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„Hlasování bude zpoplatnûné
(dárcovské SMS, hlasovací archy)
a jeho v˘tûÏek se vrátí zpût k finalis-
tÛm. Navrhovatelé pak peníze budou
moci pouÏít na v˘sadby a o‰etfiení
stromÛ nebo vytvofiení propagaãních
materiálÛ s tématem stromu,” uvedla
Adéla BadáÀová z Nadace partner-
ství, která anketu organizuje jiÏ tfii-
náct˘m rokem.

Opatovickou borovici, která v zá-
meckém parku roste cel˘ch dvû stû
padesát let, do ankety pfiihlásil
Dalibor Badal. Z celé fiady stromÛ vy-
bral právû tuto borovici pro její úÏas-
n˘ tvar a mimofiádnost. „V parku je
spousta zajímav˘ch stromÛ, ale tato
borovice je opravdu nádherná a v˘ji-
meãná. Rozvûtvením totiÏ pfiipomíná
pohádkového draka a uÏ nûkolik ge-
nerací opatovick˘ch dûtí se na ní uãi-
lo lézt po stromech. Umístûní v takto
prestiÏní anketû je pro na‰e mûsto do-
slova událost. Hlavnû dûti ze základní
‰koly jsou úplnû nad‰eni. Za vybrané
peníze plánujeme o‰etfiení i ostatních
stromÛ v parku a zhotovení informaã-
ních cedulí. Vûfiíme, Ïe získáme pro
ochranu pfiírody i dal‰í lidi a Ïe bu-
dou hlasovat pro ná‰ strom,” zmínil
Dalibor Badal. 

Nominovan˘ strom v Jedovnicích
se nachází na severním okraji mûs-
tysu Jedovnice u v˘padové komuni-
kace ve smûru na Vilémovice
a Macochu. Jedná se o mohutn˘,
o samotû rostoucí jedinec, kter˘ má
vytáhl˘ tvar s dvûma kmeny bez v˘-
razn˘ch boãních vûtví. „Pro obyva-
tele Jedovnic je Hrubá lípa zcela 
neodmyslitelnou dominantou obce.
V zimních metelicích nebo podzim-
ních mlhách je majákem pro v‰ech-
ny pû‰í i motoristy pfiijíÏdûjící od
Vilémovic. Pro místní je tento mo-

hutn˘ strom tak dÛleÏit˘, Ïe podle
nûj pojmenovali i jednu z ulic,” pfii-
blíÏil v˘bûr stromu do ankety jeden
z navrhovatelÛ Jifií ÎídÛ s tím, Ïe
získané finanãní prostfiedky budou
vyuÏity mimo jiné na arboristické 
o‰etfiení stromu, na úpravu jeho 
okolí a roz‰ífiení arboreta kolem zá-
kladní ‰koly v Jedovnicích. 

Text: peha
Foto Hrubé lípy: Jifií ÎidÛ

Foto Opatovické borovice: Dalibor Badal 

TRADIâNÍ FESTIVAL
UNIJAZZ...

- více na str. 6

ZAPOMENUT¯ RODÁK
MILO· ÎÁK...

- více na str. 15

Hrubá lípa zdobí komunikaci ve smûru
na Vilémovice a Macochu.

Mûfiení obvodu kmene Hrubé lípy.

Opatovická borovice se nachází 
v zámeckém parku.

ANKETA STROM ROKU MÁ 
NA BLANENSKU DVA FINALISTY
Hrubá lípa z Jedovnic a Opatovická borovice z Velk˘ch Opatovic, tak to jsou
dva stromy, které postoupily do celostátní ankety Strom roku 2014. Hlasování
zaãíná 15. ãervna, kdy také na webov˘ch stránkách www.stromroku.cz budou
zvefiejnûny profily finalistÛ i návod, jak stromy podpofiit. 
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PEACE RUN BUDE 
POT¤ETÍ V BOSKOVICÍCH
PochodeÀ symbolizuje v‰e, co nás

spojuje bez ohledu na na‰i národnost,
kulturu a víru - pfiátelství, porozumûní
a harmonii. KaÏd˘ se mÛÏe ke ‰tafetû
pfiipojit, vloÏit do pochodnû svou dob-
rou vÛli a poslat ji dál do celého svûta.

Peace Run zaloÏil v roce 1987 sporto-
vec, umûlec a mírov˘ filozof Sri
Chinmoy. Svou Ïivotní filozofií a dílem
inspiroval lidi rÛzn˘ch národÛ a kultur
k toleranci, porozumûní a spolupráci. Za
své neúnavné úsilí obdrÏel i mnohá me-
zinárodní ocenûní. Za dobu trvání se
k bûhu pfiipojili v˘znamné osobnosti, jen
namátkou olympijsk˘ vítûz Carl Lewis,
slavná o‰tûpafika Dana Zápotocká, te-
nistka Martina Navrátilová, ale také
Matka Tereza, Nelson Mandela a dal‰í.

Obce a mûsta na trase se k bûhu pfii-
pojují a deklarují tak svÛj postoj k my‰-

Boskovic na Masarykovo nám. bûÏci pfii-
bûhnou z Prostûjova kolem 13.30 hod.
Dobrovolníci - místní sportovci - se mohou
pfiipojit a spoleãnû probûhnout mûstem
s doprovodem Mûstské policie na námûstí.
Zde bude pfiipraven mal̆  kulturní program
a pfiítomni se seznámí s my‰lenkou této ce-

lenkám organizátorÛ. Trasa Mírového
bûhu jiÏ pfies Boskovice vedla v roce
2009 a 2012. âeská ãást je souãástí ce-
loevropské trasy dlouhé pfies 24 000 km
pfies 49 zemí Evropy.  

26. ãerna 2014 se nûktefií sportovci pfii-
pojí k Mírovému bûhu i v Boskovicích. Do

Od roku 1987 se kaÏd˘ rok koná nejdel‰í ‰tafetov˘ bûh na svûtû Peace Run. Jedná se o neobyãejn˘, nejdel‰í ‰tafetov˘ bûh
s hofiící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovoln˘ch bûÏcÛ a od poãátku jiÏ bûÏeli pfies více neÏ 140 zemí svûta. 

Ing. Vítková diskutuje s bûÏci, 
16. 6. 2012.

Mírov˘ bûh 16. 6. 2012 vedl pfies
Boskovice.

Mezinárodní bûÏci spoleãnû 
s boskovick˘mi 16. 6. 2012.

losvûtové akce. BûÏci budou dále pokraão-
vat do Bystfiice nad Pern‰tûjnem.

Srdeãnû zveme sportovce k aktivní
úãasti a obãany, aby akci podpofiili.
Dûkujeme Vám za pfiípadnou úãast.

Ing. Jaromíra Vítková, 
místostarostka

Foto: Lubo‰ Su‰il

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 •
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Blansko a okolí

V Klepaãovû oslavili MDD
Spoustu spokojen˘ch dûtí i rodiãÛ jste

mohli v sobotu 1. ãervna potkat v
Klepaãovû u Blanska. Na Statku
Samsara byl v rámci MDD pro dûti za
mírn˘ poplatek pfiipraven program pln˘
her. Celkem osm stanovi‰È provûfiilo je-

jich zdatnost a dÛvtip. Poãasí se po obû-
dû umoudfiilo, a tak zaslouÏená odmûna
v podobû nanuka pfii‰la vhod. 

Text: RePo
Foto: Pavel Navrátil

Dûti u jednoho z osmi stanovi‰È plní své úkoly.

27. 5. se 3 ãlenové na‰eho t˘mu postavi-
li na start 3. dílu Hrabûnka Cupu z Rájeãka
do Petrovic o délce 7,8km a vedli si v˘bor-
nû, protoÏe na celkovém 1. místû probûhnul
cílem trenér t˘mu Jan Kohut v ãase 30:28
min. Na celkovém 29. místû a 5. místû v ka-
tegorii MV2 dobûhnul Radoslav Husák
v ãase 37:06 minut  a Marek Such˘ i pfies
virózu, která ho v posledních dnech trápila,
dobûhl na 66. místû v ãase 43:09 minut. 

Nyní na‰i skupinu ãekají je‰tû 3 závo-
dy OBL a pak hurá na vysokohorské
soustfiedûní, které probûhne na Pradûdu.
www.relax-fit.cz

Text: Jan Kohut, foto: Tomá‰ Srnsk˘

RELAX-FIT TEAM  vítûznû na
závodech Okresní bûÏecké ligy

Z tréninku – rozcviãka. Ples byl v duchu 60.t˘ch let.

První letní ples skautského
stfiediska Srdce na dlani

Leto‰ní plesová sezona uÏ je u konce,
ale to blanensk˘m skautÛm vÛbec nevadí.
Centrum Srdce na dlani uspofiádalo první
letní skautsk˘ ples, kter˘ se konal 31.
kvûtna v Katolickém domû v Blansku.
Nebyl to klasick˘ bál, Ïádné obleky
a dlouhé veãerní roby. Celá akce byla to-
tiÏ ve stylu známého amerického filmu
Pomáda, takÏe zde pfievládali hlavnû ko-
Ïené bundy, nagelované vlasy a spousta
puntíkÛ.

K tanci hrála skupina PROROCK.
Dále byl pro náv‰tûvníky pfiichystán
zábavn˘ kulturní program, kter˘ si pfii-
pravili skauti z 9. oddílu, a bohatá tom-
bola plná hodnotn˘ch darÛ. Komu
z tancování vyhládlo, mohl si pochut-
nat na grilovaném steaku, nebo se 
osvûÏit míchan˘m koktejlem. 

Tato událost byla opravdu vydafiená, tak
doufejme, Ïe se stane tradicí. 

Text a foto: Lucie Meluzínová 

Bambiriáda mûla úspûch

Dûti se skvûle bavily.

