání, navá-
zání nov˘ch kontaktÛ a prohloubení
spolupráce mezi zástupci tfií sektorÛ
obãanské spoleãnosti (neziskov˘ch
státních organizací a obãanÛ, podni-
katelÛ, firem a zástupcÛ státní správy
a samosprávy). A jedna je kulturní
program festivalu, kde se tato setkání
uskuteãÀují.

Leto‰ní roãník zahájila V˘stava
Klubu Moravsk˘ch fotografÛ v pá-
tek v prostorách Kulturního domu
v Letovicích a v ZU· Letovice pro-
bûhl Jazzov˘ koncert - Ondfiej ·tve-
ráãek Quartet. Program pokraãoval
v sobotu v areálu koupali‰tû Letovi-
ce, kde se uskuteãnilo dopoledne
setkání zástupcÛ vefiejné správy, ne-
ziskového sektoru a podnikatelÛ.
Byl pfiipraven i program pro dûti,
které mohly zhlédnout pfiedstavení
Divadla Koráb, mûly moÏnost si vy-

zkou‰et jízdu na minisegway, malo-
vání na obliãej, skákací hrad, dílniã-
ky, workshopy, … Ti, ktefií pfii‰li
s dûtmi aÏ po obûdû, mohli sledovat
pohádku O Herkulovi, kterou zahrá-
lo Divadlo Tramtárie. UÏ od druhé
hodiny odpolední zaãaly na hlavním
podiu hrát kapely, a tûch se do pozd-
ních noãních hodin vystfiídalo hod-
nû. Mohli jsme napfiíklad sly‰et ka-
pelu Herkules, Los Cabbanos, Martu
Topfrovou a Tomá‰e Li‰ku, Toxique,
Futurum, Radima Hladíka a Blue ef-
fect, Milo‰e Dvofiáãka a Ondfieje
Smeykala a v neposlední fiadû Red
Hot Chilli Peppers Revival. 

Obãerstvení bylo zaji‰tûno, skvûlá
muzika, v‰ichni se dobfie bavili, takÏe
patfií dík jak pofiadatelÛm, vystupují-
cím, tak v‰em, co se nûjak˘m zpÛso-
bem podíleli na této vydafiené akci. 

FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text a foto: RePo

Festival 3+1 si uÏily také dûti.

Festival 3+1 

SoutûÏ pro mladé zaãínající umûlce
LETOVICE KULTURNÍ DÒM 26. a 27. fiíjna 2013

Pfiihlá‰ky na 601 590 006 nebo info@mks-letovice.cz

SoutûÏící si pfiipraví 20 minutov˘ program
Bûhem hlavního programu vystoupí hudební skupiny: 
Trní, Blue lines, Tfietí zuby, René z mo‰tárny,

Kopjam, Arakain revival, Laura a její tygfii revival ...

Tû‰te se a hlavnû hla‰te se
Pro vítûze je pfiipraveno natoãení vlastního snímku!!! 
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BLANSKO REGIONÁLNÍM
CENTREM VZDùLANOSTI

„Rozvoj mezinárodní spoluprá-
ce je jednou z na‰ich hlavních
priorit”, fiíká PhDr. Ing. Mgr. Jan
Hrnãífi, MBA, fieditel blanenského
stfiediska Vysoké ‰koly meziná-
rodního podnikání.

Na co se chystáte v nejbliÏ‰í bu-
doucnosti? 

V leto‰ním roce máme za sebou jiÏ

tfietí promoce absolventÛ bakaláfiského
studia. V akademickém roce 2013/2014
opût nabízíme studium ve dvou tfiílet˘ch
bakaláfisk˘ch oborech a novû i ve dvou
navazujících magistersk˘ch studijních
programech. Jedná se o obory „Sociální
sluÏby a poradenství” a „ManaÏerská 
etika”. Dále spou‰tíme ve spolupráci
s prestiÏními evropsk˘mi vzdûlávacími
institucemi, manaÏerské postgraduální
studium v programu „Master of Business
Administration”. Délka tûchto kurzÛ je
jeden rok. Nutnou podmínkou k pfiijetí je
minimálnû bakaláfiské vysoko‰kolské
vzdûlání a odpovídající praxe. Po úspû‰-
ném ukonãení je absolventu udûlen pro-
fesní titul „MBA”, psan˘ za jménem. 

Pro koho jsou tyto programy urãeny?
Studijní programy jsou pfiedev‰ím ur-

ãeny manaÏerÛm obchodních spoleãností,
vedoucím pracovníkÛm státní správy ãi
pfiedstavitelÛm územní samosprávy, pfií-
padnû lidem, ktefií o tyto pozice usilují.
Studují u nás manaÏefii z rÛzn˘ch úrovní
managementu i starostové obcí a mûst.

Jak a kde probíhá v˘uka?
V̆ uka vzdûlávacích programÛ probí-

há v multimediálních posluchárnách
Blanenského vzdûlávacího centra a také
formou e-learningu. Pfiípadní zájemci
mohou i ãást svého studia absolvovat

v zahraniãí a zdokonalit si tím své jazy-
kové dovednosti. 

Nacházíme se v dobû hospodáfiské
krize, kdy fiada lidí i firem ‰etfií na vzdû-
lávání. Proã by nemûli ‰etfiit na mana-
Ïerském vzdûlávání? 

Z na‰ich i globálních zku‰eností jed-
noznaãnû vypl˘vá, Ïe investice do lid-
ského potenciálu je jedna z nejdÛleÏitûj-
‰ích investic pro firemní strategii. Jen je
nutné zvolit vhodnou formu a naãasová-

ní vzdûlávání, odpovídající aktuálním
i budoucím potfiebám v organizaci.

Kam se mohou obrátit pfiípadní zá-
jemci pro informace?

Potfiebné informace a kontakty jsou
k dispozici na na‰ich internetov˘ch strán-
kách www.studiumbk.cz, tel.: 511 119 303.

Pane Hrnãífii, dûkuji za rozhovor.
Renata Kuncová Polická.  

