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Smyslem tohoto projektu je kom-
plexní a ucelené vyuÏití dochova-
n˘ch historick˘ch souvislostí v regi-
onu, které mûly vazby na rozvoj tex-
tilního prÛmyslu v 19. a 20. století.
Za tento rozvoj v obou regionech
vdûãíme ve velké mífie rodinû Löw-
BeerÛ. Ta byla velmi ko‰atá a roz-
vûtvená, zbyly po ní nejen tovární
haly, ale i unikátní stále stojící kul-
turní památky vil v Brnû, Chrastavci
a ve Svitávce. ZároveÀ chceme 
osvûtlit rodinné vazby rodu a jejich
návaznost na dal‰í unikátní stavby,
které byly rodem financovány. Je to
vila Löw-Beer v Brnû na ul.
Drobného a vila Tugendhat na ul.
âernopolní. Málokdo ví, Ïe svitá-
vecké vily mají s touto svûtovû zná-
mou funkcionalistickou vilou Tu-
gendhat hodnû spoleãného. PÛvodní
majitelka vily Gréta Tugendhatová
je dcera Alfréda Löw-Beera, kter˘

postavil malou vilu ve Svitávce.
Gréta se narodila v roce 1903
v Brnû, ale ãást dûtství proÏila ve
Svitávce. Bydleli zde nejen její ro-
diãe, Alfréd a Marianne Löw-
Beerovi, ale i oba str˘cové Benno
a Rudolf s rodinami. Malá Greta
tak vyrÛstala obklopená sv˘mi bra-
tranci a sestfienicemi. Alfred,
Rudolf a Benno Löw-Beerovi
vlastnili ve Svitávce velkou textilní
továrnu, která nesla název Moses
Löw-Beer. Jmenovala se tak po
Gretinû pradûdeãkovi, kter˘ ji na
poãátku 40. let 19. století zaloÏil,
a to jako „továrnu na spfiádání vl-
ny.” Po sÀatku Gréty s Fritzem
Tugen-dhatem, kupuje Alfréd Löw-
Beer novomanÏelÛm pozemek v u-
lici âernopolní v Brnû na stavbu
vily Tugendhat.

V˘sledkem projektu je komplex-
ní a korektní informovanost obãa-

nÛ obou regionÛ i jejich náv‰tûvní-
kÛ o v˘znamu rodiny Löw-Beer na
Ïivot a zamûstnanost území v 19.
a 20. století. Vybudovali zde nejen
továrnu pro zamûstnání a obÏivu,
ale i domy k bydlení, obchody,
sluÏby a dokonce i tfieba kasína.

V˘stupem projektu bude kniha
a cca 20 min. film o rodinû Löw-
BeerÛ a textilním prÛmyslu, propa-
gaãní letáky a putovní v˘stava. V‰e

bude pfiedstaveno na konferenci,
která se bude konat 30. srpna 2014
ve Svitávce. 

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe i venkov má
své „unikáty”, které by mûl ukázat
svûtu. 
Více na: fcb - „Löw-Beerovy vily”

Jaroslav Zoubek
místostarosta mûstyse Svitávka

Miroslava Holasová
manaÏerka projektu

Foto: archiv mûstyse Svitávka 

MOÎNOST DAL·ÍHO
VZDùLÁVÁNÍ

- více na str. 11

SOUTùÎTE se SITOU CZ a.s.
o kvalitní kompost...

- více na str. 8

Takzvaná Velká vila, která slouÏila nejenom k bydlení rodiny, ale zároveÀ
byla sídlem firmy Moses Löw-Beer.

CO SPOJUJE 
LÖW-BEEROVY VILY

VE SVITÁVCE
S VILOU TUGENDHAT

BOSKOVICKÉ BùHY
1. KVùTNA...

- více na str. 10

V‰em sv˘m ãtenáfiÛm pfiejeme veselé Velikonoce. Redakce.

Získej praxi na stáÏi v Listech regionÛ
Má‰ jasno v tom, Ïe Tvoje bu-

doucí kariéra bude v jednom ze
souãasn˘ch nejperspektivnûj‰ích
odvûtví - v médiích? Nebo chce‰

pouze získat zku‰enosti v oblasti co-
pywritingu, PR, marketingu ãi
zpravodajství a mít tak zajímavûj‰í
Ïivotopis neÏ Tvoji vrstevníci?

Pokud jsi studentem stfiední ãi vyso-
ké ‰koly, dokáÏe‰ nést zodpovûdnost
za svoji práci, umí‰ komunikovat
s lidmi, má‰ pfiíjemné vystupování

a dobfie ovládá‰ ãe‰tinu, za‰li nám
svÛj Ïivotopis a motivaãní dopis na
email listyregionu@seznam.cz.  

Renata Kuncová Polická, vydavatelka

V leto‰ním roce probíhá projekt „Löw-Beerovy
vily”. Je to spoleãn˘ projekt MAS Boskovicko
plus a MAS Svitava.
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B˘val˘ vodní ml˘n a elektrárna 
v Blansku (SalmÛv ml˘n)

Zprávy o panském ml˘nû v Blansku
máme jiÏ z roku 1591, kdy pfiebírá pan-
ství Jan Îalkovsk˘ ze Îalkovic. Od 18.
století jej neprovozovala vrchnost ve
vlastní reÏii, ale byl pronajímán jednot-
liv˘m mlynáfiÛm (jejich jména jsou ar-
chivnû doloÏena). V roce 1750 probûhla
jeho celková oprava. 

Na mapách byl ml˘n poprvé zachycen
aÏ pfii 1. josefínském vojenském mapo-
vání v letech 1763 -1769. Na podrobnûj-
‰í mapû stabilního katastru z roku 1826
je zakreslen se tfiemi vodními koly. Z to-
ho vypl˘vá, Ïe se zde nacházela tfii ml˘n-
ská sloÏení (patrnû jednoduchá).

Pfied koncem 19. století do‰lo k celkové
rekonstrukci hlavní ml˘nské budovy, její-
mu zv˘‰ení o patro, úpravû fasády v sece-
sním slohu a pfiedev‰ím zmûnû technolo-
gie mletí instalací válcov˘ch stolic. 

do stávajícího ml˘na elektrocentrálu s vod-
ním pohonem. Ta jiÏ v roce 1910 obdrÏela
koncesi na zásobování mûsta Blanska 
elektrick˘m proudem. Byla to jedna z prv-
ních elektrocentrál s vodním pohonem na
Moravû. V roce 1913 byla zfiízena obdob-
ná elektrocentrála i v Dolní Lhotû pfii
JabÛrkovû ml˘nû. Od té doby dodávaly
obû elektrocentrály proud do spoleãné sítû.
Jejich v˘kon ãinil 87 kW, dodávan˘ proud
byl stfiídav˘ 3x 3000 V / 220 V / 127
V s frekvencí 50 Hz, coÏ byly na tu dobu
byly velmi progresivní parametry. 

Elektrocentrála a ml˘n v Blansku by-
ly v ãinnosti asi do ãtyfiicát˘ch let 20.
století. Po II. svûtové válce nebyl zdej‰í
provoz obnoven. Zafiízení ml˘na bylo
demontováno a se‰rotováno (zachován
zÛstal pouze jeden v˘tah na obilí).
Malou vodní elektrárnu obnovil Mûstsk˘

národní v˘bor Blansko v pÛvodnû obyt-
ném stavení bûhem sedmdesát˘ch let 20.
století. Za pfiispûní koncernu âKD zde
bylo osazeno soustrojí s jednou spirální
Francisovou turbinou, které je doposud
v provozu a dodává energii pro provoz
sportovi‰È na Sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka. V nedávné dobû se objevily i úva-
hy o pfiemûnû ml˘na v centrum alternativ-
ní kultury. Zatím nebyl tento zámûr reali-
zován.

S provozem ml˘na a elektrárny pfiímo
souvisí náhon, kter˘ odboãuje z hlavního
fieãi‰tû Svitavy u jezu cca 1,5 km severnû
od ml˘na. Souãasn˘ segmentov˘ (ocelo-
v˘) jez byl vybudován v 80. letech 20.
století a nahradil pÛvodní jez dfievûn˘.

Text: Marek Fajman
Foto: archiv M. Fajmana

(O dal‰í zajímavé památce z regionu pfií‰tû)

Dal‰ím zásadním krokem tehdej‰ího
majitele panství kníÏete Hugo Salma –
Reifferscheidta bylo rozhodnutí vestavût

Nachází se nedaleko mûstsk˘ch lázní pfii náhonu, kter˘ ze západní strany vymezuje Sportovní ostrov Ludvíka
DaÀka. Jedná se o dvoukfiídlou dvoupatrovou budovu se sedlovou stfiechou velmi malého sklonu a ozdobn˘mi sece-
sními atikami u ‰títÛ. K ní pfiiléhá patrov˘ dÛm se sedlovou stfiechou bûÏného sklonu (pÛvodnû obytné stavení). 

SalmÛv ml˘n v Blansku.

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 •

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



3

roãník III        ãíslo 3        duben 2014606 931 795☎

Îe se nechodí do ‰koly v sobotu? To
je sice pravda, ale kdo se pohyboval
v sobotu 29. bfiezna v okolí Z· v âer-
né Hofie, asi se divil. Bylo zde Ïivo. 

Ve ‰kolní tûlocviãnû probíhal slav-
nostní kfiest nového CD, které nese ná-
zev Zpívání mezi nebem a zemí.
Návrh obalu vytvofiil Ïák ‰koly Filip
Zachoval. Cédéãko je v pofiadí jiÏ tfie-
tím poãinem, první se kfitilo v roce
2007, druhé v roce 2011. Paní uãitelka
Kubelková nám prozradila, Ïe jejich
snem je vydání CD s vlastní tvor-
bou… tak se tfieba pfií‰tû doãkáme kfitu
právû tohoto vysnûného cédéãka.
VÏdyÈ uÏ na tom nejnovûj‰ím jsou dvû
písnû z vlastní tvorby. 

Kfiest byl spojen s bohat˘m kulturním
programem. Slovem provázela paní uãi-
telka Jana Kubelková, v‰e bylo zorgani-
zováno do posledního detailu a klapalo
jak na drátkách. Organizátofii se snaÏili
do programu zapojit co nejvíce dûtí, tan-

covalo se, zpívalo, na projekãním plátnû
se promítaly fotografie vystupujících.
Vystupovali nejen interpreti, ktefií se
pfiedstavili s písnûmi z CD, ale i mlad‰í
a star‰í ãlenové pûveckého sboru.
Vystoupil i taneãní klub Nely pod vede-
ním paní Nely Karavasilevové, která se
vûnuje dûtem fiadu let a s taneãním klu-
bem sklízí úspûchy nejen na oblastních
taneãních soutûÏích. 

Tfiemi kmotry byli pfii kfitu pan Jozef
Regec, starosta Ondfiej Mû‰Èan a fieditel
‰koly Vlastimil ·íbl. CD se ihned po
kfitu prodávala, znaãná ãást uÏ jich je
pryã. Kdo by ale mûl zájem, do vypro-
dání zásob ho mÛÏe sehnat pfiímo ve
‰kole. 

Celá akce byla povedená a v‰em se
líbila. Dûti kfiest zapily dûtsk˘m „‰am-
píãkem”, v‰ichni byli poho‰tûni chle-
bíãky a s krásn˘m záÏitkem se zveãera
ubírali domÛ.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Blansko a okolí

AMUNDSEN CUP 2014

1. JARNÍ HOME-RUN

V âERNÉ HO¤E K¤TILI 
NOVÉ CD

Dne 19. 3. 2014 se v Dûlnickém domû
v Blansku konal jiÏ 11. roãník tradiãní
barmanské soutûÏe AMUNDSEN CUP
2014. Zapojilo se celkem 25 soutûÏí-
cích. Dívky byly v pfievaze, pfiijelo 20
studentek a pouze 5 studentÛ. 