V zámeckém parku v Blansku bylo ve
dnech 23. a 24. kvûtna nabyto. Konal se

zde druh˘ roãník Bambiriády, pfiehlídky
volnoãasov˘ch aktivit. Na akci zamífiilo
témûfi dva tisíce náv‰tûvníkÛ, ktefií se
mohli seznámit s ãinností dvaceti osmi re-
gionálních organizací. 

Pro sportovce organizátofii pfiipravili
stfielbu z luku, baseball nebo stolní tenis.
Rovnováhu si mohli dûti i rodiãe vyzkou-
‰et pfii chÛzi na lanû nad místním rybní-
kem. Kdo zaváhal, skonãil ve studené vo-
dû. Kdo nechtûl sportovat, mohl sledovat
dûní na podiu, kde vystoupili judisté a nû-
kolik hudebních a taneãních skupin.

Bambiriáda má v âeské republice uÏ
‰esnáctiletou tradici, letos se kromû
Blanska konala v dal‰ích ãtrnácti mûstech
po celé zemi.

Text: anja
Foto: archiv Bambiriády

V nedûli 25. kvûtna hostil Státní zá-
mek Lysice se spolupofiadateli kvûti-
nov˘m salonem Sissi a svatební agen-
turou Elysée dal‰í roãník Svatební
show. 

Celkem se se‰lo kolem pûtatfiiceti
vystavujících firem z rÛzn˘ch oborÛ
(doprava, cukráfii, fotografové, hote-
ly, restaurace, líãení, úãesy, kvûtiny,
dekorace, prsteny, oznámení, doplÀ-
ky, ‰aty, obleky a dal‰í). Zámecká 
zahrada byla v obleÏení, celkov˘ po-
ãet náv‰tûvníkÛ Svatební show se vy-
‰plhal na 1 300. Mimo moÏnosti 
seznámit se s nabídkou sluÏeb vysta-
vujících firem byly k zhlédnutí dvû
módní pfiehlídky.

Vrcholem akce byla svatba v pfiímém
pfienosu, kterou pfiipravovala a organi-
zovala svatební agentura Elysée s part-
nery. JiÏ v zimû se pfiihlásilo kolem 30
párÛ a po peãlivém v˘bûru zvítûzila
Pavlína a VráÈa z Lelekovic, ktefií se tu-
to nedûli ve 14 hodin vzali. Oddával je
pan faráfi Martin Kopeck˘. 

Cel˘ leto‰ní roãník byl, jako i v mi-
nul˘ch letech, úspû‰n˘. Podûkování
patfií organizátorÛm, vystavovatelÛm,
modelkám a v neposlední fiadû hojnému
poãtu náv‰tûvníkÛ.

Text: RePo
Foto: mp

Svatba v pfiímém pfienosu?
Ano, v Lysicích

Nevûsta s druÏiãkou pfii pfiehlídce.

byly jedním z partnerÛ 
celé akce.

FotoreportáÏ ze Svatební show najdete
na www.listyregionu.cz
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LÖW-BEEROVY VILY
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe i venkov má své „unikáty”, které by mûl ukázat svûtu

Ve Svitávce nikdy nestál skuteãn˘
historick˘ zámek. Pfiesto se v nûkter˘ch
pramenech o zámecké stavbû nebo spí‰e
o dvou zámeck˘ch stavbách v této obci
hovofií. Autofii mají v tomto pfiípadû na
mysli dvû vedle sebe stojící Löw-
Beerovy vily, tedy tzv. Velkou a Malou
vilu. Obû vily byly postaveny na poãát-
ku 20. století. 

Samotná stavba Velké vily má skuteã-
nû zámeck˘ charakter, a to v duchu sece-
se, ov‰em s barokními a klasicistními
prvky. JiÏ pfii vstupu do budovy upoutá
pozornost noblesní mramorové schodi‰tû,
které ústí do obrovské haly. Zde je nád-
herné reprezentativní schodi‰tû vedoucí
do prvního patra budovy. Stûny v této 
hale byly potaÏeny zelen˘m, stfiíbrem
protkávan˘m brokátem. V hale se topilo
v krbu, stával zde i kuleãník, ‰achov˘ sto-
lek, zelená koÏená kfiesla a brokátem 
potaÏená lavice. 

Kromû klasick˘ch pokojÛ zde byla
i knihovna s mnoha tisíci svazky. 

Tyto vily vlastnila Ïidovská rodina Löw-
Beerova, která pocházela z Boskovic.
Jejich firma Moses Löw-Beer, zab˘vající
se zpracováním vlny a soukenictvím, pro-

fiada dûlnick˘ch i úfiednick˘ch domÛ
a byla zfiízena matefiská ‰kola pro dûti
zamûstnancÛ a podporovali obecné ‰ko-
ly. Stravování pro dûti bylo zdarma, 
tradiãní byla podpora chud˘ch rodin
o vánocích, rÛzné o‰acovací a stravova-
cí akce a zfiízeny byly obchody pro 
zamûstnance. Rodina vydávala velké
ãástky na podporu rÛzn˘ch spolkÛ.

VÛãi lidem ze svého okolí v‰ak byli
Löw-Beerovi spí‰e uzavfiení. V rodinû pa-
novalo v˘razné patriarchální uspofiádání,
kdy otec rodiny byl dominantní autoritou
a syn mûl v˘raznûj‰í postavení neÏ dcera.
V̆ chova dûtí byla svûfiována vychovatel-
kám, které se tak stávaly souãástí rodiny.
V̆ chova probíhala ve vícejazyãném pro-
stfiedí. Synové byli od raného mládí pfii-
pravováni na pfievzetí rodinné firmy.
Rodina si pfiipomínala Ïidovské svátky,
ale souãasnû napfiíklad o Vánocích byl
v domû vÏdy ozdoben˘ stromeãek. 

Více na: www.low-beerovy-vily.cz
nebo na fcb - „Löw-Beerovy vily”.

Miroslava Holasová, 
manaÏerka projektu „Löw-Beerovy vily"

Jaroslav Zoubek, místostarosta mûstyse Svitávka
Foto: Archiv mûstyse Svitávka

sperovala, a tak se rodina pfiestûhovala
z Boskovic do Svitávky. Postupnû vznika-
ly nové závody této firmy. Dal‰í generace
Löw-BeerÛ získaly v˘znamné podíly ve
firmách zab˘vající se v˘robou cementu
a vybudovaly cukrovar, kter˘ patfiil mezi
nejvût‰í podniky svého druhu v Evropû.
Mûly i dal‰í firmy rÛzného v˘robního za-

mûfiení, a to v nûkolika zemích Evropy.
Sídlo firmy, která se stala jednou z nejvût-
‰ích v rámci tehdej‰ího Rakouska-Uherska
a pozdûji âeskoslovenska, bylo ve Svitávce. 

Rodina mûla vÏdy na mysli prosperitu
svého podniku, ale stejn˘ dÛraz byl kla-
den i na urãit˘ sociální standard zamûst-
nancÛ. Byla postupnû vybudována celá

Noblesní mramorové schodi‰tû ve Velké vile.

MOBILNÍ VOLÁNÍ OD 0,99 Kã/min
MOBILNÍ INTERNET OD 59 Kã/mûsíc

PEVNÉ LINKY BEZ PAU·ÁLU 

515 550 880 WWW.TOPTEL.CZ

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz
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Boskovice a okolí

V prostorách  Mûstského úfiadu v
Boskovicích na námûstí 9. kvûtna
v tûchto dnech zahájil provoz Family
Pointu, správcem je Centrum pro rodinu
a sociální péãi Brno. Jedná se o projekt
vytváfiející síÈ míst, kde mohou rodiãe
peãovat o malé dûti a získat informace
pro podporu rodiny.  „Mûsto se rozhod-
lo ke zfiízení Family Pointu, protoÏe tato
sluÏba pro rodiny v nabídce MûÚ chy-
bûla. Místem je zádvefií pfii vstupu do
dûtského oddûlení mûstské knihovny.
Toto místo bylo vybráno jako nejvhod-
nûj‰í z hlediska blízkosti WC, polohy
(pfiízemí), i samotné blízkosti knihovny.
Mûstská knihovna jiÏ sama uvaÏovala
o zfiízení koutku pro maminky s dûtmi.
Toto místo nav‰tívila i koordinátorka
z Centra pro rodinu a sociální péãi
a shledala umístûní Family Pointu vyho-
vujícím poÏadavkÛm,” uvedla zastupu-
jící tisková mluvãí Aneta Sedláãková

a místostarostka Jaromíra Vítková doda-
la: „Zfiízení Family Pointu jsme zvaÏo-
vali jiÏ dfiíve. Letos, kdy si pfiipomínáme
20.v˘roãí Mezinárodního dne rodiny, se
podafiilo nejen najít vhodné místo, ale na
zfiízení Family Pointu jsme získali i
dotaci ve v˘‰i ãtyfiicet tisíc korun z roz-
poãtu Jihomoravského kraje,” sdûlila
místostarostka.

Family Point zprostfiedkovává rodi-
nám rÛzné programy a sluÏby a provozo-
vatel dodrÏuje standardy a etické princi-
py sluÏby Family Pointu coÏ je, mimo ji-
né povinné vybavení jako jsou pfiebalo-
vací pult, kfieslo vhodné pro kojení dûtská
Ïidle pro krmení, dûtsk˘ koutek a také
pfiíznivá otevírací doba, bezbariérovost.
Provozní doba bude kopírovat provozní
dobu úfiadu nebo knihovny tzn., Ïe bude
otevfieno kaÏd˘ den od 8.00 do 17.00.

Text : peha
Foto: RePo

SluÏby Boskovice s.r.o., oznamují ãte-
náfiÛm ListÛ regionÛ, Ïe v letním období,
tj. od 14. 6. do 31. 8. 2014 bude pro ve-
fiejnost zaji‰tûno koupání v Mûstsk˘ch
lázních nebo na Koupali‰ti âervenka dle
aktuální pfiedpovûdi poãasí. 

