
roãník 3 ãíslo 8 fiíjen 2014

Pane Grénare, proã byly územní od-
bory Blansko a Vy‰kov sluãovány a proã
se nakonec od tohoto spojení upustilo?

DÛvodem zavedení tohoto pilotního
projektu bylo ovûfiení, zda lze takto spo-
jené celky z pohledu managementu ufií-
dit a souãasnû i zji‰tûní stavu ve vztahu
k ekonomick˘m nákladÛm na provoz
a fiízení slouãen˘ch územních odborÛ.
Slouãení územních odborÛ z pohledu
organizaãní struktury do jednoho celku,
byl v‰ak jen první krok a logicky by mû-
la následovat i centralizace do jednoho
sídla, coÏ v‰ak bylo zcela nereálné.

Z pohledu efektivity a logistiky pro-
jekt Ïádné úspory nepfiiná‰el, provoz ve
Vy‰kovû i v Blansku probíhal takfiíkajíc
dvoukolejnû, coÏ spolu s dal‰ími po-
znatky vedlo k rozhodnutí vrátit opût
dva samostatné územní odbory Vy‰kov
a Blansko do pÛvodního stavu.

Do‰lo v souvislosti se vznikem starono-
vého odboru Blansko k nûjak˘m zmûnám
ve vztahu jednotliv˘ch sloÏek policie?

K Ïádn˘m zmûnám nedo‰lo ani z po-
hledu obvodních oddûlení, dopravní 
policie, kriminální policie - v‰echny ty-
to sloÏky fungovaly úspû‰nû pfied rozdû-
lením odboru a proto jsem nepociÈoval
potfiebu zavádût nûjaké zmûny. 

K pozitivní zmûnû do‰lo ve vztahu
k samosprávû, k obcím a mûstÛm - nyní
mají garantovaného jednoho partnera
pfii fie‰ení potfiebn˘ch záleÏitostí. 

Jak to vypadá v souãasnosti s úrovní
trestné ãinnosti a její objasnûnosti na
Blanensku?

V souãasné dobû, tedy od zaãátku le-
to‰ního roku, dochází k mírnému pokle-
su poãtu pfiípadÛ trestné ãinnosti.
Nejvût‰í pokles zaznamenáváme u ma-
jetkové trestné ãinnosti, zde je pokles
o 99 skutkÛ (-16,47%) v porovnání se
stejn˘m obdobím loÀského roku. 

Co se t˘ãe objasnûnosti, tak v celkové
trestné ãinnosti, tzn. v‰echny trestné ãi-
ny, se nám dafií více skutkÛ objasÀovat,
tedy opût v porovnání s loÀsk˘m rokem
máme objasnûno o 62 pfiípadÛ více
(+13,42%). 

Celkov˘ poãet trestn˘ch ãinÛ za prv-
ních 8 mûsícÛ leto‰ního roku dosáhl po-
ãtu 1078, z toho bylo jiÏ objasnûno 524
pfiípadÛ, coÏ ãiní 48,6 %, tedy v podsta-
tû kaÏd˘ druh˘ spáchan˘ trestn˘ ãin se
nám podafiilo objasnit. 

Velmi dobr˘ch v˘sledkÛ dosahuje ná‰

t˘m, kter˘ se specializuje na potírání
drogové kriminality. Tento toxiteam pÛ-
sobí od roku 2008 a dafií se mu úspû‰nû
rozkr˘vat trestnou ãinnost související
nejen s distribucí, ale, a to je dÛleÏitûj‰í,
s v˘robou drog, pfiedev‰ím pervitinu. Je
to ov‰em nekoneãná ãinnost; tam kde je
poptávka, tam se vÏdy znovu objeví na-
bídka. TakÏe i kdyÏ se nám podafií doká-
zat trestnou ãinnost jedné skupinû, kterou
soud po‰le do vûzení, tak vzápûtí se obje-
ví dal‰í v˘robci a distributofii.

Co by z Va‰eho pohledu mohlo pfii-
spût ke sníÏení trestné ãinnosti, nebo
alespoÀ k vût‰ím úspû‰nosti pfii jejím
objasÀování? Potfiebovala by policie
lep‰í techniku?

Ne, to si nemyslím. Samozfiejmû, Ïe
by na ‰kodu nebyl modernûj‰í vozov˘
park; na‰e vozy jsou neustále v provozu
a najedou velk˘ poãet kilometrÛ, ale cel-
kovû je technické vybavení policie na
dobré úrovni. KaÏdá nová ãi modernûj‰í
technika, která napomáhá v odhalování
a objasÀování trestné ãinnosti, je ov‰em
velk˘m pfiínosem.

Personální obsazení je uÏ také na po-
mûrnû dobré úrovni, pfiesto nám k napl-
nûní poãetního stavu chybí obsadit je‰tû
nûkolik málo míst na obvodních oddûle-
ních v Letovicích a v Blansku. Zájemci
o práci u Policie âR se mohou pfiihlásit
na personálním oddûlení Krajského fie-
ditelství policie v Brnû, pfiípadnû získat
dal‰í informace na webov˘ch stránkách
PâR.

Velmi by nám pomohla lep‰í spolu-
práce s obãany, o kterou chci vefiejnost
poÏádat. V souãasné dobû se mnoÏí pfií-

pady vyloupení rodinn˘ch domÛ a dal-
‰ích objektÛ, a také rÛzné podvody 
páchané na dÛvûfiiv˘ch obãanech, pfie-
dev‰ím seniorech. Bylo by pfiínosem,
kdyby byli lidé více ostraÏití a více si
v‰ímali dûní ve svém okolí. Chtûl bych
vyzvat kohokoliv, kdo se setká s pode-
zfielou ãinností - mÛÏe to b˘t opakova-
n˘ pohyb neznám˘ch osob, automobil,
do kterého nûkdo cizí nakládá nûco
z domu v sousedství, a podobné pfiípa-
dy - aby neváhal a tyto podezfielé okol-
nosti oznámil, aby nemûl obavu zavolat
na policejní linku; mÛÏe pouÏít i tísÀové
ãíslo 158. Právû nev‰ímavost a lhostej-
nost lidí napomáhá v nekalé ãinnosti
rÛzn˘m podvodníkÛm a zlodûjÛm.

Pane Grénare, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

ANIâKA TICHÁ - PRÁ·KOVA
LÁSKA JANA NERUDY...

- více na str. 6

TECHNICKÉ PAMÁTKY
REGIONU...

- více na str. 14

S plk. Mgr. ZdeÀkem Grénarem
o bezpeãnostní situaci na Blanensku
V leto‰ním ãervenci do‰lo k opûtovnému rozdûlení územních odborÛ Policie âeské republiky na oblast Vy‰kov
a Blansko. Vedoucím územního odboru Blansko se stal plk. Mgr. Zdenûk Grénar, kterého jsem se zeptal:

plk. Mgr. Zdenûk Grénar.

Citát pro tento mûsíc

Chce‰-li v Ïití ‰Èasten
b˘t, pfiispûj k ‰tûstí
druhému, neboÈ radost,
kterou dává‰, vrací se
k srdci tvému.

J. W. von Goethe

www.vrba.cz

OD BOSKOVICKÉ RADNICE
AÎ NA VRCHOL ZETKA...