Úkolem pro mladé barmany bylo pfii-
pravit pût sklenic vlastního drinku bû-
hem ‰esti minut. Bylo vidût soustfiedûní
soutûÏících, snahu o co nejlep‰í prezen-
taci namíchan˘ch koktejlÛ. Na v‰e do-
hlíÏela odborná porota, která hodnotila
jakost, dojem a techniku pfiípravy. 

Uãitelé, ktefií své studenty na soutûÏ
pfiipravovali, je pod pódiem sledovali
a urãitû jim drÏeli palce, také podpora
od spoluÏákÛ byla velká. Panovala tam
úÏasná atmosféra. OceÀuji odvahu stu-
dentÛ postavit se pfied obecenstvo i po-
rotu a pfiedvádût své dovednosti, to 
nedokáÏe kaÏd˘.

SoutûÏní koktejly byly vystaveny pod
pódiem a náv‰tûvník si tak mohl zblízka
prohlédnout napfi. Perníkovou symfonii,
Boj s rÛÏí, Draãí oko, Levandulov˘ sen,
Blanensk˘ polibek a mnoho dal‰ích. Bylo
moÏné posedût v RETRO BARU, poslou-
chat pfiíjemnou hudbu a ochutnat míchan˘
nápoj za jednotnou cenu 50 Kã. 

A jak to dopadlo? Na 1. místû se umís-
tila Nikola ·krobová, na druhém místû
Ivana Vanûrková -  obû studentky z IS·

SLAVKOV. Na tfietím a ãtvrtém místû se
umístily studentky z Blanska Denisa ·ind-
lerová ze S· GASTRO a Tereza DaÀková
ze S· TEGA.   

Tû‰ím se na dal‰í roãník, ale je ‰koda,
Ïe tato akce neprobíhá o víkendu.
Náv‰tûvníkÛ bylo sice dost, ale urãitû by
jich tato zajímavá akce pfiilákala je‰tû více. 

Text a foto: Pavel Krupka

Kmotfii kfití nové CD.

Tereza DaÀková ze S· TEGA Blansko se
umístila na v˘borném 4. místû.

Z utkání Olympia Blansko – Blesk Jablonec.

Pfiípravn˘ turnaj v Praze ve dnech 28. -
30. 3. 2014 za úãasti extraligov˘ch t˘mÛ
byl pro mlad˘ t˘m Olympia Blansko tûÏ-
kou zkou‰kou pfiipravenosti. Ve skupinû
jsme se utkali s ostravsk˘mi Arrows
a praÏsk˘mi Eagles. Oba extraligové t˘-
my dokonale provûfiili pfiipravenost a psy-
chickou odolnost na‰ich mlad˘ch nadha-
zovaãÛ. V obou zápasech se v‰ak v˘raznû
projevila na‰e nezku‰enost, nadhazovaãi
pomûrnû slu‰nû bojovali s pálkafii, ner-
vózní v˘kon v defenzívû v‰ak pfiinesl
spoustu chyb a z toho pramenící bodov˘
zisk na‰ich soupefiÛ. Oba zápasy skonãily
v˘sledkem 1: 11 ve prospûch na‰ich sou-
pefiÛ. Tfietím soupefiem byl zku‰en˘ t˘m
Old Boys, kter˘ jsme nepustili k bodÛm
a vyhráli jsme 2:0. V zápase s Jabloncem
o páté místo jsme po kolapsu na‰ich star-
tujících nadhazovaãÛ prohrávali po první
smûnû 0:5 a z tohoto úderu jsme se nedo-
kázali vzpamatovat, koneãn˘ v˘sledek
byl 0:7 pro Jablonec. 

Na turnaj jsme pfiijeli s cílem vyzkou-
‰et v‰echny hráãe a zjistit, jaká je v˘-
konnost na‰eho mladého t˘mu po tvrdé

zimní pfiípravû. V˘sledky zápasÛ pro nás
nebyly vÛbec dÛleÏité a tomu také odpo-
vídaly sestavy v na‰ich zápasech, které
jsme nestále obmûÀovali. Z tohoto po-
hledu byl pro nás turnaj více neÏ pfiínos-
n˘. Zcela pfiesnû nám ukázal, na ãem
musíme pracovat, pokud chceme dosáh-
nout cílÛ, které jsme si pfied sezonou sta-
novili. Pfiinesl nám i pozitiva, která nás
motivují do dal‰í práce. 

Za jedinou vyloÏenû negativní vûc po-
vaÏuji zápas s Jabloncem. Jedná se o t˘m,
kter˘ je na‰ím soupefiem v soutûÏi a roz-
hodnû by se nemûlo stát, Ïe se vÛbec ne-
dokáÏeme prosadit proti jejich nadhazo-
vaãÛm. 

Z jednotliv˘ch v˘konÛ nás potû‰ily v˘-
kony nadhazovaãÛ Konvalinky a Kocmana,
ktefií potvrdili svoji v˘konnost, dále nás mi-
le potû‰il mladíãek Tomá‰ Jelínek, kter˘ se
ukázal v defenzívû ve velice slu‰ném svûtle.
Asi nejvût‰ím pfiekvapením pro nás byl v˘-
kon Jakuba Kostky, kter˘ se po mnohaleté
pauze vrátil na hfii‰tû a pfiedvedl velice na-
dûjné v˘kony. 

Text a foto: Marek Pomazal

najdete 
také na Dejte nám svÛj lajk.
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Více informací na
www.krasova.cz

„Druhé díly”

urãené pro individuální v˘stavbu RD

v lokalitû „Druhé díly”.

Cena 800 Kã/1m2

+ 50.000 Kã za zbudované pfiípojky 

IS (spla‰ková a povrchová kanalizace,

vodovod, rozvadûã pro plyn, rozvadûã „NN”)

Pfiím˘ prodej bez provize realitní kanceláfie.

Hledáte klidné a zdravé prostfiedí pro Va‰e bydlení?
Právû pro Vás obec Krasová nabízí k prodeji stavební pozemky

Hledáte klidné a zdravé prostfiedí pro Va‰e bydlení?
Právû pro Vás obec Krasová nabízí k prodeji stavební pozemky

Boskovick˘ T-Car pfiedal auto
pro sluÏby seniorÛm

Cílem zavedení nové sluÏby je poskyto-
vat potfiebn˘m obãanÛm Mûsta Boskovice
komfortní a komplexní sluÏby peãovatel-
ského i zdravotního charakteru v domácím
prostfiedí klienta, umoÏnit star˘m a nemoc-
n˘m lidem co nejdéle zÛstat v pfiirozeném
domácím prostfiedí a profesionálnû pomá-
hat i jejich peãujícím rodinám.  Domácí
zdravotní péãe se vykonává formou 
náv‰tûvní sluÏby zdravotní sestry v domác-
nosti pacienta a poskytuje se na základû 
indikace lékafie jak pacientÛm v rekonvales-
cenci po akutních v˘konech ãi úrazech, tak
chronicky nemocn˘m pacientÛm.  DÛleÏi-
tou souãástí je i péãe o nemocné, ktefií 
zÛstávají s podporou rodiny v domácím
prostfiedí do poslední terminální fáze Ïivota
s cílem zajistit jim dÛstojn˘ odchod z toho-
to svûta. K poskytovan˘m zdravotním v˘-
konÛm v domácím prostfiedí patfií napfiíklad
odbûr biologického materiálu, pfievazy,
aplikace léãiv, o‰etfiovatelská rehabilitace
a hygienická péãe. Pro tuto sluÏbu je samo-
zfiejmû nutné mít k dispozici automobil.

V rámci v˘bûrového fiízení jsme oslovili
v‰echny boskovické autosalony. Nejlep‰í
podmínky a cenu na parametry, které jsme
poÏadovali, nám nabídl T-Car spol. s r.o.
Boskovice s vozidlem HYUNDAI i10.

Asi polovinu z této ãástky poskytl
MSSS Boskovice jako dotaci na obnovu
hmotného majetku zfiizovatel, tedy mûsto
Boskovice. Starosty mûsta Ing. Jaroslava
Dohnálka jsme se zeptali, v ãem vidí pfií-
nos této podpory:

Samozfiejmû prioritou nákupu nového 
automobilu je zvût‰ení objemu a zkvalitnûní
terénních peãovatelsk˘ch a zdravotních slu-
Ïeb. Ale musíme se souãasnû dívat i na eko-
nomiku provozu autoparku. V MSSS
Boskovice dochází k postupné obmûnû vozi-
del a kaÏdé nové vozidlo je mnohem ekono-
miãtûj‰í, neÏ ta star‰í. Proto jsem rád, Ïe se
do MSSS Boskovice podafiilo získat nové,
moderní a hlavnû ekonomické vozidlo HY-
UNDAI i10, které bude urãitû vhodné pro
novû plánované zdravotní domácí sluÏby.

Text a foto: Jaroslav Parma

Mûstská správa sociálních sluÏeb Boskovice je pfiíspûvkovou organizací zfiízenou
mûstem Boskovice pro zaji‰Èování sociálních sluÏeb v domovû pro seniory, v domovû
se zvlá‰tním reÏimem a k zaji‰tûní peãovatelské sluÏby. A návaznû k  této oblasti slu-
Ïeb se MSSS Boskovice podafiilo projít v˘bûrov˘m fiízením JMK s projektem Domácí
zdravotní péãe, která by mûla zaãít fungovat od kvûtna leto‰ního roku. Vozidlo HYUNDAI i10 v dárkovém balení.

Jaroslav Dohnálek a Marie SáÀková pfiebírají nov˘ vÛz v autosalonu T-Car Boskovice.
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Karlovy hraãky.

Nezapomenuteln˘, znám˘ a pohodo-
v˘ blues? Vyzrál˘, neotfiel˘ a klasick˘
bluesrock? Îiv˘, boufiliv˘ a tempera-
mentní rock and roll? To je hudebnû-
zábavn˘ veãer dne 26. dubna 2014
v Zámeckém skleníku v Boskovicích.
Zahrají Vám tam k tanci, zábavû i k po-
slechu hned 4 hudební formace.
Plánem není koncertní vystoupení, ale
vlastnû jak˘si bál pro v‰echny vûkové
kategorie. UkaÏte sobû a pfiátelÛm, Ïe
je moÏné se bavit v kaÏdém vûku. 

Cílem je dobrá úroveÀ, nabídka
kvalitní muziky, pûkné prostfiedí, mi-
nimální ceny vstupného (66 Kã) a také
cenovû zajímavé obãerstvení. Vizí po-
fiadatele je uspofiádat dal‰í roãníky
aprílového veãera pro lidi kaÏdého vû-
ku a v˘tûÏek pfií‰tích roãníkÛ vûnovat
nemocn˘m dûtem. 

S tímto nápadem pfii‰la boskovická

kapela Karlovy hraãky, která nenese
jen Karlovo jméno, ale také uÏ pár 
úspûchÛ z vystoupení na prestiÏních
místech. Karlovy hraãky zde vystoupí
spoleãnû se sv˘mi hosty. Jsou jimi spo-
lehlivé tituly jako Bluechips band ane-
bo René z mo‰tárny. Novinkou a oÏive-
ním stylu je mladá skupina Kosher trio.

MÛÏete se zaposlouchat do nov˘ch
textÛ a písní, které vznikají pod znaã-
kou boskovické a nadûjné kapely
Karlovy hraãky, mÛÏete si zatancovat
na rock and roll skupiny René z mo‰-
tárny anebo vnímat pohodov˘ ãesk˘
blues od brnûnsk˘ch Bluechips band.
Tuto zábavu rozjede ve 20 hodin
Kosher trio ve stylu klezmer music.
A vûta na závûr? „Pojìme Ïít víc spolu,
vidût úsmûv a sly‰et se!”

rk
Foto: archiv kapely

Boskovice a okolí

Jen pro lidi kaÏdého
vûku

Ve stfiedu 23. dubna zveme v‰ech-
ny pfiíznivce na autentické blues
z Chicaga. V 19.00 v Zámeckém skle-
níku vystoupí Rene Trossman Blues
Band. Rene Trossman je chicagsk˘ ky-
tarista, kter˘ se uÏ dlouho vûnuje blue-
sové hudbû a pfiímo navazuje na odkaz
muzikantÛ zlaté bluesové éry 50. a 60.
let, aÈ uÏ to je ãi byl Otis Rush, Magic
Sam, Muddy Waters nebo Jimmy Reed
ãi Earl Hooker. Vstupné: 120 Kã
v pfiedprodeji / 160 Kã na místû.