Informaci na kaÏd˘ den a provozní
dobu naleznete nejpozdûji do 8 hodin
ráno na www.sluzbyboskovice.cz,
v sekci „aktuálnû”.  

Foto: archiv SB

Family Point i v Boskovicích

V Boskovicích se vykoupete
za kaÏdého poãasí

Family Point v Boskovicích pfied dokonãením.

Borovûnka.

Koupali‰tû âervenka ãeká na své náv‰tûvníky.

DDM Boskovice uspofiádalo poslední kvûtnov˘
pátek u pfiíleÏitosti 55. v˘roãí zaloÏení organizace
Den otevfien˘ch dvefií. Kromû prohlídky interiéru
a soutûÏí se pfiíchozí podívali na vystoupení zájmo-
v˘ch útvarÛ a ukázky z ãinností Domu dûtí a mláde-
Ïe v Boskovicích.

Text a foto: peha

DDM Boskovice 
je zde uÏ 55 rokÛ

KDY: 16. 8. 2014 

KDE: V ‰apitó 
za muzeem 
v Boskovicích. 

KAPELY: JiÏ brzy na
www.festivalekbezbojuavalek.cz
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Zatrhnûte si v kalendáfii druh˘ ãerven-
cov˘ víkend a pfiijeìte strávit ãas pln˘
léta a pohody do Boskovic, mûsta s v˘ji-
meãn˘m géniem loci. JiÏ po dvaadvacá-
té se zde uskuteãní festival jedineãn˘
svojí atmostérou a pestr˘m programem.

A na co se letos mohou náv‰tûvníci tû-
‰it? Festival zahájí v zámeckém skleníku
skupina Chassidic Songs ze Slovenska, na
hlavní scénû v letním kinû vystoupí mimo
jiné ãeská kapela DVA, která pfiedstaví
své nové album Nipomo, náv‰tûvníky roz-
tanãí mezinárodní projekt United Flavour
(E/USA/CZ), maìarská kapela Korai
Öröm a pol‰tí Akurat, z ãesk˘ch pak
Nylon Jail, WWW Neurobeat + Fajt, na

UNI scénû zahrají Petr Nikl, nebo Bratfii
Orffové, blues z Velké Británie pfiivezou
Good Biscuits, jazzovou scénu ve sklení-
ku rozpohybují Los Quemados, Limbo
nebo Grim z Nûmecka… Potû‰ením pro
oãi i u‰i urãitû bude v poslední den festi-
valu vystoupení sboru Brno Gospel Choir
v evangelickém kostele. 

Novou inscenaci Lháfi zahraje bosko-
vické divadlo NABOSO jiÏ první den fes-
tivalu v Sokolovnû. Divadelní pfiedstavení
na hradû budou letos zamûfiena na tanec
v nejrÛznûj‰ích podobách a dûti se opût
mohou tû‰it na pohádky ve farské zahradû.
Na hradû mimo jiné vystoupí loutkové di-
vadlo s Ïiv˘m zpûvem a pohybovou akro-

bacií Noriho Sawy a Lachtaní divadlo
Honzy Kovafiíka, ve farské zahradû pak
napfiíklad Divadlo ply‰ového medvídka.
Mûsto Boskovice se pfiipojilo jako kaÏ-
d˘m rokem Boskovick˘m hfiebínkem –
tentokrát se pfiedstaví divadlo Toy
Machine. Vstup na toto pfiedstavení bude
zahrnut do festivalové permanentky.  

Filmové projekce v kinû Panorama pfii-
nesou ve více neÏ 20 blocích celoveãerní
filmy, dokumenty a studentské snímky,
pfiipravuje se filmov˘ profil reÏisérky Vûry
Chytilové ãi Polské filmové odpoledne.

Pfiíznivci v˘tvarného umûní se mohou
tû‰it na prÛfiez tvorbou Antonína StfiíÏka
za posledních pût let – vedle olejomaleb

budou vystaveny fotografie, kresby, ná-
ãrty apod. a dal‰í zajímav˘ projekt pfii-
pravuje se sv˘mi studenty katedry foto-
grafie FAMU Jaroslav Bárta.

Velk˘ úspûch mûly také v˘tvarné díl-
ny pro dûti u jednotliv˘ch hudebních
i divadelních scén, které pfiipravujeme
i letos. Dûti i jejich rodiãe si budou mo-
ci vyrobit nûco pro potû‰ení a odpoãi-
nout pfii ãtení pohádek.

To a mnoho dal‰ího vás ãeká na jedi-
neãném festivalu v Boskovicích!  

Permanentka na ãtyfii dny stojí v pfied-
prodeji 490 Kã, na místû 650 Kã; pro
studenty 390 Kã a 550 Kã.

Text: Unijazz, foto: Karel ·uster

Divadla ve farské zahradû. Kapela DVA, foto: archiv DVA. UNI scéna v Panském dvofie.

Ve mûstû na jiÏní Moravû vás ãeká jiÏ tradiãní
festival s nezamûnitelnou atmosférou!

Podrobné informace najdete na www.boskovice-festival.cz
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Regata FINN CUP 2014
na Kfietínce

Ve mûstû to roztoãily 
maÏoretky

Vítûz rybáfiského závodu v
Letovicích si odnesl pût tisíc korun

MaÏoretky v prÛvodu mûstem.

V sobotu 24. kvûtna se na letovickém
rybníku uskuteãnily rybáfiské závody.
SoutûÏ uspofiádala místní rybáfiská or-
ganizace a zúãastnilo se jí ‰edesát dva
dospûl˘ch a ãtrnáct dûtí. 

V cenû startovného byla uzená klobá-
sa a po posilnûní mohly zaãít samotné
závody. Na udici se rybáfiÛm nejãastûji
chytaly kapfii, cejni, amufii a plotice, uni-
kátním se stal vyloven˘ candát.

Pro závodníky i pfiihlíÏející bylo pfii-
praveno bohaté obãerstvení, napfiíklad
grilované makrely a dal‰í speciality z
udírny. K pití bylo pro dospûlé soutûÏící
pfiipravené toãené pivo a ti nároãnûj‰í
z nich si mohli pfiipít i pálenkou. 

KaÏdé dítû dostalo na konci závodu

hodnotnou cenu a motivací pro dospûlé
závodníky se stala v˘hra pûti tisíc korun. 

Text: mp
Foto: RePo

Pfiedali plakety Osobnostem roku 2013
I leto‰ní Hudební slavnosti byly zahájeny vy-

hlá‰ením Osobnosti roku 2013. Z rukou starosty
Vladimíra Stejskala obdrÏeli ocenûní:
Jifií ·krabal za dlouholetou ãinnost u SDH
Antonín Îilka za Ïivotní prostfiedí 
RNDr. Hana Neãasová za mimofiádn˘ pfiínos ÏákÛm
základní ‰koly
In memoriam
MUDr. Milan Pi‰tûlák za propagaci sportu
Mgr. ·kápiková za kulturu

Text: peha, foto: Petr ·vancara

Poslední kvûtnová nedûle patfiila
hudbû, tanci a doslova zástupu krás-
n˘ch dívek. Taneãní skupiny VO CO
GOU pfii MKS Letovice totiÏ uspofiá-
daly tradiãní NesoutûÏní pfiehlídku
maÏoretek, která se koná kaÏdé dva
roky. Dívky své umûní mohly v rám-
ci této akce pfiedvést jiÏ podeváté.

Jak b˘vá zvykem, podívaná zaãala
klasick˘m prÛvodem od hasiãské
zbrojnice pfies Masarykovo námûstí.
Poãasí pfiálo, a tak se v rytmu reprodu-
kované dechové hudby pfiedstavilo cel-
kem ãtrnáct skupin mlad‰ích i star‰ích

dívek. Mimo domácí pfiijely maÏoretky
z Adamova, LaÏánek, Nového Mûsta
na Moravû a z Brna. KaÏdá skupina se
vyznaãovala jinak stfiiÏen˘m a barevnû
ladûn˘m kost˘mem, a bylo opravdu na
co se dívat. PrÛvod nalákal a pfiivedl di-
váky na fotbalové hfii‰tû, kde následo-
vala pfiehlídka pódiov˘ch sestav.
Zaplnûné tribunû a pfiilehlému okolí tak
maÏoretky ukázaly, co umí. A Ïe umí! 

Pfiíznivci se jiÏ teì mohou tû‰it na
desát˘ jubilejní roãník.

Text: Katefiina Korãáková
Foto: Lucie Dvofiáková

Poslední kvûtnov˘ víkend uspofiá-
dal Jachetní oddíl pfii TJ Sokol
Letovice jiÏ 3. roãník regaty FINN
CUP, závodu se vzpomínkou. Jak pfii
zahajovacím proslovu pfiipomnûl fie-
ditel regaty Ferdinand Ker‰ner, závod
se koná jako vzpomínka na na‰e ka-
marády, MUDr. Milana Pi‰tûláka
a Josefa Koryãánka, dlouholeté jach-
tafie, ktefií dûní na Kfietínce uÏ sledují
z jachtafiského nebe.

Regata se konala pfii pfievládajícím
mírném jiÏním vûtru; celkem 5 roz-
jíÏdûk bylo po poledni pfieru‰eno
men‰í pfieháÀkou, ta v‰ak nemûla vliv
na zájem divákÛ a pfiíznivcÛ jachtin-

gu. Na startu se se‰lo 9 lodí tfiídy
Finn; celkové pofiadí po 5. rozjíÏìce
bylo následující:

Vítûzem se stal Mgr. Michal Kubík,
dále jako 2. Ing. Tomá‰ Stejskal, 3. Karel
Hoder, 4. Armín Ahne, 5. Ferdinand
Ker‰ner, 6. Václav Chloupek, 7. MUDr.
Václav Nûmec, 8. Leont˘na Koryãánko-
vá a Franti‰ek Forman, 9. Ing. arch.
Dane‰ Hrdliãka. Více informací je na od-
dílovém webu: www.kretinka.net.