- více na str. 9



Informujeme / i*

roãník III       ãíslo 8       fiíjen 2014

2

www.listyregionu.cz

Blanen‰tí gymnazisté v Petrohradû pfied sochou Petra I. (zvanou Mûdûn˘ jezdec). 

Nároãná cesta autobusem vedla pfies
Polsko, kde jsme se krátce zastavili v pul-
zující noãní Var‰avû, druh˘ den uÏ nás 
ãekal litevsk˘ Vilnius a jeho historické
centrum. V estonském Tallinu uÏ to byla
nejen historie, ale také podzimní Balt za
krásného sluneãného poãasí a cestou
k hranicím národní park Lahemaa.

TûÏi‰tû zájezdu, Rusko, nás pfiivítalo
v noci dÛkladnou, ale rychlou celní pro-
hlídkou, a tak starobylá hraniãní pevnost
Narva byla brzy za námi. Brzké ranní pro-
buzení v Sankt-Petûrburgu bylo velmi 
atraktivní - na nábfieÏí Nûvy pod sochou
Mûdûného jezdce zrovna v dobû, kdy se
zavíraly proslulé petrohradské mosty.

Program zájezdu byl nároãn˘ a zároveÀ
nádhern˘: Petropavlovská pevnost, Nûvsk˘
prospekt, Palácové námûstí, ErmitáÏ... TûÏko
fiíct, co v nás zanechalo vût‰í dojem. Plavba
po Nûvû v okolí Aurory? Jekatûrinsk˘ palác
s Jantarovou komnatou nebo Petrodvorec
s proslul˘mi fontánami a vodotrysky?

Náv‰tûva v siverském gymnáziu byla pro
studenty i pfiínosem literárním. V okolí mûs-
ta se odehrával dûj jedné z Pu‰kinov˘ch po-
vídek, ze ‰lechtického rodu v nedalekém 
zámeãku pocházel spisovatel Vladimír
Nabokov.

Zamyslete se a odpovûzte si na tyto
otázky: Podle jak˘ch vnitfiních pravidel
se fiídíte? Co si o sobû a svûtû kolem se-
be myslíte? Co chcete vlastnit a proã?
Proã touÏíte po bohatství? âím to je, Ïe
peníze jsou spojovány s tolika emoce-
mi, s pocitem ‰tûstí nebo smÛly?

Zku‰ená psycholoÏka a autorka
knih Lea Paulínová pomáhá lidsky
a srozumitelnû prozkoumat ná‰ vnitfiní
svût a najít sami sebe, zjistit v jakém
vztahu k hojnosti, blahobytu a penû-
zÛm se aktuálnû nacházíme. ZaÏíváme

hojnost, blahobyt nebo jsme se svojí
situací nespokojeni? Pokud jsme ne-
spokojeni, pomáhá nám si uvûdomit,
Ïe na svûtû je jen jedna jediná osoba co
potfiebuje zmûnit, a to jsme my sami.
Ná‰ zdrav˘ úsudek a ãilost nám po-
mÛÏe pfiekonat stereotypy a zábrany
vyvolávající na‰i nespokojenost.
Seznámí nás se zákonitostmi, které
podporují ná‰ úspûch, ale které na roz-
díl od pasivního konstatování nespo-
kojenosti, vyÏadují ná‰ aktivní pfiístup.
Mezi tyto zákonitosti v˘znamnû ovliv-

Àující ná‰ úspûch patfií touha a nad‰e-
ní, správné oãekávání jen toho nejlep-
‰ího a odpovûdnost za svÛj Ïivot.
DÛleÏitost správného vnitfiního postoje
opakovanû potvrzuje fakt, Ïe skuteã-
n˘m tajemstvím bohat˘ch lidí je, Ïe
vidí to, co ostatním uniká. Bohat˘ ãlo-
vûk se zamûfiuje na to, ãím chce b˘t,
ãeho chce dosáhnout. Ne tím, jak se
snaÏí, aby ho vnímali druzí. 

Mentalita hojnosti nám pomÛÏe lé-
pe poznat sami sebe a postavit svÛj Ïi-
vot na sv˘ch siln˘ch stránkách.

RUSKO SE MUSÍ ZAÎÍT!
Hotel v Olginu u mofie na okraji

Petrohradu jsme opou‰tûli neradi, ale plní
dojmÛ, a navíc nás ãekala je‰tû zastávka
v loty‰ské Rize. Historickou ãást mûsta
jsme si opût prohlédli a uãitele zde navíc
ãekalo dojemné setkání s organizátorkou
ãesko – loty‰ského projektu, kter˘ probûhl
na blanenském gymnáziu pfied osmi lety.

Co fiíci k Rusku? Musí se zaÏít. Zájezd
se uskuteãnil v dobû ne pfiíli‰ vlídné poli-
tické situace na v˘chodní hranici EU, ale
vidûli jsme, Ïe Ïivot jde normálnû dál jak
v Pobaltí, tak v Rusku. A pfiívûtivé pfiijetí
a bohaté poho‰tûní na siverském gymná-
ziu je pfiíslibem dal‰í spolupráce.

Úãastníci projektu a cesty do Ruska
tímto dûkují Jihomoravskému kraji za fi-
nanãní dotaci, Mûstu Blansku za poskyt-
nuté propagaãní materiály a cestovní
kanceláfii WES z Nového Jiãína za reali-
zaci zájezdu, kter˘ se zapsal do historie
Gymnázia Blansko jako nejdel‰í.

Dal‰í dojmy z akce budou postupnû
zvefiejnûné na www.gymbk.cz stejnû
jako termín prezentace, kdy v Blansku
na Rusko a Pobaltí zavzpomínáme dÛ-
kladnûji.

Mgr. Vladimír ·enk˘fi
Foto: Dana Fránková

Zveme Vás na kurz Mentalita hojnosti, kter˘ bude
probíhat dne 6. 11. 2014 ve Veterinární a farmaceu-
tická univerzitû v Brnû, Palackého tfi. 1/3, budova ã.
24. BliÏ‰í informace naleznete na webov˘ch strán-
kách www.cavs.cz nebo telefonicky 725 793 885. 

PomÛÏe nám získat vládu nad svojí Ïivotní situací a dosa-
hovat sv˘ch cílÛ. Pfiiná‰í dobré a povzná‰ející pocity, radost
z nov˘ch zku‰eností. Nauãíme se dát kaÏdému dni ‰anci,
aby se stal nejkrásnûj‰ím dnem na‰eho Ïivota.

O tom se pfiesvûdãili studenti ru‰tiny, pûveck˘ sbor Perliãky a uãitelé Gymnázia Blansko, ktefií ve dnech 14. - 22. 9. nav‰tívili rusk˘ Sankt-
Petûrburg. V projektu dotovaném Jihomoravsk˘m krajsk˘m úfiadem v rámci mezinárodní spolupráce JMK s Leningradskou oblastí nav‰tí-
vili nejen Petrohrad, ale také nedaleké mûsteãko Siverskij a místní gymnázium, kde byly poloÏeny základy budoucí spolupráce obou ‰kol.

