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KaÏd˘ rok se mi od zaãátku podzi-
mu vrací stejn˘ sen: je podveãer ·tûd-
rého dne, rodina zasedá k sváteãnímu
stolu a já zji‰Èuji, Ïe nemám nakoupe-
né dárky. Nûkomu tato noãní mÛra
mÛÏe pfiipadat povûdomá, pokud se
také pravidelnû zafiazuje do dlouh˘ch
pfiedvánoãních front v nákupních
centrech. Vojta Paukner a Martin
Kuãera, studenti z neratovického
gymnázia, dárky na poslední chvíli
nenechávají. Pfiípravy na Vánoce pro
nû zaãínají uÏ v srpnu. Mají to, prav-
da, trochu nároãnûj‰í neÏ vût‰ina
z nás. Nekupují totiÏ dárky jen pro
nejbliÏ‰í rodinu, ale v rámci svého
projektu Mil˘ JeÏí‰ku chtûjí pomoci
splnit 1 100 pfiání dûtem z témûfi pa-
desáti dûtsk˘ch domovÛ v âeské re-
publice. Na‰tûstí na to nejsou sami:
stejnû jako loni, také letos 1. listopadu
zvefiejnili oba studenti na webov˘ch
stránkách www.milyjezisku.eu se-
znam dûtsk˘ch pfiání. Od té chvíle si
mÛÏe, alespoÀ na jedinou chvilku, za-
hrát na JeÏí‰ka kaÏd˘ z nás. Je to
snadné. 

Napfiíklad ãtrnáctilet˘ Martin na-
psal, Ïe by si pfiál sluchátka. Moc rád
poslouchá v klidu písniãky, ale ne-
chce ostatní veãer pfied spaním ru‰it.

Pro takové pfiání mám velké pochope-
ní. Kliknu proto vedle Martinova 
pfiání na tlaãítko „Splnit” a vyplním
krátk˘ formuláfi. Za pár minut mám
v po‰tû e-mail s adresou Martinova
dûtského domova. KdyÏ uÏ sedím

u poãítaãe, zaãnu si prohlíÏet
nabídku internetov˘ch obchodÛ
a snaÏím se odhadnout, která
sluchátka se Martinovi budou
nejvíce líbit. Trvá mi to podstat-
nû déle, neÏ kdyÏ jsem si napo-
sled kupovala sluchátka pro 
sebe. Nakonec pfiece jen jedna
pûkná vyberu. Dárek posílám
pfiímo na adresu Martinova do-
mova radûji hned, aby mu jej
v adventním shonu stihla po‰ta
do ·tûdrého dne doruãit. Na mû
zb˘vá uÏ jenom vyplnûní faktu-
raãních údajÛ a zaplacení úãtu.
Je to tak snadné.

Martin je z Dûtského domo-
va v Boskovicích. Kromû jeho
pfiání putovalo z Boskovic
k JeÏí‰kovi také 36 pfiání v‰ech
dal‰ích dûtí. Nûktefií z nich je
prozradili paní fieditelce
Jarmile ·tÛlové, která se s ná-
mi o nû podûlila. Pûtiletá
Markétka fiíká, Ïe je parádnice.
Moc by si pfiála dûtské hodinky

a prst˘nek. Hodinky by udûlaly radost
i Lucce. Ta je uÏ ale velká sleãna, tak-
Ïe hodinky nechce jenom pro parádu,
ale také aby chodila vãas na schÛzky
a do ‰koly. Pánská kosmetika by potû-
‰ila Radka. To mlad‰í pánové Zdenûk
a Honzík napsali JeÏí‰kovi o stavebni-
ce: Honza chce 3D puzzle, Zdenûãek
se tû‰í, Ïe najde pod stromeãkem
Lego. A nejmlad‰í kluci se shodnou
na sportovních snech: ‰estilet˘
Mireãek se chce stát fotbalistou, takÏe
by chtûl zaãít trénovat co nejdfiíve
s kopacím balonem. S balonkem by si

chtûl hrát i o rok mlad‰í Matyá‰ek,
kter˘ se JeÏí‰kovi svûfiil je‰tû s jedním
velk˘m pfiáním. To uÏ zde ale prozra-
zovat nebudeme – najdete je, stejnû
jako v‰echna ostatní, na stránkách
projektu.

V loÀském roce splnily ãtyfii stov-
ky dárcÛ pût set dûtsk˘ch pfiání.
Pokud by prÛmûrná cena dárku byla
tfii sta korun, vybrali Vojta Paukner
s Martinem Kuãerou 150 000 Kã, 
aniÏ by jim peníze nebo dárky pro‰ly
rukama. Cel˘ projekt je pfiitom roãnû
stojí 500 Kã za webovou doménu -
a potom spoustu jejich vzácného stu-
dentského ãasu. 

AÏ si budete pfiipravovat seznam
vánoãních dárkÛ pro své blízké, neza-
pomeÀte pfiipsat také nûkteré z pfiání,
která JeÏí‰kovi poslaly dûti z dûtsk˘ch
domovÛ. Je to skuteãnû snadné.

Text: Hana Lipovská
Foto: archiv Dûtského domova

v Boskovicích

POZVÁNÍ DO
BÍLOVIC NAD SVITAVOU...

- více na str. 9

MLAD¯ TALENT
JAKUB NESNÍDAL...

- více na str. 15

Pfiijde JeÏí‰ek i do Dûtského
domova v Boskovicích?

RozsviÈme s dûtmi ·tûdr˘ veãer. 

Citát pro tento mûsíc

KaÏd˘ ãlovûk 
se stává hezãím, 
kdyÏ má radost.

M. T. Cicero

www.vrba.cz

TECHNICKÉ PAMÁTKY
Z REGIONU...

- více na str. 13

Sleva na jednorázové úklidy 15 %. Platí do konce roku.

UDùLÁME ·PINAVOU PRÁCI ZA VÁS !
Úklidové sluÏby MAXITA Marcela Koufiilová

mobil: 739 016 306
email: marcela.kourilova@gmail.com www.maxita.cz
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Mezi ty nejoblíbenûj‰í tradiãnû patfií
hra „Vánoce zdarma”, ve které mÛÏete
získat vánoãní nákupy zcela zdarma
a to vã. vánoãního stromku, kapra ãi
kolekcí. Na Hané nebudou chybût ani
soutûÏe o volÀásky do nejlep‰ích zim-
ních stfiedisek na Moravû a v zahraniãí.
Navíc vás opût zdarma dostaneme na
ty nejlep‰í koncerty v regionu. Rozdali
jsme napfi. lístky na brnûnsk˘ koncert
ElánÛ, moravské koncerty Miro Îbirky

a dal‰í. UÏ teì se mÛÏete tû‰it na vstu-
penky na vánoãní koncerty Lucky Bílé
v na‰em regionu. Nalaìte si uÏ dnes
Rádio Haná a vyhrajte! 

Pofiádáte akci? My na ní pozveme
na‰e posluchaãe. Rádio Haná je partner
nejlep‰ích akcí v regionu, tak nám dej-
te vûdût o té va‰í na akce@radioha-
na.cz nebo na www.akcezabava.cz.
Navíc vám dodáme profesionálního
moderátora s aparaturou nebo zajistí-

me umûlce a program na va‰i firemní
ãi soukromou akci. Více na www.fors-
berg.cz. Máte firmu a potfiebujete
zv˘‰it zisk? PomÛÏeme vám! Rádio
je denním médiem s nejdel‰í sledova-
ností (prÛmûrnû 5 hodin a 21 minut).
Napi‰te nám na obchod@radiohana.cz
Rádio je pfiednákupním médiem, je
vÏdy aktuální a nákladovû efektivní.
Rádio Haná je nejposlouchanûj‰í regi-
onální stanice v Olomouckém kraji

a v sousedních krajích je stále oblíbenûj-
‰í. T˘dnû Rádio Haná ladí pfies 141.000
spokojen˘ch posluchaãÛ také na
Boskovicku na 96, 2 FM a Blanensku na
98, 6 FM. Ná‰ druh˘ program Skyrock
naladíte v Boskovicích na 104, 9 FM
a v Blansku na 88, 7 FM.  Dûkujeme za
va‰i pfiízeÀ. 

Programov˘ fieditel Radia Haná 
Marek Berger

www.radiohana.cz

PODZIMNÍ NOVINKY RÁDIA HANÁ P¤EDSTAVUJE
PROGRAMOV¯ ¤EDITEL MAREK BERGER:

Rádio Haná pro vás na podzim tohoto roku pfiipravuje fiadu novinek. Po letních soutûÏích o zájezd do Francie a fiíjnovém
soutûÏním projektu „Buì krásnûj‰í s Rádiem Haná” se pro vás v tûchto dnech chystá dal‰í fiada úspû‰n˘ch soutûÏí. 

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 •

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

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

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

! LÉTO – NÁKUP VČAS: UŠETŘÍTE !!! 
VÝBĚR SLEV až 20 %, děti až 0 Kč, ZÁLOHA 500! 

SENIOŘI +55 DOTACE: LETECKY OD 9.990 ALL INCL.

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!
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Blansko a okolí

V˘stava v blanenské nemocnici 
u Infocentra.

V tûchto dnech mají obãané, ktefií se 
ocitnou v prostoru blanenské nemocnice
moÏnost zhlédnout unikátní v˘stavu
Blanenské zdravotnictví a jeho osobnosti.

Soubor obrazov˘ch tabulí o historii bla-
nenského zdravotnictví a jeho osobnos-
tech pfiedstavuje v˘bûr pfiíloh publikace
autorÛ Jitky ·evãíkové a Ivana Baláka
s pracovním názvem Kalendárium zdra-
votnictví Blanenska. Vychází z publikace
Grunda – ·evãíková: Ranhojiãi, lékafii
a porodní báby Blanenska, Kun‰tátska
a Boskovicka. V̆ stava je doplnûna dal‰í-
mi událostmi a historick˘mi fakty. 

Text: RePo
Foto: Eli‰ka Polická.

V˘stava v blanenské nemocnici

BûÏecká ‰kola Jana Kohuta

Jan Kohut se sv˘mi svûfienci.

V mûsíci fiíjnu byl ná‰ t˘m zase hodnû
vidût. Na závodech obsadili hned nûkolik
medailov˘ch umístûní a navíc Jan Kohut
pfiidal krásné druhé místo v celkovém
hodnocení âeského bûÏeckého poháru
2014. Nejvût‰í zastoupení jsme mûli na
Mizuno podzimní desítce, která se konala
v Brnû v Mariánském údolí. Jako první se
na traÈ 800 m postavila Agáta Koneãná
a ve strhujícím fini‰i nakonec vybojovala
krásné druhé místo.

Poté se ãekalo na start hlavního závodu
na 10 km, ve kterém jsme mûli hned nû-
kolik Ïelízek v ohni. Vítûzem se nakonec
stal ná‰ trenér Jan Kohut. V̆ bornû ale za-
bûhli i ostatní ãlenové t˘mu Jirka
Dvofiáãek - 5.místo v kategorii MV1, Jan
âermák 17.místo v kategorii M39, Andrea
Kohutová 7.místo a Lenka Rozbofiilová
28. místo obû v kategorii Z39, Václav ·e-
bela , Vûra Boudníková , Petr Grim.

V soutûÏi t˘mÛ, do které se zapoãítávali 4
nejlep‰í ãasy (3 muÏi a 1 Ïena) jsme ve sloÏe-
ní Jan Kohut, Jirka Dvofiáãek, Jan âermák
a Andrea Kohutová obsadili v˘borné 2 místo.