Dal‰ím vût‰ím závodem plachetnic
a windsurfÛ bude 14. Kfietínská
Srandaregata, která se bude konat
o víkendu 9. - 10. srpna.

Text a foto: ph

Závodní pole regaty Finn cup.

Rybník byl doslova v obleÏení rybáfiÛ.

Ocenûní s pfiedstaviteli mûsta.
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Horní doubravick˘ ml˘n s vodní elek-
trárnou, známûj‰í spí‰e jako ¤ezníãkÛv
ml˘n, se nachází pfii cestû od Ïelezniãní
stanice vpravo na okraji zástavby obce.
Ml˘n je v jádru patrnû barokní. Je vyzna-
ãen jiÏ na mapû josefského vojenského
mapování z let 1764-1768 a je tedy star‰í
neÏ druh˘ doubravick˘ ml˘n U Fadrn˘ch
(tzv. Dolní). Podle mapy stabilního ka-
tastru z roku 1826 mûl ml˘n na levém
bfiehu náhonu dvû vodní kola a naproti
stojící pila na pravém bfiehu jedno. 

Z pÛvodní stavby ml˘na se dodnes do-
chovala v pfiestavbách pouze dvoupodlaÏ-
ní obytná ãást, zastfie‰ená sedlovou stfie-
chou. Na ni navazující ml˘nice byla na
pfielomu 19. a 20. století pfiestavûna a zv˘-
‰ena o patro kvÛli zmûnû technologie
mletí z tradiãního ml˘nsk˘mi kameny na
moderní pomocí válcov˘ch stolic.
Budova tím získala svÛj dne‰ní vzhled tfií-
podlaÏní stavby obdélného pÛdorysu s
cihelnou atikou a klenut˘mi cihlov˘mi
nadpraÏími oken, která je zastfie‰ena sed-
lovou stfiechou mírného spádu. 

První písemná zmínka o ml˘nû v míst-
ní kronice je z 25. 10. 1781, kdy ml˘n
vyhofiel. Na zaãátku roku následujícího
byl v‰ak uÏ opût v provozu. 

Novodobou historii objektu zapoãaly zá-
sadní stavební úpravy areálu, které provedl
tehdej‰í mlynáfi Rudolf ¤ezníãek kolem ro-
ku 1900. Nejdfiíve pfiistoupil k pfiestavbû
a modernizaci ml˘nice a následnû v roce

Ve 30. letech 20. století byla stávající
Francisova turbina nahrazena vertikální
ka‰novou Kaplanovou turbinou, v˘rob-
kem prvního v˘robce Kaplanov˘ch turbin
na svûtû, brnûnského závodu Ignáce
Storka. Tím se zv˘‰il v˘kon elektrárny na
76 kW. PÛvodní Kaplanova turbina slouÏí
v elektrárnû doposud. Z dal‰ích cenn˘ch
atributÛ historické techniky se v elektrár-
nû dochovala téÏ mramorová rozvodnice
s nûkolika zachovan˘mi instalacemi br-
nûnského závodu Bartelmus – Donát, kte-
rá elektrizaci areálu realizovala. 

Po znárodnûní musely b˘t ml˘n i elek-
trárna rodinou ¤ezníãkovou pfiedány ná-
rodnímu podniku Stfiedomoravské ml˘-
ny, jehoÏ se stal syn Rudolfa ¤ezníãka
Rudolf ¤ezníãek mlad‰í zamûstnancem. 

V roce 1958 byl areál pfiedán místnímu
JZD, které provozovalo elektrárnu, ve
ml˘nû mlelo obilí na ‰rot a rovnûÏ zde
skladovalo obilí. Mletí bylo ukonãeno
pravdûpodobnû v 60. letech 20. století, ale
elektrárna zÛstala zachována. V roce 1970
zpÛsobila velká voda z jarního tání protr-
Ïení náhonu a tím zastavení jejího chodu.
Do provozu byla znovu uvedena po opra-
vû v roce 1971. V roce 1990 byl areál ml˘-
na restituován potomky b˘valého majitele,
ktefií vodní elektrárnu nadále provozují.
V areálu je rovnûÏ funkãní pila, s obnove-
ním mletí se v‰ak jiÏ nepoãítá.

Text: Marek Fajman
Foto: archiv M. Fajmana

1908 nechal pfiistavût strojovnu vodní elek-
trárny. Ta se stala historicky nejstar‰í tzv.
zemûdûlskou elektrárnou na Moravû. Vodní
elektrárna s Francisovou turbinou byla
zdrojem energie pro ml˘n i pro dvû rámové
pily, vodní kola byla proto zru‰ena.
Elektrárna, která mûla v roce 1918 registro-

van˘ v˘kon 50 kW, zároveÀ dodávala elek-
trickou energii i do sítû, na níÏ byly pfiipo-
jeny obce Bofiitov, âerná Hora, Doubravice
s osadou Klemovem a Obora. Celou elek-
trickou síÈ o napûtí 120 V udrÏoval sám
mlynáfi ¤ezníãek. V roce 1921 ml˘n vyho-
fiel, byl v‰ak záhy obnoven.

¤EZNÍâKÒV ML¯N
Doubravice nad Svitavou

¤ezníãkÛv ml˘n v Doubravici nad Svitavou.

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

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

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

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

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

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
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Mezi lektory jsou svûtové jedniãky; herci velk˘ch
taneãních filmÛ, taneãníci, ktefií stáli u zrodu nûkte-
r˘ch taneãních stylÛ, choreografové osobností jako
Justin Timberlake, Jennifer Lopez nebo Michael
Jackson. SDK je pro v‰echny kategorie taneãníkÛ -
pro profesionály, pokroãilé, ale i úplné zaãáteãníky,
spoleãnû vytváfií jednu velkou taneãní rodinu a jedi-
neãnou atmosféru v krásné pfiírodû Moravského
Krasu.

SDK.Europe je momentálnû jeden z nejvût‰ích ta-
neãních letních mítinkÛ v hip hopovém tancování na
svûtû. Pfii loÀském 10. byl natoãen˘ unikátní taneãní vi-
deoklip s hudbou od Atreye Ryana a DJ Wiche World
Dance Family. Videoklip nadchl i jednu z nejvût‰ích 
osobností ãeského showbyznysu Jifiího Korna, kter˘ se
stal jeho kmotrem. „KdyÏ jsem vidûl World Dance
Family poprvé, cítil jsem, jak v‰ichni táhnou za jeden
provaz. Vnímal jsem z toho velkou sílu a to, Ïe taneã-
níci tvofií skuteãnû svûtovou taneãní rodinu. Nûkteré

zábûry, umocnûné skvûlou hudbou, skuteãnû vyvoláva-
jí husí kÛÏi,” fiekl Jifií Korn o videoklipu. 

Leto‰ní 11. roãník bude opût nabit˘ stovkami
workshopÛ, jamÛ a parties kaÏd˘ den s atraktivním
doprovodn˘m programem v podobû DJs, koncertÛ
a exhibicí! 

Poslední dva veãery kempu se mÛÏete tû‰it na kon-
cert na Red Bull Tour Buse - v pátek 4. ãervence mÛ-
Ïete dorazit na Majka Spirita, Prago Union a Bena
Cristovaa, dále Champion Sound s breakdance batt-
lem! V sobotu 5. ãervence na vás ãeká uÏ od 15 hod
svûtové finále taneãních battlÛ, kde se mezi sebou 
utkají ty nejlep‰í t˘my z nûkolika zemí a po skonãení
velká závûreãná párty!

VyuÏijte zv˘hodnûnou vstupenku SDK PARTY
WEEKEND a pfiijeìte zahájit léto a uÏít si poslední
dva veãery kempu s místem na stanování zdarma! Na
SDK.Europe tû ãeká ta nejlep‰í letní párty!

Text: Klára PiÀosová

STREET DANCE KEMP:
JEDOVNICE SE NA T¯DEN STANOU MEKKOU TANCE S KONCERTEM

MAJKA SPIRITA, PRAGA UNION A BENA CRISTOVAA

Pro více informací sleduj Facebook https://www.facebook.com/sdkeurope a www.sdkeurope.com
Pfiedprodej vstupenek v síti Ticketportal a Eventim.

SDK.Europe / Jedovnice
u Brna / 28. 6. - 6.7. / 

Street Dance Kemp (SDK.Europe) se koná kaÏd˘ rok na zaãátku prázdnin v Jedovnicích u Brna, letos pfiipadá na 28. 6. aÏ 6. 7. Právû sem
se sjíÏdûjí taneãníci z nûkolika desítek zemí, aby se rozvíjeli v moderních taneãních stylech jako hip hop, house, poppin, dancehall, krump,
new styl hustle, break dance a ve spoustû dal‰ích.

Zleva DJ Wich, Jifií Korn, Atrey Ryan, 
Martin Fidli Fiedler (hlavní organizátor SDK). Svûtové finále taneãních battlÛ. World Dance Family - z natáãení videoklipu.

Jeden z workshopÛ.

Foto: Tino Kratochvil
Foto: archiv WDF

Foto: HIP HOP PHOTOGRAPHY
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Vítûzové kategorie L:
Adéla Komárková s Madlenkou (2. Místo), 
Michaela Jefiábková  s Abonnie (3. Místo), 

Renata Hédlová s Jeff Emily Bohemia (1. Místo). 

Dne 30. 5. 2014 se v areálu VO· ekonomické
a zdravotnické a S· Boskovice, Hybe‰ova 53
konal jiÏ 7. roãník V¯STAVY PSÍCH
MILÁâKÒ. O jeho organizaci se opravdu skvû-
le postarali Ïáci 3. roãníku oboru veterinární pre-
vence této ‰koly.

Této v˘stavy se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ pes bez
ohledu na plemeno, pÛvod a vûk. Leto‰ní rok se
se pfiihlásilo témûfi 80 psÛ rÛzn˘ch plemen.