Foto: archiv ‰koly

Promoce 2013.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnãífi, MBA. 
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vcik@rasino.cz  •  tel.: 602 486 331,Ra‰ino a.s., KU¤IM, Brnûnská 1085

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

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

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

od 398.900 Kã bez DPH

V roce 2012 byla slavnostnû otev-
fiena nová expozice „Boskovicko –
krajinou sedmizubého hfiebene”
v Muzeu Boskovicka. Expozice by-
la kladnû pfiijata vefiejností nejen 
laickou, ale i odbornou a dokonce
byla vyhodnocena v rámci soutûÏe
Gloria Musaealis. Vytvofiení nové
expozice pfiedcházely i stavební 
úpravy ãásti 1. patra rezidence
a vybudování v˘tahu. Na tyto akti-
vity snad naváÏe realizace dal‰ího
zámûru, a to expozice Duchovní
dûdictví Boskovicka – mosty poro-
zumûní. Projektem se spoleãnû

s Mgr. Hamalovou, fieditelkou mu-
zea, zab˘vám jiÏ více jak dva roky.

Mûsto Boskovice a region
Boskovicka mají silnou náboÏenskou
tradici. Na na‰em území spoleãnû Ïili
obyvatelé Ïidovského, evangelického
a fiímsko-katolického vyznání.
Dokládají to v˘znamné církevní stav-
by: kostel sv. Jakuba st. s unikátními
renesanãními náhrobky, synagoga, 
evangelick˘ kostel a dal‰í církevní
stavby v regionu, které jsou velmi
ãasto kulturními památkami.

Ve mûstû i okolních obcích pÛsobi-
lo mnoho pro náboÏenskou kulturu

v˘znamn˘ch osobností - Tas z Bosko-
vic, Zuzana Katefiina Liborie ze
Zástfiizl, Abraham Placzek, Machcít ha
·ekel, z dal‰ích osobností pfiedev‰ím
Tomá‰ ·pidlík, dále také Alois Slovák,
Alois KrchÀák a fiada dal‰ích. Prostí li-
dé svoji lidovou zboÏnost projevili mi-
mo jiné i putováním do poutních míst.
Tradiãní pû‰í poutû do Sloupa, Kfitin,
Jaromûfiic, Vranova, Velehradu a dal-
‰ích podnikáme i v dne‰ní dobû. 

Del‰í dobu usiluji o realizaci
my‰lenky vytvofiit dÛstojnou vzpo-
mínku na kardinála Tomá‰e ·pidlí-
ka a vkládám nadûji do projektu
Duchovní dûdictví Boskovicka –
mosty porozumûní, kter˘ by duchov-
ní Ïivot regionu pojal s ohledem na
historii Boskovicka a v souladu s od-
kazem kardinála ·pidlíka ekumenic-
ky.

O zámûru projektu jsem jednala se zá-
stupci Centra Aletti v Olomouci,
Palackého univerzity v Olomouci,
Biskupství brnûnského, Matice vele-
hradské, Centrály cestovního ruchu -
JiÏní Morava, Jihomoravského kraje,
Federace Ïidovsk˘ch obcí, SdruÏení his-
torick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska,
Gymnázia Boskovice, Farnosti fiímsko-
katolické a Evangelické, Obãanského
sdruÏení – Orel jednota Boskovice,
Poutního místa Kfitiny a Sloup.

V‰ichni jmenovaní vyjádfiili pod-
poru tomuto projektu. Projekt byl
pfiedloÏen Ministerstvu kultury âR
a bylo nám doporuãeno smûfiovat Ïá-
dost o dotaci do Norsk˘ch fondÛ.

Nová expozice Duchovní dûdictví
Boskovicka vychází z dlouhodobého
velkého zájmu vefiejnosti o jiÏ v mi-
nul˘ch letech pfiipravené programy
a akce v oblasti náboÏenské kultury
(v˘stavy, prezentace, besedy, propa-
gace náboÏensk˘ch staveb, publikaãní
ãinnost). Projekt  pfiedstaví unikátní
muzejní i soukromé sbírky (malby na
skle, modlitební kníÏky, soukromou
sbírku svat˘ch obrázkÛ), náboÏenské
stavby a poutní místa.  Souãástí budou
kulturnû-vzdûlávací programy pro
rÛzné skupiny náv‰tûvníkÛ. Není za-
nedbatelné, Ïe projekt zlep‰í podmín-
ky uloÏení sbírek Muzea Boskovicka.

V souãasné dobû je zpracován pro-
jekt pro stavební úpravy ãásti 1. patra
rezidence, vãetnû depozitáfiÛ v pÛd-
ním prostoru a základní architekto-
nická koncepce expozice. Nyní jed-
náme s odborníky o dopracování lib-
reta a pfiípravu Ïádosti o dotaci v rám-
ci oãekávané v˘zvy Norsk˘ch fondÛ.
Pokud budeme úspû‰ní a dotaci 
získáme, lze pfiedpokládat, Ïe expozi-
ci nav‰tívíme asi v roce 2015.

Text: Ing. Jaromíra Vítková
Kostel V‰ech svat˘ch v Boskovicích. Foto: Ing. Jaroslav Parma

Historie 
a duchovní dûjiny
BOSKOVICKA
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V souãasné dobû vykonává advokacii ve
spolupráci s dal‰ími advokáty, právníky a od-
born˘m aparátem. Velikost kolektivu, specia-
lizace a praxe jednotliv˘ch pracovníkÛ zaji‰-
Èuje poskytování kvalitních právních sluÏeb,
zejména v oblasti v˘‰e uvedené a dále v ob-
lasti pracovního, rodinného, spotfiebitelské-
ho, medicínského a smûneãného práva.

Letos probíhala na ulici âelakovského
v Blansku nepfiehlédnutelná rozsáhlá rekon-
strukce kanceláfisk˘ch prostor, kde JUDr.
Jan Paroulek pÛsobí. Po skonãení v‰ech pra-
cí jsem se vydal zjistit, jak se areál b˘valé
cukrárny Severka zmûnil.