Mentalita hojnosti
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Blansko a okolí

Mor byl krutou nemocí, která mno-
ho tisíciletí hubila lidstvo na celém
svûtû. Dlouho, velmi dlouho trvalo lé-
kafiÛm starovûku a stfiedovûku neÏ zís-
kali základní poznatky a zku‰enosti
jak nemoci ãelit. NeÏ se k tomu dospû-
lo, zpÛsoboval vysoce nakaÏliv˘ mor
rozsáhlé epidemie s mnoha tisíci obûtí
na Ïivotech. ·kody zpÛsobené epide-
miemi moru po stránce sociální, kul-
turní i ekonomické byly obrovské.

Nemocnice Blansko vydala dal‰í publi-
kaci autorské dvojice Ing. Bohumil
Grunda, Csc. - Jitka ·evãíková s názvem
Dissertatio de peste / Pojednání o moru.
¤editelka Nemocnice Blansko MUDr.
Vladimíra Danihelková, MBA v pfiedmlu-
vû zdÛvodÀuje ediãní ãinnost nemocnice
snahou o zdravotnickou osvûtu, ke které
patfií i pohled do dûjin medicíny, z nichÏ
lze ãerpat pouãení i v dne‰ní dobû. 

Kniha má 64 stran, stojí 95 Kã a za-
koupit ji lze v podatelnû v nemocnici
v Blansku.

Text: RePo

Vy‰la kniha o moru 

Slavnostní otevfiení mostu u Hol‰tejna.

Dne 2. fiíjna byl u obce Hol‰tejn
v místû propadání potoka Bílá voda
v Moravském krasu slavnostnû pfiedán
do provozu nov˘ most. 

Stavební práce byly zahájeny na ja-
fie roku 2014. Dodavatelem stavebních
prací bylo SdruÏení firem Firesta,
InÏen˘rské stavby Brno a Dopravní

stavby Brno. Celkové náklady na stav-
bu mostu a rekonstrukci silnic v délce
5,7 km jsou 42,5 mil. Kã, z toho ná-
klady na v˘stavbu nového mostu 21
mil. Kã. Pfiedpokládaná dotace z fon-
dÛ EU je stanovena ve v˘‰i 85 %
uznateln˘ch nákladÛ.

Text a foto: RePo

U Hol‰tejna je nov˘ most

Oslava 50. v˘roãí 
zaloÏení ‰koly

Z· a M· na ulici Dvorská v Blansku - rok 1964.

Pfiebal knihy Pojednání o moru.

V Z· a M· na ulici Dvorská v Blansku
zahájili leto‰ní ‰kolní rok netradiãnû. 1. záfií
oslavila ‰kola 50 let své existence. Potkali
se zde b˘valí zamûstnanci i studenti, sou-
ãasní Ïáci a jejich rodiãe a pozvaní hosté.

Slavnostní shromáÏdûní bylo zahájeno
v 10 hodin v tûlocviãnû ‰koly. V úvodu
promluvil fieditel ‰koly Mgr. Bc. Du‰an
Krumnikl, kter˘ seznámil pfiítomné s v˘-
znamn˘mi událostmi z minulosti a souãas-
nosti ‰koly. Poté pfiedal slovo starostovi
mûsta Blanska a dal‰ím hostÛm. Po proslo-
vech mohl zaãít program, kter˘ nachystali
pedagogové a Ïáci ‰koly. Nemohl chybût
koncert skupiny Ka‰tánci, vystoupení dí-
vek z krouÏku aerobiku a divadelní pfied-
stavení Staré povûsti ãeské, které nastudo-
vali Ïáci ‰kolního dramatického krouÏku.

Ve sborovnû ‰koly byly umístûny his-
torické fotografie a ‰kolní kronika, o kte-
rou byl neb˘val˘ zájem. Úãastníci se pak

dozvûdûli podrobnosti o ‰kolních projek-
tech financovan˘ch z fondÛ EU. Z tûchto
projektÛ získala ‰kola moderní didaktic-
kou techniku. Napfi. poãítaãe, dataprojek-
tory, interaktivní uãebnice, tablety, mikro-
skopy i vybavení ‰kolních dílen.

V dal‰í ãásti programu pfiipravili uãite-
lé ukázky z v˘uky angliãtiny, informatiky
a ostatních pfiedmûtÛ. Náv‰tûvníci tak
mohli porovnat vybavení ‰koly a v˘uku
v souãasnosti a minulosti. 

KaÏd˘ náv‰tûvník obdrÏel drobn˘ dá-
rek a almanach, kter˘ byl vydán právû
k této v˘znamné události. 

Trend na‰í ‰koly je v názvu ‰kolního
vzdûlávacího programu: „·kola plná po-
hody”. Doufejme, Ïe pohoda bude na‰i
práci provázet i nadále. 

-eg-
Foto: archiv ‰koly

Zámek Blansko byl otevfien
zdarma vefiejnosti

Spoleãenské ‰aty ze salonu 
Ria Schnirchová.

V rámci 17. roãníku DnÛ evropského
dûdictví UNESCO probûhly v polovinû
záfií Blanenské zámecké dny, kdy od
pátku do nedûle byl moÏn˘ zdarma
vstup do expozic a v˘stav Muzea
Blansko. V pátek bylo moÏné
v Multimediální síni Muzea Blansko
nav‰tívit odborn˘ vûdeck˘ semináfi 
uspofiádan˘ u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí
vypuknutí první svûtové války. V pod-
veãer vystoupila Fren‰tátská cimlábová
muzika RADEGAST. Po oba dny byla
moÏná prohlídka interiérÛ blanenského
zámku oÏiven˘ch v˘stavou spoleãen-
sk˘ch ‰atÛ salonu Ria Schnirchová
a dobového obleãení ze 40. aÏ 70. let
20. století svûtov˘ch módních salonÛ ze
sbírky Jana Baãáka. 

Akce se konala za podpory Mûsta
Blanska a Jihomoravského kraje.

Blanensk˘ salon spoleãensk˘ch ‰atÛ
Ria Schnirchová je pro vás pfiipraven na
dal‰í sezónu, nabízí ‰irokou nabídku spo-
leãensk˘ch ‰atÛ do taneãních, na plesy,
svatební ‰aty a doplÀky. 

Více na www.salonrischa.cz.
Text: RePo

Foto: Petr Novotn˘
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Za ranního nízkého slun-
ce a v‰udypfiítomné mlhy 
se se‰el t˘m organizátorÛ
a sponzorÛ mezi nimi
M&M reality  holding, a.s.
a posléze i v‰ichni hráãi a
úãastníci golfové akademie
v GOLF & SKI RESORTu
na Kofienci,  kde 28. 9. 2014
jsme  spolu s Nadaãním fon-
dem AKUTNù.CZ zahájili
3. roãník benefiãního golfo-
vého turnaje AKUTNù.CZ
OPEN 2014.

Text a foto: Anita Musilová
Jeden ze sponzorÛ - M&M reality.

DÁLE NABÍZÍME: Îivotní poji‰tûní, majetkové poji‰tûní, 
penzijní pfiipoji‰tûní, úvûry, hypotéky, investice.

do 1000 cm3 od 1357 Kã / rok
1000 – 1350 cm3 od 1620 Kã / rok
1350 – 1850 cm3 od 1894 Kã / rok
1850 – 2500 cm3 od 1905 Kã / rok
nad 2500 cm3 od 2168 Kã / rok

Nejlevnější povinné ručení pro rok 2014

Kontakt: Simona Prokešová, tel.: 775 731 779
www.salvepojisteni.cz kód pro Vaši slevu 943038

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

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.