Poté nás ãekal dal‰í z na‰ich bûÏeck˘ch
kempÛ tentokráte v Jeseníkách ve Sporthotelu

Kurzovní nedaleko Pradûdu. Tohoto pobytu se
zúãastnili nejen dospûlí, ale i dûti ve vûku 7-11
let a maminky s batolaty. Pro v‰echny byl na-
plánován tréninkov˘ program, kter˘ se skládal
z 2-3 x dennû bûÏeck˘ trénink + veãerní posi-
lování formou kruhového tréninku. V dopo-
ledních trénincích jsme se zamûfiili na bûÏec-
kou abecedu, bûÏecká cviãení, rovinky, ale
i v˘bûhy kopcÛ. Odpoledne nás ãekal vût‰inou
jen voln˘ bûh po hfiebenech JeseníkÛ.
Pfiedposlední den jsme absolvovali i dlouh˘
bûh, kde ti nejlep‰í dobûhli aÏ na âervenohor-
ské sedlo a zpût coÏ bylo 25 km. Maminky
s koãárky mezi tím absolvovali spoleãné túr
na Pradûd, chatu ·v˘cárna, Karlovu Studánku.
Poslední veãer probûhla také dvouhodinová
pfiedná‰ka, která se t˘kala bûÏecké obuvi a ob-
leãení, doplÀkové v˘Ïivy, streãinku a bûÏecké-
ho tréninku. Poãasí se nám velmi vydafiilo.
Dûti obdrÏely za své v˘kony pamûtní medaile
a zmrzlinové poháry. V‰ichni úãastníci splnili
sv˘mi v˘kony tréninkov  ̆plán nad oãekávání.
www.relax-fit.cz
www.vas-osobnitrener.net
www.bezecke-kondicni-kempy.cz
tel.: 777 975 754

Text a foto: Katefiina Kohutová

V Blansku vydali knihu 
o váleãn˘ch uprchlících

U pfiíleÏitosti vydání knihy 
se konala v Blansku v˘stava.

O první svûtové válce víme témûfi v‰e,
co se t˘ká váleãn˘ch stfietÛ a jednání zne-
pfiátelen˘ch stran, ale nevíme témûfi nic
o Ïivotû civilního obyvatelstva. Válkou
bylo postiÏeno stejnû jako vojáci. Na Ïe-
nách, dûtech a starcích zÛstala starost 
nejen o sebe, hospodáfiství, ale i o zabez-
peãení armády. Do této situace pfiicházeli
lidé, ktefií byli vystûhováni z míst, kde
vzplanula ohniska války. Byli to obãané
Rakouska – Uherska z Haliãe a Bukoviny,
jiÏních svahÛ Alp, Srbska, Chorvatska,
Zakarpatské Ukrajiny a dal‰ích ãástí fií‰e,
kudy procházela fronta. 

Kniha Ital‰tí uprchlíci na jiÏní Moravû
v letech 1915 – 1919, autorÛ Ivany
Bojdové, Evy ·ebkové a Karla ·ebka, je
vûnována u nás takfika zapomenuté historii
vysídlencÛ z jiÏního Tyrolska,  zvan˘ch ital-
‰tí uprchlíci. Pfii‰li k nám v r. 1915 z jiÏních
svahÛ Alp, z Tridentska a zÛstali u nás aÏ do
r. 1919. Umístûni byli ve mûstech a i tûch
nejmen‰ích vesnicích âech a Moravy. V b˘-
valém hejtmanství Boskovice  Ïilo od r.
1915 – 1919 asi 1800 italsk˘ch uprchlíkÛ
pfieváÏnû z okolí Rovereta.

Byli to fií‰‰tí obãané, ktefií museli 
opustit svÛj domov kvÛli válce. Dostali
se na území, které se li‰ilo zpÛsobem Ïi-
vota, kulturou a pfiedev‰ím jazykem.
Domácí obyvatelstvo nebylo nad‰eno
z jejich pfiíchodu, neboÈ se s nimi museli

rozdûlit i o to málo, co mûli. Brzy se v‰ak
obû národnosti sÏily, protoÏe je spojovala
jediná touha, pfieÏít hrÛzy války. Pfies
v‰echny útrapy, které  zde italské uprchlí-
ky potkaly, povaÏovali tito lidé za ‰tûstí,
Ïe mohli váleãná léta proÏít v na‰ich ze-
mích a jejich potomci s úctou nav‰tûvují
místa pobytu sv˘ch pfiedkÛ. 

Pfii pfiíleÏitosti vydání knihy byla 10.
fiíjna v blanenském Dûlnickém domû 
uskuteãnûna regionální v˘stava. Byli pfií-
tomni jak pfiedstavitelé mûsta Blanska,
a to Miroslava Nûmcová, Ing. Lubomír
Toufar, Mgr. Ivo Polák, Ing. Jifií Crha, tak
pfiedstavitelé provincie Tridentsko. 

Text: Eva ·ebková
Foto: Jan Musil

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 28. 11.
na námûstí Republiky v 15:00.

V pátek 17. 10. 2014
probûhla vernisáÏ v˘stavy
dfievofiezeb Antonína
Bárty v Galerii Joná‰
v Blansku. Na její úvod
probûhlo hudební vystou-
pení formace Karel a my.
Náv‰tûvníci pak mohli ob-
divovat zajímavá, netra-
diãní a pestrá díla. Bylo
pfiekvapivé, co v‰e je moÏ-
né vyfiezat a vytvofiit ze
dfieva. Nejvíce mû zaujala
díla s názvem „Tam bych
se chtûl vrátit” a „Srdce na
dlani”. Dfievofiezby bylo
moÏné zhlédnout aÏ do 7.
listopadu.

Text a foto: Pavel Krupka

Galerie Joná‰ v Blansku pfiivítala
Antonína Bártu a jeho dfievofiezby

Vystoupení hudební formace Karel a my.
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Pane Slámo, kdo patfií mezi Va‰e zá-
kazníky?

Na‰e sluÏby vyuÏívají mûsta, obce,
vãetnû jejich pfiíspûvkov˘ch organizací,
a také v podstatné mífie bytová druÏstva,
spoleãenství vlastníkÛ jednotek v bytov˘ch
domech i soukromí majitelé a developefii
bytov˘ch domÛ a dal‰ích nemovitostí.
Kromû dodávek tepla z vlastních, popfi.
pronajat˘ch kotelen provádíme také kom-
pletní servis energetick˘ch zdrojÛ a to jiÏ
od nejmen‰ích v˘konÛ.

Jaké sluÏby nabízíte?
Na‰im zákazníkÛm nabízíme pfiede-

v‰ím kompletní servis v rámci v˘roby
a dodávky tepelné energie v blokov˘ch
a domovních kotelnách vãetnû objekto-
v˘ch pfiedávacích stanic. V̆ robu tepel-
né energie zaji‰Èujeme ze zdrojÛ osaze-
n˘ch plynov˘mi kotli a kogeneraãními
jednotkami, kde vedle tepelné energie
vyrábíme i elektrickou energii. Celkov˘
objem v˘roby a dodávek tepla pro
v‰echny na‰e zákazníky je bezmála 70
tis. GJ a 17 MWh elektrické energie.
V souãasné dobû dodáváme teplo z více
jak 40 kotelen s poãtem vytápûn˘ch do-
mácností pfiesahujícím 2 500. Cel˘

V ãem spoãívá servis, kter˘ nabízíte
pro majitele vlastních kotelen?

Pro majitele vlastních zdrojÛ tepla
zaji‰Èujeme rozsah technického zabez-
peãení a zaji‰tûní provozu jejich zafiíze-
ní nikoliv jako pau‰ální nabídku, ale
vÏdy podle konkrétních poÏadavkÛ 
zákazníka. MÛÏe se jednat o pouhé za-
ji‰tûní revizí a oprav technologick˘ch
celkÛ, nebo i celkov˘ dohled a fiízení
provozu, vãetnû vyuÏití napojení na ná‰ 

energetick˘ dispeãink, kter˘ je v pro-
vozu 365 dnÛ v roce. Samozfiejmostí je
fie‰ení havarijních stavÛ i bûÏn˘ch 
poruch. Pokud energetická zafiízení vy-
bavujeme dálkov˘m monitoringem, tak
kromû napojení na ná‰ dispeãink vÏdy
je‰tû nabídneme zákazníkovi fie‰ení,
které umoÏní, aby mûl sám moÏnost
dálkovû sledovat provoz kotelny. Tímto
zpÛsobem mÛÏeme zabezpeãovat pro-
voz zdrojÛ tepla nejen v Ti‰novû
a v Brnû, ale v mnohem ‰ir‰ím okruhu.
Nabídka se t˘ká tedy celé oblasti na se-
ver od Brna, vãetnû Blanenska,
Boskovicka a Letovicka. 

Kde mohou zájemci o sluÏby spo-
leãnosti TEPLO T získat podrobnûj‰í
informace?

Dal‰í informace jsou na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.teplot.cz; rádi od-
povíme na dotazy osobnû v na‰em stfie-
disku v Ti‰novû na ulici Jungmannova
ã. 1899, tel. 549 410 646 a 777 707 727,
e-mail: teplot@teplot.cz.

Pane Slámo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv spoleãnosti TEPLO T

ky), která by vytápûla dvû
nejvût‰í sídli‰tû v Ti‰novû,
ale tento projekt se v dan˘ch
podmínkách ukázal b˘t nee-
konomick˘m, takÏe bylo od
nûj upu‰tûno. V souãasnosti
jsou v‰echny námi provozo-
vané zdroje na zemní plyn,
kterého roãnû spotfiebujeme
více jak 3 mil. m3. Díky ta-
kovému objemu se nám dafií
získávat velmi v˘hodné ce-
ny. Ve spojení s niÏ‰í sazbou
DPH tak umíme zákazní-
kÛm nabídnout pfiíznivou
cenu tepla.

systém centrálního zásobování teplem
a v‰echny námi provozované kotelny
jsou napojeny dálkovû na energetick˘
dispeãink, odkud jsou monitorovány
a fiízeny k maximální spokojenosti na-
‰ich zákazníkÛ. 

Ve Va‰ich kotelnách topíte pouze
plynem?

Ano, byÈ jsme napfi. v rámci Ti‰nova
ve spolupráci s mûstem fie‰ili alternativní
paliva v podobû biomasy (dfievûné ‰tûp-

Nová kotelna v Ti‰novû, otevfiena v roce 2013. 

Spoleãnost TEPLO T - ãlen skupiny 
CERGO nabízí energetick˘ servis
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Spoleãnost TEPLO T s.r.o. zaji‰Èuje v˘robu a dodávky tepelné a elektrické energie a provoz energetick˘ch zdrojÛ pro od-
bûratele pfiedev‰ím v Ti‰novû a jeho okolí, kde také sídlí. Spoleãnost TEPLO T s.r.o. byla zaloÏena v roce 1998 jako mûst-
ská servisní spoleãnost, od roku 2002 je privátní spoleãností. Nabízí sluÏby svého zku‰eného t˘mu v rámci celé oblasti na
sever od Brna. V˘konn˘m fieditelem spoleãnosti je Radek Sláma, kterého jsem se zeptal:

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      

Rozvoz zboÏí aÏ k vám domÛ
ProzvoÀte, aÏ nás budete potfiebovat

Vinotéka - Pivotéka 
Dolní Pálava 18, Blansko, tel.: 605 266 088
Petr Novotn˘ 16 DRUHÒ SUDOV¯CH VÍN

Novû Vinafiství U Kapliãky
Prodej sudového piva z více
jak desítky pivovarÛ 
- ZapÛjãení chlaìáku
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Boskovice a okolí

V listopadu tohoto roku si pfiipomene-
me 25. v˘roãí od „Sametové revoluce”,
která se stala v˘znamn˘m mezníkem
v historii na‰eho státu. JiÏ v minul˘ch
letech probíhaly rÛzné vzpomínkové ak-
tivity. Jednûmi z organizátorÛ tûchto
vzpomínkov˘ch setkání byli skauti
Václav Klíã, Kamil O‰lej‰ek a Petr
Lizna oddílu Nibowaka boskovického
stfiediska. V leto‰ním jubilejním roce
ãlenové spolku JUNÁK, svaz skautÛ
a skautek âR, stfiedisko Boskovice pfii-
pravují spoleãnû s jednotou Orel
Boskovice na pondûlí 17. 11. 2014 roz-
sáhlej‰í akci, kdy bude slavnostnû odha-
len památník, následovat bude svûteln˘
prÛvod a m‰e svatá. 

NejdÛleÏitûj‰í ãástí spoleãného pro-
jektu bude odhalení památníku, autor-
kou jeho návrhu je boskovická v˘tvarni-
ce a skautka Magdalena StaÀková.
Památník nazvala „studnice” a je vûno-
ván obûtem totalitních reÏimÛ s dÛrazem
na vyjádfiení nutnosti sebereflexe v po-
stoji k totalitám.