Pane doktore, v b˘valém objektu cuk-
rárny Severka se Va‰e advokátní kanceláfi
nachází jiÏ dlouho. Letos pfii cestû kolem
ne‰lo pfiehlédnout, Ïe se zde buduje
a pfiestavuje. Jedná se o první rekon-
strukci objektu?

Na âelakovského v Blansku se na-
cházíme jiÏ od roku 1997. Tehdy bylo
potfieba prostory pfiestavût, probûhla
první rekonstrukce celého objektu, kter˘
byl upraven do podoby kanceláfií. Od té
doby zde vykonávám svoji advokátní
praxi. Letos byla provedena dal‰í rozsá-
hlá rekonstrukce, pfii které jsme vytvofii-
li nové pracovní prostfiedí, které jde
s dobou a s poÏadavky klientely a zpfií-
jemÀuje pracovní fond zamûstnancÛ.

Pfiestavovalo se zde 20 mûsícÛ. K jak˘m
zmûnám pfii leto‰ní rozsáhlé druhé rekon-
strukci do‰lo?

Pfii poslední rekonstrukci jsme vybudo-
vali a vybavili novou zasedací místnost
a provedli kompletní rekonstrukci v‰ech
dosavadních kanceláfii, a v zadní ãásti bu-
dovy jsme vybudovali nové kanceláfie.

Cel˘ objekt dnes poskytuje komfortní pra-
covní zázemí pro 20 zamûstnancÛ. Mimo
kanceláfiské prostory do‰lo k vybudování
12 bytov˘ch jednotek, které se pronajímají.
Pro zv˘‰en˘ komfort klientÛ bylo v zadním
traktu vybudováno sluÏební parkovi‰tû,
takÏe z ulice snáze dosaÏitelné pfiední par-
kovi‰tû je nyní plnû k dispozici klientÛm.

Nové prostory jsou opravdu pûkné
a pfiíjemnû zafiízené, jako klient bych se
zde cítil opravdu dobfie. Jaké sluÏby Va‰e
kanceláfi poskytuje?

Poskytujeme právní sluÏby v maximálním
rozsahu se zamûfiením na specializace konkrét-
ních pracovníkÛ. Poslední dobou se specializu-
jeme pfiedev‰ím na náhrady ‰kod z dopravních
nehod, trestné ãinnosti, lékafiské péãe, pracov-
ních úrazÛ apod. Samostatn˘m úsekem je od-
dûlení hromadného vymáhání pohledávek,
disponujeme programem spravujícím tisíce
pohledávek a spolupracujeme s exekutory.
Dal‰ím v˘znamn˘m odvûtvím je ãinnost na
realitním trhu obchod s nemovitostmi,  kde
spolupracujeme s firmami, pro které pfiipravu-
jeme smlouvy ve v˘stavbû. Pfiipravujeme
smluvní vztahy na prodej a pronájem nemovi-
tostí a z dÛvodÛ ochrany finanãních prostfied-
kÛ zaji‰Èujeme rovnûÏ advokátní úschovu.
Pfiestavba a rekonstrukce objektu smûfiovaly
k tomu, abychom na jednom místû poskytli
sluÏby klientÛm tak, aby odcházeli spokojeni.
Pro poskytnutí finanãních prostfiedkÛ v na‰em
objektu sídlí fran‰íza spoleãnosti Gepard, kte-
rá patfií k nejvût‰ím poskytovatelÛm hypoték
v âR. Na‰í snahou je klientovi poskytnout pl-
n˘ servis v pohodlí na‰ich kanceláfií. BliÏ‰í in-
formace jsou k dohledání na: www.ak-pr.cz.

Pane doktore, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Martin Polick˘

Blanenská advokátní kanceláfi Paroulek
pro‰la v˘znamnou rekonstrukcí

JUDr. Jan Paroulek ve své kanceláfii.

V roce 1994 zahájil JUDr. Jan Paroulek svoji advokátní praxi. Od samého poãátku se jednalo o dynamicky se rozvíjející fir-
mu, poskytující právní sluÏby, specializující se pfiedev‰ím v oblasti trestního, správního, obchodního a obãanského práva.
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Arboretum ·melcovna Boskovice
pfiipravuje Regionální v˘stavu ovoce a okrasn˘ch dfievin

KdyÏ jsem koncem prázdnin nav‰tívil
Arboretum ·melcovna v Boskovicích,
bylo právû po jedné z de‰tiv˘ch pfiehá-
nûk, které ukonãily dlouhé období sucha
leto‰ního léta. Pana Josefa JankÛ, maji-
tele arboreta jsem se zeptal:

Pane JankÛ, jak se suché léto pode-
psalo na stavu dfievin a kvûteny v are-
álu arboreta?

Musíme se smífiit s tím, Ïe leto‰ní lé-
to bylo velmi suché a po nepfiíznivém
prÛbûhu zimy a velmi chladném jaru má
tato skuteãnost dopad na celkov˘ stav
na‰ich porostÛ. 

Musím ale fiíct, Ïe vzhled va‰eho are-
álu rozhodnû nepfiipomíná vyprahlou ze-
mi; zfiejmû jste vydatnû zavlaÏovali.

Jistû, závlahy jsou nutné. Ale abych si
jen nestûÏoval, úroda nûkterého ovoce,
napfiíklad jablek nebo modrého ovoce je
v˘raznû nadprÛmûrná. Hor‰í dopad neÏ
poãasí má na na‰e arboretum celkovû
‰patná ekonomická situace. Museli jsme
omezit poãet zamûstnancÛ a pfiijmout
dal‰í úsporná opatfiení. SnaÏíme se v‰ak,
aby náv‰tûvníci omezení nepocítili a na-
‰li v na‰em areálu stále stejn˘ obraz peã-
livû udrÏovaného pozemku s bohatou
v˘sadbou kvûteny, okrasn˘ch i uÏitko-
v˘ch dfievin.