Benefiãní golf na Kofienci

Patnáctileté motorkáfice z Katefiiny se
podafiil opravdu husarsk˘ kousek. Po
loÀském titulu mistrynû âR a celkovém
tfietím místû v ‰ampionátu stfiední
Evropy v nûm nenalezla letos soupefie
a cel˘ seriál, sestávající se ze tfiinácti zá-
vodÛ na okruzích sedmi zemí vyhrála.
To se nikdy za celou dlouhou historii to-
hoto ‰ampionátu Ïádné pfiíslu‰nici nûÏ-
ného pohlaví nepodafiilo. Romãa letos
4x zvítûzila, 2x dojela druhá, 2x ãtvrtá
a jednou ‰está. Náladu jí nepokazilo ani
to, Ïe v polovinû záfií ve Velké cenû
Slovenska na okruhu Slovakia ring, kte-
rá leto‰ní sezónu uzavfiela, nejprve v so-
botním závodû hned v prvním kole mu-
sela odstoupit pro poruchu spojky. âtvr-
té místo v nedûlním závodû jí bohatû
staãilo k celkovému vítûzství. Nechala
tak za sebou pûtadvacet soupefiÛ z osmi
zemí, na strojích devíti rÛzn˘ch znaãek.

Po závodû fiekla: „Jsem velice ráda,
Ïe mi to vy‰lo. Z kraje sezóny to vÛbec
nevypadalo rÛÏovû, ale konec dobr˘,
v‰echno dobré. Chci podûkovat tátovi,
v‰em ãlenÛm t˘mu a hlavnû na‰im

sponzorÛm, protoÏe bez jejich podpory
by to ne‰lo. Teì mû ãeká je‰tû v˘bûrov˘
camp pro ‰ampionát Red Bull, tak mi
drÏte palce, aÈ mi to napotfietí vyjde.”

Text: Vladimír JirÛ‰ek
Foto: Mirek Cuc

Romana Tomá‰ková – vítûz Alpe Adrie Cupu.

Romana Tomá‰ková je
vítûzkou Alpe Adrie !

28. 9. Ivo odstartoval do leto‰ního
posledního závodu svûtové a evropské
série handicapovan˘ch cyklistÛ. Tímto
závodem byla ãasovka na Strahovû. Od
prvního ‰lápnutí do pedálÛ Ivo sv˘m
strojov˘m tempem smûfioval k potvrze-
ní svého vítûzství. Souãtem vítûzství
v silniãním závodû a silniãní ãasovce
Ivo vyhrál poslední leto‰ní evropsk˘
pohárov˘ závod, tímto sv˘m vítûzstvím
Ivo obhájil prvenství v leto‰ním svûto-
vém rankingu.

Ivo Koblasa senior, trenér
Foto: archiv I. Koblasy

Iva Koblasu i Romanu Tomá‰kovou
mediálnû podporují Listy regionÛ 
a gratulují jim obûma 
k leto‰ní skvûlé sezónû.Ivo Koblasa na stupni vítûzÛ.

Ivo zvítûzil v silniãním
závodû EP Praha 2014
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Boskovice a okolí

Stfiední odborná ‰kola a Stfiední od-
borné uãili‰tû André Citroena
v Boskovicích dokonãila opravy a mo-
dernizaci celého ‰kolního areálu.
Revitalizace budov nejen ‰koly, ale ta-
ké domova mládeÏe a odlouãeného
pracovi‰tû na Dfievafiské ulici, byla za-
hájena v roce 2011 s v˘znamnou pod-
porou Jihomoravského kraje a Státního
fondu Ïivotního prostfiedí âR. 

Text a foto: ph

·kola v novém kabátû

V pátek 19. 9. 2014 byla ve Lhotû
Rapotinû slavnostnû otevfiena zrekon-
struovaná knihovna. V˘pÛjãní fond pro
více neÏ 60 aktivních registrovan˘ch
ãtenáfiÛ pfiesahuje 2 800 knih, pfiiãemÏ je
navázána velmi úzká spolupráce s kni-
hovnou v Boskovicích. Knihovna vyuÏí-
vá on-line katalog Clavius REKS, kter˘
ãtenáfiÛm nabízí moÏnost rezervace
kniÏního titulu. Knihovna je vybavena
tfiemi poãítaãi, z nichÏ na dvou je vefiej-
nû pfiístupn˘ internet. K dispozici je
i multifunkãní zafiízení, které ãtenáfiÛm
umoÏÀuje tisk, resp. skenování. 

Právû dokonãená rekonstrukce probí-
hala zejména  v období prázdnin. Byla
provedena nová malba i v˘mûna podlaho-

vé krytiny. Komplexní obmûnou pro‰el
nábytek, kter˘ byl zhotoven na míru fir-
mou AZ - NÁBYTEK. Posledním stfiíp-
kem do více neÏ zdafiilé mozaiky jsou bez
pochyb nové Ïidle, které ladûním odpoví-
dají interiéru. 

„Cel˘ projekt byl financován v˘-
hradnû z obecních zdrojÛ a finální ãást-
ka se blíÏí hodnotû 150 tis. Kã.
Domnívám se, Ïe se jedná o mimofiád-
nû úãelnû vynaloÏené prostfiedky, pro-
toÏe knihovnu povaÏuji za jeden ze zá-
kladních kamenÛ moÏnosti vzdûlávání
se i roz‰ifiování si obzorÛ pro celé
spektrum obyvatel Lhoty Rapotiny,”
fiekl starosta obce Michal Sedlák. 

Text a foto: RePo

Nová knihovna 
je ve Lhotû Rapotinû

Starosta obce Michal Sedlák a dûti, které recitovaly.

Je‰tû neÏ zaãnete ve velkém ko‰tovat
svafiáky a medovinky na vánoãních trzích,
mûli jste moÏnost zakousnout se dozlato-
va opeãeného husího steh˘nka nebo po-
fiádného krajíce s husím sádlem. Îe se
Vám sbíhají sliny? Pro v‰echny labuÏníky
a gurmány v husí branÏi byl víkend 4. a 5.
fiíjna jako stvofien˘. Po celém zámeckém
parku v Boskovicích a okolí bylo sly‰et
husí ‰tûbetání, vyjma tûch dvou, co si pla-
valy v jezírku pfied skleníkem.

Oproti loÀskému jubilejnímu roku,
roku oslav desátého roãníku, kde byl
program seskládán z velk˘ch jmen, letos
mûl tradiãní boskovsk˘ jarmark nádech
spí‰e folkov˘ a lidov˘. LetÀákem se ne-
sly tóny cimbálového Hradi‰Èanu.
,,Amfiteátr byl úplnû naplnûn, nebyla uÏ
skoro Ïádná místa na sezení. Tak plno
nemáme ani na letních koncertech” uve-

dl jeden ze zástupcÛ KZMB. Oslnivé vy-
stoupení, zejména pro Ïeny, mûl napfií-
klad Tomá‰ Koãko a Orchestr a tradiãní
zástupce dûtské hudební scény Jaroslav
Uhlífi s kapelou. Po celou dobu slavností
si náv‰tûvníci mohli vybírat z celé fiady
restaurací s husím menu. PfiiãemÏ ta ví-
tûzná byla aÏ z Nové Duhy ze Sudic. Jako
velice oblíbenou hodnotím i expozici Ïi-
vého drobného zvífiectva, doplnûnou v˘-
stavou tûÏké zemûdûlské techniky. 