Zástupci obou spolkÛ se na spoleã-

ném projektu shodli, protoÏe poselství
„sám v sobû pravdu hledej a svobodu 
uchovej” je jednou z urãujících my‰le-
nek orelského hnutí i skautingu. 

Památník bude umístûn na ul.
Traplovû na historické zdi pod kostelem
sv. Jakuba st. Realizaci památníku fi-
nanãnû podpofiil Jihomoravsk˘ kraj
a mûsto Boskovice. 

Jaromíra Vítková
Za Orel Boskovice a Junák, stfiedisko Boskovice

V nedûli 23. listopadu v 16.00 zveme
v‰echny pfiíznivce adrenalinov˘ch zim-
ních sportÛ na filmov˘ festival Snow
Film Fest do Kina Boskovice.
âeká vás pásmo filmÛ o absolutním ex-
trému polárních expedic, ‰okujících v˘-
konech sportovcÛ i o proÏívání jejich Ïi-
votÛ, kdyÏ opadne adrenalin a je tfieba se
vyrovnat se situacemi na pokraji Ïivota
a smrti. Na festivalu zaÏijete ohlu‰ující
ticho i nedozírnost arktick˘ch pustin,
stejnû jako nádheru zasnûÏen˘ch hor
a ledovcÛ.
Vstupné: 80 dospûlí / 60 Kã studenti
a seniofii.

Ve stfiedu 26. listopadu pokraãuje
v 19.00 cyklus Jazz&Blues Boskovice
2014/15 tfietím koncertem sezóny. 
Trio Krajíãek & ·uranská & Friedl pfied-
staví moravské lidovky v hodnû syrovém
podání s jazzov˘mi prvky. Houslistka
a zpûvaãka Jitka ·uranská získala v roce
2013 hudební cenu Andûl v kategorii etno
& world music. Nejen domácí publikum
jistû s nad‰ením pfiivítá boskovického
mandolínistu Martina Krajíãka. Na kon-
trabas a pí‰Èaly zahraje Marián Friedl
z Fren‰tátu pod Radho‰tûm.
Vstupné: 140 Kã na místû / 100 Kã v pfied-
prodeji v Mûstském informaãním stfiedisku,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Junák a Orel spoleãnû pfii-
pomenou 17. listopad 1989

V dobû od 27. 10. 2014 do 30. 8. 2015 bu-
dou z dÛvodu provádûní stavebních prací pfii
budování kanalizace v rámci akce „Napojení
Mladkova na âOV Boskovice” postupnû uza-
vírány komunikace v Mladkovû - místní ãásti

Boskovic. Jedná se o místní komunikace, kte-
ré budou uzavfieny po etapách. K pfiesunu za-
stávek osobní autobusové dopravy nedojde,
objízdné trasy nejsou stanoveny. Provoz na
hlavní silnici II/150 nebude omezen. ph

Uzavírka místních 
komunikací v Mladkovû

Situace uzavírky místní komunikace - ETAPA I.

Obãanské sdruÏení Sportuj s námi je
organizace podporující pohyb a tûles-
nou v˘chovu napfiíã v‰emi vûkov˘mi
vrstvami obãanÛ. Známé jsou pfiede-
v‰ím Boskovické bûhy a PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem.

Sportuj s námi se zamûfiuje téÏ na
nejmen‰í dûti, pro nûÏ pfiipravilo v le-
to‰ním ‰kolním roce v rámci projektu
„Dûti sportují s námi” novinku – gym-
nastickou pfiípravu. 

Ve stfiedu 22. fiíjna nám k tomu fiekl ve-
doucí projektu - uãitel Stfiední pedagogické
‰koly v Boskovicích Mgr. Pavel Martínek:
„Zahájili jsme gymnastiku pro dûti od pûti
do devíti let. Zakoupili jsme sadu gymna-
stického náfiadí RinoGym od v˘robce
Jipast.cz speciálnû urãenou pro tuto vûko-
vou generaci. Obsahuje bedny pro pfieskok,

‰kolním roce.”
Mgr. Pavel Martinek upfiesnil, Ïe pro-

jekt bûÏí ve spolupráci se Stfiední pedago-
gickou ‰kolou v Boskovicích, finanãnû jej
podpofiily firmy Lánik s. r. o. a místní
Vodárenská a. s. 

„Letos jsme projekt rozjeli i v Blansku,”
pokraãoval Mgr. Pavel Martínek. „Atletická
pfiíprava bûÏí v matefisk˘ch ‰kolách formou
tfií setkání do roka, poskytujeme metodickou
podporu tamním uãitelkám. Také Ïáci Stfiední
pedagogické ‰koly Boskovice se zapojili
a pomáhají s realizací prvkÛ atletické pfiípra-
vy. Projekt není v pfiímé návaznosti na
Boskovické bûhy, ov‰em nabízíme dûtem 
úãast. Pro nejbliÏ‰í dobu chystáme
Mikulá‰ské pfiekvapení,” dodal závûrem Mgr.
Pavel Martínek.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

kladinu, bradla, na-
fukovací Ïínûnku.
Jedná se o nejbez-
peãnûj‰í zafiízení na
souãasném trhu.
Gymnastickou pfií-
pravu nav‰tûvuje 25
dûtí, atletiku tfiicet.
Na‰im cílem není
vychovávat profesi-
onální a vrcholové
sportovce, chceme
u dûtí vzbudit zájem
o pohyb a nauãit je
nov˘m dovednos-
tem. Dûti opravdu
chodí rády, letos
jich máme v obou
kolektivech o deset
více neÏ v loÀském

Gymnastika pro dûti 
se rozjíÏdí

Dûti cviãí na novém náfiadí.

Studie umístûní památníku.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 30. 11.
na Masarykovû námûstí v 16:00.
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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
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

Od minulého ‰kolního roku totiÏ nabí-
zí prÛmyslovka v rámci projektu
Podpora pfiírodovûdného a technického
vzdûlávání volnoãasov˘ krouÏek
Robotika a CNC hravû urãen˘ ÏákÛm
základních ‰kol i stávajícím studentÛm
prÛmyslovky. Ano, právû hra a zábava
jsou hlavní atributy této aktivity. Za nimi

se ov‰em skr˘vá odborná technická do-
vednost. Ona hra a zábava má své nau-
kové jádro. Tfiicet robotick˘ch stavebnic
Lego Mindstorms a Merkur Education
umoÏÀuje ÏákÛm sestavovat libovolného
robota a nauãit ho „poslouchat”. A to uÏ
je jin˘ level. Mnohdy se nikomu ani ne-
chce odejít. A to pro nû prÛmyslovka pfii-

pravila dal‰í vychytávky: robotickou ru-
ku s dopravníkov˘m pásem, 3D tiskár-
ny, pracovi‰tû ãíslicové techniky i malé
CNC frézky. Rozzáfiené oãi mlad˘ch
„ajÈákÛ”, ktefií promy‰len˘mi pfiíkazy
rozpohybují svá monstra, jsou asi tou
nejvût‰í odmûnou v‰em, ktefií se o exi-
stenci a chod krouÏku zaslouÏili.

Na‰e ‰kola se tímto zpÛsobem snaÏí
najít cestu k budoucím programátorÛm,
v˘vojáfiÛm, konstruktérÛm a moÏná i ob-
jevit technické talenty a vytáhnout je
z pasivního pfiístupu k poãítaãÛm, které
mnoh˘m zaplÀují ve‰ker˘ voln˘ ãas.
Nutno podotknout, Ïe se nám to dafií a dí-
ky zájmu ÏákÛ základních ‰kol sdruÏení
CIRSIA, funguje krouÏek i v leto‰ním
roce. Dvefie jsou otevfieny v‰em, kdo si
chtûjí „hrát” a zároveÀ se i nûco nauãit.
Takov˘ je souãasn˘ svût a jedovnická
prÛmyslovka se na nûj snaÏí reagovat. 

Pfiijìte mezi nás a zaãnûte v Jedovnicích
studovat jeden z nabízen˘ch oborÛ:
Strojírenství – v˘poãetní systémy
CAD/CAM, kde se nauãíte pracovat v pro-
stfiedí Solid Works, dostanete prostor pro
vlastní tvÛrãí pfiístup a pod vedením zku‰e-
n˘ch pedagogÛ objevíte svût konstruktéra,
programátora CNC strojÛ ãi technologa.

Informaãní technologie – elektronic-
ké poãítaãové systémy a informatika
v administrativû – jsou obory plné auto-
matizace a robotiky, ve kter˘ch zjistíte,
Ïe poãítaãe nejsou dobré jen ke hraní
her, ale skr˘vají v sobû mnohem víc.

SP· Jedovnice nabízí pro ‰kolní rok
2015/2016 také tfiílet˘ uãební obor
Modeláfi a Slévaã.

Na vidûnou pfii dnech otevfien˘ch
dvefií!

Text: Mgr. Milo‰ ·ebela
Foto: archiv ‰koly

Dny otevfien˘ch dvefií 
na na‰í ‰kole:

4. 12. 2014 ãtvrtek 11.00 – 17.30
6. 12. 2014 sobota 9.00 – 13.00
20. 1. 2015 úter˘ 11.00 – 17.30
24. 1. 2015 sobota 9.00 – 13.00

SP· Jedovnice
Na Vûtfiáku 463, 679 06 Jedovnice

Tel.: 516 490 601
e-mail: skola@spsjedovnice.cz

www.spsjedovnice.cz

NEBOJÍ SE ROBOTÒ

Studenti na‰í ‰koly a programovatelní roboti. 

Naopak, sami si je staví, uãí chodit ãi sledovat ãáru, skládat slavnou Rubikovu kostku, dokon-
ce je pfiinutí mezi sebou bojovat. Fantazii se meze nekladou. Stfiední prÛmyslová ‰kola
v Jedovnicích a programovatelní roboti je spojení, na které si vefiejnost pomalu zvyká. Hlavnû ta
Ïákovská na základních ‰kolách blízkého okolí.
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Policisté zamífiili do
Velk˘ch Opatovic Pejsci jsou pro seniory dobrá terapie.

Krátce po dvaadvacáté hodinû dne 18.
fiíjna se ve Velk˘ch Opatovicích rozbûhla
policejní akce zamûfiená pfiedev‰ím na
kontrolu poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ 
osobami mlad‰ími osmnácti let. Policie
tak po dohodû s místní samosprávou
a mûstskou policií zareagovala na ne‰var,
kter˘ se v poslední dobû rozmohl pfiede-
v‰ím na diskotékách a veãerních zábavách
pofiádan˘ch ve zdej‰ím kulturním domû. 

Samotnému zákroku na místû, pfiedchá-
zela jako vÏdy teoretická pfiíprava a pláno-
vání. Velitelé musí u obdobn˘ch akcí v‰e
dom˘‰let do nejmen‰ích detailÛ a pfiedjí-
mat rÛzné varianty v˘voje situace. Tûmto
moÏnostem pak odpovídá i skladba a po-
ãet ãlenÛ t˘mu, kter˘ jejich instrukce na
místû provádí. V pfiípadû Velk˘ch
Opatovic bylo rozhodnuto o nasazení
dvou desítek policistÛ, jejichÏ podrobná
instruktáÏ probûhla na obvodním oddûlení
v Letovicích.

Po pfiíjezdu kolony a zaparkování vo-
zidel s majáky následoval rychl˘ pfiesun
jednotliv˘ch hlídek do útrob kulturního
domu. Policisté odtud postupnû vyvedli

Milovníci pejskÛ z Domova pro seni-
ory âerná Hora se vÏdy tû‰í na pravidel-
nou náv‰tûvu na‰ich psích pfiátel Bimba
a Endyho, ktefií se sv˘m páníãkem pro-
vádí tzv. canisterapii. Pfii této terapii je
dÛleÏité, Ïe pes má pozitivní vliv na
zdraví ãlovûka. A to se obûma chlupá-
ãÛm náramnû dafií. 