V̆ stavu zahájil fieditel ‰koly Ing. Mgr.
Pavel Vlach, kterého pfiivezlo spfieÏení mini-
horsÛ. Bezprostfiednû poté následovalo posu-
zování psÛ v kruhu. Psi byli rozdûleni do 3
kategorií, pfiiãemÏ jedin˘m kritériem pfiíslu‰-
nosti ke kategoriím byla velikost psa. Hlavní
rozhodãí paní Michaela âermáková z Prahy
sv˘mi znalostmi a vtipem udrÏovala skvûlou
atmosféru po celou dobu soutûÏe. O vítûzích
v kategorii S, L, XL rozhodovala rovnûÏ po-
rota sestavená z uãitelÛ ‰koly. Souãástí pro-
gramu byly také doprovodné aktivity – opiãí
dráha, sáãková chÛze, tanec trochu jinak
a vyhlá‰ení NEJ pejska.

Palmu vítûzství si v jednotliv˘ch katego-
riích si odnesli:

Kategorie S: Narwill - kokr‰panûl – maji-
telka Alena Plavcová 

Kategorie L: Jeff – australsk˘ ovãák – ma-
jitelka Renata Hédlová

Kategorie XL: Damavand Dernier – ãesko-
slovensk˘ vlãák – majitel Jakub Dufek

Titul ‰ampiona v˘stavy získal - Damavand
Dernier

Zpestfiením pro v‰echny diváky i soutûÏící

bylo vystoupení minihorse, ukázka v˘cviku
vodících psÛ a pfiedná‰ka o doãasn˘ch domo-
vech psÛ.

Podûkování za zdárn˘ prÛbûh patfií tedy
v‰em sponzorÛm, organizátorÛm a samozfiejmû
v‰em zúãastnûn˘m.

Text: MVDr. Hana Kubûnová
Foto: Mgr. Katefiina Rábová

V¯STAVA PSÍCH MILÁâKÒ

Dal‰í info z va‰eho regionu na:
www.mysticsmile.rajce.idnes.cz 

www.ustream.tv/channel/boskovice-zpravodajství
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s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

TOP SLEVY ãerven: EGYPT 8490* TUNIS 9290*
BULHARSKO 8490* KRÉTA all 9990* RHODOS 10990*
KORFU 10990* SANTORINI Brno 13490* KYPR 9990*

MALTA 10990* âERNÁ HORA 9990* SICÍLIE 12990* 
EMIRÁTY 17290* KAPVERDY 17690* MAROKO 14690

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823 

Pneuservis tel.: 516 499 827 

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

KaÏdému z nás se v Ïivotû obãas stane,
Ïe nechtûnû zpÛsobí svojí nepozorností,
‰patn˘m odhadem, ãi jen obyãejnou smÛ-
lou, nûjakou ‰kodu. Pokud jde o ‰kodu na
cizím majetku, nebo dokonce zdraví, mÛÏe
její úhrada zpÛsobit aÏ nefie‰itelné problémy
a likvidaci pracnû vybudovaného majetko-
vého zázemí celé rodiny, firmy, nebo tfieba
i sdruÏení vlastníkÛ bytov˘ch jednotek.

Zvlá‰tû nyní je vhodné zamyslet se nad
tím, jestli toto riziko máte dostateãnû po-
kryto vhodnou pojistkou. Letos totiÏ zaãal
platit nov˘ Obãansk˘ zákoník, kter˘ nav˘-
‰il limity pro náhrady zpÛsobn˘ch ‰kod.
Velmi ãasto se stává, Ïe poji‰tûní sjednané
dfiíve, jiÏ zdaleka nekryje moÏnou v˘‰i
‰kod a tato oblast je stále opomíjena.
Domnívám se, Ïe neprávem, neboÈ relativ-
nû velmi nízké pojistné dokáÏe pomoci
v pfiípadech, kdy zpÛsobená ‰koda dosa-
huje vysok˘ch ãástek. 

Poji‰Èovna Allianz nabízí velkou ‰kálu
odpovûdnostních produktÛ, ze kter˘ch si
jistû kaÏd˘ vybere tu nejvhodnûj‰í.

Rád bych upozornil na tfii druhy poji‰-
tûní odpovûdnosti - pro firmy, jednotlivce
a ãleny v˘boru Spoleãenství vlastníkÛ
(bytov˘ch) jednotek.

Poji‰tûní pro firmy mÛÏe pokr˘t velk˘
rozsah odpovûdnosti, kterou majitelé firmy
nesou ve vztahu k zákazníkÛm. Vada mate-

la ránu dobfie kopnutého míãe z kopaãky
va‰eho syna. Domov je místem, které má-
me rádi, ale i místem, kde se mÛÏe stát co-
koliv, Ïivot sám pí‰e pfiíbûhy, na které by
fantazie nestaãila…

A tím se dostáváme k dal‰í oblasti.
Pfiedsedové a ãlenové v˘borÛ SVJ vy-

konávají své funkce vût‰inou za nevelkou
odmûnu, a pfiesto jejich chybné rozhodnu-
tí, neznalost ãi opomenutí, mohou b˘t pfií-
ãinou znaãn˘ch majetkov˘ch ‰kod. Za ty-
to ‰kody plnû odpovídají sv˘m majetkem.
Poji‰tûní odpovûdnosti pro tyto funkcio-
náfie je dal‰í samostatnou kategorií poji‰-
tûní, kterou Allianz nabízí.

K poji‰tûní vlastního domu a poji‰tûní
odpovûdnosti SVJ jako celku nyní pfiidává-
me i poji‰tûní orgánÛ SVJ právû z toho dÛ-
vodu, Ïe musí ãinit rozhodnutí, která ne-
jsou lehká a mohou zpÛsobit SVJ ‰kodu.

Vzhledem k blíÏícím se prázdninám
a dobû dovolen˘ch je urãitû vût‰í pravdûpo-
dobnost, Ïe ãastûji neÏ kdykoliv jindy, bu-
dete potfiebovat cestovní poji‰tûní. Allianz
nabízí cestovní poji‰tûní s kouzelnou for-
mulkou „NO LIMIT” na poji‰tûní náhrad za
léãebné v˘lohy, takÏe na cestách vás díky
nûmu neãeká Ïádné nepfiíjemné pfiekvapení. 

V‰echny zájemce o tato a dal‰í poji‰tû-
ní rád se sv˘m teamem uvítám v na‰í po-
boãce v Blansku.

organizuje jako OSVâ outdoorovou akci
pro klienty firmy X. Nûkomu z nich se pfii
akci zniãí drahé kolo ãi dokonce auto a bu-
de chtít ‰kodu uhradit po firmû X. Pokud
‰kodu zpÛsobili její zamûstnanci, mÛÏe po
nich firma vymáhat podle zákoníku práce
náhradu jen do v˘‰e 4,5 násobku jejich
mûsíãního pfiíjmu. JestliÏe ji ov‰em zpÛso-
bil najat˘ instruktor externista, mÛÏe po
nûm vymáhat uhrazení celé ‰kody. U mno-
hasettisícového auta nebo je‰tû draÏ‰ích
‰kod na zdraví to mÛÏe znamenat pro sa-
mostatnû v˘dûleãnou osobu konec podni-
káním. ¤ada takto podnikajících lidí si po-
dobná rizika pfiitom vÛbec neuvûdomuje.
Poji‰tûní pfiitom pfii obratech do 1 milionu
korun stojí pár stokorun mûsíãnû.

Poji‰tûní odpovûdnosti v obãanském Ïi-
votû je dÛleÏité pro rodinu i jednotlivce.
V rodinû pak dokáÏe jedna spoleãná pojist-
ka pokr˘t náhradu ‰kod, které sv˘m koná-
ním zpÛsobí v‰ichni její ãlenové, nebo ãle-
nové spoleãné domácnosti. Pfiitom kvalitní
poji‰tûní odpovûdnosti stojí nûkolik deseti-
korun mûsíãnû. A umí uhradit ‰kody sou-
sedÛm zpÛsobené prasklou hadicí va‰í
praãky nebo zranûnému chodci na ulici,
kterému  kamarádka va‰í Ïeny pfii v˘po-
moci s pfiedvánoãním úklidem shodila na
hlavu stfiep z okna, které nechtûnû rozbila,
ãi zimní zahradu souseda, která nevydrÏe-

riálu, chyba montáÏe a mnoho dal‰ích pfiíãin
mohou zpÛsobit, Ïe dodan˘ v˘robek zpÛso-
bí nemalé ‰kody, které po‰kozen˘ bude chtít
uhradit. V̆ ‰e tûchto ‰kod je novû stanovena
v nejménû ãtyfinásobcích dosavadních ãás-
tek. JestliÏe i v minulosti docházelo kvÛli
v˘platû zpÛsoben˘ch ‰kod k likvidaci jinak
úspû‰né firmy, tak je zfiejmé, Ïe s platností
NOZ by mûli majitelé bedlivû prostudovat
dosavadní pojistky, a to jak z pohledu v˘‰e
od‰kodnûní, tak i moÏn˘ch v˘luk plnûní.

Staãí jeden pfiíklad, Ïe vydûlat si pár ti-
síc korun a zaplatit za to milion nemusí
b˘t tûÏké. Napfiíklad sportovní instruktor

Sídlo zastoupení v Blansku. foto: ph

Nov˘ obãansk˘ zákoník mÛÏe 
prodraÏit ‰kody, za které odpovídáte
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Poji‰tûní osobní odpovûdnosti je pro Ïivot stejnû dÛleÏité, jako pro provoz automobilu povinné ruãení. O tom, co se
v Ïivotû mÛÏe stát, hovofií Vladimír Franc, MBA, generální reprezentant Allianz poji‰Èovny v Blansku. 