K závûru je‰tû vyfiknout nûkolik dû-
kovn˘ch slov za promy‰lenost a pokroãi-
lost v rámci celé organizace jarmarku.
Opût mohu pozvat na pfií‰tí rok ty, ktefií
nav‰tívili slavnosti pfied nûkolika lety ne-
bo ty, co náv‰tûvu odkládají. Pfiijdûte
a budete se vracet!

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Tomá‰ Lizna

Nejlep‰í husy peãou 
v Sudicích

Zámeck˘ skleník byl v obleÏení stánkÛ.

PrÛãelí ‰koly na nám. 9. kvûtna.

Vloni do‰lo ke kompletní rekonstrukci sauny
v Boskovicích, která je umístûna ihned vedle lázní
a je provozována SluÏbami Boskovice. Nyní byla
zahájena dal‰í sezóna. Pro náv‰tûvníky je otevfieno
od úter˘ do soboty vÏdy od  14 do 22 hodin.
Vstupné ãiní 100 Kã bez omezení délky pobytu.
Úter˘ od 14 do 16 je urãeno pro rodiãe s dûtmi, od
16 do 19 je sauna spoleãná a veãer je vyhrazen
pouze pro páry. Stfieda a sobota je spoleãná sauna,
ve ãtvrtek se saunují pouze muÏi a v pátek vyuÏí-
vají pouze Ïeny. Po procedufie sauny mÛÏete vyu-
Ïít i obãerstvení, které je souãástí sauny.

Text: Mgr. Milan Strya
Foto: TáÀa âíÏková

Zaãíná saunová sezóna 

V sobotu 27. záfií se konal jiÏ 18. roã-
ník této úspû‰né akce v âerné hofie, ves-
nici známé právû v˘robou proslulého 
piva. Této oslavû se dostávalo kaÏd˘m ro-
kem stále vût‰í popularity a rychle si zís-
kala své pfiíznivce. Mimo jiné i na pûkn˘
zástup znám˘ch osobností zde vystupují-
cích. BohuÏel právû to se v poslední dobû
jeví jako problém, neboÈ se zdá, Ïe ti nej-
lep‰í uÏ tu byli a zatímco cena stále roste,
v˘bûr hudebníkÛ se zuÏuje a pomûr zaãí-
ná b˘t nevyrovnan˘. Nebo alespoÀ to se
oz˘vá pfied branou do areálu, kam jiÏ
mnozí nejdou. MoÏná je to ale jen na‰e
rozmlsanost, Ïe dvû známé kapely na jed-
né akci nám nestaãí a málo kdo ocení zb˘-
vající hvûzdy typu Va‰o Patejdl. Kromû
nûj tu byl ale nejvût‰ím lákadlem Tomá‰
Klus, kter˘ vystupuje se svojí kapelou jiÏ
ve 3 odpoledne. KdyÏ v tuto dobu pfiichá-
zím do srdce akce, na nádvofií pivovaru,
nûjak˘ úbytek náv‰tûvníkÛ není vÛbec
zfiejm˘ a prorvat se davem je takfika ne-
moÏné. Chtûla jsem se dostat do nûjakého
VIP sektoru s více neÏ metrem ãtvereã-
ním na osobu, ale kdyÏ jsem podruhé 
nahozena chmelov˘m nápojem, jdu se ra-
dûji podívat na doprovodné programy za
branou. I zde je navzdory tomu, kolik
jsem sly‰ela odmítav˘ch reakcí na pouÈ,

hromada lidí. Procházím s kamarádkou
a její malou sestfienicí stánky s nejrÛznûj-
‰ími pfiedmûty aÏ na nádvofií hotelu obje-
vujeme taneãní parket a Ïivou kapelu.
BohuÏel pohledy ostatních ukazují, Ïe
tanãící osoby star‰í 10 a mlad‰í 20 let vy-
padají podezfiele. Ano jsou tu známky
diskriminace, ale na Pivní pouti to nechci
fie‰it, takÏe se radûji balíme a jdeme nav-
‰tívit kolotoãe.

Vypadá to, Ïe Va‰o uÏ skonãil a má vy-
stoupit Monkey Bussines, takÏe chceme
zabrat nûjaká místa. To se nám nakonec
dafií aÏ na vedlej‰ím nádvofií, ale alespoÀ
pak máme lep‰í v˘hled na jiÏ kultovní oh-
Àostroj.

KdyÏ spoãítám v‰echny, ktefií pfiedem
hlásili, Ïe letos jiÏ urãitû nedorazí, skuteã-
nû mû zaráÏí, kde se tedy je‰tû posbíralo
tolik lidí. Zdá se, Ïe s klesajícím zájmem
o pouÈ, o kterém jsem sly‰ela, to nakonec
nebude tak horké. Po celkovém zhodnoce-
ní musím pfiiznat jen samé plusy - skvûlé
kapely, davová opojná atmosféra a velko-
lep˘ ohÀostroj. A i v‰ichni ostatní vypada-
jí, Ïe se hned tak nemají k odchodu. Tak Ïe
by Pivní pouti nakonec pfiece jen stále zÛ-
stávala urãitá prestiÏ? Doufám, Ïe ano.
Tû‰ím se na pfií‰tí rok.

Text: Îaneta Alexová

Pivní pouÈ 
v âerné Hofie



Historie / i*

roãník III       ãíslo 8       fiíjen 2014 www.listyregionu.cz

6

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu

• Informace o pfiijímacích zkou‰kách

• Prohlídka areálu gymnázia

• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 7. 11. 2014 v dobû od 9.00 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

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.

V Letovicích v nejstar‰í ãásti hfibitova
u horní zdi je pomník s kfiíÏem z ãerné
Ïuly, kter˘ je z velké ãásti obrostl˘ bfieã-
Èanem a na kterém je vytesán nápis:” Zde
v Pánu odpoãívá pfiedobrá matinka Anna
Prá‰ková choÈ správce panství.”

Anna Prá‰ková, rozená Tichá, se naro-
dila 26. dubna 1856 v Elãovicích
u Volynû v rodinû Aloise Tichého, fiedite-
le panství ve Vlachovû Bfiezí (1829 –
1913). Z jeho prvního manÏelství
s Terezií ·rámkovou z Plznû (1829 –
1858) se narodila Anna Tichá, dal‰í dûti
Alois a Marie zemfiely v dûtském vûku.