Bimbo je dvoulet˘ anglick˘ kokr‰pa-
nûl modr˘ bûlou‰. Tento pÛvodem lo-
veck˘ pes má veselou povahu a tuze rád
se velebí v náruãích nebo v postelích na-
‰ich seniorÛ. Druh˘ psí terapeut Endy,
dvoulet˘ pyrenejsk˘ horsk˘ pes, má své
kofieny v pastvinách jako ochránce stád.
Sv˘m mimofiádnû velk˘m vzrÛstem sice
vzbuzuje respekt, ale svou povahou jistû
zaruãí pocit bezpeãí.

Canisterapie u nás probíhá buì skupi-
novû ve spoleãenské místnosti, nebo indi-
viduálnû pfiímo na pokojích seniorÛ. Oba
psí kluci jsou velmi pfiátel‰tí. DokáÏí ãlo-
vûka rozveselit, vytvofiit pfiíjemnou atmo-
sféru, ve které seniofii mají moÏnost za-
vzpomínat na ãasy, kdy oni sami chovali
domácí mazlíãky a podûlit se o záÏitky
s ostatními. Vítané jsou rovnûÏ veselé his-
torky a poutavé pfiíbûhy z úst jejich pána.
V‰ichni zúãastnûní si mohou pejsky po-
hladit, pomazlit se s nimi, odmûnit je 

pamlskem a procviãit tak své hmatové
schopnosti. Na‰i psí kamarádi jsou vûrn˘-
mi spoleãníky tûch, kter˘m chybí Ïivotní
partner, nebo proÏívají pocit osamûní. 

Z reakcí seniorÛ je nám na první po-
hled jasné, Ïe canisterapie má okamÏit˘,
ãasto aÏ zázraãn˘ efekt na jejich celkovou
kondici. Velké díky proto patfií na‰im ca-
nisterapeutÛm, manÏelÛm Okáãov˘m
z farmy u Lamáka a jejím dvûma psíkÛm,
ktefií svou láskou pfiiná‰í seniorÛm radost
a potû‰ení. Nadarmo se nefiíká: „pes, nej-
lep‰í pfiítel ãlovûka”.  

Text a foto: Mgr. Jana Kaderková, 
sociální pracovnice

osmapadesát osob, které neprokázaly
dostateãn˘ vûk k poÏívání alkoholick˘ch
nápojÛ. Provedené dechové zkou‰ky od-
halily pût podnapil˘ch mladistv˘ch
a jednoho nezletilého. Nejvy‰‰í hladinu
urãila kontrola u ‰estnáctiletého chlapce,
kter˘ nad˘chal 1,2 promile. Provinilci
byli po zadokumentování svého stavu
pfievezeni na místní sluÏebnu mûstské
policie a následnû pfiedáváni rodiãÛm.
V jednom pfiípadû otec policii sdûlil, Ïe
synovi konzumaci alkoholu povolil.
Bude se teì proto muset pfied pfiíslu‰n˘m
správním orgánem zodpovídat z pfiestup-
ku. Obdobnû je na tom Ïena, která v kul-
turním domû alkohol rozlévala.

Neplnoletí v˘teãníci z diskotéky v‰ak
nebyli jediní, o koho se policie bûhem ak-
ce ve Velk˘ch Opatovicích zajímala.
ZároveÀ zde totiÏ musela fie‰it potyãku
mezi ãtyfiiadvacetilet˘m mladíkem
a o deset let star‰ím náv‰tûvníkem jedno-
ho z místních barÛ. Star‰í muÏ pfii Ïhavé
v˘mûnû názorÛ mlad‰ímu vytrhl mobil
a ode‰el s ním bez vysvûtlení pryã.
Okraden˘ mladík si stûÏoval policistÛm
a ti zlodûje bezprostfiednû po ãinu dopad-
li. Pfied ukonãením akce pak je‰tû ve
mûstû hlídka kontrolovala dvacetiletého
muÏe, kter˘ nerespektoval uloÏen˘ zákaz
pobytu na jeho území.  V obou tûchto pfií-
padech je jiÏ vedeno zkrácené pfiípravné
fiízení, kdy první aktér se zodpovídá
z trestného ãinu krádeÏe a druh˘ z mafie-
ní úfiedního rozhodnutí a vykázání.

Obdobné akce plánuje Policie âeské
republiky pro jejich celkovou úspû‰nost
a v neposlední fiadû téÏ preventivní cha-
rakter v regionu provádût i v budoucnu.

Text: por. Mgr. Petr Neãesánek
Foto: archiv PâR„PfiistiÏená omladina” v policejním voze.

V Letovicích na âerveném vrchu byl
v fiíjnu leto‰ního roku otevfien nov˘ sbûr-
n˘ dvÛr. Byl vybudován na místû b˘valé
skládky. âerven˘ vrch pro‰el bûhem pra-
cí terénními úpravami, byly provedeny
zemní práce, vystavûn odvodÀovací pfií-
kop, zpevnûny byly plochy pro manipu-
laci, skladování a dopravu. Vyrostla zde
provozní a sociální budova, ocelová ha-
la, silniãní váha, rampa pro manipulaci
s odpady, poÏární nádrÏ, zbudován byl
sklad nebezpeãn˘ch odpadÛ, zabezpeão-
vací zafiízení, osvûtlení, oplocení a v ne-
poslední fiadû vegetaãní úpravy. 

Celková cena se vy‰plhala na více
jak patnáct milionÛ korun, kdy dotace

na stavbu a technologii byly osmdesát
pût procent z fondÛ Evropské unie a po
pûti procentech se podíleli Státní fond
Ïivotního prostfiedí âR, Jihomoravsk˘
kraj a mûsto Letovice. Vzniklo zde za-
tím jedno pracovní místo, do budoucna
podle zájmu obyvatel moÏná pfiibude
je‰tû jedno. 

Sbûrn˘ dvÛr je do konce roku ve
zku‰ebním provozu, otevírací doba se
také moÏná zmûní dle poÏadavkÛ oby-
vatelstva. Sbûrn˘ dvÛr slouÏí pro potfie-
by obãanÛ mûsta Letovice a obcí
Mikroregionu Letovicko. 

Text: RePo
Foto: archiv MÚ Letovice

Nov˘ sbûrn˘ dvÛr v Letovicích.

KdyÏ pejsci pfiiná‰í ãernohorsk˘m
seniorÛm radost do Ïivota

V Letovicích mají sbûrn˘ dvÛr

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 30. 11.
na Masarykovû námûstí v 16:00.

MKS Letovice zve:
21. 11. 2014 v 19.00 hod. – Kulturní
dÛm „A do pyÏam!” Úãinkuje:
Divadelní soubor TeaTrum Velké
Opatovice, vstupné: 80 Kã / 60 Kã
22. 11. 2014 ve 20.00 hod. – Kulturní
dÛm METAL MIDNIGHT - SAGIT-
TARI / RIMORTIS / INFINITY.
Vstupné: do 21.00 hod – 50 Kã, od
21.00 hod. – 100 Kã
23. 11. 2014 v 18.30 hod. – Kostel sv.
Prokopa - Karel Fleischlinger  „Armonías
para Guitarra”. Renesanãní a barokní kytara,
vihuela a theorba. Dobrovoln˘ pfiíspûvek.
26. 11. 2014 v 18.30 hod. – Kulturní
dÛm - Klavírní recitál – Konstantin
Tyshko – koncert KPH. Vstupné: 120 Kã
2. 12. 2014 v 19.00 hod. – Kulturní dÛm
– Vyhazovaãi. Úãinkuje: Divadlo Radka
Brzobohatého: Ondfiej Brzobohat˘ /

Pfiemysl Pálek, Ernesto âekan, Petr
Vágner, Vojtûch Hájek. Vstupné: pfiedpro-
dej 200 Kã / na místû 250 Kã
9. 12. 2014 v 10.00 hod. – Kulturní dÛm
– Betlém. Úãinkuje: Divadlo Koráb
Brno. Vstupné: 40 Kã
13. 12. 2014 v 19.00 hod. – Kulturní dÛm
-  PAVELVÍTEK – Vánoãní pfiání. Vstupné:
pfiedprodej 250 Kã / na místû 300 Kã

Poznámka: Slevy na vstupném uvedené u kon-
krétních pofiadÛ jsou urãeny pro dÛchodce, dûti
a studenty, drÏitele prÛkazu ZTP a ZTP/P, vãet-
nû prÛvodce (u studentÛ a drÏitelÛ ZTP
a ZTP/P na základû pfiedloÏení prÛkazu). 
Zamluvené vstupenky si vyzvednûte nejpozdûji
1 t˘den pfied konáním akce. Nebude-li tak uãi-
nûno, budou nabídnuty k prodeji. Dûkujeme.
AKCE MKS LETOVICE 2014  
tel.: 516 474 422, mob.: 739 396 535
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Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Dny otevfien˘ch dvefií 14. 11. 2014, 3. 12. 2014, 14. 1. 2015.

Devizou jsou dlouholeté zku‰enosti
v oboru, díky kter˘m je moÏné garanto-
vat ‰piãkovou kvalitu a bezkonkurenã-
nû nej‰ir‰í nabídku sortimentu.
Sledování nejnovûj‰ích v˘vojov˘ch
trendÛ a poptávka po nov˘ch profilech
s sebou pfiiná‰í neustále roz‰ifiování
skladového sortimentu.

Nyní se pfiedstavuje nov˘ produkt
– Dfievûné rolety. Dfievo jako tradiã-
ní materiál nábytkáfiÛ je základem
tohoto roletového systému. Sv˘m
pfiirozen˘m designem, kresbou dfie-
va, elegantnû dotvofií interiér. KaÏd˘
urãitû ocení v˘jimeãné praktické
vlastnosti dfieva v kombinaci se sty-

lov˘m a funkãním fie‰ením, které
pfiedstavují tyto roletové systémy.
Velkou v˘hodou je opût dodávka na
míru – dle zadan˘ch rozmûrÛ se pfii-
praví do cca 3-4 dnÛ hotov˘ set pfii-
praven˘ k montáÏi.

Hlavním pfiínosem roletov˘ch systé-
mÛ je úspora prostoru v místnosti – ni-
kde nepfiekáÏí dvífika pfii otevírání. Je
to tedy ideální fie‰ení nejen pro ku-
chyÀské linky, ale i skfiínû, ‰atny, bot-
níky apod.

Dal‰ím benefitem je dfievo, jako pfií-
rodní materiál, navozující atmosféru
klidu a pohodlí ve Va‰em interiéru.

Dfievûné rolety se nabízí ve dvou
provedeních – d˘ha a masiv. Tak jako
ke v‰em roletov˘m systémÛm je na we-
bov˘ch stránkách zdarma k dispozici
interaktivní on-line konfigurátor.
Samozfiejmostí je také instruktáÏní
montáÏní video.

Kromû dfievûn˘ch rolet jsou v nabíd-
ce i plastové, hliníkové a sklenûné role-
ty, sokly, tûsnicí profily ke kuchyÀsk˘m
linkám, dekorativní profily, okopové
plechy a spousta dal‰ích produktÛ. 

Pro seznámení s kompletním sorti-
mentem doporuãujeme nav‰tívit webo-

vé stránky www.kooplast.cz, které jsou
nyní ve zcela nové podobû. Zde jsou
k dispozici ve‰keré podrobnosti o pro-
duktech, montáÏní a instruktáÏní návo-
dy, konfigurátory, prezentace, videa.

Pro‰kolen˘ personál se Vám bude vû-
novat na showroomu na ulici Chrudi-
chromská 22 v Boskovicích, kde je moÏ-
né si v‰e pfiímo prohlédnout a vyzkou‰et.
Kontaktovat nás mohou zákazníci
i na telefonních ãíslech 515 550 540
a 602 567 305, 
nebo emailem info@kooplast.cz.

Text: Ing. Radek ¤ehofi , majitel spoleãnosti 
Foto:  archiv Kooplast s.r.o.

D¤EVùNÉ ROLETY

Dfievûná roleta v interiéru.

Zde nás najdete – Boskovice, 
ul. Chrudichromská 22.