Pfiesto jsme napfiíklad provoz v˘stavní
haly Dva dvory museli redukovat jen na do-
bu, po kterou jsou plánovány akce v arbore-

tu. V pfiípadû zájmu je v‰ak moÏno telefo-
nicky dohodnout prohlídku stálé expozice
„Ze zahrádky do pohádky” i v jinou dobu.

Jakou akci chystáte na závûr leto‰ní
sezony?

V rámci akce Podzim v arboretu to bu-
de 5. roãník Regionální v˘stavy ovoce
a okrasn˘ch dfievin. V̆ stava se bude ko-
nat v termínu 18. - 20. fiíjna ve v˘stavní
hale Dva dvory. Tuto akci pfiipravujeme
s podporou MAS Boskovicko PLUS
a s úãastí místních organizací Svazu za-
hrádkáfiÛ z na‰eho regionu. Vystavovat
své plodiny bude také ÚKZÚZ zku‰ební
stanice Lysice a ZEAS Lysice a.s. Rádi
bychom pfiedstavili sortiment okrasn˘ch

jabloní aranÏovan˘ch vãetnû jejich plodÛ
a v prostoru pfied halou na Dvou dvorech
bude samostatná expozice ovocn˘ch dfie-
vin. V rámci v˘stavy mohou zájemci vy-
uÏít na‰í prodejní nabídku ovocn˘ch dfie-
vin a vybrat si z hlavního i okrajového
sortimentu, ze kterého bych zmínil dfiíny,
rakytníky, muchovníky, kanadské i kam-
ãatské borÛvky a mnoho dal‰ích.

Budou bûhem tohoto víkendu pfií-
stupny i dal‰í ãásti arboreta?

Jistû, kromû areálu bude otevfiena zmí-
nûná expozice „Ze zahrádky do pohádky”
a dûti urãitû zaujme také náv‰tûva na‰eho
zookoutku. Pro zájemce z fiad zahrádkáfiÛ
bude k dispozici poradenská sluÏba a to

v sobotu a v nedûli od 10 do 11 hodin.
Zaji‰tûno bude také obãerstvení.

V̆ stava na Dvou dvorech bude mi-
mofiádnû otevfiena pro ‰kolní exkurze
je‰tû bûhem pondûlí 21.fiíjna. 

To bude tedy poslední leto‰ní akce?
Ne, úplnû poslední budou ve dnech

27. - 28.listopadu  Dny adventní vazby.
Ve v˘stavní hale na Dvou dvorech bude
nachystán potfiebn˘ materiál; zájemci si
mohou sami nebo pod dohledem odbor-
ného aranÏéra vyrobit adventní vazbu.
Pfiípadnû budou mít moÏnost zakoupit
jiÏ hotové vánoãní vazby.

Pane JankÛ, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

... o které je tradiãnû velk˘ zájem.Bûhem v˘stavy b˘vá k vidûní velké mnoÏství ovocn˘ch odrÛd...

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz
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➨ Prodám koãárek – golfové hole zn. Chicco.
Málo pouÏívan˘, barva béÏová a málo oranÏové, po-
lohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, síÈka s pevn˘m
dnem pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední otoãná.
Cena 1 500 Kã, tel.: 606 931 795.
➨ Prodám slivovici 54%. Cena dohodou,
tel.: 516 455 781. 
➨ Prodám ‰tûÀata FLAT COATED RETRIEVER
bez PP, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám obroben˘ litinov˘ stÛl 
o rozmûrech 6,5 x 80 x 140 cm vhodn˘ na spodní
stopafiskou frézu nebo svafiování. Dále plechové su-
dy 200 litrÛ – 4 kusy, moped Stadion S22 k renova-
ci. Tel.: 732 144 739. 
➨ Prodám motocykl JAWA Pion˘r 21 
po celkové opravû, TK do 9/2016, cena dohodou,
tel.: 724 121 044. 
➨ Nabízím prodej cihlového bytu v Adamovû
2+1 (55 m2) na ul. Komenského. Souãástí je i sklep.
950.000 Kã (pfii rychlém jednání je moÏná sleva).
K bytu je moÏno dokoupit garáÏ. Tel.: 728 358 391. 
➨ Prodám jídelní rohovou lavici 
s úloÏn˘m prostorem + stÛl a 2 Ïidle. Cena 2 500
Kã, tel.: 721 853 483. 
➨ Prodám Renault Megane 1,6 55 kW r.v. 1998,
najeto 171000 km.,nová STK do 5/2015, man.kli-
matizace, el. pfiední okna + zpûtná zrcátka v barvû
vozu, centrální zamykání na dálku, originální rádio
s ovládáním pod volantem, nastaviteln˘ volant, ma-
nuální klimatizace. Kola elektrony, ABS, 2x airbag.
Pfiední mlhovky, kfiídlo nad zadními dvefimi. Auto je
plnû funkãní, udrÏované - vzhledem ke stáfií velice
zachovalé. Fotky a lep‰í informace na mail:
vitek.cerveny@seznam.cz, tel.: 776 642 667. Cena
25 000 Kã - dohoda na cenû moÏná. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata dvojãata,
masné plemeno, v˘borná plodnost, nejradûji k cho-
vu, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám 3 válendy s úloÏ. prostorem 
a konf. stolek  po 100 Kã. Tel.: 724 799 340, abcki-
osk@seznam.cz 