Z druhého manÏelství s Gabrielou
Budû‰ínskou mûl Alois Tich˘ devût dûtí.
Z nich v pfiátelsk˘ch vztazích k Janu
Nerudovi, svému str˘ãkovi, byly:
Terezie (narozena 1862), Vilemína (na-
rozena 1863) a Gabriela (narozena
1865).                                                    

Otec Anny Alois Tich˘ a Jan Neruda
byli bratranci, proto kdyÏ v roce 1877
sestry Anna, Terezie a Vilma byly
v Praze, kde doplÀovaly své vzdûlání, té-
mûfi dennû se setkávaly s básníkem
Janem Nerudou. S ním spoleãnû pozná-
valy praÏskou kulturní atmosféru, on jim
pfiedstavil v˘znamné osobnosti tehdej‰í-
ho umûleckého i spoleãenského Ïivota
v Praze. S Janem Nerudou poznaly také
v‰echny zajímavosti a památky Prahy.
Bylo to jedno ze ‰Èastn˘ch období Jana
Nerudy, kdy poznal svoji „Aniãku mi-
lou” ( jak ji vÏdy oslovoval v dopisech ),
která se do str˘ce zamilovala vfielou lás-
kou a on její city opûtoval. V jejich vzá-
jemném vztahu ne‰lo jen o chvilkové
a povrchní dobrodruÏství. V netefiinû
blízkosti opou‰tûla básníka Ïivotní roz-

trpãenost a rozradostnûn se vracel ke své
tvorbû - pÛvabná  Aniãka tak mûla znaã-
n˘ vliv na vznik nûkter˘ch Nerudov˘ch
básní v Písních kosmick˘ch a Prost˘ch
motivech. O oboustranném, hlubokém
a vfielém citu ãtyfiiaãtyfiicetiletého básní-
ka a jeho dvaadvacetileté netefie podáva-
jí svûdectví jen z ãásti dochované
Nerudovy dopisy Aniãce, protoÏe on její
dopisy pfied svou smrtí spálil, a ani
v‰echny jeho dopisy Aniãce nebyly z ro-
dinn˘ch dÛvodÛ zvefiejnûny. Staãí se

v‰ak zaãíst do Nerudova básnického dí-
la, abychom poznali, pro koho tlouklo
jeho láskou naplnûné srdce a kdo dal no-
v˘ rozlet jeho básnick˘m silám a podní-
til ho k vrcholné tvorbû. Aniãka si v
letech 1881 – 1883 na‰la zamûstnání,
byla uãitelkou ruãních prací
v Brozanech a Doksanech. Byla velmi
dovedná a oblíbená jak u uãitelÛ, tak
i ‰kolních dûtí.                                       

Rodiãe  Aniãky známosti své dcery
s Janem Nerudou nepfiáli pfiedev‰ím pro
znaãn˘ vûkov˘ rozdíl a jeho ãasté ne-
moci. Také Jan Neruda si aÏ pfiíli‰ dob-
fie po poãáteãním láskyplném vzplanutí 
uvûdomoval tyto skuteãnosti, i kdyÏ
dobfie vûdûl, Ïe jejich láska je obou-
stranná, veliká a vfielá. Na doporuãení
sv˘ch rodiãÛ a upfiímné schválení
Janem Nerudou se Anna vdala bez lás-
ky 27. listopadu 1883 ve Vlachovû
Bfiezí za Vojtûcha Prá‰ka, hospodáfiské-
ho správce v Dubu. Podle svûdectví její
sestry Terezie to byl velmi smutn˘ sva-
tební den: „...bylo to k pláãi, kdyÏ u
oltáfie vedle svého Ïenicha kleãela ta lí-
bezná, ale moc smutná nevûsta....”

Vojtûch Prá‰ek (narodil se v roce 1847
v Dubu u VodÀan a zemfiel v roce 1925
v Uherském Hradi‰ti) se s Annou pfiestû-
hoval do Vranovic v okrese Bfieclav
a v roce 1888 do Letovic, kde byl hospo-
dáfisk˘m správcem na zámku. Bydleli
v barokní budovû, pozdûj‰í lesovnû, pfii
vchodu do zámku. Obû jejich dûti, které
Anna velmi milovala, Emil a Ludmila,
chodily v Letovicích do obecné ‰koly.
Syn MUDr. Emil Prá‰ek (narozen 2. záfií
1884), byl profesorem a rektorem na lé-
kafiské fakultû univerzity v Záhfiebu, kde

v roce 1934 zemfiel. Dcera Ludmila (na-
rozena 16. ledna 1886) se provdala za
JUDr. Franti‰ka Oãadlíka z Litomy‰le
a zemfiela v roce 1972.

Pozdní idealistická láska Jana
Nerudy dala vznik nejen jeho vyjímeã-
né básnické tvorbû, ale také hluboké-
mu pfiátelství muÏe k Ïenû, pfiátelství,
které bylo obûma, jak Janu Nerudovi,
tak Annû Tiché – Prá‰kové, v dal‰ím
Ïivotû oporou a povzbuzením, umoc-
nûné krásn˘mi vzpomínkami na spo-
leãnû proÏité chvíle, jak to dokládá pár
dochovan˘ch dopisÛ mezi nimi. Také
celá Aniããina rodina udrÏovala ãilou
korespondenci se str˘ãkem i nadále aÏ
do Nerudovy smrti.

Jan Neruda, v jehoÏ ver‰ích se zrcadlí
básníkÛv Ïivot, jeho láska k národu,
vlasti a lidu, se fiadí k nejv˘znamnûj‰ím
osobnostem ãeské literatury. Zemfiel 
náhle v Praze 22. srpna 1891 ve vûku 57
let a 25. srpna byl slavnostnû pohfiben na
Vy‰ehradû. Pohfibu se zúãastnila i Anna
se sedmilet˘m synem Emilem. 

Jan Neruda se nikdy neoÏenil a Anna
byla nejvût‰í láska v jeho Ïivotû.

Anna zemfiela 28. ãervna 1907 ve
vûku 51 let a odpoãívá na hfibitovû
v Letovicích.

Spolu s ní je zde pochován její manÏel
Vojtûch Prá‰ek a jejich dcera Ludmila
Oãadlíková.

BlíÏí se Du‰iãky, kdy vzpomínáme na své
zesnulé pfiíbuzné, pfiátele a známé. Vût‰ina
z nás neopomene nav‰tívit jejich hroby, za-
pálit svíãky a poloÏit kvûtiny. Pokud pÛjdete
kolem hrobu Aniãky Prá‰kové, rozené
Tiché, vzpomeÀte si i na ni.

Text: Karel Synek 
Foto: Petr ·vancara

Aniãka Tichá – Prá‰ková, láska Jana Nerudy, a Letovice

Hrob Aniãky Prá‰kové, rozené Tiché 
je na hfibitovû v Letovicích.
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Memoriál Marka Opatfiila vy-
hrálo druÏstvo OOP Letovice

V Letovicích se narodily
první trojãata

Eli‰ka. Jakub. Michaela.

Obal CD, které právû vychází.

Dne 5. záfií probûhl v areálu SK
Moravan Svitávka první roãník turnaje
v malé kopané pod názvem „Memoriál
Marka Opatfiila”, kter˘ se konal jako
vzpomínková akce na náhl˘ odchod
na‰eho kolegy npor. Bc. Marka
Opatfiila, vedoucího oddûlení obecné
kriminality Policie âR v Blansku, jenÏ
zemfiel ve vûku nedoÏit˘ch 41 rokÛ dne
9. února 2013. 