Spoleãnost Kooplast s.r.o. se sídlem v Boskovicích vznikla v únoru 1997 jako ãesko-italská obchodní spoleãnost. Od roku 2007 jiÏ
pÛsobí jako ryze ãeská spoleãnost, která se specializuje na dovoz a distribuci plastov˘ch profilÛ a dal‰ích komponentÛ, které nachá-
zí uplatnûní v ‰irokém spektru nábytkáfiské v˘roby a jsou nepostradatelné pfii vytváfiení moderního vzhledu interiérÛ.
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Asi by se pan redaktor brnûnsk˘ch
Lidov˘ch novin divil, jak dlouhou tradici
zaloÏil svou my‰lenkou, stavût pfied
Vánoci na námûstí v Brnû vánoãní strom.
Bylo to v roce 1924, letos tedy 90 let! Ale
pfiedcházela tomu, jak fiíká Tûsnohlídek,
„v˘znamná pfiíhoda”. A to na ‰tûdrodenní
vycházce tfií pfiátel - Tûsnohlídka, soudní-
ho oficiála Josefa Tesafie z Brna a malífie
Franti‰ka Koudelky, v roce 1919. ·li vlast-
nû na lesní pych - pro maliãkou jedliãku,
proto ‰plhali do stránû. Pláã dítûte je pfiive-
dl pod osamûl˘ smrk, kde na‰li v rozbale-
né pefiinû dítû (smrk dodnes stojí, je pod
ním pomníãek). Pfiipadali si jako tfii králo-
vé, klanûjící se, kdyÏ dítû balili, ale také ja-
ko zachránci Ïivota. Dítû dostalo jméno
Lidu‰ka - v dobû nálezu mûlo asi 11 mûsí-
cÛ, v Brnû ji adoptovala rodina
Polákov˘ch. Rudolf Tûsnohlídek tehdy
bydlel v Bílovicích nad Svitavou, vyhlá‰e-
n˘ch „vzdu‰n˘ch lázních” pro obyvatele
blízkého Brna. Sem za ním jezdili pfiátelé
z Brna i Prahy.

Ten smrk ve stráni a vzpomínka na vá-

noãní stromy v seversk˘ch zemích, kam
v mládí ãasto zajíÏdûl, vnukly
Tûsnohlídkovi my‰lenku na postavení vá-
noãního stromu v Brnû. Na podzim 1924
pfiípravn˘ v˘bor se zástupci âeského srd-
ce, âerveného kfiíÏe, brnûnské Îupy legi-
onáfiské, Zemské ‰kolní rady, Zemského
vojenského velitelství, Obchodního gré-
mia a mûstského stavebního úfiadu, zahá-
jil pfiípravu akce, jejíÏ du‰í byl Rudolf
Tûsnohlídek. Psal a propagoval, vysvûtlo-
val dÛleÏitost tohoto ãinu. V sobotu 6.
prosince byla v bílovick˘ch lesích skáce-
na 15 m vysoká jedle. S ozdoben˘m stro-
mem se louãili na návsi druh˘ den,
Tûsnohlídek mûl dlouh˘ projev, doroste-
nec pfiednesl báseÀ „Vánoãní strom repub-
liky” od Rudolfa Tûsnohlídka. Strom jel na
voze pfies Obfiany, Malomûfiice, Královo
Pole, stavil se u Ústavu pro zmrzaãené
a v pátek se upevÀoval na námûstí do dlaÏ-
by. Firma Bartelmus pofiídila 150 Ïárovek
a hvûzdu, proud darovala Mûstská elekt-
rárna. U paty stromu, mezi smrãky, byly tfii
pokladniãky a ãeskoslovenská a dánská

Námûstí pfied radnicí se kaÏdoroãnû za-
plní dûtmi s lampióny rÛzn˘ch tvarÛ, veli-
kostí a barev. HemÏí se to tu mal˘mi i vel-
k˘mi, zaÏehují se louãe, k vidûní je zde
spousta hasiãsk˘ch uniforem a z místního
rozhlasu zní veselé pohádkové melodie.
Scénáfi akce je kaÏd˘m rokem velice po-
dobn˘. âelo prÛvodu obvykle tvofií mladí
hasiãi s louãemi a svût˘lková slavnost, jak
jí dûti s oblibou fiíkají, mÛÏe zaãít. Zatímco
osvûtlen˘ prÛvod prochází ãernohorsk˘mi
ulicemi, na hfii‰ti u rybníka, kde akce zpra-
vidla pokraãuje, b˘vá také Ïivo a vrcholí
zde poslední pfiípravy. Chystají se udírny,
stoly na obãerstvení a pfiipravuje se vystou-
pení ‰ermífiské a kaskadérské spoleãnosti
·tvanci. Celé prostranství sportovního are-
álu se postupnû zaplÀuje lidmi a v roman-
tickém prostfiedí pod zámkem se rozeznívá

podmanivá hudba, která podtrhuje úÏasn˘
záÏitek na závûr veãera – ohÀovou show pl-
nou divadelních a taneãních prvkÛ, doplnû-
nou bojem s louãemi, tancem s pójemi, oh-
niv˘mi vûjífii a pyrotechnick˘mi efekty. Po
pÛsobivém programu pak následuje obãer-
stvení a poté i volná zábava. Nálada v prÛ-
vodu i na hfii‰ti je vÏdy v˘borná a panuje
zde pfiátelská atmosféra, k níÏ bezpochyby
pfiispívá t˘m nad‰encÛ, ktefií se na vût‰inû
kulturních akcí v âerné Hofie pravidelnû
podílejí. PofiadatelÛm, mezi které patfií
místní základní ‰kola, SDH âerná Hora,
Fotbalov˘ klub a Mûstys âerná Hora, patfií
velk˘ dík, stejnû jako v‰em ãernohorsk˘m
obãanÛm, se kter˘mi se tû‰íme za rok
v prÛvodu opût na vidûnou.

Za organizátory Jana Kubelková
Foto:  Jifií Bernard

vlajka. Jak narÛstá sbírka, mohli lidé sle-
dovat na ãerveném srdci v trnové korunû
(symbol âeského srdce). Za kaÏd˘ch 1 000
Kã byl trn nahrazen lipov˘m listem.

Tûsnohlídek byl bezpochyby velk˘ fi-
lantrop. ¤ídil se sv˘m heslem: „Je na ãa-
se nahradit almuÏnu úãinnou pomocí”.
S penûzi, vybran˘mi u vánoãního stromu,
mûl jasn˘ zámûr - zbudovat dÛstojn˘ do-
mov pro opu‰tûné dûti, kde by Ïili a vyrÛ-
stali ve ‰Èastné a uÏiteãné obãany. Zavedl
v˘mûnu vánoãních pozdravÛ mezi Brnem
a dánskou Kodaní. âesko - dánské vztahy
mûly svou dlouhou tradici a od pfielomu
století hlavnû hospodáfiského rázu.
PfiipomeÀme si, Ïe v roce 1205 byla do
Dánska provdána dcera Pfiemysla Otakara
I. Markéta. V Dánsku naz˘vali vlídnou
a lidumilnou ãeskou princeznu jménem
Dagmar. Toto jméno bylo vybráno pro
budovan˘ dûtsk˘ domov. Jeho otevfiení se
Rudolf Tûsnohlídek nedoÏil jen o nûkolik
mûsícÛ (zastfielil se 12. ledna 1928), ale
byla to my‰lenka dobrá a tento domov dû-
tem slouÏí dodnes. Jeho fieditel Mgr. D.
Kus˘ zajíÏdí s dûtmi do Bílovic kaÏdo-
roãnû právû v den, kdy se obec louãí se
stromem pro Brno malou slavností
u Myslivny li‰ky Bystrou‰ky. Zatanãí dû-
ti ze souboru Bystrou‰ka, myslivci troubí
na lesní rohy, primátor Brna pfievezme
strom a lesníkÛm pfiedá dvû sazenice jeh-
liãnanÛ. Pûkn˘m programem pfiispûjí
vÏdy dûti z domova Dagmar.

V loÀském roce pozval organizátor celé
akce, PaedDr. Pavel Kováã, tfii
Tûsnohlídkovy vnuky, pozvání pfiijali, pfii-
jeli a byli velmi dojati péãí a pietou, jaké se
jejich dûdovi v Bílovicích dostává.
Nenesou ale jeho jméno, i kdyÏ jsou dûtmi
Tûsnohlídkova syna Milana. Tûsnohlídek
se v Bílovicích podruhé oÏenil s Annou
Kutilovou, Milan byl jejich syn, jediné dítû
Tûsnohlídka. ManÏelství se rozpadlo,
Milan zÛstal v Bílovicích s otcem, matka se
za ãas vdala za brnûnského lékafie Jana
Navrátila, kter˘ mûl v Královû Poli sanato-
rium. Ukázalo se, Ïe Milanovi je potfieba
matãiny péãe, vzala ho k sobû a dr. Navrátil
ho adoptoval. Stal se také lékafiem a ãasem
otcovo sanatorium pfievzal. Jeho dûti jsou
Hana Vernerová (1938), MUDr. Jan
Navrátil (1941) a Ing. Franti‰ek Navrátil
(1944). NezÛstane jen u obdivn˘ch slov, le-
tos chtûjí pfiijet na velkou oslavu 90. v˘roãí
i se sv˘mi dûtmi a vnuky. Pfiímí
Tûsnohlídkovi pokraãovatelé se do Bílovic
vracejí.

Chtûli byste vûdût, jak to dopadlo s „bí-
lovick˘m jezulátkem”, malou Lidu‰kou?
Jako ‰estiletá se dívala na rozsvícení první-
ho vánoãního stromu, získala dobré vzdûlá-
ní, vzala si stfiedo‰kolského profesora, Ïili
v Praze a doÏila se vysokého vûku. Jako
v pohádce - je‰tû zvonec a uÏ je konec.

NadûÏda Parmová
poboãka Jihomorav‰tí betlemáfii

Vánoãní strom bude letos pfievezen z Bílovic do Brna v úter˘ 18. listopadu.
ProtoÏe se letos se‰lo nûkolik v˘roãí, bude leto‰ní oslava bohat‰í. Bude vzpomenu-
to 95 let od nálezu odloÏeného dítûte Rudolfem Tûsnohlídkem a jeho pfiáteli, 90 let
od zahájení tradice stavûní vánoãního stromu v Brnû a 85 let od zaloÏení dûtského
Domova Dagmar.

Ve 14.30 bude poloÏen vûnec u pamûtní  desky R. Tûsnohlídka na námûstí
a v 15.20 hodin u Lidu‰ãina pomníãku ve stráni nad rybníkem. V 16 hodin zaãne
u Myslivny li‰ky Bystrou‰ky kulturní program s dûtmi z Domova Dagmar a bílo-
vickou Bystrou‰kou. Na závûr bude ohÀostroj a strom odjede v 17 hodin. Bílovice
jsou pro nás pfiístupné vlakem kaÏdou pÛlhodinu, stejnû tak zpût.

Naìa Parmová

První vánoãní strom republiky z roku 1924. Nakládání stromu  v Bílovicích nad Svitavou.

Historie vánoãního stromu v Brnû

Lampiónová slavnost v âerné Hofie

Pozvání do Bílovic nad Svitavou

Tfii bílovicko - brnûnská v˘roãí: 95 let od nalezení odloÏeného dítûte, „bílovického jezulátka”, 90 let od postave-
ní prvního vánoãního stromu v Brnû a v˘roãí otevfiení domova Dagmar. Bílovice nad Svitavou jsou mûsteãkem, vzdá-
len˘m dvû zastávky vlakem od Brna.

Podzim se ujal naplno své vlády, dny se krátí a poãasí je
skoupé na hfiejivé sluneãní paprsky. A právû v tomto roãním
období se v âerné Hofie pravidelnû koná Lampiónová slavnost. 

Pro dûti byla Lampionová slavnost velk˘m záÏitkem.
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I v samotném Blansku, jako na
vût‰inû území na‰eho okresu, se
lidské osídlení datuje jiÏ do dob
pravûku. Ov‰em první, historicky
doloÏenou zmínku o Blansku na-
lezneme v listinû, jeÏ je datována
dnem 30. ãervna 1131. Zmínûná
listina pochází z pera olomouckého
biskupa Jindfiicha Zdíka a jsou v ní
vyjmenovány ve‰keré statky, které
olomoucké diecézi náleÏely. Mezi
tûmito statky se nachází i Blansko,
tehdy spojené s Rájcí. V oné dobû
se mûsteãko rozprostíralo pouze
v místech tzv. Starého Blanska. 