➨ Pronajmu byt 2+1 ve stfiedu Blanska. 
Voln˘ ihned, tel.: 608 351 147.
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 2 + kk 
v Jedovnicích. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu levnû chatu v Jedovnicích u Ol‰ovce.
Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
po rekonstrukci na ulici Slovákova v Boskovicích
v 1. poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen, po domlu-
vû je moÏné ho dovybavit. V domû je v˘tah, dÛm je
do 500 m od centra, od obchodÛ i od autobusového
a vlakového nádraÏí, k dispozici ihned. Pokud máte
zájem, volejte mi po 17. hod na tel.: 724 296 021. 
➨ Nabízíme k pronájmu prostorn˘ byt 3+1 
v klidné ãásti obce Lysice, okr. Blansko. V bytû jsou
nová plastová okna. Vytápûní je fie‰eno vlastním
plynov˘m topením. Byt je v souãasné dobû zafiízen˘
a je vhodn˘ pro rodinu s dûtmi. V blízkosti je ‰kola
a sportovní areál. Obec Lysice nabízí úplnou obãan-
skou vybavenost. Voln˘ od Záfií. Tel.: 739 646 218. 
➨ Pronajmu 1+1 velká prostorná kuchynû 
(moÏno 2+kk), kuchyÀská linka, sporák, stÛl, Ïidle.
V pokoji ob˘vací stûna. Velká nová lodÏie. Volné od
9/2013. Cena 7 000 Kã. Tel.: 605 160 034. 
➨ Pronajmu pûkn˘, udrÏovan˘, ãásteãnû
zafiízen˘ byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti Píseãná. Voln˘

od 1. 9. 2013, cena 8500 Kã vãetnû inkasa. Tel.: 737
857 740, volat po 17. hodinû. 
➨ Pfiipravuji ke státní maturitû z matematiky,
stfiedo‰kolská prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Pronajmu RD 3+1 se zahradou v Blansku. 
Nabídky a informace na e-mailu: kozojet@seznam.cz 
➨ Nabízím hlídání dûtí od miminek.
Vzdûlání, praxi i doporuãení mám. MoÏnost i pomoci (obs-
luhy) seniorÛm. Od záfií - Boskovicko. Tel.: 777 948 940.
➨ Daruji mourovatá koÈátka. Blansko, 
tel.: 608 936 831. 
➨ 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.
➨ Nabízíme zkolaudovanou samostatnou místnost 
pro nehtové studio, pedikérky a podobné sluÏby. Velmi
zajímavá cena, studio v centru Blanska. Tel.: 731 474 247.

➨ Prodám 3/4 podíl na rodinném domû 
2 x 3+1 s garáÏí a zahradou v Letovicích. Nastûhování
moÏné, byt provozuschopn˘. Cena dohodou, bez RK.
V pfiípadû nabídky bytu protihodnotou by bylo moÏ-
né dÛm koupit cel˘. Tel.: 604 869 019. 
➨ Prodám 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 ori-
ginál v˘fuk a originál blatníky. Cena 49 000 Kã.
Dohoda moÏná. Info. a fotky na tel. 776 642 667,
mail: vitek.cerveny@seznam.cz 
➨ Prodám 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@se-
znam.cz 
➨ Prodám AUDI 80, rok v˘roby 1986,
obsah 1,6. Pojízdn˘, STK do 2/ 2014. Cena doho-
dou. MoÏno téÏ po vyfiazení z registru na souãástky.
Volejte 721 869 126. 
➨ Prodám byt 1+1 v Boskovicích bez RK, 
tel.: 776 798 745. 
➨ Prodám novou mikrovlnou troubu
WHIRPOOL JT 369 SL. Nevhodn˘ dar, orig. zabale-
ná, bohaté pfiíslu‰enství,cena dohodou, tel.: 608
527 221.
➨ Prodám nov˘ pultov˘ mrazák 
WHIRPOOL WH 2310 A+E, nepouÏit˘ a v originál-
ním balení.  Jedná se o v˘hru jenÏ nevyuÏiji. Cena
dohodou. Tel.: 608 527 221. 
➨ Prodám star˘ televizor Mánes, rádio Philips
ze 30. let a rádio Tesla ze 30. let. Tel.: 604 141 981. 
➨ Prodám 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. 
➨ Prodám nov˘, ruãnû tkan˘ koberec,
‰ífika cca 80 cm x 8 m. Cena dohodou, tel.: 702 619 984. 
➨ Prodám chemicky nestfiíkaná jablka
dovezená z ãistého prostfiedí. Místo odbûru
Blansko. Tel.: 516 416 675.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Samota tíÏí a proto hledám bezva chlapa 
pro Ïivot se smyslem pro rodinu. Je mi 44 rokÛ,
moje záliby jsou rodina, zahrádka, vycházky, v˘lety,
uÏívat si klidu a pohody a tû‰it se z kaÏdého nového
dne… Zn. Jen váÏnû, tel.: 728 032 154. 
➨ 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. 

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku. 
Tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 
➨ Koupím dÛm se zahradou v Blansku, 
Jedovnicích nebo okolí. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím byt 2+1 (3 + 1) v Blansku. Investice.
Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, Ïito.
Tel.: 723 830 686. 

KOUPÍM

HLEDÁTE PRÁCI???
Mezinárodní spoleãnost hledá obchodní zástupce na
HPP i VPP pro region Blanensko a Boskovicko.
PoÏadováno min. S· vzdûlání, zájemci se informujte
na telefonním ãísle 607 737 026 v pracovní dny
10.00 – 16.00 hod.

PRODEJ PALIVOVÉHO D¤ÍVÍ 
such˘ ‰típan˘ buk - polínka do kotle a krbu, sypané
nebo skládané na paletû. Dopravu zajistíme, objed-
návky celoroãnû. Mobil 602 792 758.

Blansko – Tûchov
RÛzné typy domÛ 

a dvojdomÛ 
o velikosti od 3+kk 

s parkovacím stáním 
na pozemku nebo 

s garáÏí.
V˘stavba probíhá.

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

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

RODINNÉ DOMY 
V MORAVSKÉM KRASU

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

Uzávûrka soutûÏe je 7. 10. 2013

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

- 1x poukázka
na odbûr 1 ks kapra

- 2 x poukázka
na odbûr 1 ks 

tolstolobika

o ryby z v˘lovu Ol‰ovce

Cenu 
vûnovala firma

Ol‰ovec spol. s. r.o.
Jedovnice

SoutûÏte s
najdete 
také na 
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Tradiãní v˘roba perleÈov˘ch knoflí-
kÛ v Senetáfiovû se vlivem hospodáfi-
sk˘ch zmûn stala jiÏ dávnou historií.
·koda. Knoflíky vyrábûné  jiÏ od roku
1887 si mÛÏete prohlédnout ve sbírce
Muzea tradiãního bydlení a perleÈáfi-
ství v Senetáfiovû.