JiÏ v loÀském roce probûhl tzv. nult˘
roãník tohoto turnaje, kter˘, jak doufá-
me, se stane tradicí a vzpomínkou nejen
na na‰eho kolegy Marka Opatfiila, ale

Historicky první trojãátka v Letovicích
se narodily manÏelÛm Miroslavovi
a Miriam Prudilov˘m 18. 9. 2014. 
Eli‰ka váÏila 1 600 g a mûfiila 42cm,
Jakub váÏil 1 490 g a mûfiil 40cm,
Michaela váÏila 1 580 g a mûfiila 41cm. 

V‰echny tfii dûti jsou zdravé a rodiãe

z nich mají radost. Starosta mûsta
Letovice sdûlil, Ïe mûsto se bude snaÏit
mladé rodinû pomoci a trojãátka dosta-
nou mimo jiné od mûsta zlaté pfiívûsky
s erbem Letovic. 

RePo
Foto: M. Prudil

18. 10. 2014 se v Letovicích kfití nové
propagaãní CD se záznamy souãasn˘ch
letovick˘ch hudebníkÛ.

Letovice vÏdy byly a doufejme, Ïe
vÏdy budou mûstem, kde Ïijí lidé, co
mají k hudbû velmi blízko, a to nejen ja-
ko posluchaãi, ale zejména jako aktivní
hráãi!  JiÏ pfied více neÏ sto lety pÛsobil
v Letovicích velk˘ dechov˘ orchestr. Po
druhé svûtové válce se hudební Ïivot
v Letovicích je‰tû více roz‰ífiil. Obãané
mûli potfiebu se prezentovat právû for-
mou hudební. Velk˘ dík za to patfií 
zejména ZU· (tehdej‰í lidové ‰kole 
umûní), která pod vedením skvûl˘ch pe-
dagogÛ a fieditelÛ (zejména Miloslava
Krejsy a Petra Halamky) pomáhala vy-
chovat nesmírn˘ poãet skvûl˘ch muzi-
kantÛ, ktefií se uplatnili na profesionální
úrovni, ale také jako stabilní hráãi leto-
vick˘ch hudebních skupin jako byly:
Springs, Golden crowns, Stopa, Fénix,
Akcent, Avangard, Vanessa, Tfietí zuby,
B Nicol … V‰ichni tito hudebníci na-
cházeli skvûlé zázemí v místním kultur-
ním domû, kter˘ vÏdy produkoval kul-
turní pofiady na vysoké úrovni, a to také
díky pfiispûní letovick˘ch hudebních
skupin a jejich muzikantÛ.

V souãasné dobû vede ZU·
v Letovicích a souãasnû také velk˘ de-
chov˘ orchestr Petr Kfiivinka, kter˘ po-
kraãuje v tradici pfiedchozích generací.
Mûstské kulturní stfiedisko pod vedením

Jifiího Palána také ãerpá z odkazÛ dfiívûj-
‰ích let a Letovice se opût stávají ‰piã-
kou hudebního Ïivota v okresu Blansko
a jeho okolí. Hudební orchestry a skupi-
ny, které mají na tomto nosiãi svÛj záz-
nam, patfií neodmyslitelnû k souãasné-
mu kulturnímu Ïivotu v Letovicích.
(VDO ZU· Letovice, Jazzulátka, Ta
druhÁ, RH Big Band Letovice, René
z mo‰tárny, Mira Kubín, CK dechov˘
orchestr Letovice, Sagittari a Tfietí zuby)

V návaznosti na tento projekt se na jafie
2015 pfiipravuje projekt dal‰í a tím bude
návrat kapel, které v Letovicích pÛsobili
v dobû dfiívûj‰í, na pódium! -jp-i na v‰echny policisty z blanenské poli-

cie, ktefií jiÏ nejsou mezi námi. 
Velmi nás potû‰ilo, kdyÏ pozvání pfiijal

i syn Marek Opatfiil ml., kter˘ se i aktiv-
nû zapojil do turnaje jako ãlen jednoho ze
zúãastnûn˘ch druÏstev. Dále pfiijala na
turnaj pozvání i manÏelka na‰eho b˘valé-
ho kolegy Alena Opatfiilová a dcera
Michaela, která se pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ
ujala pfiedávání cen jednotliv˘m druÏ-
stvÛm. Souãasnû patfií podûkování v‰em
zúãastnûn˘m, nejen hráãÛm, ale i pfiihlí-
Ïejícím divákÛm. 

Bûhem celého turnaje vládla pohodová
atmosféra umocnûná nelítostn˘mi soubo-
ji o míã a zejména dobr˘m pocitem z
úãasti na takovéto akci, jelikoÏ nebylo dÛ-
leÏité vyhrát, ale zúãastnit se a zavzpomí-
nat. Podûkování patfií i SK Moravanu
Svitávka za poskytnuté zázemí a prostory
k uskuteãnûní turnaje a v‰em zúãastnû-
n˘m a samozfiejmû gratulace vítûznému
druÏstvu z OOP Letovice. 

Doufáme, Ïe se opût setkáme pfii jiÏ
druhém roãníku v roce 2015.

Za Krajské fieditelství Policie âR
Územní odbor Blansko

plk. Mgr. Zdenûk Grénar
Foto: Policie âR ÚO Blansko

Obvodní oddûlení policie Letovice.
Vítûz Memoriálu Marka Opatfiila 2014.

Letovick˘ kalendáfi na rok 2015
V Galerii Domino v Letovicích  3. fiíj-

na 2014, kde vystavuje originální umû-
leckou litinu Pavel Zouhar, byl pokfitûn
nástûnn˘ kalendáfi „Letovice v zapome-
nutém ãase” pro rok 2015, kter˘ je se-
staven z historick˘ch pohlednic Letovic.
Kfiest provedl starosta mûsta Letovice
Vladimír Stejskal s autorem kalendáfie
Ing. Miroslavem Boãkem za velké úãas-
ti náv‰tûvníkÛ.

Text a foto: Karel Synek

Na leti‰ti Leteckého klubu Letovice
se o víkendu 13.-14. 9. konal Svûtov˘
pohár raketov˘ch modeláfiÛ Letovice
Cup 2014. Svûtov˘ pohár-World Cup
2014 probíhá po cel˘ rok ve v‰ech ze-
mích svûta, kde se tomuto sportu vûnu-

jí a chtûjí pofiádat tento ‰ampionát, vãet-
nû USA. Na konci modeláfiské sezóny
se urãí vítûz Svûtového poháru s nejlep-
‰ími tfiemi v˘kony a obdrÏí tuto svûto-
vou trofej. Letos byl poprvé povûfien
Raketomodeláfisk˘ klub Letovice uspo-
fiádáním této soutûÏe.

Do Letovic pfiijelo témûfi ãtyfiicet zá-
vodníkÛ z pûti zemí. 

V sobotu ráno, po silném noãním de‰-
ti, probûhlo slavnostní zahájení na leti‰-
ti LKL za pfiítomnosti starosty mûsta
Letovice pana Vladimíra Stejskala
a místostarosty pana Jifiího Palbuchty.
Potom se rozbûhly soutûÏe v jednotli-
v˘ch kategoriích. 