Aby byla na statcích zaji‰tûna
vût‰í bezpeãnost, zakládali olo-
mouãtí biskupové hrady, kam rov-
nûÏ soustfieìovali ve‰kerou správu.
To je pfiípad i statku blanenského,
kde zfiejmû v prÛbûhu 13. století by-
la zapoãata stavba hradu Blansko ãi
Blansek, jenÏ se stal správním stfie-
diskem tehdej‰ího panství. Dnes se
v‰ak hrad, kter˘ kdysi leÏel v˘chod-
nû od mûsteãka, nachází v troskách,
a tak si jeho stfiedovûkou mohutnost
mÛÏeme s notnou dávkou fantazie
pouze pfiedstavit.

Jak uÏ tedy víme, tehdej‰í cent-
rum Blanska se rozkládalo v mís-
tech tzv. Starého Blanska. V prÛbû-
hu 13. století byl na levém bfiehu
fieky Svitavy, v místech nynûj‰ího
zámku, postaven téÏ mansk˘ dvÛr,
kter˘ rovnûÏ patfiil k olomouckému
biskupství, ale byl uÏ dvorem sa-
mostatn˘m. Z nûho postupnû vy-
rostlo tzv. Nové Blansko. A kdyÏ
bûhem husitsk˘ch válek do‰lo k zá-
niku hradu Blanseku, byla správa
panství pfienesena na tento dvÛr,
pozdûji zvan˘ jako tvrz.  

¤ekli jsme si, Ïe mûsto Blansko
bylo v majetku olomouck˘ch bisku-
pÛ. Biskup ov‰em nespravoval sta-
tek pouze sám. Na pfiíslu‰né panství
byl buì dosazen biskupsk˘ úfiedník,
kter˘ plnil biskupovy rozkazy, nebo
byl statek dán v léno ãili „prona-
jmut” nûjakému ‰lechtici, jenÏ od-
vádûl biskupství urãit˘ poplatek.
V Blansku nejprve pfievládal první
zpÛsob správy, av‰ak od konce 14.
století se panství dostává do rukou
jednotliv˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ.
Není úãelem vyjmenovávat v‰ech-
ny rody, které se v Blansku vystfií-
daly. Bûhem nûkolika staletí jich
bylo pomûrnû mnoho. 

Podstatn˘m je rod, s nímÏ je
spojena pfiestavba gotické tvrze
v renesanãní zámek. Zámeckou
podobu získala tvrz za pÛsobení
Jana Îalkovského ze Îalkovic,
kter˘ byl drÏitelem blanenského
panství v letech 1590 – 1615.
Bûhem tfiicetileté války zámek
chátral a do‰lo k jeho znaãnému
po‰kození. Teprve poté, co blanen-
ské panství koupil na konci 17.
století slezsk˘ hrabûcí rod
GellhornÛ, byl zámku navrácen je-
ho dfiívûj‰í lesk a stal se opût eko-
nomick˘m a správním stfiediskem.
Tento ‰lechtick˘ rod stál téÏ u zrodu
Ïelezáfiského prÛmyslu, jenÏ se pro
mûsto stal velmi v˘znamn˘m.
Posledním vlastníkem panství byl
pak rod Salm-Reifferscheid, za je-
jichÏ pÛsobení bylo Blansko opû-
tovnû spojeno s panstvím rájeck˘m.

Text: Ilona Vávrová
Zpracováno dle knihy: Josef Pilnáãek,

Pamûti mûsta Blanska 
a okolních hradÛ (1927) 

Novibra Boskovice s.r.o. patfií 
do mezinárodního koncernu firmy RIETER,
kter˘ zaujímá pfiední postavení ve svûtû ve
v˘robû strojÛ pro textilní prÛmysl. Hlavním
v˘robním programem Novibry je v˘roba
vfieten pro textilní dopfiádací stroje, ale také
v˘roba a montáÏ klíãov˘ch komponentÛ
pro komplexní konstrukãní skupiny 
textilních strojÛ.

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu v ãeském a anglickém ja-
zyce, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie. 

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu v ãeském a anglickém ja-
zyce, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu, kopie nejvy‰‰ího dosaÏe-
ného vzdûlání a fotografie. 

Jako osobní pfiedpoklad oãekáváme: organizaãní schopnosti, schopnost komunikace, samostat-
nost jednání, spolehlivost, ochotu uãit se nov˘m vûcem z technické oblasti i práce na PC , psy-
chickou a fyzickou odolnost, ãasovou flexibilitu, ochotu cestovat do zahraniãí (Evropa, Asie ...) 

Jako osobní pfiedpoklad oãekáváme: v˘bornou orientaci ve v˘robních procesech, schopnost ko-
munikace, t˘movou spolupráci, schopnost vyjednávat, silnou pfiesvûdãovací schopnost, organi-
zaãní schopnost, ochotu uãit se nov˘m vûcem z technické oblasti 

Jako osobní pfiedpoklad oãekáváme: schopnost komunikace, kultivované vystupování, sa-
mostatnost jednání, organizaãní schopnosti. 

Nabízíme:
• Smluvní mzdu 
• T˘den dovolené navíc 
• PruÏnou pracovní dobu 
• Odmûnu pfied dovolenou 

a vánoãními svátky 

V souãasné dobû hledáme zamûstnance pro tuto profesi:

• Závodní stravování 
• Za‰kolení, profesní rÛst 
• Perspektivní zamûstnání v rozvíjející se

firmû Novibra Boskovice s.r.o., patfiící do
mezinárodního koncernu firem RIETER

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO nejlépe 

strojního zamûfiení 
• Znalost AJ na úrovni pokroãil˘ 
• Znalost nûmeckého jazyka vítána 

Hlavní náplÀ práce: 
• Zaji‰Èování materiálov˘ch poloÏek pro strojírenskou v˘robu, cenové jednání 

NáplÀ práce: 
• Provádûní interních i externích testÛ, kontrol, anal̆ z u nov˘ch i stávajících v˘robkÛ 
• Vyhodnocení získan˘ch poznatkÛ a trénink koncov˘ch zákazníkÛ 
• Zahraniãní sluÏební cesty (Indie, Indonésie, âína, Pákistán…) 

NáplÀ práce: 
• PrÛbûÏné provûfiování zpÛsobu v˘roby a montáÏe na v‰ech v˘robních 

a montáÏních útvarech Novibry Boskovice s.r.o. 

• Znalost práce s PC 
• Znalost SAP v˘hodou 
• Praxe v nákupu vítána 
• ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B 

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO, obor strojní, textilní 
• Praxe minimálnû 5 let ve strojním závodû 
• Znalost textilní v˘roby v˘hodou 
• Znalost anglického jazyka slovem 

i písmem na úrovni pokroãil˘ 

• V˘borná znalost práce 
s PC - Microsoft Office 

• ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B 

PoÏadujeme:
• Vzdûlání V· – obor strojní 
• Zku‰enosti v oblasti velkosériové v˘roby

a montáÏe ve strojírenském prÛmyslu
min. 10 let 

• Zku‰enosti získané z racio-
nalizaãních projektÛ 

• Znalost NJ nebo AJ vítána 
• Znalost práce s PC 

Kdo hledá nové zamûstnání, obraÈte se na nás! 

BliÏ‰í informace k inzerovan˘m profesím poskytneme na tûchto kontaktech: 
Kontaktní adresa: Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice 
Telefonické informace poskytneme na ãísle 516 528 128 

nebo e-mail: personal@novibra.com 

Referenta(ku) oddûlení nákupu

Zku‰ebního, servisního technika v˘voje

Zamûstnance pro racionalizaci v˘roby

Erb ‰lechtického rodu
Îalkovsk˘ch ze Îalkovic.

Brána do
Moravského krasu

Jak rozlohou, tak i poãtem obyva-
tel je toto mûsto nejvût‰ím v na-
‰em regionu, a proto po nûm ná‰
okres nese své jméno. Zaruãenû se
s ním setkala i spousta turistÛ, mí-
fiících poznávat krásy Moravského
krasu. Blansko ale není jen správ-
ním a ekonomick˘m centrem na-
‰eho regionu, jde také o místo se
zajímavou historií.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.



Cestovatelské okénko / i* 11

roãník III        ãíslo 9        listopad 2014606 931 795☎

Pane Smitko, jak vypadá pfiíprava na
moto v˘let za polární kruh?

Jeli jsme v létû, takÏe nic zvlá‰tního
jsme nevezli, Ïádnou speciální v˘bavu.
Stany a spacáky k pfienocování, potfieby na
vafiení a zásoby trvanliv˘ch potravin; tá-
bofiili jsme hlavnû v pfiírodû. 

Na jak˘ch strojích jste jeli a kterou tra-
su jste zvolili?

Já mám cestovní enduro KTM SMT
990 a Jirka Yamahu 1200 Super Ténéré.
Z Boskovic jsme vyjeli pfies Polsko do Litvy,
kde jsme si udûlali zajíÏìku do Klaipeidy
a pfievozem se pfiepravili na Kurskou kosu.
Také jsme nav‰tívili Horu kfiíÏÛ u ·iauliai.
Dál pfies Loty‰sko do Estonska. Trajektem
z Tallinnu do Helsinek a odtud stále na sever
- zemí tisícÛ jezer - Finskem. Zastavili jsme
se v Tampere a v Oulu, a pokraãovali po E 75
nahoru, k hranicím Norska. Po jejich pfiekro-
ãení to bylo k na‰emu cíli uÏ kousek – asi
300 km. Nordkapp, stejnû jako severnûji po-
loÏen˘ v˘bûÏek Knivskjellodden, je umístûn
na ostrovû Mageroya. Nejsevernûj‰í bod
pevninské Evropy je ve skuteãnosti
Kinnarodden, leÏící cca 80 km v˘chodnû.
Nordkapp je ov‰em známûj‰í a pfiedev‰ím
dostupnûj‰í po silnici. Na ostrov Mageroya
jsme vjeli podmofisk˘m tunelem s délkou 7
km; jeho nejhlub‰í místo leÏí 212 metrÛ pod
hladinou mofie. 

Cestu zpût jsme zvolili Norskem dolÛ
na jih pfies Lofoty kolem nespoãetn˘ch
fjordÛ, zastavili jsme se v Oslo a kvÛli po-
tíÏím s pneumatikou vynechali plánovanou
zajíÏìku do Kristiansandu na jiÏním v˘-
bûÏku Norska. Místo toho jsme pfiejeli do
·védska a pfies Göteborg a Helsingborg
dorazili do Malmö. Najeli jsme na slavn˘
Öresundsk˘ most, kter˘ pfiechází v pod-
mofisk˘ tunel a ústí u Kodanû. Dánsk˘m
venkovem jsme pokraãovali do Gedseru,
odkud jezdí trajekty do nûmeckého
Rostocku. Po dálnicích pfies Berlín a Prahu
zpût domÛ.

Kolik jste najeli kilometrÛ?
Se v‰emi zajíÏìkami to dûlalo zhruba 8

500 km a celou cestu jsme absolvovali za
12 dnÛ.

my, takÏe veãer u láhve dobré moravské
slivoviãky bylo o ãem povídat.

Vidûli jsme hodnû zajímav˘ch míst.
Nelitovali jsme zajíÏìky na Kurskou kosu
a mû celkovû zaujala cesta pobaltsk˘mi re-
publikami. Zatímco na jihu pfiipomíná vnit-
rozemí Rumunsko, tak severní ãást je nao-
pak velmi v˘stavná; Riga i Tallinn jsou nád-
herná historická mûsta. PrÛjezd Finskem je
pozoruhodn˘ hlavnû pro skuteãnû obrovské
mnoÏství jezer; Finové se s nedostatkem vo-
dy urãitû nikdy nesetkají. Na zpáteãní cestû
nás okouzlily norské fjordy; nádhern˘ byl
Geirangerfjord, zajímavé je mûsto Tromso,
naz˘vané „PafiíÏ severu”. S pevninou je
spojeno mostem, ale také podmofisk˘mi tu-

nely, ve kter˘ch jsme dokonce narazili na 3
kruhové objezdy vystfiílené ve skále. Pod
Trondheimem jsme projeli Trollstigen, ães-
ky „Trolí stezku”; je to silnice, která v mno-
ha serpentinách stoupá od hladiny mofie do
v˘‰e 800 m. Velice se mi líbil dánsk˘ ven-
kov, s roztrou‰en˘mi farmami, které pÛsobí
velmi malebnû. Bylo by toho urãitû víc, neÏ
pojme jeden krátk˘ ãlánek. 