Tovární v˘robu zde zavedl Alfons
Tománek z Vídnû se sv˘m mistrem
Lankhamrem. DÛvodem k v˘stavbû to-
várny byla levná a zruãná pracovní síla
místních dûlníkÛ. Vedle této továrny
vznikla i fiada men‰ích dílen a mnoho
perleÈáfiÛ – „frãkafiÛ” - zaãalo knoflíky
vyrábût i podomácku. Vrtaly se z perle-
ti, coÏ je vnitfiní vrstva lastur mlÏÛ, vy-

luãovaná jejich plá‰tûm. Lastury se do-
váÏely od Tichého oceánu, Perského zá-
livu i Indického oceánu. Lastury (‰keb-
le) se skládaly do beden z mahaganové-
ho dfieva a loì dovezla náklad do pfiísta-
vu v Holandsku. Odtud se dopravovaly
vlakem na nádraÏí do Vy‰kova.
Senetáfiov‰tí sedláci pak bedny s lastu-
rami dováÏeli do továrny v Senetáfiovû.

NeÏ se z lastury stal knoflík, pro-
bûhlo 9 hlavních operací (pÛrování,
sekání, ‰rupování, trádování, gravíro-
vání, rand˘rování, ‰lejfování, opalo-
vání, barvení, le‰tûní, tfiídûní, na‰ívá-
ní). Knoflík se musel z lastury vyfiíz-
nout, vyvrtat, pÛrovat. Silné knoflíky
se sekaly na ten‰í a potom se na nich
dûlal tvar a vrtaly dírky. Hotové knof-
líky se vafiily a opalovaly v kotlech.
Praly se ve studené vodû, aby se zba-
vily neãistot. V otoãném bubnu
s dfievûn˘mi pilinami se su‰ily.
Hotové knoflíky rÛzn˘ch velikostí
a tvarÛ se tfiídily aÏ na ‰est jakostí.
Po roztfiídûní se na‰ívaly na papírové
karty po 144 anebo po 12 kusech. Na
kartu ve stfiíbfiité barvû se na‰ívaly
nejlep‰í knoflíky a na karty barvy
modré ostatní knoflíky.

Málo se ví, Ïe v˘roba perleÈov˘ch

knoflíkÛ, která zamûstnávala dûlníky
z celého okolí, se po I. svûtové válce za-
stavila. Postihlo to i majitele továrny
Tománka a tak se stalo, Ïe 3. ledna 1924
zemsk˘ soud v Brnû vyhlásil na jmûní
továrny Alfonse Tománka v Senetáfiovû
konkurs. V roce 1925 továrnu koupil
Josef Novák pro syna Milo‰e Nováka.
Zájem o perleÈové knoflíky se v‰ak ne-
zvy‰oval, v dobû hospodáfiské krize se
sníÏil natolik, Ïe perleÈáfii zaãali vyrábût
pomÛcky znázorÀující postup v˘roby
perleÈov˘ch knoflíkÛ, které nabízeli
‰kolám. Postupnû zanikly v‰echny díl-
ny. PerleÈáfiská v˘roba se udrÏela jen
v Novákovû továrnû, která v‰ak zaãala

od roku 1926 pfiecházet na v˘robu knof-
líkÛ z levnûj‰í umûlé hmoty - galalitu.
Tradice v˘roby knoflíkÛ v Senetáfiovû
pokraãovala ve v˘robním druÏstvu
Chemoplast a knoflíky z umûl˘ch hmot
zde vyrábûly aÏ do zaãátku 80. let 20.
století. Postupem doby se zaãala mûnit
i tato v˘roba. V Senetáfiovû se pfie‰lo na
lisování z umûl˘ch hmot. V̆ robu perle-
Èov˘ch i galalitov˘ch knoflíkÛ si mÛÏete
pfiipomenout jiÏ jen v místním muzeu.

Literatura: Alois Zukal Senetáfiovsk˘: 
Historie Senetáfiova

Sborník Okresního muzea v Blansku 1976-1977
Text: svop

Foto: archiv

Muzeum tradiãního bydlení a perleÈáfiství v Senetáfiovû.Knoflíky vyrábûné v Senetáfiovû.

Knoflík..., fieklo by se maliãkost, ale originální knoflík dá Va‰emu stylu je‰tû více vyniknout. Je to módní artikl, ãást odûvu,
symbol bohatství, prÛmyslov˘ produkt, designov˘ ‰perk nebo sbûratelsk˘ artikl. KdyÏ si zapínáte kabát, halenku, nebo ko‰ili,
nenapadlo by vás, Ïe se knoflík mÛÏe stát i muzejním exponátem – exponátem v Senetáfiovû.

KNOFLÍK PRO ·TùSTÍ ZE SENETÁ¤OVA
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·est˘ závod seriálu OffROAD Maraton se po tfiech t˘dnech pfie-
souvá do Drnovic v okrese Blansko. V sobotu 21. záfií 2013 ãeká
na závodníky terénních aut, motorek a ãtyfikolek velmi oblíbená,
zhruba ãtyfikilometrová traÈ, na které si letos poprvé uÏijí i písku.

Tû‰te se na offroadov˘ adrenalin v Drnovicích

Auta na startu v loÀském roãníku.

OffROAD Maraton Drnovice zaãíná
v 7:00 startem motorek na tfii hodiny.
V 10:30 budou o své dal‰í dÛleÏité bo-
dy bojovat ãtyfikolkáfii. V obou závo-
dech dospûl˘ch startují zároveÀ i star‰í
juniofii, jiÏ tradiãnû na cel˘ch 60 minut.

Mezi 14:00 a 15:00 pfiedvedou své
offroadové umûní dûti a men‰í juniofii
na jednodu‰‰í trati. Odhodlané zápole-
ní nejmen‰ích offroaìákÛ na motor-
kách a ãtyfikolkách bere dech i zku‰e-
n˘m dospûl˘m borcÛm.