Sídlíme v Blansku v ulici Svitavská ã. 14B; v budovû mezi Billou a Benzinou. Otevfieno máme Po, St, Pá 9:30 - 12:30 a 15:30 – 18:30 hodin. 
Kontakt: telefon 603 143 926, email: Vladimir.Franc@iallianz.cz, webová prezentace: www.allianzfranc.cz. 
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Dal‰í sluÏby studia: Manikúra, pedikúra a nehtov˘ design 
Pavla Husáková, tel.: 731 941 521

Studio zdraví a krásy
Blansko, Smetanova 2 (budova prodejny Svítidla – 1. poschodí, vstup ze dvora)

Poradna v˘Ïivy a zdravého Ïivotního stylu
✒ kompletní poradenství

✒ anal˘za tûla

✒ v˘Ïivové plány a jídelníãky na míru na základû potfieby klienta 
s pfiihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu a krevní skupinû

✒ doporuãení vhodné pohybové aktivity

Poradna je urãena pro v‰echny, 
ktefií se zab˘vají sv˘m zdravím, chtûjí zmûnit svÛj nepfiíli‰ zdrav˘ Ïivotní styl, mají problémy
s nadváhou ãi podváhou, snaÏí se nabrat svalovou hmotu a chtûjí dosáhnout rovnováhy v tûle.

Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce
Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

UNIVERZÁLNÍ ENERGIE REIKI,
harmonizace ãaker, odvádûní zbloudil˘ch 

duchovních bytostí, oãista organismu.
Tel.: 734 610 828

ZAKÁZKOVÁ V¯ROBA PEVN¯CH 
A NEVRZAJÍCÍCH LÒÎEK

s úloÏn˘m prostorem na lÛÏkoviny 
na tzv. „v˘klop”, lÛÏka mají odnímatelné
matrace v prateln˘ch potazích a mohou
mít i polohovací ro‰ty. V˘roba loÏnic, 

sektorov˘ch skfiíní, taburetÛ. 
V˘roba sklopn˘ch lÛÏek na stûnu 

do mal˘ch bytÛ. 
V˘roba a prodej ‰piãkov˘ch matrací a ro‰tÛ. 

MoÏnost vyzkou‰ení. 
Opravy star‰ích lÛÏek, matrací, 

lamelov˘ch ro‰tÛ.
Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. 

Tel: 603 293 707. 
Email: fa.svoboda@email.cz

STUDIO PILATES BLANSKO
Bolí vás záda? Máte ochablé svalstvo,

trápí vás migrény? 
Zkuste pilates cviãení, které vás nejen

zbaví va‰ich problémÛ, ale zároveÀ vám
dodá novou energii a vitalitu.

Nabídka sluÏeb: Skupinové lekce pilates,
individuální lekce, lekce pilates refor-
mers, posilovací lekce, v˘Ïivové pora-
denství, ruãnû sbírané bylinky a smûsi.

Kontakt: mob. 730 800 074,  
www.pilatesblansko.cz

➨ Prodám okno zdvojené, ‰. 150, v. 120 cm, 
jedno kfiídlo, kování OS (otevírací a sklápûcí), novû
natfieno – jako nové. E-mail: franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám dvefie venkovní ztrojené, 
‰. 85, v. 200cm, 2/3 sklo, novû natfieno - jako nové.
Velká úspora tepla. Levnû - za cenu skla. E-mail:
franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám velké dekorativní kaktusy Agave, 
2 ks, stáfií 17 rokÛ, v˘‰ka 90 a 80 cm, cena dle do-
hody. E-mail: franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám minizahrádku na balkon, 
terasu atd. na pûstování zeleniny, kvûtin, zakrsl˘ch
ovocn˘ch stromkÛ apod., vel. 42 x 42 v˘‰ka 30
cm. Dobfie pfienosné, odolné de‰ti. Cena 220 Kã.
E-mail: franta.gabr@seznam.cz.
➨ Prodám kfiepelãí vejce, 2 Kã/kus. 
Tel.: 702 538 230. 
➨ Prodám koleãkové brusle FILA, 
v˘born˘ stav, ‰edo-ãerno-ãervené vel. 31-33, 1000
Kã, kolobûÏku F-line, ‰edá s ãerv. nápisem 12" kola,
brzda, 900 Kã, kopaãky NIKE, bílo‰edé s mal˘mi
ãudlíky,vel. 33,1x pouÏité 320 Kã,  sálovky PUMA,
bílomodré, vel. 3 velmi pûkné, 230 Kã, v‰e v BK, tel.
732 920 020. 
➨ Prodám cihlov˘ byt 2 + 1 s balkonem 
v Letovicích. Cena dohodou. Tel.: 773 200 187. 
➨ Prodám Fiat Punto 5-dvefiové 
za 17 tis. Kã. Louku 3300 m2 Malhostovice za
125 tis. Kã. Zahradu mezi Lomnicí a Lysicemi
670 m2 za 97 tis. Kã. KuchyÀ. linka novou 1.8 m
za 3500 Kã. Sprch. kout - nov˘ 4500 Kã. Tel.:
777 079 911. 

➨ Prodám 350 kusÛ tvarovan˘ch cihel 
vhodn˘ch na okrasnou zídku nebo plot. Levnû, tel.:
732 144 739. 
➨ Prodám Kalifornské ãerné králíky. 
Oãkované (samice, samci), cena 300 Kã za kus, tel.:
516 413 626. 
➨ Prodám 1 000 litrovou nádrÏ na vodu 
plastovou – tzv. IBC kontejner. Je jako nová, na pla-
stové paletû, nemusí se tedy ãistit od nafty, oleje a
pryskyfiic – to jsou peníze utracené navíc. Cena 2 000
Kã, váha 80 kg, za‰lu foto, mohu dovézt – po okolí
Blanska zdarma. Tel.: 603 293 707, e-mail: fa.svobo-
da@email.cz.
➨ Prodám Malotraktor T4K14, vlek,
náhradní díly. Cena dohodou. Tel.: 776 723 946.
➨ Prodám rod. dÛm ve Vranovû n. Dyjí, 
VOLN ,̄ vhodn˘ i pro celoroã. rekr., v klid. prostfi.
u lesa, 500 m od pfiehrady. Celk. pl. 382 m2, obyt.
pl. 110 m2 + garáÏ, elektfi., voda, topení plyn.
2xkuchyÀ, 2xkoupelna s WC, 2 pokoje, komora, 
obyt. podkroví, veranda, balkon. Stáfií 22 let. Cena
k jednání 979 000 Kã, nov˘ odhad 1 094 000 Kã,
dohoda moÏná. Tel.:608 548 590, 602 527 162. 
➨ Prodáme jehÀata, romanovky, 
odbûr ãerven 2014. Cena dohodou, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám dûts. jídelní Ïidliãku dfievûnou, 
sedaãka polstrovaná (omyvatelná), za 300 Kã.
Ta‰ku na notebook, ãerná, 30x25x4 cm za 100 Kã.
Gramodesky (SP)- kus 1Kã. Opleten˘ demiÏon 2l -
150 Kã. Sluneãník zahradní modrobíl˘ (omyvateln˘)
200 Kã. Tel.: 722 650 359. 
➨ Prodám vût‰í mnoÏství star‰ích ãísel 
ãasopisÛ Minerál, QUO, Maxim, Koktejl, Cinema, 21
století. Kus za 10 Kã. fyadr@seznam.cz. 
➨ Prodám pánské kopaãky Umbro, 
bílo-modré vel. 8(42) témûfi nové, pánské sportov-

ní boty LONNSDALE námofinická modrá, vel.8 nové.
Cena dohodou, tel.: 605 263 222. 
➨ Prodám kombinovan˘ kotel plynov˘. 
NOV ,̄ v krabici., nevybalen  ̆za 25 tis. Kã. Opel Vectra
KOMBI 1.8 rok98, taÏné, pc, tempomat, tm.modr .̆ Eko
uhrazeno, STK na 1,5 roku za 25 tis. Kã, tel. 777 079 911. 
➨ Prodám velmi pûkné disky 
Rondell R18 (4 ks), rozteã  5/112 (7,5x18H2, ET 52),
s letním pneu Goodride SW308 (2 ks) 225/40ZR18
92W M+S (témûfi nejeté) a s letním pneu Nokian (2
ks) 225/40ZR18 92 W XL (sjeté víc), drobné kosme-
tické vady (bûÏné opotfiebení), cena 12 000 Kã, pfii ry-
chlém jednání sleva, telefon 731 627 395. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Koupím ‰roÈák na ovoce elektrick˘.
Tel.: 732 920 020. 
➨ Koupím celoroãnû obyvatelnou chatu 
nebo chalupu v Blansku a blízkém okolí. Voda, elekt-
fiina, WC v budovû, vlastní pozemek podmínkou.
Platba hotovû. Tel.: 515 538 566, mob.: 737 430 621. 
➨ Kopím p‰enici, jeãmen, Ïito, tritikále. 
Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím palivové dfievo. Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím byt v Blansku a jeho okolí. 
Dám zálohu. Tel.: 736 24 2697. 
➨ Koupím RD v Blansku a jeho okolí. 
Dám zálohu. Tel.: 736 242 697. 
➨ Koupím pûkn˘ byt s balkonem v Blansku
(2-3 +1), Nejlépe v OV. Tel. 739 967 371.
➨ Koupím 2 le‰tûné, svûtlé, 
zachovalé ‰atní skfiínû. Tel.: 775 991 148. 
➨ Koupím chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel.: 731 083 618. 
➨ Koupím star‰í rámové pletivo. Tel.: 721 319 572.

KOUPÍM

➨ Hledám stavebního dûlníka a pracovníka 
na drobné staveb. úpravy v Blansku âe‰kovicích.