Kam se chystáte pfií‰tí rok?
Rád bych projel Turecko, hory mimo

jeho turistickou ãást, a také mne láká trasa
do Maroka pfies Portugalsko, ale rozhod-
nutí je‰tû nepadlo.

Pane Smitko, pfieji Vám hodnû dal‰ích
spokojen˘ch kilometrÛ.

Petr Hanáãek
Foto: archiv K. Smitky

jsme absolvovali i nahofie na se-
veru, je ov‰em pravda, Ïe tam
jsme se ponofiili do ledové vody
opravdu jen na pár vtefiin...
Nebyl problém ani s majiteli po-
zemkÛ; nejen, Ïe nám ochotnû
povolili stanovat, ale ãasto nabí-
zeli, abychom se pfii‰li k nim do-
mÛ osprchovat, nebo dokonce na
snídani. Stravování jsme fie‰ili ta-
ké trempsk˘m stylem, vezli jsme
s sebou vafiiã, potfiebné nádobí
a zásobu trvanliv˘ch potravin,
takÏe jsme si sami kuchtili, vût‰i-
nou veãer pfied spaním. Je tfieba
poãítat s tím, Ïe Skandinávie je
hodnû drahá oblast, jídlo, ubyto-
vání, benzín, v‰e je v˘raznû draÏ-
‰í neÏ u nás. Za litr benzinu jsme
v Norsku platili v pfiepoãtu pfies
50 Kã, na severu dokonce 63 Kã. 

Co vás na cestû nejvíc upou-
talo?

Bylo toho hodnû, k siln˘m
záÏitkÛm patfií ochota a pfiívûti-
vost místních lidí, kter˘m neva-
dilo, Ïe na jejich polích, nebo
v lese, tábofiíme. Velké pfiekva-
pení jsme zaÏili cestou zpût ve
stfiední ãásti Norska; jako na
zjevení jsme zírali na skupinku
motorkáfiÛ jedoucích na star˘ch
motocyklech Jawa. Byla to par-
ta od Zlína, která jela na
Nordkapp opaãnou trasou neÏ

To vychází pfies 700 km dennû. Mûli
jste vÛbec ãas sledovat okolí trasy?

Je pravda, Ïe jsme cestu pojali hlavnû ja-
ko dÛkladnou projíÏìku na ma‰inách, ne 
jako turistick˘ v˘let. Ale ono to zase nebylo
tak zlé, na dálnicích jsme bez problémÛ 
dûlali i víc neÏ tisíc km za den, takÏe pak zÛ-
stával ãas na poznávání zajímavé krajiny 
okolo ménû rychl˘ch cest. 

Kde jste nocovali a stravovali se?
Spali jsme v˘hradnû venku ve stanech.

Vût‰inou jsme si na‰li nûjaké pfiíhodné mís-
to, blízko jezera, fieky, nebo mofie, takÏe ne-
byl problém ani s hygienou; rychlou koupel

Karel Smitka a Jifií Kuãera na Nordkappu.

Schematická mapa trasy.

Motocyklem z Boskovic na Nordkapp
Motorkáfiská kombinéza Karla Smitky z Boskovic zÛstává ve skfiíni jen krátk˘ ãas bûhem zimy. Na své první

„Ïihadlo”, Jawu 50 Pion˘ra, usedl pfied 25 lety jako hodnû mlad˘ kluk; do souãasnosti najezdil jednou stopou
hrub˘m odhadem 150 tisíc kilometrÛ. Na motocyklech projel Alpy, kde nav‰tívil v‰echna vût‰í jezera, témûfi
cel˘ Balkán, Albánii, Rumunsko, Toskánsko, Sardinii a také Island se zastávkou na Faersk˘ch ostrovech.
Právû pÛvab krajiny Islandu byl motivací pro leto‰ní vyjíÏìku; s kamarádem Jirkou Kuãerou vyrazili 30. ãer-
vence na cestu Skandinávií s cílem Nordkapp - nejsevernûji poloÏené místo Evropy.
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VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky 

a smutek v srdcích zůstávají stále.

Je to 10 let, kdy 21. října 2004 zemřel 
pan Josef Novotný z Blanska.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkuje bývalá manželka
Marie, synové Marek, Petr, David 

a dcery Lucie s Martinou.

VZPOMÍNKA

Dne 29. 11. 2014 by se dožil 50 let 

pan Tomáš Peterka.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná manželka, Alena 

a Jana s rodinami.

VZPOMÍNKA

„Žít v srdcích, které zde zanecháváme, znamená nezemřít”

Dne 3. listopadu 2014 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí 
paní Olgy Navrátilové 

a dne 7. listopadu 2014 4O. výročí od úmrtí 
pana Josefa Navrátila z Blanska.

S láskou a úctou vzpomínají vnučka Lenka, 
dcera Jana a Olga s rodinami.

➨ Prodám ofiechové dfievo, cena 1 000 Kã/m3.
Tel.: 604 898 186.
➨ Prodám kola 185/55 R15.
Plechové disky se zemními pneu 2x Barum
Polaris, 2x Mischelin Alpin. PouÏívané jednu se-
zonu, cena 1 000 Kã/kus. Tel.: 728 682 403. 
➨ Prodám zimní pneu 165/65 R14
4ks na ráfcích Fiat, levnû, cena dohodou. Tel.: 734
848 349. 
➨ Prodám dûtskou post˘lku, dvû polohy,
nová matrace. Tel.: 606 780 553. 
➨ Prodám zbíjeãku za 3 tis. Kã, 
tm. dfievûné okno 180x150 a 150x145 za 2 700
Kã/ks, kovovou vloÏku do krbu velk˘ch rozmûrÛ
za 6 tis. Kã, 2 nové dvefie 80 levé, vnitfiní  dfievo,
motiv 1 500 Kã/ks. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám louku s ov. stromy 20x165 m
u Kufiimi, cena 135 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám Fiat MAREA KOMBI 1.6 
s novou STK rok v˘r. 99, najeto 134 tis. km, cena
25 000 Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám zimní pneumatiky na Fiat Brava
rozmûr 175/65 R14, tel.: 731 042 010. 
➨ Prodám nové sklepní plastové okno bílé
jednoduché, zasklení 5 mm, do stavebního 
otvoru 80x50 cm, v˘robce Ronn Drain complet.
Cena 900 Kã. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.:
724 362 712. 
➨ Prodám pouÏité zachovalé dvefie 
- interiérové prosklené 80cm pravé, interiérové
prosklené 60 cm pravé, interiérové plné 60 cm
pravé. Cena 200 Kã/ks. Odvoz vlastní (Boskovice).
Tel. 724 362 712.   
➨ Prodám 200 ks pálené kfiidlice 
-  dvoufalcovky. Velkostatek Boskovice, cena za
kus 1,50 Kã. Tel.: 702 621 346. 
➨ Prodám televizor 107 cm, satelitní tuner,
4 HDMI, USB, internet, pokroãilé funkce, vynika-
jící stav, stáfií 4 roky. Cena 5.500 Kã (pÛvodní
30.000 Kã). Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám ruãnû tkan˘ koberec
– bûhoun 0,7 m x 9 m. Tel.: 702 619 984.
➨ Prodám byt 3+1 v Letovicích, bez RK. 
Tel.: 734 427 873. 
➨ Prodám DB Blansko – Píseãná. 1kk, 28 m2. 
Cena: 850 tisíc Kã, tel.: 608 744 664. 
➨ 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. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu byt 1+1 v Blansku, 55 m2, 
nadstandardní slunn˘ byt ve 4. p., oddûlená loÏní
ãást, voln˘ od 1/2015, 9 000 Kã/mûsíc, vã. inka-
sa, tel.: 724 791 204. 
➨ Pronajmu dlouhodobû garáÏ v Blansku
na Zborovcích, ulice PraÏská. Tel.: 732 349 431. 
➨ Hlídání dûtí v Blansku a okolí.
Tel.: 723 939 954. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v rodinném domû se zahrád-
kou. Tel. 776 756 472. 
➨ 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

➨ MuÏ 55/170 s vyfie‰enou minulostí 
hledá Ïenu k seznámení. Tel.: 739 836 295. 
➨ Ahoj neznámá. Rád se seznámím se Ïenou
cca do 46 let. Bydlím na vesnici, zájmy nic
moc, zahrada, v˘lety po okolí.  Jsem rozvede-
n˘, mám dva syny. Tû‰ím se na odpovûì. Tel.:
607 651 544.   
➨ 60-ti letá Ïena hledá pfiítele, nekufiáka, 
abstinenta. Tel.: 733 293 074. 
➨ 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.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím trezor na zbraÀ a náboje. 
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím palivové dfievo, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím obilí – p‰enice, jeãmen, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím zahradu (moÏno i s chatou) 
v Blansku. Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím fiepu – 1q, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm v Letovicích.
Cena do 3 000 000 Kã. Tel.: 725 779 011. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508.
➨ Koupím byt na investici. Blansko, Brno.
Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály, 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím chatu - chalupu, 
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731
083 618. 

KOUPÍM

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO ! 
Rychlá realizace - vyplácení z vlast. 

zdrojÛ od více vûfiitelÛ = Va‰e v˘hoda.
Registr a exekuce nyní nevadí 

- OSVâ i bez daÀ. pfiiznání. 
Konzultace dennû na: 739 066 462.

V‰e bez Va‰eho cestování! 

UâITELKA S DLOUHOLETOU PRAXÍ
DOUâÍ MATEMATIKU Z·, S·,

P¤IPRAVÍ K MATURITù.
TEL.: 728 333 126

NAJDETE 
TAKÉ NA 

Finanãní poradce Simon Grulich Vám nabízí
hypoteãní úvûr na bydlení s úrokem od 1,79% roãnû.
Bez poplatku za vedení, s fixací na tfii nebo pût let.

+420 723 659 835, simon.grulich@ovbmail.cz, www.sginfo.cz
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¤íãka Bûlá, která protéká v˘chodním okrajem Boskovic, byla v minulosti zdrojem vodní energie pro
pût ml˘nÛ: KlevetÛv, LasákÛv, DvofiáãkÛv, PirochtÛv a PuklÛv. Nejdéle ãinn˘m z této pûtice byl ml˘n
DvofiáãkÛv, o kterém bude pojednávat tento ãlánek. 

DVO¤ÁâKÒV ML¯N V BOSKOVICÍCH
DvofiáãkÛv ml˘n se nachází pfiímo na-

proti b˘valému panskému pivovaru na 
ulici Podhradí. Ml˘n na tomto místû stá-
val patrnû jiÏ od stfiedovûku. Spolehlivû
je pak zachycen na mapû 1. vojenského
mapování z let 1763 -1769. Jako ml˘n
s jedním vodním kolem a jedním (patrnû
obyãejn˘m) sloÏením je zachycen na
mapû stabilního katastru z roku 1826.
Voda byla k ml˘nu pfiivádûna pomûrnû
dlouh˘m náhonem, kter˘ odboãoval na
zaãátku tehdej‰í zástavby mûsta pfii cestû
do Valchova vpravo z hlavního toku fiíã-
ky. Pfiímo nad ml˘nem b˘val rybník. 

PÛvodnû se jednalo o pfiízemní budo-
vu se sedlovou stfiechou, pfiiãemÏ ml˘n-
ská ãást se nacházela v levé ãásti budo-
vy a obytná ãást v pravé. Toto základní
dispoziãní ãlenûní je zachováno dodnes. 