Pfiedprodej probíhá v Mûstském in-
formaãním stfiedisku Boskovice,

Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77. 

V pondûlí 28. dubna Kino Boskovice
na pfiání uvede ãtyfidíln˘ cestovatelsk˘
film Ve vlãí kÛÏi po stopách DÏin-
gischána, jehoÏ první dva díly byly sou-
ãástí festivalu outdoorov˘ch filmÛ
Expediãní kamera. Nyní jej uvidíte kom-
plet. Vstupné: 50 Kã dospûlí / 30 Kã se-
niofii, studenti.

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

www.kulturaboskovice.cz. 

KZMB zvou:

Zleva Milan Strya(SluÏby Boskovice),
Kamil Janíãek (FC Boskovice), Antonín

Preã (FK Kun‰tát), Jifií Muller (MKZ
Rájec – Jestfiebí), Miroslav Musil

(Pivovar âerná Hora).

Zápis do Matefiské ‰koly Boskovice
pro ‰kolní rok 2014/2015 se uskuteãní
dne 13. kvûtna 2014 na jednotliv˘ch pra-
covi‰tích v dobû od 8.00 do 16.00 hod.
KaÏdé ze tfií pracovi‰È Matefiské ‰koly
Boskovice má své vlastní zamûfiení
vzdûlávacího programu:
Pracovi‰tû Lidická 
Téma „Povídej si se mnou”
Vzdûlávací cíle:
- respekt k pfiirozen˘m lidsk˘m potfie-

bám jednotlivce v celku spoleãnosti
a svûta

- rozvíjení komunikace a spolupráce
Pracovi‰tû Na Dolech
Téma „Voda je ná‰ kamarád, budeme
si spolu hrát”
Vzdûlávací cíle: 
- rozvíjet samostatné a zdravû sebevû-

domé dítû, které zkoumá a objevuje
svût radostnou cestou proÏitkového
uãení

- prÛvodcem dítûti je voda ve v‰ech
skupenstvích

Pracovi‰tû Bílkova
Téma „Mám rád svoje mûsto, kamará-
dy a pfiírodu”
Vzdûlávací cíle:
- seznamovat dûti s historií, tradicemi

a v˘znamn˘mi místy
- rozvíjet vztahy k ostatním lidem, b˘t

tolerantní k lidsk˘m odli‰nostem
a jedineãnostem

- vytváfiet u dûtí pozitivní vztah k Ïi-
votnímu prostfiedí

Celková kapacita M· je 415 dûtí
(pracovi‰tû Lidická 147, Bílkova 168,
Na Dolech 100). Ke dni 13. 5. 2014 
umoÏÀuje kapacita ‰koly pfiijmout pro
‰kolní rok 2014/2015 celkem 130 dûtí.

Ing. Jaromíra Vítková
Foto: archiv M·

Îe pivo a fotbal patfií k sobû, platí snad
od poãátku tohoto nejroz‰ífienûj‰ího spor-
tu u nás. O vztahu zlatavého pûnivého
moku a kopacího míãe se mohli pfiesvûd-
ãit náv‰tûvníci fotbalového areálu âerve-
ná zahrada Boskovice na Blanensku
v nádherném proslunûném sobotním od-
poledni 29. bfiezna.

Zimní fotbalov˘ turnaj Artézia Cup
je jiÏ devût let brán jako pfiíprava na jar-
ní mistrovské zápasy a Pivovar âerná
Hora jej pilnû podporuje.

Právû minulou sobotu probûhl na tráv-
níku za kabinami mal˘ slavnostní ceremo-
niál, kdy fieditel SluÏeb Boskovice, s r.o.
Mgr. Milan Strya vyhlásil v˘sledky soutû-
Ïe a spoleãnû s obchodním zástupcem v˘-
‰e zmínûného pivovaru Miroslavem
Musilem pfiedal ceny.

„Na tfietím místû skonãilo druÏstvo
FC Boskovice, druhou pfiíãku vybojo-
val celek MKZ Rájec-Jestfiebí a celkovû
nejlep‰í a vítûzné umístûní získal t˘m
FK Kun‰tát,” spustil Milan Strya a po-
kraãoval: „Nejlep‰ími stfielci turnaje

byli Antonín Preã a Martin Fadrn˘, ce-
nu za nûj pfiebírá Kamil Janíãek,” ukon-
ãil malou slavnost Mgr. Milan Strya.

Více na: www.sluzbyboskovice.cz
Text a foto: L. Su‰il

Zápis do M· 

O pohár mûsta Boskovice

V‰echny tfiídy M· Boskovice jsou prostorné a modernû vybavené.

www.listyregionu.cz

Dal‰í zprávy
najdete na
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Gymnázium v Rájci-Jestfiebí je dlouhodobû úspû‰né v získávání
grantÛ vedoucích ke zkvalitnûní v˘uky. Jedním z grantÛ, které v sou-
ãasné dobû fie‰íme, je Literární a dokumentová gramotnost – prak-
tikum. Jeho cílem je rozvíjet u studentÛ ãtenáfiské dovednosti, ãili
nejen ãíst, ale také pfiem˘‰let o smyslu textu jako celku, vyhledávat
v nûm informace (i ty mezi fiádky), zvaÏovat pravdivost informací
a poskládat si je do smysluplného obrázku daného tématu.

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.

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

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

âti a mysli

V rámci grantu Literární a doku-
mentová gramotnost – praktikum jsme
se intenzivnû zamûfiili na zavádûní
koncepce âtením a psaním ke kritické-
mu my‰lení (RWCT) do v˘uky. V̆ uka
ve stylu „kritického my‰lení” je zalo-
Ïena na tfiífázovém modelu vyuãovací
hodiny. Jak tedy hodina probíhá?

Na poãátku zji‰Èujeme, co o novém
tématu studenti jiÏ vûdí, jaké o nûm
mají pfiedstavy, a na téma se naladí-
me. Následuje fáze získávání nov˘ch
poznatkÛ a celek doplÀuje reflexe, pfii
které si studenti uvûdomí, co nového
se nauãili a opraví si pfiípadnû své pÛ-
vodní mylné pfiedstavy. Bûhem celého
procesu je kladen dÛraz na pfiem˘‰le-
ní a spolupráci, k ãemuÏ nám slouÏí
rozliãné v˘ukové metody.

O jaké metody se konkrétnû jedná?
Zde je nûkolik pfiíkladÛ z hodin biolo-
gie: studenti ve sv˘ch mozcích „roz-
poutají boufii nápadÛ” pfii brainstor-
mingu a vzpomínají, co k tématu vû-

dí, nebo se vûnují volnému psaní, pfii
kterém se tûÏí ze spojení ãinnosti pfie-
m˘‰lejícího mozku s pí‰ící rukou, shr-
nují téma pomocí pûtilístku, hledají
v textu shodné a rozdílné znaky u pfií-
buzn˘ch skupin organismÛ, vytváfiejí
bûhem ãtení tabulky, ve kter˘ch si ujas-
ní, co vûdí, co by chtûli vûdût a násled-
nû doplÀují, co se dozvûdûli, vytváfiejí
ve skupinkách minipfiedná‰ky, jeÏ pre-
zentují sv˘m kolegÛm, kreslí my‰len-
kové mapy, ve kter˘ch jim vyvstane
struktura tématu s jeho nosn˘mi infor-
macemi a podobnû. Samozfiejmû neza-
pomínáme ani na diskuse nad texty.
UplatÀujeme zde metody jako podvojn˘
deník nebo poslední slovo patfií mnû,
v rámci kter˘ch si studenti vyberou
z textu my‰lenky, které je zaujaly, a ná-
slednû o nich, doplnûn˘ch vlastním ná-
zorem, debatují se sv˘mi spoluÏáky.

Není tfieba zdÛrazÀovat, Ïe se jedná
o styl vzdûlávání nároãn˘ jak pro uãite-
le pfiipravujícího v˘uku, tak pro studen-

ty, ktefií si hodinu nemohou jen odsedût.
Pfieãtûte si, jak sami studenti anonymnû
hodnotili v˘uku biologie na konci prv-
ního pololetí:

„…pracovní listy se mi líbily, hodnû
jsem si z toho zapamatoval a dobfie se
z toho uãí…”

„…kaÏdou hodinu je jiná aktivita, to
se mi moc líbí, není to stereotyp … hod-
nû vûcí si pamatuji jen z hodin…”

„…hodiny biologie se mi líbí, proto-
Ïe jsou zábavné a akãní, hodnû spolu-
pracujeme jako celá tfiída…”

„…dobré: systém v˘uky, zajímav˘
a vyhovující … hodiny nejsou nudné
a jsou uÏiteãné a dobfie pfiipravené…”

„…dobré: papíry, které vypracováváme
v hodinách. Dobfie se mi z nich uãí a více si
to zapamatuji, kdyÏ si to sama vypracuji…”

„…vyhovuje mi: práce v hodinách,
neustálé diktování by nemûlo efekt
a nejen já bych v hodinách usínala…”

„…hodiny biologie mû velice baví.
Hodnû uãiva si pamatuji z hodin.
Nemám ráda jednotvárnost, a proto jsem
moc ráda, Ïe vyuÏíváte více prostfiedkÛ
a ne jen psaní na tabuli a do se‰itÛ…”

Metody kritického my‰lení na
gymnáziu v Rájci-Jestfiebí pouÏívají
také vyuãující ãeského jazyka a spo-
leãensk˘ch vûd a takovéto reakce stu-
dentÛ nás utvrzují v tom, Ïe na‰e sna-
ha má smysl.

Michaela Míãková, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o.p.s.
Foto: archiv ‰koly

Studenti pfii v˘uce. 
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Bohatá kulturní nabídka 
v Letovicích

Letovice a okolí ãekají 
dopravní omezení

¤editel MKS Letovice Jifií Palán. Místostarosta Ing. Jifií Palbuchta.
Foto: ph

Souãasn˘ stav silnice z Mezifiíãka
do Lazinova. Foto ph

Letos budou zahájeny opravy nûkoli-
ka komunikací, které si v okolí Letovic
vyÏádají uzavírky a omezení dopravy.
O pfiedpokládaném prÛbûhu informuje
místostarosta mûsta Letovice Ing. Jifií
Palbuchta:

Pfiedev‰ím bude, uÏ snad skuteãnû, za-
hájena oprava silnice II/365 v úseku
Letovice – Kfietín – hranice JMK.
Pfiedpokládané zahájení této stavby je
v kvûtnu, stavba by mûla trvat cca 6 – 8
t˘dnÛ. Povrch vozovky bude opravován
po polovinách, vozidla do 3,5 tuny a au-
tobusy budou uzavfien˘m úsekem projíÏ-
dût kyvadlovû, nákladní doprava bude
mít stanovené objízdné trasy pfies
Brnûnec, Vítûjeves a pfies N˘rov, Rudku.

Oprava se t˘ká pouze extravilánové
ãásti vozovky; plánovaná oprava ulice
âeská, tedy „v˘padovky” z Letovic na
Kfietín, se bude realizovat aÏ v roce 2015.
Pfii této opravû bude provedena rekon-
strukce celé vozovky vãetnû podkladu;
díky tomu bude nezbytnû nutná úplná 
uzavírka této frekventované komunikace.
Nákladní dopravu ãekají nároãné objíÏì-
ky opût pfies Brnûnec, pfiípadnû Rudku.