Práce asi na 5 dní, nemusí b˘t souvislá. Tel.: 602
512 186. 
➨ Hledám podnájem 2+1 nebo 1+1 v Letovicích.
Pfiedem dûkuji za nabídky. Tel.: 725 779  011.
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Boskovicích.
Tel.:776 330 349. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu garáÏ v Blansku na Zborovcích,
ulice PraÏská. Tel.: 724 970 110. 
➨ Nabízím k rekreaci rodinnou chatu
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno i
dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Osamûl˘ S· 44/176/78 pohodov˘ nekufiák
v‰estrann˘ch zájmÛ hledá sympatick˘ protûj‰ek
pro trval˘ vztah z Blanska a okolí. SMS na 702
525 970.  
➨ MuÏ 45/178 ‰tíhl˘, modré oãi 
s pûkn˘m domem v Lysicích, bazén atd. hledá milou
Ïenu k sobû. Najdu tû? Mám peníze a nevím co s ni-
mi. Zvu tû na cokoliv. Ozvi se. Zn. SMS 737 437 267
nebo volat.
➨ Osamûl˘ ing. 60/184, pohodov˘ nekufiák, 
se zájmy o cestování, kulturu, pejska, chatu
a pfiírodu hledá sympatickou, nekonfliktní
partnerku pro sdílení stejn˘ch hodnot. SMS na
776 325 032. 
➨ Îena 42/180 ‰tíhlá, vysoká nekufiaãka 
s dcerou z Blanenska by ráda poznala hodného
muÏe vdovce nebo muÏe moÏno i s dítûtem pro
rodinn˘ Ïivot. Zn.: jen volat tel. 603 570 188 nebo
e- mail ver-s@centrum.cz. 
➨ Hledám pro pfiátelství 
hodného a spolehlivého kamaráda, kter˘ není kufiák
a alkoholik. Vûk od 62-66. Tel. 775 110 102. 

SEZNÁMENÍ
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Keltskou osadu v Letovicích jiÏ dru-
h˘m rokem zachraÀuje obãanské sdru-
Ïení Keltoi. O prodlouÏení nájemní
smlouvy totiÏ Rada mûsta rozhodla jiÏ
v lednu. Dokonce padl i návrh na sníÏe-
ní nájemného na jeden tisíc a prodlouÏe-
ní smlouvy na deset let. „V bfieznu jsem
obdrÏel rozhodnutí, Ïe Rada mûsta zmû-
ny neodsouhlasila. Pro nás vyjednávání
ale neskonãilo, protoÏe deset tisíc korun
roãnû je pro na‰e sdruÏení témûfi neú-
nosná ãástka. Budeme také usilovat
o prodlouÏení smlouvy na deset let, kdy
je jednodu‰‰í dosáhnout na pfiípadné
granty. S touto smlouvou mÛÏeme na
dotace zapomenout,” popsal situaci ve-
doucí sdruÏení Václav Horák. 

V̆ ‰e nájemného i zmûny ve smlouvû
jsou podle starosty mûsta Vladimíra
Stejskala stále v jednání. „Jde nám o zá-
chranu keltské osady. Pokud se tedy ob-
ãanskému sdruÏení podafií zahájit sezó-

nu, tak Rada mûsta zvaÏuje sníÏení ná-
jemného,” uvedl Stejskal.

V souãasné dobû má skanzen Isarno
programy pro ‰koly a od ãervence plánu-
je fiemeslné víkendy. Léto ale bude pfiede-
v‰ím ve znamení oprav, které obstarává
novû vzniklá skupina Brenus. Dobrovol-
níci se schází na brigádách kaÏdou sobotu
od desíti hodin a rádi uvítají nové ãleny.
„Na‰í snahou je vrátit vesniãku do stavu,
v jakém b˘vala kdysi. Kromû staveb fie‰í-
me i návrat zvífiat. Vûfiíme, Ïe se vesniãka
v co nejbliÏ‰í dobû rozjede na plno,” po-
znamenala jedna ze správcÛ vesniãky
Marie StaÀková a dodala, Ïe nejvût‰í pro-
blém je shánûní vût‰ích kusÛ klád v délce
minimálnû osmi metrÛ. „Pokud se najde
nûkdo, kdo by byl ochotn˘ dfievo poskyt-
nout, staãí napsat na emailovou adresu
spoleãnosti” ukonãila StaÀková.

Text: peha
Foto: Archiv web Isarno

ARCHEPARK V P¤ÍPRAVÁCH NA SEZÓNU 

V dubnu pfiipravili v keltské osadû akci na obnovu objektÛ „SOS volá les”.

JE VOLBA NEVOLIT OPRAVDU VOLBA? Lehce ironické zamy‰lení
Na jednom spoleãenském setkání,

kdyÏ uÏ se u ginu s tonikem vyfie‰il pro-
blém globálního oteplování, hospodáfi-
ské krize a nezamûstnanosti, nadhodila
se otázka eurovoleb. Jak se debata vy-
ostfiovala, pfiekvapila mû reakce tamního
ãlena zastupitelstva. Pronesl, Ïe skonãil
s politikou a jeho volba byla nevolit, ne-
boÈ se s nik˘m v jeho plánu neshodl
a tohle je forma protestu. A to mû pfiinu-

tilo zamyslet se. Je opravdu dobré nevo-
lit z pfiesvûdãení? 

Je logické, Ïe pokud mám na v˘bûr
chleba s marmeládou, nebo rohlík s bu-
rákov˘m máslem, ale já nejím chleba
a na buráky jsem alergická, nevyberu si
nic. Ale je dobré brát tuto úvahu, i kdyÏ
jde o volby do evropského parlamentu?

Otázkou je, ãeho tímto protestem do-
sáhneme. Na volebním lístku není pro tuto

moÏnost patfiiãné políãko. Jak dát tedy 
ostatním vûdût, Ïe na‰e volba byla nevolit?
A je tak moÏné tímto dosáhnout zmûny,
nebo nás to naopak jen hodí mezi politiky
neznalé ignoranty. S na‰í témûfi nejhor‰í 
úãastí – díky sloven‰tí bratia – nejsem si 
jista, jestli v‰ude pochopí, jak ãist˘ ná‰ zá-
mûr vlastnû byl. Ne, my opravdu nejsme ti,
co by na osud své zemû v rámci evropské-
ho v˘voje ka‰lali, nebo se nám prostû jen

nechtûlo k urnû dojít. My jsme po dlouhém
zvaÏování do‰li k tomu, Ïe nejlep‰í bude
nevolit a tím cílíme na zmûnu.

V Haagu tomu moÏná neporozumí, ale
co? Nevtloukali nám snad od mala do
hlavy, nestarat se o to, co si o nás druzí
myslí? Nemûl by staãit jen ná‰ dobr˘ po-
cit? TakÏe hlavu vzhÛru. Dnes ani zítra
jim to moÏná nedojde, ale my to víme.

Îaneta Alexová
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DIESLOVÉ MOTORY
Alfa Romeo, Asia, Audi, MBW, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hummer, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Isuzu,
Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Multicar, Nissan, Opel, Peugeot,
Porsche, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Seat, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, ·koda, Toyota, Volkswagen, Volvo

LPG
AUTRONIC, BINGO, BRC, ESGI, KME, LANDI RENZO, LOVATO, LOVTEC, MAGIC, NG-CAR, OSCAR, STAG, TARTARINI

âTY¤KOLKY A T¤ÍKOLKY ARTIC CAT, EMU, HSUN, TGB, TUUNDERBOL, YAMAHA

TRAKTORY
Belarus, Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fandt, Goldoni, Iseki, John Deer, Landini, Lindner, Massey Ferguson, McCormik, Merlo, New Holand,
Same, Steyer, Valpadana, Zetor – traktory se vznûtov˘mi motory s fiízen˘m emisním systémem s katalyzátorem, u kter˘ch palubní diagnostika
nevykazuje po pfieãtení pamûti závad fiídící jednotky motoru Ïádnou závadu

dále
Vozidla se vznûtov˘mi motory v‰ech znaãek a typÛ s nefiízen˘m emisním systémem, pro která jsou k dispozici potfiebné technické podklady pro
jejich mûfiení, sefiizování a opravy (kategorie M1, N1, T).

BENZÍNOVÉ MOTORY
Alfa Romeo, Asia, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Ferrari, Fiat, Ford, Honda,
Hummer, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus,
Lincoln, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Morgan, Nissan, Opel, Peugeot, Piaggio, Porsche, Range Rover,
Renault, Rover, Saab, Seat, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, ·koda, Toyota, Volkswagen, Volvo

Vozidla v‰ech znaãek a typÛ se záÏehov˘mi motory s fiízen˘m emisním systémem BOSCH s katalyzátorem (kat. L,
M1, N1). Vozidla se záÏehov˘mi motory v‰ech znaãek a typÛ s nefiízen˘m emisním systémem,  pro která jsou k dis-
pozici potfiebné technické podklady pro jejich mûfiení, sefiizování a opravy (kat. L, M1, N1).

OSOBNÍ AUTOMOBILY, MOTOCYKLY,
TRAKTORY a VALNÍKY, P¤ÍVùSY a
VOZÍKY, INDIVIDUÁLNÍ DOVOZY,
EVIDENâNÍ KONTROLY, LPG

auto STK s.r.o. BOSKOVICE
Dfievafiská 2250, Boskovice 

tel.: 516 453 191
mobil: 725 749 284

TECHNICKÁ KONTROLA

EMISNÍ KONTROLA

www.stkboskovice.cz
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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

V souãasnosti si pfiipomínáme sto
let od vypuknutí 1. svûtové války, vál-
ky, která pfiinesla statisícÛm lidí na
celém svûtû do té doby nepfiedstavi-
telné utrpení a tragédie. Je dobfie, Ïe
na kruté a hrÛzyplné pfiíbûhy tûchto li-
dí, aÈ vojákÛ na frontû, ãi jejich rodin
v zázemí, nezapomínáme.