V 15:30 se posádky vozidel v‰ech
kategorií vydají do ‰estihodinového
boje. Nebudou chybût stálí domácí

jezdci, stejnû jako dakar‰tí matadofii.
Srdeãnû zváni jsou v‰ichni pfiíznivci

rychl˘ch strojÛ, ãili i závodníci z okolí,
ktefií mohou na na‰ich webov˘ch strán-
kách pfiihlásit sebe nebo své dûti, ty s ná-
mi jezdí uÏ od 3 let vûku a pofiádnû si za-
jezdit, ale i nahodilí diváci, které ãeká pra-
vé offroadové prostfiedí: v‰udypfiítomn˘
adrenalin, odstfiikující bláto a situace, pfii
kter˘ch tuhne krev v Ïilách. V̆ sledkov˘
servis budou v‰ichni moci sledovat na
velkoplo‰né obrazovce spolu s kvalitním
obãerstvením. Kompletní informace na-
jdete na www.offroadmaraton.cz.

Text: Libûna Nová, foto: Jifií Joná‰

Ol‰ovec  Jedovnice spol. s r.o. si vás dovoluje pozvat na

TRADIâNÍ V¯LOV RYBNÍKU OL·OVEC
sobota - 26. 10. 2013 • nedûle - 27. 10. 2013 • pondûlí - 28. 10. 2013

hráz „U BA·TY"
** stánkov˘ prodej Ïiv˘ch ryb ** (kapr, amur, tolstolobik, lín, candát, ‰tika, sumec)
** obãerstvení - speciality z ryb **
** doprovodn˘ program ** (kolotoãe pro dûti, jízda na ponících)

** zaji‰tûna posilová doprava na v˘lov na linkách IDS – JMK ã. 201 a 231 **
(ze zastávek Brno – Îidenice  aut. nádraÏí a zpût a Blansko  aut. nádraÏí a zpût)

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

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

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
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První ‰kolní dny jsou tradiãnû zejména
pro men‰í ‰koláky poznamenané spoustou
starostí s nov˘mi ‰kolními povinnostmi.
To si uvûdomují policisté a proto kaÏdo-
dennû v prvních dnech ‰koly hlídkují
v blízkosti ‰kol a snaÏí se dûtem zajistit
bezpeãnou cestu do vyuãování. Kromû to-
ho ale zároveÀ dûtem pfii pfiecházení silnic
pfiipomínají základní pravidla silniãního
provozu. A to v rámci celostátní preven-
tivní akce nazvané Zebra se za Tebe ne-
rozhlédne. ·koláci tak obãas musí polici-
stovi zodpovûdût nûjakou záludnou otáz-
ku, napfiíklad - na kterou stranu je nutné
prvnû se podívat pfii pfiecházení silnice ne-
bo co udûlat, kdyÏ stojí u pfiechodu pro
chodce a pfiijíÏdí k nim auto. Odmûnou za
správnou odpovûì je jim potom deníãek na
úkoly s logem akce a také spoustou 

uÏiteãn˘ch rad od policie. V Blansku se
tato akce uskuteãnila v úter˘ 3. záfií
u základní ‰koly v Dvorské ulici. Kromû
policie byl na místû krajsk˘ koordinátor
organizace Besip, jenÏ dûtem dával také
reflexní prvky.

por. Mgr. Iva ·ebková
tisková mluvãí 

Policie âR - Krajské fieditelství Jihomoravského kraje
Preventivnû informaãní skupina Blansko-Vy‰kov

Ve dnech 23. 8. – 1. 9. 2013 se Ivo Koblasa (nejmlad‰í
ãesk˘ paralympijsk˘ reprezentant v cyklistice) zúãastnil
dvou v˘znamn˘ch závodÛ a to:
- Svûtového poháru v Kanadském Matane  23. 8. – 25. 8. 2013 
- Mistrovství svûta v Kanadské Baiu Comeau 30. 8. – 1. 9. 2013

Pokraãování textu na stranû 16

Ve ãtvrtek 29. srpna pfiipravili zamûst-
nanci a klienti Pûkné modré v Doubravici
nad Svitavou pro v‰echny dûti bez rozdílu
vûku odpoledne plné her a soutûÏí. Jak ji-
nak se také rozlouãit s prázdninami.
Pfiesto, Ïe v areálu farské zahrady, která je
v souãasné dobû nádhernû upravená, se
se‰ly jen asi tfii desítky dûtí a nûkolik do-
spûl˘ch doprovodu, atmosféra byla srdeã-
ná a pfiíjemná. Dûti plnily zadané úkoly, za
kaÏd˘ splnûn˘ pak na nû ãekala sladká od-

mûna a v závûru odpoledne nezbytn˘ tá-
borák s opékáním ‰pekáãkÛ. Pozdravit
v‰echny pfii‰el také starosta mûstyse Pavel
Král a místní faráfi ThLic. David AmbroÏ.
Celé odpoledne provázelo nejen krásné
poãasí, ale pod vedením Jitky Borkové ta-
ké dûtská hudební a pûvecká skupina RA-
DOST z Obory, která dostála svému názvu
a opravdu hrála a zpívala v‰em pro radost.

Text a foto: Eva SáÀková, 
kronikáfika Doubravice nad Svitavou

SoutûÏ ve skládání puzzle.

Rozlouãení 
na Pûkné modré

IVO KOBLASA
opût bodoval

Preventivní policejní
AKCE
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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 17. fiíjna 2013, uzávûrka je 7. fiíjna 2013.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník II. Vychází v nákladu 15 000 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Ivo na startu silniãního závodu v Matane v bílém dresu 
vedoucího závodníka Svûtového poháru.

IVO KOBLASA opût bodoval

Firma Union Montage GmbH se sídlem
v Brnû, hledá zájemce v‰ech profesí
o práci v Rakousku. Nutná je znalost 
nûmeckého jazyka na komunikativní úrovni.

Nabízíme: vynikající platové ohodnocení, zaji‰tûní ve‰keré ad-
ministrativy - sociální a zdravotní poji‰tûní, pfiihlá‰ení k daÀové
povinnosti, zaji‰tûní ubytování, práce na smlouvu, nástup oka-
mÏitû, Ïádné poplatky, „servis” v ãeském jazyce.