Pro vozidla do 3,5 t a autobusy plá-
nujeme mnohem pfiijatelnûj‰í objízd-

nou trasu pfies Mezifiíãko a Lazinov.
Stávající komunikace v tomto úseku
(cca 3 km) si v‰ak vyÏádá nutnou 
opravu, zpevnûní povrchu a roz‰ífiení,
resp. vybudování v˘hyben. V souãasné
dobû hledáme moÏnosti dotace na tuto
opravu ve v˘‰i cca 5 mil. Kã.

V̆ hledovû by touto trasou mohla b˘t

vedena autobusová doprava IDS JMK
smûr BohuÀov a Poliãka i po ukonãení
uzavírky, coÏ by pfiineslo úspory v naje-
t˘ch kilometrech, neboÈ by se linky do
Mezifiíãka nevracely zpût do Letovic,
ale pokraãovaly by na Kfietín. Obec
Vranová by byla dopravnû obslouÏena
spoji smûr Sulíkov, Ole‰nice. To je
ov‰em zatím jen v˘hledová úvaha. 

Silnici I/43 ãekají opravy dvou mos-
tÛ. Most pfies potok Havírna bude 
opravován v pfií‰tím roce, most pfies
Chlumsk˘ potok letos. Termín zaháje-
ní je stanoven pfiedbûÏnû na srpen,
stavba by mûla b˘t hotova do zaãátku
zimního období. Uzavfiena bude opût
vÏdy polovina vozovky, projíÏdût se
bude kyvadlovû. Vzhledem k frekven-
ci dopravy na tomto hlavním tahu lze
oãekávat dopravní problémy; proto by
do zahájení této stavby mûla b˘t ukon-
ãena oprava silnice na Kfietín.

Svazek vodovodÛ a kanalizací mûst
a obcí je investorem akce „Rekonstrukce
a roz‰ífiení vodovodní sítû, ulice Jevíãská
a Havírna”. Práce budou probíhat na pra-
vé stranû vozovky ve smûru na Jevíãko,
provoz bude opût fiízen kyvadlovû. Jako
podmínka zadání pro zhotovitele bylo dá-
no dokonãení tohoto zásahu do dopravy
nejpozdûji do 31. ãervence. 

Havarijní stav mostÛ v Podolí
a v De‰tné zpÛsobuje dal‰í dopravní
problémy v okolí Letovic. Dlouhé ob-
jízdné trasy platí sice jen pro nákladní
dopravu, ale jejich trvání je pfiedpo-
kládáno na 2 roky.

ph

Pfied více neÏ rokem nastoupil do
funkce fieditele Mûstského kulturního
stfiediska v Letovicích Jifií Palán.
V rozhovoru pro Listy regionÛ tehdy
fiekl: „V Letovicích je vytvofiena tra-
dice bohatého kulturního Ïivota, kte-
rou bych nejen rád zachoval, ale posí-
lil a budoval hrdost „LetovákÛ” na to,
co se v jejich mûstû realizuje.” Nyní
jsem se Jifiího Palána zeptal:

Pane fiediteli, podafiilo se zaãít na-
plÀovat Va‰e pfiedsevzetí?

Moji práci by mûli hodnotit jiní.
Pfiesto se v‰ak domnívám, Ïe kulturní
Ïivot v Letovicích rozhodnû nestag-
nuje, naopak, v loÀském roce se poda-
fiilo uskuteãnit fiadu velmi úspû‰n˘ch
akcí, vãetnû zcela nov˘ch projektÛ.
Pokud bych si vzal k ruce statistiku,
tak v‰echny akce pofiádané MKS,
vãetnû v˘stav, knihovny a MIS, nav-
‰tívilo celkem 52 tisíc náv‰tûvníkÛ,
coÏ samo o sobû hovofií o vyspûlé kul-
turní úrovni obyvatel Letovic a okolí.

MÛÏete se struãnû zmínit o tûch
nejvût‰ích akcích loÀského roku?

Úspû‰né byly urãitû Hudební slavnos-
ti, projekt Léto v Letovicích dopadl také
nad oãekávání dobfie, stejnû jako festival
3+1. Na podzim jsme obnovili Fest
Mazec, hudební festival, kter˘ se pÛvod-
nû konal v Boskovicích. Samozfiejmû
mnoho dal‰ích, i men‰ích akcí, mûlo
velkou náv‰tûvnost.

Letovice mají v˘hodu v dobrém zá-
zemí; pomûrnû velk˘ kulturní dÛm
má dostateãnou kapacitou míst pro
diváky.

Dobrá zpráva je, Ïe jiÏ byla zpraco-
vána studie na kompletní rekonstrukci
kulturního domu, která bude rozdûle-
na na více etap. Zatím jsme ve stadiu,
kdy zji‰Èujeme moÏnosti dotací, ale
pfiedpokládám, Ïe kdyÏ ne letos, tak
pfií‰tí rok by mohla b˘t modernizace
zahájena. Po dokonãení bude mít ná‰
stánek kultury nejen opravenou budo-
vu, ale bude také vybaven moderní
technikou a pfiívûtiv˘m interiérem.

DÛleÏitá je v oblasti kultury propaga-
ce a informovanost – to je záleÏitost, na
kterou kladu velk˘ dÛraz. Upozornûní
na pofiádané akce najdou zájemci kro-
mû tradiãních míst také ve velké mífie
na internetu; zapojili jsme do propagace
Facebook, Twitter, informace posíláme
e-mailem a jsou samozfiejmû na na‰ich
webov˘ch stránkách. Chci, aby na 
anonce na kulturní akce naráÏeli lidé
v‰ude, mohli si vybrat a fiíct – toto mû
zajímá, na to pÛjdu.

Jaké nejvût‰í akce plánujete na le-
to‰ní rok?

Rozjeli jsme nov˘ projekt –
Farmáfiské trhy. Konají se jednou mû-
síãnû vÏdy ve stfiedu pfiímo na
Masarykovû námûstí. Prodejce zveme
pouze z fiad pfiím˘ch v˘robcÛ potravin,
tedy Ïádné pfiekupníky. Zastoupeni bu-
dou farmáfii z blízkého okolí, z jiÏní
Moravy a v˘chodních âech.

Ve ãtvrtek 29. kvûtna nás ãekají
Hudební slavnosti, které budou spoje-

ny s vyhlá‰ením osobnosti mûsta
Letovice. Vystoupí Ïáci Základní 
umûlecké ‰koly a tû‰it se mÛÏeme na
Petra Spáleného  a Apollo Band.  

Na sobotu 14. ãervna chystáme jar-
mark, kter˘ se letos ponese v podtextu
„Manévry Letovice 1914”. Pfiipome-
neme si, Ïe od soboty 14. bude za 14
dnÛ 100. v˘roãí atentátu na Franti‰ka
Ferdinanda d'Este v Sarajevu v roce
1914, coÏ byla záminka k vyhlá‰ení 1.
svûtové války. Pod MKS pÛsobí „CK
polní hudba Letovice” která se s ver-
vou zapojí do rekonstrukce bojov˘ch
manévrÛ. Akce bude probíhat na zám-
ku, kde se setkáme s dobovou policií,
po‰tou a dal‰ím doprovodn˘m progra-
mem. Souãástí této vzpomínkové akce
bude také pietní akt u památníku pad-
l˘ch na místním hfibitovû.

Léto v Letovicích je soubor koncer-
tÛ a divadelních vystoupení, které se
budou konat na námûstí, na zámku,
v hotelu Dermot a jsou do nûj zafiaze-
ny i podniky, které nepofiádá MKS; ja-
ko tfieba pouÈ, závod Draãích lodí
a dal‰í. MÛÏeme se tû‰it i na raritu,
kterou bude Vodní divadlo, hrané pfií-
mo na fiece Svitavû protékající námûs-
tím; bude to vystoupení pofiádané ve
spolupráci se starostou Vladimírem
Stejskalem a hercem Janem Grygarem
znám˘m z âetnick˘ch humoresek. 

Bûhem prvního srpnového víkendu
(pátek a sobota) probûhne Festival 3 + 1.
K jeho nejvût‰ím lákadlÛm bude patfiit
skupina B.S.P., která se vrací na pódia
a pro mladou generaci zazpívá Adam
Mi‰ík, oznaãovan˘ za ãeského Justina
Biebera. Program bude bohat˘ i na dal‰í
akce – vernisáÏ v˘stavy moravsk˘ch fo-
tografÛ a usly‰íme také oblíbené místní
kapely.

Z dal‰ích projektÛ to bude 17. - 18.
fiíjna Fest Mazec. V̆ bûr kapel bude pro-
bíhat lajkováním na Facebooku; vítûz
bude nasazen do rotace na Radiu Petrov,
které je na‰im mediálním partnerem.

Závûr roku bude patfiit tradiãnímu
vánoãnímu koncertu a rozsvûcení vá-
noãního stromu.

Zmínil jsem namátkovû jen skuteã-
nû velké kulturní podniky leto‰ní se-
zony. Doporuãuji sledovat ná‰ web
www.mks-letovice.cz, na kterém jsou
prÛbûÏnû doplÀovány v‰echny chysta-
né akce vãetnû podrobn˘ch informací.

Pane Paláne, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: ph 
Mapka objízdn˘ch tras v okolí Letovic. Ing. Palbuchta
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➨ Kolo chlapecké 20" DEMA-DENNY ãerné,
zachovalé, s pfiehazovaãkou. PC 4 200 Kã, nyní 
2 200 Kã, chlapecké sálovky PUMA bílomodré,
velmi pûkné , vel. 33, cena 250 Kã, chlapecké ko-
paãky NIKE bílo‰edé s mal˘mi ãudlíky, 1x pouÏi-
té, vel. 33,5. PC 600 Kã, nyní 350 Kã, chlapecké
kopaãky NIKE ãerné s vût‰ími ãudlíky, zachovalé,
vel. 33, cena 150 Kã. Klec pro hlodavce - patrová
55‰ x 66v x 45h cm, spodní plast hnûd˘, stav do-
br˘. Navíc pfiidáme nerez kolotoã a ker. misku.
Cena 800 Kã, v‰e v BK, tel.: 732 920 020. 
➨ Zbíjeãku, v létû koupena, nevyuÏita, 
za 3 500 Kã, sprchov˘ kout 80 cm,  ãtvrtkruh.
Nov˘, celoprosklen˘ za 6 000 Kã, kuchyÀskou
linku  novou -motiv dfievo-sloÏena v krabicích, za
6 500 Kã. Dále FIAT PUNTO 1.1 za 19 000 Kã.
Tel.: 777 079 911. 
➨ JehÀata, romanovky, odbûr ãerven 2014. 
Cena dohodou, tel.: 721 319 572. 
➨ Rod. dÛm ve Vranovû n. Dyjí, VOLN ,̄ 
vhodn˘ i pro celoroã. rekr.,v klid. prostfi. u lesa,
500m od pfiehrady. Celk. pl. 382 m2, obyt. pl. 110
m2 + garáÏ. Elektfi., voda, topení plyn. 2x kuchyÀ,
2x koupelna s WC, 2 pokoje, komora, obyt. pod-
kroví, veranda, balkon. Stáfií 22 let. Cena k jedná-
ní 989 tis. Kã, dohoda moÏná! Tel.: 608 548 590,
602 527 162. 
➨ Dûtskou 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˘ (omy-
vateln˘) 200 Kã. Tel.: 722 650 359. 
➨ Vût‰í mnoÏství star‰ích ãísel ãasopisÛ  
Minerál, QUO, Maxim, Koktejl, Cinema, 21. stole-
tí. Kus za 10 Kã. fyadr@seznam.cz.
➨ Pánské kopaãky Umbro, bílo-modré 
vel. 8 (42) témûfi nové, pánské sportovní boty
LONNSDALE námofinická modrá, vel. 8 nové.
Cena dohodou, tel.: 605 263 222. 
➨ Kombinovan˘ kotel plynov˘. NOV ,̄
v krabici, nevybalen˘ za 25 tis. Kã. 
Opel Vectra KOMBI 1.8 rok98, taÏné, pc, tempo-
mat, tm. modr˘. Eko uhrazeno, STK  na 1,5 roku
za 25 tis. Kã, tel. 777 079 911. 
➨ Velmi pûkné disky Rondell R18 (4 ks), 
rozteã 5/112 (7,5 x 18 H2, ET 52), s letním pneu
Goodride SW308 (2 ks) 225/40ZR18 92
W M+S (témûfi nejeté) a s letním pneu Nokian (2
ks) 225/40ZR18 92 W XL (sjeté víc), drobné kos-
metické vady (bûÏné opotfiebení), cena 12 000 Kã,
pfii rychlém jednání sleva, telefon 731 627 395. 
➨ ·amotové cihly cca 400ks, 
rozmûru 25x12x6 cm, cena cca 20 Kã/kus, tel.:
603 929 928. 
➨ Suché fiezivo. Tfie‰eÀ, jabloÀ, dub, ‰vestka.
2 m3, cena dohodou. Tel.: 732 144 739. 
➨ Koãárek golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se od-
dûlat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední 
otoãná, e-mail: listyregionu@seznam.cz.
➨ Náhrobní desku do urnového háje.
Nutno pfiebrousit. Cena 1 000 Kã, tel.: 737 141 766. 