Zájem o tûÏké osudy lidí, ktefií se
ãasto stali jen jmény na památnících,
mû pfiivedl na my‰lenku napsat téÏ pár
slov o mém str˘ci, generálu Milo‰i
Îákovi, jemuÏ 1. svûtová válka zmû-
nila a úplnû pfievrátila Ïivot a 2. svû-
tová válka zkázu dokonãila a jenÏ se
stal v Blansku zcela zapomenut˘m ro-
dákem.

Narodil se 11. 6. 1891 jako prvoro-
zen˘ syn JUDr. Rudolfa Îáka, kter˘
byl v Blansku na poãátku 20. století
nepochybnû v˘znamnou osobností.
Milo‰e zastihla válka jako studenta
právnické fakulty ve Vídni. Bojoval
na srbské, pak na italské frontû, kde
byl dvakrát ranûn. Pak byl pfievelen
na ruské boji‰tû a posléze zajat. Ihned
po zajetí byl pfiidûlen k ruskému ar-
mádnímu sboru. Pfie‰el do legií, kde
se velmi proslavil v mnoha bitvách
a byl nûkolikrát ranûn. Dosáhl hod-
nosti ‰tábního kapitána a do historie
legií se zapsal, kdyÏ osobnû zne‰kod-
nil obrnûn˘ vlak, jak o tom pí‰e M.
Kratochvíl ve své knize Památné bit-
vy na‰ich dûjin: ... Tu vyuÏívá kapitán
Îák krátké chvilky ... a nûkolika moc-
n˘mi skoky pfiiskakuje k obrnûnci
a dobfie mífien˘m rozmachem zarazí
bodlo vintrovky do ústí kulometu.
Bodák sedí pevnû, je zaraÏen hlubo-
ko. Îák se zavûsí plnou tíhou na pu‰-
ku a kulomet je pro tuto chvíli 
ne‰kodn˘, nehybn˘. Vojáci, ktefií v
ustrnutí sledovali v˘pad svého ko-
mand˘ra ... (str. 384-5). Nakonec se
stal velitelem obrany Jekatûrinburgu
a pak celé v˘chodní skupiny. Mûl v˘-
znamn˘ podíl na zaji‰tûní prÛjezdnos-
ti na‰ich vojsk na Magistrále. Do
vlasti se vrátil aÏ v roce 1920 jako
podplukovník. Po návratu z legií byl
vyslán studovat do PafiíÏe a shodou 
okolností sedûl ve stejné lavici jako
Ch. de Gaulle a M. Gándhí. Ve Francii
pak pÛsobil je‰tû na stáÏi a proÏil tam
tfii roky. Po studiích byl jmenován bri-

gádním generálem a slouÏil na
Slovensku. To jiÏ byl Ïenat˘ s blanen-
skou krasavicí, uãitelkou E. ·tûpafio-
vou a mûl syna Zdenka. 

Milo‰ sám o sv˘ch záÏitcích z legií
nemluvil, jen vzpomínal na osudy
vesniãanÛ, pfies jejichÏ osady se pfie-
hnali nejdfiíve Bûlogvardûjci a pak
Rudá armáda. Vzpomínal na nûjakou
statkáfiskou dcerku Olgu, kterou
i s rodinou Rudá armáda pobila ve
sklepû. I kdyÏ její volání o pomoc
a kfiik fakticky nemohl sly‰et, v nitru
ho sly‰el cel˘ Ïivot. Z legií si téÏ pfii-
nesl píseÀ o trojce lo‰adûj... za pa-
slednuju kopûjku ..., kterou si prozpû-
voval i ve vysokém stáfií. 

Po odtrÏení Slovenska na poãátku
2. svûtové války ode‰el do Prahy, ale
pfiedtím v blanenském zámeckém
parku zakopal na rÛzn˘ch místech se
sv˘m ‰vagrem Robertem ·tûpafiem
v‰echny své osobní zbranû.
Samozfiejmû se hned zapojil do proti-
nacistického odboje, ale pro neopatr-
nost R. ·tûpafie, kter˘ se o zbraních
zmínil tzv. partyzánÛm, byli oba, ge-
nerál Milo‰ Îák i R. ·tûpafi, zatãeni

gestapem a postaveni pfied vojensk˘
soud, protoÏe i gestapo pohlíÏelo na
M. Îáka jako na vysokého dÛstojníka
a protoÏe neustále v‰e popíral. Soud
se na‰tûstí vlekl, ale nakonec byl R.
·tûpafi odsouzen k smrti a generál
Îák poslán do koncentraãního tábora
ve Flossenburgu, protoÏe se nikdy
nepfiiznal. PfieÏili oba, ·tûpafi uprchl
z cely pfii bombardování DráÏìan
a generál Îák vydrÏel i tfiít˘denní po-
chod smrti a byl osvobozen americ-
kou armádou.

Po válce byl Milo‰ Îák jmenován
divizním generálem a pÛsobil
v Brnû. V té dobû ãasto zajíÏdûl do
Blanska, i kdyÏ jeho rodiãe jiÏ neÏi-
li. Jezdil za sv˘m bratrem, JUDr.
Mojmírem Îákem, m˘m otcem. Ale
klid netrval dlouho. Po Únoru byl 
opût rok vûznûn, pak degradován na
vojína a nakonec vypovûzen z Prahy.
Útulek na‰el v rodinném domû mého
otce na Svitavské ulici ã. 731, kde
Ïil s manÏelkou pfies dvanáct let.
Pamatuji si, Ïe pfied domem nám po-
chodovali celé dny i noci tajní
a hlídkovali.

V roce 1967 se Milo‰ Îák vrátil do
Prahy k synovi a jeho rodinû a poÏá-
dal o rehabilitaci. Jejího vyfiízení se
jiÏ nedoãkal. Zemfiel na srdeãní in-
farkt v roce 1970. Ale alespoÀ pohfieb
mûl vojensk˘, s generálskou ãepicí na
rakvi a ãestnou stráÏí legionáfiÛ u ka-
tafalku.

Divizní generál Milo‰ Îák mûl
mnoho osobních zápiskÛ a novino-
v˘ch v˘stfiiÏkÛ, které se v posledních
letech snaÏil pfiipravit k vydání, ale po
jeho smrti a nûkolikerém stûhování
rodiny se vût‰ina ztratila. TakÏe po
v˘znamném ãlovûku, jehoÏ Ïivot tak
hluboce ovlivnily obû války, se do-
chovaly jen vojenské doklady. Jeho
blanen‰tí spoluobãané o nûm jiÏ nic
nevûdí.

V roce 1991 byl Milo‰ Îák plnû
rehabilitován. V roce 2013 byl
Vojensk˘m zpravodajstvím vydán
âestn˘ odznak s jeho jménem a por-
trétem, kter˘m jsou odmûÀováni
souãasní vojáci slouÏící v cizinû. Na
rok 2014 byl vydán vojensk˘ kalen-
dáfi vûnovan˘ jeho Ïivotním osu-
dÛm.

Text: BoÏena Smahová, roz. Îáková
Foto: archiv Ing. Martina Îáka

Zapomenut˘ rodák Milo‰ Îák *11. 6. 1891 Blansko
†16. 5. 1970 Praha

Na pfiedváleãné (první svûtová válka) rodinné fotografii je otec Milo‰e Îáka JUDr. Rudolf
Îák, advokát v Blansku, a v té dobû a pozdûji i starosta mûsta Blanska s manÏelkou. Úplnû
vlevo stojící je syn Mojmír, otec paní Smahové (autorka ãlánku), sedící je syn Vladimír, kte-
r˘ zemfiel v mladém vûku. Stojící syn vedle otce je Milo‰ Îák za studentsk˘ch let. 

Titulní strana vojenského kalendáfie
pro rok 2014, kter˘ je cel˘ vûnovan˘
Ïivotním osudÛm divizního generála
Milo‰e Îáka.
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V sobotu 31. kvûtna bylo v parku ko-
lem vily Ïivo. Jak by taky ne, kdyÏ
v‰ichni ti je‰tû ne dospûlí lidé slavili
svÛj svátek – den dûtí.  

Nejdfiív zahráli malí divadelníci pod
vedením Darãi Stloukalové pohádku

si mohli zúãastnûní vyzkou‰et, za coÏ
dostali po splnûní dané soutûÏe razítko
na kartiãku a malou sladkou odmûnu. 

Po zcela vyãerpávajícím doved-
nostním klání dostaly dûti párek pro
rychlé doplnûní energie a diplom, aby
se mohly pochlubit úãastí a splnûním
nelehk˘ch úkolÛ, které pro nû dospû-
láci pfiipravili. A pak uÏ jsme netrpû-
livû ãekali na losování tomboly, kde

hlavní v˘hrou byl krásn˘ a urãitû moc
dobr˘ dort. 

I kdyÏ nás poãasí tro‰ku zkou‰elo,
jestli nám nebude vadit vítr, nebo malá
de‰Èová pfieháÀka, tak celou akci zvlád-
li dûti i dospûlí na jedniãku a s úsmû-
vem, takÏe vûfiíme, Ïe se za rok na DEN
DùTÍ zase uvidíme.

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

O Honzovi a Baru‰ce, za kterou sklidili
obrovsk˘ potlesk. Divadelní kritik by
urãitû napsal: „v‰ichni herci se v uvádû-
né hfie zhostili sv˘ch rolí dokonale a od-
vedli naprosto skvûlé v˘kony hodné
profesionálÛ”.

O c h o t n i c k ˘
spolek ve spolu-
práci se spolkem
mysliveck˘m pfii-
pravil devût stano-
vi‰È s úkoly pro
malé i vût‰í soutû-
Ïící. Hod na terã,
poznávání zvífiat,
stromÛ i rostlin,
skládání puzzle,
slalom na kolobûÏ-
ce ãi procházku na
chÛdách, skákání
v pytlích, lov lahví
pomocí krouÏku
na udiãce, nebo
závody ply‰ov˘ch
sportovcÛ, to v‰e

DEN DùTÍ VE SVITÁVCE

Z pohádky O Honzovi a Baru‰ce.
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