Poptáváme pracovní pozice z oblasti strojírenství,
stavebnictví, fiemeslníky, operátory v˘roby a dal‰í.

MoÏnost on-line registrace na na‰ich stránkách: www.union-montage.cz,
popfiípadû osobní schÛzky v Brnû. Urnov˘ hrob jiÏ od 12.000,- Kã

METAL GRANIT spol. s r.o.   
PraÏská 562/49, CZ 67961 Letovice 

Tel.: 516 474 808, mobil: 739 277 122 
www.metalgranit.cz mg@metalgranit.cz 

✟ ‰iroká nabídka
pomníkÛ
- 200 ks skladem

✟ levné i exklusivní
hroby
- fie‰ení na míru 

✟ vázy, lucerny, 
mísy, urny
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Rekonstrukce hrobÛ
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Svûtov˘ pohár 2013
V tomto poháru nastupoval Ivo se sna-

hou získat co nejvy‰‰í postavení v celko-
vém hodnocení. Ivo je nejmlad‰ím závod-
níkem svûtového pelotonu handicapova-
n˘ch cyklistÛ a leto‰ní roãník byl jeho
prvním, kter˘ absolvoval. V Matane na-
stupoval nejdfiíve 23. 8. k ãasovce, která
byla postavena na mûstském okruhu
o délce 8,6 km, tento okruh absolvovali
závodníci dvakrát. Od poãátku pfiíletu byl
Ivo handicapován opoÏdûn˘m pfiíletem
kol, která dorazila pouhé dvû hodiny pfied
startem. Díky rychlé práci mechanika se
podafiilo ãasovkáfisk˘ speciál  Merida
Warp pfiipravit 45 minut pfied startem.
I pfies nemoÏnost patfiiãného rozjetí  Ivo
do závodu nastoupil, jako raketa a v cíli
ukonãil ãasovku na svém leto‰ním maxi-
mu a to na 4.místû.

Po páteãní ãasovce na Iva ãekal v ne-
dûli silniãní závod, kter˘ byl vypsán na 57
km na stejném mûstském okruhu jako ãa-
sovka. Zde Ivo nastupoval s pokynem hlí-
dat si ãelo pelotonu a nedopustit jeho od-
jetí, to se mu po cel˘ závod dafiilo, ale
dlouhé úãinkování na ãele pelotonu ho
stálo hodnû sil, pfiesto v hromadném spur-
tu skonãil na v˘borném sedmém místû.

Souãet v˘sledkÛ pohárov˘ch závodÛ

z Itálie (6. a 1. místo), ·panûlska (5. a 3.
místo) a následnû zde v Kanadû Ivovi pfii-
nesl zisk 112 bodÛ do svûtového poháru,
kde obsadil fantastické 2. místo o pouhé
dva body za závodníkem Colinem
Lynchem z Irska.

Mistrovství svûta 2013
Pro mistrovství svûta byl IvÛv hlavní

úkol zisk jednoho umístûní do 5. místa.
CoÏ v konkurenci, která v˘raznû narostla
vÛãi pohárovému závodu byl úkol velmi
nároãn˘.

Nejdfiíve byla pfiipravena pro závodní-
ky ãasovka na 30. 8., tato byla postavena
na okruhu o délce 8 km v Baie Comeau
a závodníci ji absolvovali dvakrát. Ivo vy-
startoval v 10,07 hod. a od poãátku se stal
velk˘m pfiekvapením této ãasovky. Na
posledním mistrovství svûta v roce 2011
skonãil na 16. místû. Ivo postupnû zvy‰o-
val tempo, aÏ z toho na závûr bylo neuvû-
fiitelné 6. místo.V nedûli 1. 9. ãekalo na
závodníky, ale také pro poãetné fiady di-
vákÛ, velké finále v mistrovství svûta a to
v silniãním závodû. Na startu stálo cca 50
závodníkÛ touÏících po nejvy‰‰í metû a to
je zisk titulu mistra svûta za rok 2013.
Závod se odehrával na okruhu o délce
11,4 km s 1,2 km stoupáním s prÛmûrn˘m
sklonem 11 %. Tento okruh závodníci ab-

zachytil a stále se drÏel v popfiedí. Do 
sprintu dal v‰e, co se doposud nauãil a v˘-
sledkem pro nûj byl zisk 4. místa. O pofia-
dí musela rozhodnout aÏ cílová kamera,
mezi pûti spoleãnû sprintujícími závodní-
ky. Tímto Ivo dokonãil leto‰ní plavbu
svûtov˘m pelotonem, kdy poprvé v Ïivo-
tû absolvoval cel˘ seriál a v˘sledek. Ve
dvaceti letech 2.místo ve svûtovém pohá-

ru a 4. místo v silniãním závodû a 6. mís-
to v ãasovce na mistrovství svûta!!!!! 

Zde si vám, v‰em fanou‰kÛm, partne-
rÛm a sponzorÛm dovoluji podûkovat za
va‰i podporu, bez nichÏ by Ivo nedosáhl
tak mimofiádn˘ch úspûchÛ.

Ivo Koblasa sen., hrd˘ otec a trenér.
Foto: archiv autora

FotoreportáÏ na www.listyregionu.cz

solvovali 5 x. Do
dne‰ního závodu mûl
Ivo pokyn drÏet se do
5.místa bûhem závo-
du a v maximální mí-
fie se buìto chytnout
úniku, nebo se pfiipra-
vit na hromadn˘
spurt. Po celou dobu
závodu stfiídal nástup
za nástupem, prÛmûr-
ná rychlost se blíÏila
41 km/h, Ivovi se da-
fiilo tyto nástupy za-
chycovat a postupnû
bylo jasné, Ïe stále se
zmen‰ující  hlavní
pole ãeká závûreãn˘
sprint. Do závûreãné-
ho fini‰e nastoupil
peloton jiÏ 2 km pfied
cílem, toto tempo Ivo
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