➨ Pronajmu byt 1 + kk, Boskovice, 
vybaven˘, od 1. 4. 2014, tel.: 603 252 136. 
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned,
tel.: 607 507 157. 
➨ Práce v USA. Pro Ïeny – úklid. 
V˘dûlek od 30 000 Kã/mûsíc, i více. Tel.: 737
141 766. 
➨ 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 k pronájmu byt 1+1 
v revitalizovaném bytovém domû s v˘tahem na
ulici Slovákova v Boskovicích. Byt je po ãásteã-
né rekonstrukci - nová kuchyÀská linka, v po-
koji je plovoucí podlaha, moÏnost wi-fi. Tel.:
734 371 266. 

➨ Terénní automobil Jeep Grand Cherokee 
Limited 2,7CRD, rv 2002, najeto 166 000 km,
svûtle ‰edá metalíza,v plné v˘bavû, pohon 4x4,
kÛÏe, v‰e v elektrice, dvouzónová klimatizace, v‰e
plnû funkãní a ve velice dobrém stavu. Nutno vi-
dût. Cena 135 000 Kã. Kontakt: 607 962 607. 
➨ Men‰í rodinn˘ dÛm s velkou zahradou 
v obci Svitávka. Cena dohodou. Tel.: 606 787 611. 
➨ Chrysler Voyacer po STK, 7 míst, bez danû,
cena 35 000 Kã. Tel.: 607 157 828.
➨ Autoveterána VW Brouk, 
cena dohodou aÏ po zhlédnutí. Tel.: 602 159 919.
➨ Okno zdvojené ‰. 150, v. 120 cm,
(otevírací a sklápûcí), jako nové, cena 1 550 Kã.
Dvefie venk. ztrojené ‰.85,v.200 cm, 2/3 sklo, no-
vû natfieno, jako nové. Velká úspora tepla, cena 1
150 Kã. Tel.: 737 622 786. 
➨ GaráÏová vrata ‰. 240, v.195 cm,
klasická kovová, zevnitfi dobfie zatepleno, novû
natfieno, bezpeãnostní zámek. Tel.: 737 622 786. 
➨ Motorov˘ vyÏínaã RYOBI 700R. 
Je málo pouÏívan˘, funkãní, pravidelnû servisovan˘.
Návod a doklad o zakoupení k dispozici. PÛvodní ce-
na 2 990 Kã, nyní prodám za 1.500 Kã. Dále prodám
‰típací kuÏel za 350 Kã. Tel.: 608 845 408.
➨ Fiat Punto 1.1. 5 dvéfiov˘, taÏné zafiízení, 
rok 95, Ïlutopísk. metalíza, eko uhrazeno. Cena
17 500 Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Kojenecké obleãení pro kluka 
od velikosti 50 aÏ do 3 let. Dále pro holãiãku od
vel. 50-68 (zatím). Tel.: 736 242 697. 
➨ UdrÏovan˘ RD 4+1 se zahradou 
v Ludíkovû. RK nevolat. Tel.: 723 362 310. 
➨ NepouÏívan˘ síÈov˘ zdroj (prosinec 2011) 
Toshiba Univerzal Ac adapter -19V DC,6,3 A, 120
W,3-pin. Cena 600 Kã. Tel.: 776 555 273. 
➨ Dfievo na topení. 1 m za 800 Kã, 
je moÏno nafiezat na krat‰í, 30, 40, 50 cm. Cena
za nafiezané za 1 m 1 100 Kã. Tel.: 776 555 273. 
➨ Stavební rozvadûã. Cena dohodou, 
tel.: 737 428 696. 
➨ Zbytky lamina síly 18 mm z v˘roby. 
RÛzné barvy, rozmûry. Tel.: 603 293 707. 
➨ Celé soubory knih 
svûtov˘ch i ãesk˘ch autorÛ, prózy i básnické sbír-
ky, vhodné tûÏ k doplnûní knihoven. MoÏno ob-
starat jednotlivé romány, ãi básnické sbírky. Tel.:
604 141 981. 

¤ádková inzerce
ZDARMA

➨ Osamûl˘ ing. 60/184,
pohodov˘ nekufiák, se zájmy o cestování, kulturu,
pejska, chatu a pfiírodu hledá sympatickou, ne-
konfliktní partnerku pro sdílení stejn˘ch hodnot.
SMS na 776 325 032. 
➨ Îena 42/180 ‰Èíhlá,
vysoká nekufiaãka s dcerou z Blanenska
by ráda poznala hodného muÏe, vdovce
nebo muÏe moÏno i s dítûtem pro rodinn˘
Ïivot. Zn.: jen váÏnû, tel.: 603 570 188
nebo e- mail: ver-s@centrum.cz.
➨ Hledám pro pfiátelství 
hodného a spolehlivého kamaráda, kter˘ ne-
ní kufiák a alkoholik. Vûk od 62-66. Tel. 775
110 102. 
➨ MuÏ 50/175, nekufiák,
stfiední postavy hledá Ïenu pro vytvofiení hezkého
vztahu zaloÏeném na slu‰nosti a toleranci. Tel.:
731 933 295.

➨ Pronájem bytu 2+1 v Boskovicích.
Tel.:776 330 349. 
➨ Na v˘pomoc autolak˘rníka 
pro práci v Blansku. Tel.: 602 778 628.

➨ Star‰í rámové pletivo. 
Tel.:721 319 572. 
➨ Pejska, nejradûji ‰tûnû do pÛl roku, 
malého vzrÛstu, napfi. malého kfiíÏence, mÛÏe b˘t
bez PP nebo boloÀského a hawaiského psíka, ne-
ní podmínkou. Prosím pi‰te SMS nebo volejte po
21. 4. na 732 756 634 nebo feora@centrum.cz. 
➨ 2 aÏ 3 ks hezk˘ch, plastov˘ch nádrÏí na vodu
o objemu 1000 litrÛ v kovové kleci - nejlépe nere-
zové. Nabídnûte. E-mail: fa.svoboda@email.cz,
tel.: 603 293 707. 
➨ Zachovalou men‰í Fabii, 
pokud moÏno první majitel, dobr˘ techn. stav, ne
tmavé barvy. SMS na 732 756 634 nebo feo-
ra@centrum.cz. 

➨ Rodinn˘ dÛm v okolí Blanska 
nebo byt 2+1 v Blansku. Tel.: 721 863 686. 
➨ Star‰í rodinn˘ dÛm k opravû 
do 1,5 milionu. Tel. 603 905 438. 
➨ Starou pouÏitelnou stfie‰ní krytinu 
bobrovku. Cena dohodou. Tel.: 737 748 058. 
➨ Staré stolafiské a ãalounické materiály d˘hy,
fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále koupím
star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 

âALOUNICTVÍ A V¯ROBA POSTELÍ 
s úloÏn˘m prostorem na boãní v˘klop. 

Barvy dfieva, v˘‰ka sedu a potahové látky dle
pfiání zákazníka. V˘roba, opravy a prodej mat-
rací, ro‰tÛ a postelí.

Radek Svoboda, Dolní Lhota 170, Blansko. 
Tel.: 603 293 707, e-mail: fa.svoboda@email.cz

KERAMIKA LETOVICE SPOL. s r.o.
Pronajmeme v na‰em firemním areálu
v Letovicích na ulici Brnûnská - 500 m2

v˘robních nebo skladov˘ch prostor. 
Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost

v tûsné blízkosti silnice R43.
Cena za pronájem dohodou 

na tel.: 602 447 525 nebo 516 474 034.

PRODÁM

KOUPÍM

HLEDÁM

SEZNÁMENÍ

NABÍZÍM

Floristiku v podniku zaji‰Èuje Ondrova Kvûtinová dílna www.kvetinybus.cz

Po – ât: 10.30 – 22.00 hod.
Pá  10.30 – 24.00 hod.
So  16.00 – 24.00 hod.
Ne  ZAV¤ENO

Smetanova 4, Blansko 
Tel.: 604 940 541, www.cafebergman.cz

• letitá tradice
• WIFI pfiipojení zdarma
• letní terasa
• denní menu
• svatby, kfitiny, promoce, veãírky, oslavy
• rozvodové párty
• stáãené sudové víno
• pfiipravujeme pro vás AKCE

• NOVù koktejly Z ALOE VERA
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Paní Anna DraÏilová.

Lidová fiemesla a umûní zaujímají v na-
‰í kultufie dÛleÏité místo. AÏ dodnes dispo-
nujeme velkou ‰kálou lidového umûní
a dovedností. Nicménû bychom zachování
a navázání na v˘voj na‰eho kulturního dû-
dictví nemûli pokládat za samozfiejmost.
O lidová fiemesla se dnes zajímají tisíce li-
dí, mnozí z nich je také aktivnû provozují.
Mnozí z nich tak ãiní ve volném ãase a do-
ma, jiní tvofií ve skanzenech pfiímo pfied 
oãima divákÛ.

Mezi tradiãní v˘robky jiÏní Moravy
patfií kraslice aÈ uÏ malované anebo zdo-
bené batikou, voskem, ‰krábané, dûrované
anebo zdobené slámou. Na Hané, kde by-
lo nejen dostatek slámy, ale i ‰ikovn˘ch li-
dí, se zrodily neobyãejnû krásné kraslice
olepované mal˘mi kousky slámy, kter˘m
se fiíká hanácké kraslice.

Neuvûfiiteln˘ch 67 let se vûnuje zdobení
kraslic slámou paní Anna DraÏilová
z Blanska. Do tajÛ zdobení ji zasvûtila v ro-
ce 1945 uãitelka, paní Havránková -
Kozlíãková v jejím rodi‰ti ·araticích. U ní
se nauãila základÛm stfiíhání slámy, poklá-
dání na vyfouklé vajíãko, trpûlivosti a citu
pro vzor. Dále se sama vzdûlávala prostfied-
nictvím kurzÛ probíhajících po celé repub-
lice. V roce 1950 – 1952 úzce spolupraco-

kraslice jsou ve sbírkách brnûnského mu-
zea doplÀovány.

Co v‰echno obná‰ení zdobení kraslic
slámou?