V roce 1921 zakoupil ml˘n od svého
zamûstnavatele mlynáfie Jaro‰e ze
Svitávky Vojtûch Dvofiáãek. Následnû
provedl modernizaci technologie mletí
nahrazením obyãejného sloÏení s ml˘n-
sk˘mi kameny moderním strojním zafií-
zením od firmy Josef Prokop a synové
Pardubice, u nûhoÏ probíhalo mletí na
válcov˘ch stolicích. Tomu muselo b˘t
stavebnû pfiizpÛsobeno i fie‰ení budovy.
U ml˘nské ãásti do‰lo ke zv˘‰ení o dvû
patra, pfiiãemÏ nad stávajícím suterénem
a mlecí podlahou s válcov˘mi stolicemi

o v˘konu 11 kW (15 HP). Pro období níz-
kého stavu vody byl dále pofiízen záloÏní
plynov˘ spalovací motor o v˘konu 15
kW (20 HP). Hnací zafiízení bylo spolu se
zásobníky obilí umístûno v suterénu.

Ml˘n byl provozován Vojtûchem
Dvofiáãkem a jeho synem do zaãátku 50.
let 20. století, poté byl znárodnûn a pfie-
veden pod správu národního podniku
Ml˘ny Pardubice (pozdûji Ml˘ny
Kyjov). Otec a syn Dvofiáãkovi se stali
zamûstnanci nového provozovatele. Po
znárodnûní do‰lo k zasypání náhonu
i rybníka nad ml˘nem a k úpravû na po-
hon elektrick˘m proudem, pfiiãemÏ ale
nefunkãní pÛvodní turbina je v suterénu
dosud zachována. Ml˘n byl v ãinnosti aÏ
do roku 1989, kdy byl restituován vnu-
kem pÛvodního majitele panem Jifiím
Dvofiáãkem. Ten se vûnoval mlynáfiské
ãinnosti do roku 2010, kdy v˘robu mou-
ky z ekonomick˘ch dÛvodÛ zastavil.
Soustrojí je nicménû dodnes kompletní
a po provedení nezbytné údrÏby by
mohlo b˘t znovu plnû funkãní.

Pokud by se ãtenáfii chtûli o ml˘nu
dozvûdût více, souãasn˘ majitel pan Jifií
Dvofiáãek je po pfiedchozí domluvû
ml˘nskou ãástí ochotnû provede a vy-
svûtlí, jak zde v dobû plného provozu
mletí probíhalo.

Text a foto: Marek Fajman

v pfiízemí byla nastavûna je‰tû manipu-
laãní podlaha, kde byla mouka váÏena
a odtud expedována, a vysévací podlaha
s vysévacími a ãistícími stroji (zároveÀ
bylo nad obytnou ãástí nastavûno také

jedno patro). Nové soustrojí bylo kon-
struováno na zámel ‰esti tun obilí.

KvÛli nutnosti zv˘‰ení úãinnosti vyu-
Ïívání vodní energie bylo zru‰eno vodní
kolo a instalována Francisova turbina

DvofiáãkÛv ml˘n v Boskovicích.



Inzerce

roãník III       ãíslo 9       listopad 2014 www.listyregionu.cz

14



Mladí talenti z regionu / i* 15

roãník III        ãíslo 9        listopad 2014606 931 795☎

Jakub Nesnídal.

Kubo, lidé Tû teì znají z poslední sé-
rie Hlasu âeskoslovenska, kam ses do-
stal, aÏ do neuvûfiitelného tfietího kola.
Jak Tû napadlo, pfiihlásit se?

No, byla taková reklama v televizi.
JakoÏe zkus to, pfiihlas se. Tak jsem si
fiekl, proã ne. To jsem pak zmínil doma
a pfii‰la ségra, která byla vÏdycky akãní.
Hned vyplnila pfiihlá‰ku a bum, bylo to. 

Mûla bych zmínit, Ïe má‰ dvû star‰í
sestry, o kter˘ch se také nedá fiíct, Ïe
by jim vystupování na jevi‰ti dûlalo
problémy. 

No to kaÏdopádnû. (smích)

Myslí‰, Ïe Tû inspirují?
To nevím, jestli bych fiekl, Ïe inspiru-

jí. Ale dûlají dÛleÏité kroky za mû.

Myslí‰, Ïe jsi tedy rodinn˘ benjamí-
nek? 

Jak kdy, jak v ãem. Ale pravda je, Ïe
vût‰inou spí‰ ‰lapu v tûch stopách.

Kdo je TvÛj takov˘ Ïivotní vzor?
Nemám Ïádn˘ vzor. KaÏdou chvilku

je to nûkdo jin˘. Podle situace.

Tak to by pro Tebe mohlo znamenat
pfiedzvûst hvûzdné budoucnosti, Ïe pÛ-
sobí‰ jako osobnost a vzor sám za se-
be.

No to je pecka! Teì to tam prosím

dej, jako Ïe jsem to fiekl sám a abych
neznûl namy‰lenû. (smích)

Kde se vidí‰ tak za 15 let?
Urãitû bych chtûl vystupovat pro

hroznû moc lidí. Takov˘ ty koncerty na
leti‰tích a tak, ale nevím, jestli to zvlád-
nu za 15 let. Ale jednou bych toho urãi-
tû chtûl dosáhnout. 

Co jsi chtûl b˘t, kdyÏ Ti bylo 6-7 let?
No já nevím, já si svoje dûtské sny

moc nepamatuji.

Taky uÏ na to má‰ vûk. UÏ uplynulo
kolik? Skoro 10 let.

Jako nûjak˘ reáln˘ sny? Ne, takov˘
ty, Ïe budu mít draka? Mû vÏdycky ba-
vilo hrát si na kovboje, vojáky a takov˘
vûci. Ale kovboj teda nemÛÏe b˘t povo-
lání… Asi.

A co bys nám fiekl o úspûchu prvního
místa v Miss Poupû?

No tak jasnû to byla párová taneãní
soutûÏ asi v páté tfiídû. Úspûch se teda
spí‰ pfiipsal mé partnerce a já jsem z od-
mûny nevidûl nic. (smích) Ale o tom
jsem asi nikdy neuvaÏoval jako o za-
mûstnání. To jsem prostû dûlal, jen Ïe
mû to bavilo a pofiád teda baví… Ale
nemá‰ vytahovat takové vûci. (smích)

Zmûnili se po soutûÏi i vztahy ve va-
‰í rodinû? Îe by si teì víc váÏili?

To ne. My jsme se teda kvÛli té sou-
tûÏi doma dost hádali, kvÛli v˘bûru
písniãek a podobnû. Hlavnû se ségrou,
protoÏe ta se snaÏila vybírat písniãky,
aby se líbily lidem, kdeÏto já chtûl pís-
niãky, co se líbí mnû. ProtoÏe, kdyÏ se
lidem nebudu líbit s tím, co se líbí
mnû, mû to pak nebude bavit, a tudíÏ
se sv˘m vystupováním zhnusím i tûm
lidem. Ale jinak se pfiístup rodiny ni-
jak nezmûnil.

No a mám jednu otázku, kterou jsem
pár lidem musela slíbit, Ïe Ti poloÏím.
Líbila se Ti víc Dara Rolins nebo Marta
Jandová?

Marta. KaÏdopádnû. (smích)

A které ses víc líbil Ty?
No to nevím. (smích) Já to asi moc

nedokáÏu rozli‰ovat, komu se líbím
a komu ne. Komu víc, komu míÀ. To uÏ
tuplem ne. TakÏe tûÏko fiíct.

No a co sis myslel o tom, Ïe Tû hol-
ky chtûly ostfiíhat?

Já jsem to zjistil, aÏ kdyÏ to bylo v te-
levizi. Ale hned kdyÏ jsme se setkali
znovu, fiíkaly, Ïe kdyÏ mû vidí zblízka,
tak by to byla urãitû ‰koda stfiíhat. TakÏe
jsem si o tom nestihl nic myslet. Vûdûl
jsem, Ïe bych se nenechal. Tro‰inku
moÏná, ale urãitû ne na krátko.

Co fanynky?
Fanynky! (smích) Tak já jsem rád za

kaÏdého fanou‰ka, kaÏdou fanynku. Za
fanynky radûji moÏná. (smích) Ale je po-
znat, Ïe od té doby, co jsem byl v Hlasu,
nechodím tak ãasto na facebook, protoÏe
nestíhám odpovídat na zprávy. Ono se to
nezdá aÏ tak moc, ale kdyÏ máte pûta-
dvacet chatÛ rozjet˘ch najednou a pofiád
vám nûkdo pí‰e, tak pfieklikávejte si to.
(smích)

A vy‰el by sis teda s nûjakou fanyn-
kou?

Ne. Mám jiÏ stálou pfiítelkyni.

Zaslechla jsem zprávy od jedné Tvé
nejmenované spoluÏaãky, Ïe jsi po
Hlasu dost namy‰len˘.

No já jsem se od té doby se spoluÏá-
ky snad je‰tû ani nevidûl…

Tak asi jinak. ¤íkala, Ïe jsi byl tak
namy‰len˘, Ïe teì uÏ to asi ani víc ne-
pÛjde.

No tak to pak jo. (smích) To je úplnû
moÏné. Ale mnoho lidí fiíká, Ïe jsem od
té doby namy‰len˘. AÈ se jdou bod-
nout! Spí‰ si z toho dûlám srandu. Ale
je to o tom, Ïe kdyÏ já nûco fieknu, Ïe
na to mám, tak na to fakt mám. Mám
jenom zdravé sebevûdomí. A to je glo-
bální problém, Ïe vût‰ina lidí má sebe-
vûdomí nízké. Anebo to, je‰tû vût‰í
ãást, dûlá, aby jim v‰ichni fiíkali, Ïe
jsou dobfií. A to já nesná‰ím. Já prostû
vím, na co mám, a tak se nebojím to
fiíct. To je celá vûc s tím, proã se fiíká,
Ïe jsem namy‰len˘. Ale rozhodnû se
má takzvaná namy‰lenost nezvedla
tím, Ïe jsem byl v Hlasu.

Co bude‰ dûlat po dokonãení ‰koly?
Co bych chtûl, nebo co bych mûl?

KaÏdopádnû, já bych chtûl b˘t slavn˘
a ideálnû bych se chtûl dokázat uÏivit
hudbou. Já prostû stra‰nû rád vystupuji
pfied lidmi. Pokud ne, tak bych mûl jít
na vysokou, coÏ se mi teda moc nechce,
ale asi to bude nezbytné vzhledem
k dne‰ní spoleãnosti. To je‰tû nevím, ale
pfiem˘‰lel jsem o fyzioterapii.

A nûjaké Ïivotné motto na závûr?
V poslední dobû se dost fiídím „Kdo si

poãká, ten je v‰ude poslední”. I kdyÏ za-
se jak v ãem. Co se t˘ãe ‰koly, je to spí-
‰e „Co mÛÏe‰ udûlat dnes, mÛÏe‰ udûlat
i pozítfií a má‰ dva dny volna”. 

Kubo, dûkuji Ti za rozhovor a aÈ se
Ti plány vydafií. 

Îaneta Alexová
Foto: Michal ·enk

Jakub nás pfiivítal s jeho typick˘m americk˘m úsmûvem
rozené rockové hvûzdy. Jako jeho spoluÏaãka uÏ od ‰kolky
ale vím, Ïe to není jen nûjaká hraná póza, ale opravdu po-
zitivní pfiístup k Ïivotu. Mnoho lidí zaskakuje jeho neotfie-
lá upfiímnost, co se t˘ãe názorÛ na Ïivot, ale upfiímnû, je
oÏivující sly‰et nûkoho, kdo se nebojí fiíct vûci naplno.

Jakub Nesnídal 
z Drnovic u Lysic:
„Nesná‰ím hranou

skromnost”
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V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

OdstraÀování pafiezÛ provádíme
v˘luãnû na základû písemné 

objednávky.

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Arboretum ·melcovna Boskovice vás srdeãnû zve na

Dny adventních a vánoãních dekorací
26. a 27. listopadu od 12.00 do 18.00 hodin ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna „Dva Dvory”

- Prodejní v˘stava adventních a vánoãních dekorací a polotovarÛ
- V˘roba vlastních adventních dekorací pod vedením aranÏéra

obãerstvení zaji‰tûno  úãastnick˘ poplatek 35 Kã na v˘robu 1 ks dekorace
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