Vyfouknout a obarvit vajíãko. Dnes se
vajíãko barví lakem na kÛÏi, povrch nesmí
b˘t moc leskl˘, aby vynikla barva slámy.
Sláma se pouÏívá mûkká – jeãmen, oves.
Tato se stfiíhá na malinké prouÏky, koleã-
ka, ãtvereãky, obdélníãky, kosoãtvereãky,
trojúhelníãky. Lepí se pomocí tekutého le-
pidla a sláma se ‰pendlíkem naná‰í na 
vajíãko. S mikroskopickou pfiesností se
vytváfií rÛzné ornamenty (kvûtiny, klasy,
sluníãka, atd.).

Anna DraÏilová tuto techniku ovládá
dokonale.  S neuvûfiitelnou pfiesností a tr-
pûlivostí.  Jedno vajíãko zdobí cel˘ den.
Vytváfií originální kfiehké dílko, které je
cenûno na v˘stavách a v prodejnách lido-
vého umûní nejen u nás, ale i v zahraniãí.
Dvacet pût let rozdávala svoje zku‰enosti
jak teoretické, tak praktické zájemcÛm
o tuto techniku zdobení. Vychovala fiadu
lidov˘ch umûlcÛ a zaslouÏila se o pokra-
ãování tradice zdobení a rozvíjení tvorby
hanáck˘ch kraslic.

Pravidelnû se zúãastÀuje ukázek lidové
tvorby pfii velikonoãních v˘stavách a lido-
v˘ch slavnostech. Koníãek v prÛbûhu její-
ho Ïivota pfierostl ve vá‰eÀ. Uspofiádala sa-
mostatnou v˘stavu v Galerii mûsta Blanska
a vystavovala na kolektivních v˘stavách li-
dového umûní v Brnû, Otnici, Zlínû,
Tfiebíãi, Znojmû, Námû‰ti nad Oslavou,
Plzni, RoÏnovû pod Radho‰tûm, Hradci
Králové, Olomouci, Vsetínû. V zahraniãí
zastupovala na‰i republiku v Nûmecku,
Itálii, Rakousku, ·panûlsku.

Text: spav
Foto: archiv A. DraÏilové

vala a konzultovala svÛj rukopis s pracov-
níky etnografického muzea v Brnû. Zde se
nauãila zachovat barevnost kraslic, ãistotu
projevu a dodrÏování tradiãních postupÛ ve
spojitosti s nov˘mi smûry a trendy zdobení.
Za léta tvorby vznikl osobit˘ rukopis a její

ANNA DRAÎILOVÁ: 
KÒLAJ SA VAJÍâKO KÒLAJ

Krásné, originální kraslice p. DraÏilové.
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Pane inÏen˘re, jak˘ má v dne‰ní do-
bû v˘znam vzdûlávání manaÏerÛ?

Vzdûlávání manaÏerÛ je nutnost.
Nutnost diktovaná dobou i nároky
podnikatelského prostfiedí. Ná‰ vzdû-
lávací program má ve svém názvu od-
kaz na posilování konkurenceschop-
nosti. Konkurenceschopnosti podnika-
telsk˘ch subjektÛ na lokálním trhu, na
trhu Evropské unie. V ‰ir‰ím pojetí
i konkurenceschopnosti manaÏerÛ na
trhu práce. Vzdûlávání není jen o zís-
kávání nov˘ch poznatkÛ a dovedností.
Mnohdy jde více o získání komplexní-
ho náhledu, o vybfiednutí z provozní
slepoty, o osvûÏení my‰lení a získání
nové energie pro kaÏdodenní práci. 

Vá‰ program je prezentován jako
1,5 aÏ dvoulet˘ - co v nûm posluchaãe
ãeká? 

Pominu-li v˘ãet jednotliv˘ch fází
programu a jeho modulÛ, kter˘ je k dis-
pozici na na‰ich webov˘ch stránkách
www.cavs.cz, pak mohu fiíci, Ïe poslu-
chaãe na‰eho programu ãeká velmi
mnoho podnûtÛ pro jejich práci.
PodnûtÛ získan˘ch v rámci pfiímé v˘u-
ky, podnûtÛ z diskusí s lektory i ostatní-
mi posluchaãi programu, podnûtÛ z ná-
sledného samostudia a zpracování píse-
mn˘ch prací vybran˘ch modulÛ. 

A souãasnû záÏitkÛ z aplikace toho

studijních programÛ, pfiejímá jejich
vûcné vymezení, ale následnû je dÛsled-
nû obsahovû i pfiístupem pfiibliÏuje po-
tfiebám ãeského podnikatelského pro-
stfiedí a ãeského posluchaãe. V̆ uka je
v ãeském jazyce, písemné práce lze 
odevzdávat v ãe‰tinû, sloven‰tinû ãi
angliãtinû - dle preferencí posluchaãe. 

Program tohoto typu je spojován
s manaÏery velk˘ch nadnárodních spo-
leãností. Jak˘ má v˘znam pro ‰ir‰í
podnikatelskou a manaÏerskou obec? 

Programy typu MBA vnímáme jako
nezbytnou souãást prÛbûÏného vzdûlá-
vání manaÏerÛ, podnikatelÛ, vlastníkÛ
obchodních spoleãností a ãlenÛm jejich
statutárních orgánÛ. SvÛj velk˘ v˘znam
má i pro vedoucí pracovníky subjektÛ
z neziskové sféry. Programy typu MBA
totiÏ nemají, dle na‰eho soudu, v na‰em
vzdûlávacím systému svÛj substitut.
Tato úvaha je v‰ak jiÏ nad rámec formá-
tu na‰eho rozhovoru. 

Souhlasím s tím, Ïe se k ní v pfiípa-
dû zájmu na‰ich ãtenáfiÛ mÛÏeme vrátit
v na‰em pfií‰tím rozhovoru. Za ten
dne‰ní Vám dûkuji. 

I já Vám dûkuji a pfiejí krásné dny
v‰em Va‰im ãtenáfiÛm. 

Renata Kuncová Polická
Foto: Martin Polick˘

dojde ke zkvalitnûní komunikace, vzájem-
ného porozumûní a mnohdy i k následn˘m
velk˘m zmûnám ve spoleãnosti samotné.

Proã vá‰ program oznaãujete nezvy-
klou zkratkou MBAce? 

Uvedená zkratka znamená MBA Czech
Executive. DÛvod je v tom, Ïe program
pod dohledem a zá‰titou na‰í akreditaãní
autority vychází z dobr˘ch tradic britské-
ho systému fiízení kvality manaÏersk˘ch

v‰eho do své práce, do svého businessu...
V‰echny písemné práce  totiÏ mají jiÏ
v zadání cíl fie‰it konkrétní problém takfií-
kajíc „z posluchaãova pracovního stolu”.
A posluchaãi tento pfiístup velmi vítají.

ZáÏitkÛ? 
Bezesporu i záÏitkÛ. Pfiedná‰ím v progra-

mech MBA finance více neÏ deset let a znám
pfiíbûhy absolventÛ. Pfiíbûhy plné pfiekvapení
z poznání, co v‰echno skr˘vají úãetní v˘kazy

vlastní spoleãnosti, jak mno-
ho v ní lze zmûnit k lep‰ímu,
kdo z kolegÛ na pracovi‰ti
hraje v rámci své odbornosti
fale‰nû a kdo je vlastnû pfií-
nosem. 

Zásadní hodnotou vût‰i-
ny MBA programÛ je kom-
plexnost jejich obsahu.
Napfi. finanãní fieditel si
v nich zopakuje standard
své práce a následnû pro-
diskutuje aktuální trendy
ve finanãním fiízení, ale
souãasnû v ostatních mo-
dulech získá náhled na svût
sv˘ch kolegÛ z personální-
ho oddûlení, z oddûlení in-
formaãních technologií,
obchodu. Projde-li progra-
mem celé vrcholové vedení
spoleãnosti, pak nezfiídka

U pfiíleÏitosti prezentace manaÏerského vzdûlávacího programu MBAce in
Management for Competitiveness podnikatelÛm na‰eho regionu jsme poÏádali
o krátk˘ rozhovor Ing. Michala Poláka, Dr., pfiedsedu pfiedstavenstva akciové
spoleãnosti Centrum akademick˘ch a vzdûlávacích sluÏeb. 

Ing. Michal Polák, Dr., pfiedseda pfiedstavenstva 
akciové spoleãnosti Centrum akademick˘ch 

a vzdûlávacích sluÏeb.
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Ford Ra‰ino a.s.
Kufiim
Brnûnská 1085

Vá‰ prodejce
Marie KaluÏová 724 902 750 mkaluzova@rasino.cz
Servis Kufiim 542 231 330 serviskurim@rasino.cz

„„„„HHHHLLLLEEEEDDDDÁÁÁÁTTTTEEEE    SSSSVVVVÒÒÒÒJJJJ     FFFFOOOORRRRDDDD????””””    

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
realizuje projekt

Cílem projektu je podpofiení ãtenáfiství a zv˘‰ení úrovnû literární 
a dokumentové gramotnosti.

Projekt je urãen studentÛm ‰estiletého i ãtyfiletého studijního cyklu gymnázia.

Tel.: 516 432 181, 603 588 369, e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz
www.gymnaziumrajec.cz

Literární a dokumentová gramotnost – praktikum
(CZ.1.07/1.1.16/02.0051)

Tû‰íme se na vás:
PO – SO 8 - 18 hod. 

a NE 8 - 12 hod.

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko,
Nad âertovkou 17 sídlí v budovû Základní ‰koly.

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

Moderní technologie aneb co nám pfiiná‰í pohyb ve virtuálním svûtû
Pracovníci PPP Blansko se pfii své práci

zdaleka nesetkávají jen s problémy reálné-
ho svûta. Jak na‰e Ïivoty, tak i vzdûlávání
se ãím dál více pfiesouvá do svûta poãítaãÛ.
Toto mÛÏe b˘t motivující ke studiu napfi.
v˘ukové programy, ale je dÛleÏité si uvûdo-
mit, Ïe virtuální svût není jen zdrojem in-
formací, sociálních kontaktÛ a zábavy. 

Stále ãastûji se na na‰e pracovníky obra-
cejí rodiãe, jejichÏ dûti se dostaly prostfied-
nictvím internetu nebo mobilní komunika-
ce do nepfiíjemné situace. Hovofiíme pak
spoleãnû na téma kyber‰ikana. Jednotlivé
projevy, které se pod tímto pojmem skr˘va-
jí, mohou mnoho rodiãÛ pfiekvapit.
Kyber‰ikanu definujeme jako zneuÏití 
informaãních komunikaãních technologií,
zejména pak mobilních telefonÛ a interne-
tu, k takov˘m ãinnostem, které mají 
nûkoho zámûrnû vyvést z rovnováhy
(www.e-bezpeci.cz). Setkat se mÛÏeme na-
pfiíklad se zasíláním uráÏliv˘ch zpráv na
mobilní telefon nebo facebook, pofiizová-
ním a ‰ífiením videí, vytváfiením uráÏliv˘ch
internetov˘ch stránek, obtûÏování voláním,
psaním zpráv nebo prozvánûním. A to je jen
malá ukázka z dlouhého seznamu nepfií-
jemností, které nás mohou ve virtuálním
svûtû potkat.

Dûti, ale i dospûlí si ãasto neuvûdomují, Ïe
se lidé na internetu ãasto chovají jinak neÏ ve
skuteãném svûtû. Mohou vystupovat pod ji-
n˘m jménem, udávají jin˘ vûk nebo pohlaví.
V komunikaci se dopou‰tûjí vûcí, které by se
normálnû báli udûlat. Útok ve virtuálním svû-

tû zároveÀ nemá své pfiesné místo ani ãas,
mÛÏe probíhat kdykoliv a jeho pachatel mÛ-
Ïe vystupovat pod smy‰len˘m jménem. 

Poznat, Ïe je dítû obûtí kyber‰kany zá-
roveÀ není tak snadné. Chybí zde modfii-
ny nebo roztrhaná triãka. Projevy jsou
mnohem skrytûj‰í, neboÈ takové útoky
jsou spojené pfiedev‰ím s psychick˘m 
ubliÏováním. Dítû, které je obûtí kyber‰i-
kany mÛÏe b˘t uzavfiené do sebe, málo se
svûfiuje se sv˘mi problémy rodiãÛm.

aniÏ bys o tom fiekl nûkomu jinému;
- Svûfi se dospûlému, pokud tû stránky uve-

dou do rozpakÛ nebo vydûsí;
- KdyÏ se s nûk˘m nechce‰ bavit, nebav

se…

Bezpeãn˘ pohyb ve virtuálním svûtû
pfiejí pracovníci OPPP Vy‰kov, pracovi‰-
tû Blansko.  

Foto: Martin Polick˘

DÛvodem mÛÏe b˘t obava, Ïe jeho situaci
rodiãe nepochopí, stud nebo strach z dal-
‰ích útokÛ. Dítû také vÛbec nemusí po-
znat, Ïe se jedná o ‰ikanu a tak je pro 
nûho obtíÏnûj‰í se bránit. 

Proto je dÛleÏité s dûtmi hovofiit na téma 
elektronické komunikace, pfiimûfien˘m zpÛ-
sobem je seznamovat s riziky a pfiedev‰ím se
spoleãnû uãit, jak se bezpeãnû pohybovat ve
virtuálním svûtû a jak se zachovat, pokud se
dostanu do nepfiíjemné situace. Ale kde zís-
kat potfiebné informace? Rodiãe se mohou
obrátit na metodika prevence pfiímo na PPP
nebo na ‰kolního metodika prevence, kterého
najdou na kaÏdé ‰kole. Kvalitním zdrojem
informací jsou také nûkteré internetové por-
tály jako napfi. stránky projektÛ E-Bezpeãí
(www.e-bezpeci.cz), Bezpeãnû v kyberpros-
toru (www.kr-jihomoravsky.cz/kyber) nebo
Safer Internet (www.saferinternet.cz). Projekt
portálu Seznam.cz - Seznam se bezpeãnû
(www.seznamsebezpecne.cz) poskytuje 
mimo jiné informaãní videa o bezpeãném 
uÏívání internetu nebo Desatero bezpeãného
internetu.

Na závûr snad jiÏ jen nûkolik bodÛ
z Desatera bezpeãného internetu pro dûti:
- Nedávej nikomu neznámému adresu ani

ãíslo telefonu;
- Neví‰, kdo se skr˘vá za monitorem; 
- Neposílej nikomu, koho nezná‰, svou fo-

tografii;
- UdrÏuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti,

nesdûluj je ani blízkému kamarádovi;
- Nedomlouvej si schÛzku na internetu, 
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Prohlídka ‰koly moÏná po domluvû

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení podniku
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – daÀové poradenství
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra
BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Jdi do toho

Získej titul DiS. na VO· studiem po maturitû

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

Pfiedstavovat v˘tvarníka, reÏisé-
ra, grafika, malífie, designera a mi-
lovníka plného, tedy smysluplného
Ïivota, blanenského umûlce Jifiího
Polá‰ka, je asi dost zbyteãné. Pfies-
to alespoÀ struãné:

Narodil se v roce 1928 do rodiny,
která pozdûji, ve tfiicát˘ch létech
vlastnila v Blansku tiskárnu. Po vál-
ce studoval na grafické ‰kole
v Praze. Po absolvování této ‰koly
nastoupil do Metry v Blansku, kde
se vûnoval designu elektrotechnic-
k˘ch pfiístrojÛ. O tom, jak dobfie si

vedl, svûdãí fiada ocenûní domácích
i evropsk˘ch. Jeho ãinnost v˘tvar-
níka a reÏiséra amatérského divadla
je spjata s blanenskou Sokolovnou,
tam zaãínal, navrhl desítky jevi‰t-
ních scén a jako reÏisér nacviãil
mnoho realizovan˘ch titulÛ; pokra-
ãoval i po té, co budovu jeho 
domovské scény srovnaly se zemí
buldozery. Nejvíce si v‰ak Jifií
Polá‰ek povaÏuje svou malífiskou
tvorbu, ta je také stále více cenûna
na mnoÏství v˘stav.

Bûhem rozhovoru s Jifiím Polá‰-
kem jsem se zajímal nikoliv o v˘ãet
jeho úspûchÛ, ale spí‰e o jeho názo-
ry a postoje, ke kter˘m se bûhem 86
let svého Ïivota propracoval.

Pane Polá‰ku, v jednom rozho-
voru jste fiekl, Ïe litujete, Ïe se jiÏ
nemÛÏete setkat a popovídat si
s Janem Werichem, Václavem
Havlem, Karlem Högerem a dal‰í-
mi. Na co byste se jich chtûl ze-
ptat?

Îivot kaÏdého ãlovûka se ubírá
cestami, které jsou jednak nûjak˘m
zpÛsobem urãeny a jednak jsou 
ovlivnûny tím, s k˘m jsme se pot-
kali a potkáváme. Îivot slavn˘ch li-
dí má urãitû mnoho tváfií, mnoho

podob. Ta vefiejná tváfi, kterou zná-
me, mÛÏe b˘t hodnû jiná, neÏ ta,
kterou naplÀují osobní touhy, pfiání
a potfieby. S Janem Werichem bych
si urãitû rád popovídal o jeho ob-
rovském sociálním cítûní a tfieba se
zeptal na skuteãné pfiíãiny jeho roz-
chodu s Jifiím Voskovcem. Také na
to, proã na rozdíl od Voskovce zÛ-
stal po válce doma, i kdyÏ urãitû jiÏ
vûdûl, Ïe to zde svobodymilovn˘ 
umûlec nebude mít snadné. Na to,
proã neemigroval, bych se zeptal
i Václava Havla. Je pravda, Ïe na tu-
to otázku odpovûdi tu‰ím; sám jsem
fie‰il stejné dilema a také jsem od-
mítl opustit svÛj domov; nicménû
tûch dÛvodÛ, i ryze osobních, mÛÏe
b˘t velké mnoÏství.

¤ekl bych, Ïe to pevné „zakofie-
nûní” doma, ve své zemi, je ãasté
právû u siln˘ch osobností.

Na druhou stranu si pfiedstavte, Ïe
by tfieba Ernest Hemingway zÛstal
sedût doma v Illinois – o jaké lite-
rární skvosty bychom pfii‰li.  

Máte pravdu, to platí i v mnoha
dal‰ích pfiípadech; E. M. Remarque
musel utéct pfied nacisty a z jeho ná-
sledného toulání vze‰lo mnoho pÛ-
sobiv˘ch pfiíbûhÛ. Ale - stejnû psal
o Nûmcích a Nûmecku, i kdyÏ se
tam nevrátil. 

Ano, jsem uÏ dost star˘ na to, 
abych vûdûl, jak sloÏité je rozhodo-
vání, jak poãetné a rozmanité mo-
hou b˘t dÛvody i pro kaÏdé zásadní
rozhodnutí. Znám pfiíbûh ãlovûka,
kter˘ se rozhodl odejít; mûl uÏ sba-
lené kufry, ale kdyÏ se podíval do
oãí svého psa sedícího vedle zava-
zadel, tak ty kufry zase rozbalil a uÏ
nikdy neodjel.

KdyÏ jste uÏ dfiíve hovofiil o za-
ãátcích v Sokole, tak jste chválil
tehdej‰í spolkovou atmosféru;
cviãenci mûli stejné úbory, takÏe
zanikly rozdíly mezi chlapcem
z chudé a bohaté rodiny. Jaké je
Va‰e sociální cítûní, cítûní ãlo-
vûka, kter˘ pamatuje a mÛÏe po-
rovnávat první republiku, dobu
pováleãnou i souãasnost?

To je velice sloÏitá otázka. Mnû
se absolutnû nelíbil komunistick˘
reÏim a úplnû stejn˘ postoj mám
k tomuto souãasnému kapitalismu.
Ve sv˘ch dÛsledcích mají oba reÏi-
my stra‰nû moc spoleãného.
VÏdycky ten, kdo se dostane v py-
ramidû moci nahoru, úplnû ztratí ro-
zum a zaãne se chovat jako despota,
maniak a blázen. To platí o jak o no-
vopeãen˘ch majitelích, ktefií koupí
zavedenou fabriku, nebo firmu,
a rychle se zbaví v‰ech zku‰en˘ch
pracovníkÛ, stejnû jako o politic-
k˘ch vÛdcích. Já chápu, Ïe asi jiná
moÏnost, neÏ soutûÏ politick˘ch
stran není, Ïe nûjak˘ osvícen˘ mo-
narcha neexistuje, ale právû v tûch
stranách vidím obrovské nebezpeãí

rozsáhlého pletichafiení, bratfiíãko-
vání, vidím boj o moc, kter˘ je po-
v˘‰en nad v‰e ostatní. 

Abych se vrátil k tûm zaãátkÛm
Sokola. Tam to fungovalo opravdu
jinak, se‰li se tam jak lidé hodnû
bohatí, tak i spousta lidí, ktefií ne-
mûli doslova nic. Snad v tom byl
duch Tyr‰e, snad velká míra vlaste-
nectví, ale pro v‰echny ty lidi to
zdaleka nebyl jen zpÛsob trávení
volného ãasu. Oni tam nacházeli 
u‰lechtilost. Víte, já vÏdycky fiíkám,
Ïe vzdûlání je úÏasná a velmi dÛle-
Ïitá vûc, ale vzdûlání bez vnitfiní
kultury, kterou ãlovûk získává díky
rodinû a okruhu sv˘ch blízk˘ch, je
na nic. A právû ten tehdej‰í spolko-
v˘ Ïivot poskytoval lidem velké
hodnoty. 

Ale ta doba je uÏ nenávratnû pryã,
uÏ se nemÛÏe vrátit. Neexistuje Ïád-
né zázraãné fie‰ení na‰í nespokoje-
nosti se stavem spoleãnosti. Musíme
pfiipustit, Ïe takov˘ je svût a snaÏit
se pfiispívat k tûm mal˘m krÛãkÛm,
které díky informovanosti v‰ech,
snad ãasem povedou k lep‰ím v˘-
sledkÛm.

K tomu pokroku ve vûdomí lidí
urãitû mÛÏe pfiispívat i umûní.

V dobách komunistického reÏimu
bylo úplné martyrium proplouvat
s amatérsk˘m divadlem systémem
v‰ech porot a hodnotitelÛ, ktefií roz-
hodovali o tom, zda si s nacviãe-
n˘m titulem zahrajeme jen párkrát
na domácích prknech, nebo se do-
staneme na festivaly a budeme 
úãinkovat v dal‰ích mûstech. Nám
se dafiilo b˘t úspû‰n˘mi. Úãast a ús-
pûchy na festivalech a soutûÏích,
i to, Ïe jsme vystupovali od Karlov˘ch
VarÛ aÏ po KeÏmarok, bylo odmûnou
za tvrdou práci, která nastudování
kaÏdého titulu provází. Práce v ama-
térském souboru na‰eho divadla tak
byla pro mnohé i radostí a ulehãením
tehdej‰ího Ïivota.

Umûní mÛÏe lidem zlep‰it Ïi-
vot, mÛÏe pfiispût k jejich infor-
movanosti, mÛÏe je pfiimût k pfie-
m˘‰lení nad problémy, ukázat jiné
úhly pohledu. Ale zmûnit se
a zlep‰it svÛj Ïivot musí kaÏd˘
sám. Já nevûfiím v nûjakou samo-
spasitelnost umûní.

Já se domnívám, Ïe fie‰ením mno-
ha problémÛ by byla fungující ob-
ãanská spoleãnost, ale nemám ná-
vod na to, jak ji zaloÏit a udrÏet.
Mladí lidé by si mûli uvûdomit, Ïe
rodina je skuteãnû základ státu a Ïe
na její soudrÏnosti hodnû záleÏí.
Mladí by mûli víc, tak jak tomu by-
lo dfiíve, naslouchat sv˘m rodiãÛm
a prarodiãÛm. Víc by se dozvûdûli
a víc by mohli sdûlit, takÏe by ta
dal‰í generace uÏ nemusela dûlat
pofiád ty stejné, hloupé chyby.

Pane Polá‰ku, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

S Jifiím Polá‰kem o umûní, umûlcích a Ïivotû

Jifií Polá‰ek.
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V Knínicích u Boskovic vyrostla poblíÏ vlakové zastávky nová, architektonicky zajímavá budova. Je to
sídlo stavební spoleãnosti SULKOM, která se sem pfiestûhovala z RÛÏového námûstí v Boskovicích. V bu-
dovû jsou umístûny také ordinace zubních lékafiÛ Stomatologie AGLAIA.

Majitele, Ing. ZdeÀka KfiíÏe jsem
se zeptal:

Pane KfiíÏi, firma SULKOM je zná-
ma pfiedev‰ím jako specialista na
v˘plnû stavebních otvorÛ; okna,
dvefie, vrata – nezmûnilo se její za-
mûfiení?

PÛvodní náplní spoleãnosti SUL-
KOM s.r.o., byly opravdu v˘hradnû
dodávky a montáÏe oken vãetnû stíní-
cí techniky, ale to bylo v roce 2006.

i v budoucnu. Na na‰í firmu se mÛÏe
obrátit kdokoliv, i ten, kdo potfiebuje
byÈ jen malou stavební úpravu v by-
tû, ãi rodinném domû. Filosofie na‰í
spoleãnosti spoãívá v zaji‰tûní spo-
kojenosti kaÏdého zákazníka, bez 
ohledu na to, jestli si objedná dílo za
pár tisíc nebo nûkolik milionÛ.

Také z toho dÛvodu ponecháváme
dále v provozu na‰i zakázkovou kan-
celáfi v Boskovicích na RÛÏovém ná-
mûstí. Chceme b˘t pro koncové zá-

lep‰í hodnoty tepelné izolace, neÏ na-
pfi. standardní osmikomorové profily.
Daleko podstatnûj‰í neÏ poãet komor,
je stavební hloubka plastového profi-
lu, jak ve vztahu k hodnotám tepelné
izolace rámu, tak s ohledem na celko-
vou statiku oken. Rozhodující v‰ak je
fie‰ení nejslab‰í ãásti konstrukce 
oken, která v podstatû i urãuje jejich
vlastní Ïivotnost. Jedná se o vnitfiní
v˘ztuÏ, která je nezbytná pro statiku
prvkÛ. Dfiívûj‰í ocelové v˘ztuhy, sta-

V nové budovû v Knínicích jsou ta-
ké stomatologické ordinace. V ja-
kém rozsahu budou sluÏby dentistÛ
poskytovány?

Stomatologii AGLAIA vede manÏel-
ka, MUDr. Romana KfiíÏová, která se
specializuje na dûtskou a estetickou sto-
matologii; v dal‰í ordinaci pÛsobí MDDr.
Zuzana Ho‰ková; koncepãnû je uvaÏo-
váno s otevfiením tfietí ambulance.
Poskytována je komplexní stomatologic-
ká péãe, dÛraz je kladen na osobní a in-

kazníky je‰tû více otevfiení, jedno-
znaãní, s vysokou odborností a kom-
plexní sluÏbou. 

Zmínil jste se o vysoké kvalitû 
oken a dvefií, které odebíráte od fir-
my Sulko a montujete koncov˘m zá-
kazníkÛm. Poraìte jako odborník -
jaké jsou rozdíly mezi rÛzn˘mi typy?
V reklamách se nabízí stále vût‰í
poãet komor u plastov˘ch v˘robkÛ;
je to jediné kritérium zaji‰Èující
men‰í tepelnou prostupnost oken? 

Tak pfiednû firma SULKO je dlou-
holet˘ v˘robce, zpracovatel profilo-
v˘ch systémÛ od nûmeckého kolosu
REHAU, kter˘ vyrábí mimo oken-
ních profilÛ zejména plasty pro auto-
mobilky, leteck˘ prÛmysl a staveb-
nictví. Jejich oddûlení v˘voje je vût‰í,
neÏ vût‰ina zdej‰ích v˘robních pod-
nikÛ, je to zcela jin˘ formát a pfiístup.
Obchodní argumentace na poãet ko-
mor u plastov˘ch v˘robkÛ je ryze
marketingová záleÏitost, z technick˘-
mi vlastnostmi to nemá nic spoleãné-
ho. I tfiíkomorové profily opatfiené
vnitfiní tepelnou izolací, mají v˘raznû

ticky dokonalé, ale s hlediska tepel-
n˘ch mostÛ nejslab‰í místa konstruk-
ce, dnes REHAU nahradilo kompo-
zitní v˘ztuhou s nulovou vodivostí,
pfievzatou z leteckého prÛmyslu, kde
se jiÏ léta vyuÏívá.

Nedílnou souãástí je potom za-
sklení. Trojskla, ãtyfiskla, volitelná
propustnost svûtla ãi tepla, jejich
pouÏití dle dispozice objektÛ odli‰nû
pro jednotlivé místnosti. Zvukov˘ 
útlum, bezpeãnostní tfiídy, atd.
Samostatnou kapitolou je potom 
usazení oken do konkrétního ostûní.
¤e‰ení pfiipojovací spáry, moderní
zpûÀující pásky, montáÏní pûny rÛz-
n˘ch vlastností, pfiedsazené montáÏe
pro pasivní domy, návaznosti na
vnûj‰í fasádní systém, zaji‰tûní v˘-
mûny vzduchu dle legislativních po-
ÏadavkÛ, apod.

Není to o tom jen prodat okna.
Na‰ím cílem je nabídnout zákazníko-
vi komplexní fie‰ení a sluÏbu pro je-
ho konkrétní stavbu, poÏadavky
a pfiedstavy. Jedná se o v˘bûr a kom-
binaci nejvhodnûj‰ích produktÛ,
technologií a systémÛ, ve spojení
s jejich odbornou aplikací.   

buje problémy s registrací nov˘ch 
pacientÛ; je v ordinacích spoleãnosti
AGLAIA tato moÏnost dostupná? 

Ano, souãasné kapacity umoÏÀují
registraci nov˘ch pacientÛ k pravi-
delné péãi. T˘ká se to dûtí i dospû-
l˘ch. Více informací je moÏno získat
na webu spoleãnosti www.aglaia.cz.

Proã jste vlastnû pfiestûhoval sídlo
firem SULKOM i Stomatologie AGLAIA
z centra Boskovic sem, do Knínic?

Za tímto rozhodnutím stojí mÛj pat-
riotismus; manÏelka je zdej‰í rodaãka,
v Knínicích bydlíme a ‰Èastnû Ïijeme,
zamûstnávám fiadu místních a navíc
zde pro lidi vykonávám funkci neuvol-
nûného starosty. Víte, myslím, Ïe se
vzdálenost zkracuje v˘‰í zájmu. Oba
s manÏelkou se domníváme, Ïe pár ki-
lometrÛ není to podstatné. Podstatné
je, abychom kvalitou své práce a cel-
kov˘m pfiístupem dokázali klientÛm,
Ïe si jejich pfiízeÀ zaslouÏíme.

Pane KfiíÏi, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv SULKOM

Postupnû se sluÏby roz-
‰ífiily o dal‰í v˘plnû sta-
vebních otvorÛ, jako
jsou garáÏová vrata, in-
teriérové dvefie, obloÏ-
kové zárubnû, apod.
V souãasné dobû jiÏ na-
bízíme a fie‰íme kom-
pletní stavební práce.
Jedná se o stavební úpra-
vy, zateplení budov, re-
konstrukce ãi moderni-
zace objektÛ, nebo no-
vostavby tzv. „na klíã”.

Komplexní dodávky
v˘plní otvorÛ zÛstávají
v‰ak i nadále na‰í spe-
cializací. Od samého
zaãátku úzce spolupra-
cujeme s v˘robcem pla-
stov˘ch oken a dvefií,
rodinnou firmou Sulko
ze Zábfiehu, která dnes
patfií mezi první pûtku
v˘robcÛ v rámci âR.
Spojuje nás obdobná fi-
lozofie ohlednû pfiístu-
pu k zákazníkÛm a spo-

dividuální pfiístup k paci-
entÛm. Samozfiejmû je
snaha o co moÏná nejvíce
bezbolestné a kvalitní
dlouhodobé o‰etfiení. 

Na základû roz‰ífiení
provozních kapacit
a hlavnû zájmu nov˘ch
pacientÛ dochází v sou-
ãasné dobû k obnovení
smluvních vztahÛ se zdra-
votními poji‰Èovnami.
Základní o‰etfiení a sto-
matologická péãe tak bu-
de hrazena v rámci systé-
mu v‰eobecného zdravot-
ního poji‰tûní, odborné ãi
moderní metody zÛstávají
i nadále v reÏimu pfiím˘ch
úhrad. V ordinacích je in-
stalováno ‰piãkové mo-
derní pfiístrojové vybave-
ní, samozfiejmostí je rent-
gen pfiímo u kfiesla, intra-
orální kamera, apod.

Je známo, Ïe nedo-
statek dentistÛ zpÛso-

leãné ladûní firemních kultur. Na‰e
dlouhodobá spolupráce je záruka
skuteãnû vysoké kvality, kterou kon-
coví uÏivatelé oceÀují. 

Kdo jsou zákazníci Va‰í firmy,
pfievládají jen velcí odbûratelé?

Zaji‰Èujeme stavby pro nejrÛznûj‰í
subjekty ve specifick˘ch a nároãn˘ch
podmínkách v rámci celé âR. Není
standardní a snadné pracovat v hodi-
novém ãasovém harmonogramu,
kdyÏ na chodbû nemocnice ãeká pa-
cient na operaci, nebo v místnostech
vedle speciálních pfiístrojÛ za desítky
milionÛ korun. Vedle rÛzn˘ch odbû-
ratelÛ, napfi. nemocnic a ‰kol, je to
nyní kompletní v˘mûna oken vãetnû
v‰ech souvisejících a finálních úprav
v celém rozsáhlém areálu VÚT Brno. 

Na poãátku byly základním kame-
nem na‰eho podnikání drobné zakáz-
ky a soukromí investofii. Plnû si to
v‰ichni a s velkou pokorou uvûdo-
mujeme. Navíc nikdo neví, co se bu-
de dít v dal‰ích letech a vûfite, Ïe
SULKOM chce b˘t v daném oboru
seriozním partnerem pro v‰echny

Nové sídlo spoleãnosti SULKOM v Knínicích.

Spoleãnost SULKOM 
má nové sídlo
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Nová poboãka Allianz
pro okres Blansko otevfiena v Blansku, 

na Svitavské ulici ã. 14/b mezi ãerpací 
stanicí Benzina a supermarketem Billa.

Tel.: 603 143 926    www.allianzfranc.cz
e-mail: vladimir.franc@iallianz.cz

RESTAURACE HOTELU PROBE  
HUSOVA 1, 678 01 BLANSKO

Restaurace 1. PATRO  
Provozovatel: BoÏena Bukáãková, tel.: 737 179 835

• Teplá jídla po cel˘ den 
• Denní menu od 68 Kã od 11.00 po cel˘ den - do vyprodání

• Minutková kuchynû za pfiíznivé ceny
K dispozici salonky pro 10 - 50 osob. Na rodinné a spoleãenské akce bez nájmu.

Kvalitní pivo z pfiedchlazeného sklepa
• Gambrinus 11° z tanku za 24 Kã  • Kozel 12° za 24 Kã  • PlzeÀ 12° za 34 Kã

e-mail: bukackovabozena@seznam 
www.hotelprobe.cz - zde DENNÍ I STÁL̄  JÍDELNÍ LÍSTEK
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