V nedûli ráno, opût po silném noãním
de‰ti, bylo leti‰tû uÏ hodnû promáãené, to
v‰ak závodníky neodradilo a po opadnutí
mlhy, byly zahájeny lety druhého dne.
Více informací na www.listyregionu.cz

Text a foto: Jifií Ka‰par 

Vladimír Stejskal s autorem kalendáfie pfii kfitu.

Stupnû vítûzÛ katergrie S8 EP, zleva 
Peter Matu‰ka SVK, vítûz Zbynûk Krámek CZE

a Jaromír Chalupa CZE. 

Letoviãtí hudebníci 
vydávájí CD

Svûtov˘ pohár Letovice Cup 2014

Mûsto Letovice zajistilo 
na 25. fiíjna 2014 v dobû od 14.00 – 15.00 hod.

pro obãany mûsta Letovice a místních ãástí 

PLAVÁNÍ  
Mûstské láznû Boskovice

Doprava po vlastní ose.
PrÛkaz totoÏnosti alespoÀ jednoho ãlena rodiny je vstupenkou do areálu.
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Dal‰í sluÏby studia: Manikúra, pedikúra a nehtov˘ design 
Pavla Husáková, tel.: 731 941 521

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

www.studio-zdravi-krasy.cz
Poradna v˘Ïivy a zdravého Ïivotního stylu
✒ kompletní poradenství

✒ anal˘za tûla

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

✒ doporuãení vhodné pohybové aktivity

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

Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce
Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz

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

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

V nedûli 21. záfií zavítal cestovatel a fotograf Jifií Kolbaba do boskovické-
ho kina Panorama, kde mûl pfiichystané hned dvû diashow. V odpolední pfied-
ná‰ce Fotograf na cestách, splnûn˘ sen náv‰tûvníkÛm promítnul fotografie ze
v‰ech koutÛ svûta a prozradil jim cenné fotografické rady a triky. V následu-

jící pfiedná‰ce Sedm divÛ Islandu je provedl po této nádherné a velmi zají-
mavé zemi. Na konci kaÏdé diashow samozfiejmû nechybûla vûdomostní sou-
tûÏ o ceny a nakonec Jifií Kolbaba odpovídal zájemcÛm na jejich zvídavé 
otázky ohlednû cestování i jeho Ïivota. Text: Lucie Meluzínová

Jifií Kolbaba v Boskovicích

Artefakty v Pilském údolí u Boskovic
Cesta Pilsk˘m údolím, do kterého shlí-

Ïí zfiícenina boskovického hradu, patfií
k oblíben˘m vycházkov˘m trasám obyva-
tel Boskovic i turistÛ. JiÏ nûkolik let je na
cestû vedoucí kolem náhonu z fiíãky Bûlé
do rybníka, na takzvaném Hradním okru-
hu, pfiekvapují rÛzné figurky, malá i vût‰í
vodní kola, maketa budovy ml˘na, odkud
z oken kynou kolemjdoucím jeho obyva-
telé, vykotlan˘ kmen osazen˘ figurkami
ptákÛ, na rybníãku hastrman sídlící na
svém voru a mnoho dal‰ích. Pocestn˘m
slouÏí k odpoãinku nûkolik laviãek a uka-
zatele smûru, Ïivému ptactvu v zimû kr-
mítka naplnûné semeny sluneãnice.

Toto v‰e vytvofiil a udrÏuje boskovick˘
rodák Pavel Borek, kterého jsem se zeptal:

Pavle, co Tû pfiimûlo zaãít vylep‰ovat
cestu v Pilském údolí?

Já jsem se narodil v Podhradí, takÏe
„Pilák” znám jako své boty vlastnû uÏ od
dûtství. No, a protoÏe rád dûlám nûco uÏi-
teãného, nejen pro sebe, ale i pro ostatní, tak
jsem se pustil do díla. ·lo mû o to, aby ti, co
sem chodí na vycházky, zde na‰li nûco hez-
kého, nûco co potû‰í a zaujme, hlavnû dûti.

Má‰ nûjaké dal‰í podobné plány?
Zatím je to jen úvaha - zajímav˘ by mo-

hl b˘t projekt rozhledny umístûné kousek
od hradu na Ba‰tách, v b˘valém tfie‰Àovém
sadu. Kdybychom se dostali nad úroveÀ
stromÛ, tak by odtud byl perfektní v˘hled
na v‰echny strany - údolí Svitavy, Malá
Haná, Drahanská vrchovina... Ale to uÏ by
byl nároãnûj‰í úkol.

Pavle, pfieji Ti hodnû dal‰í energie.
Petr Hanáãek, foto: ph

odmûny, ani náhradu za materiál mnû ne-
má kdo dát, byla to moje vlastní iniciati-
va. Pozemek patfií rodinû Mensdorff-
Pouilly, od jejich zástupce, pana
Dominika BoÏka, jsem dostal svolení zde
tvofiit.

odstraním závady a zjistím dal-
‰í, na které se pfiipravím pfii
dal‰í náv‰tûvû. Nûco poniãí vo-
da a zub ãasu, nûco lidé, zvída-
vé dûti...

Kromû spousty ãasu to mu-
selo stát i nemálo penûz - pfii-
spívá ti nûkdo?

Tfieba mechanizmus pohy-
bující figurkami ve ml˘nû 
drah˘ nebyl - pouÏil jsem pfie-
vody z vyfiazeného ‰icího stro-
je. Je ale pravda, Ïe penûz to
stálo uÏ hodnû - vezmi si jen
nátûry v‰ech tûch dfievûn˘ch
sloupkÛ, laviãek atd. Dostal
jsem v pár ojedinûl˘ch pfiípa-
dech od dobr˘ch lidí pfiíspû-
vek, ale celkem jen pár stovek,
nic podstatného. Jinak Ïádné

Jak dlouho se tomu vûnuje‰ a kolik jsi
zde strávil ãasu?

Zaãal jsem asi pfied 5 lety a ãas nepoãí-
tám, ani by to ne‰lo. Ono je to nekoneãné
dílo, stále je co vylep‰ovat a hlavnû opra-
vovat. Témûfi pofiád sem jezdím autem,

Pavel Borek.

Maketa ml˘nu s figurkami.
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Od boskovické radnice
aÏ na vrchol Zetka

Pfied ‰esti lety dostal Petr Barto‰ek nápad
rozpohybovat Boskovice, pfiivést lidi opût ke
sportování. Souãasnû ale nechtûl, aby se jedna-
lo jen o sportovní akci, ale aby se lidé i bavili
a potkávali. Spolu se stejnû naladûn˘mi pfiáteli
zaloÏili obãanské sdruÏení Sportuj s námi a ve
spolupráci s mûstem Boskovice uspofiádali 
1. 5. 2010 první roãník Bûhu za sedmizub˘m
hfiebenem. Letos se konal jiÏ pát  ̆roãník pod
názvem Boskovické bûhy, kterého se zúãastni-
lo více neÏ 1 200 bûÏcÛ a témûfi 3 000 ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií pfii‰li nejen aktivnû sportovat,
ale i za pestr˘m kulturním programem.

V roce 2011 pfii‰la nabídka mûsta Blanska
na pfievzetí pofiadatelství tradiãního bûÏeckého
závodu PÛlmaraton Moravsk˘m krasem. I z té-
to pÛvodnû ryze bûÏecké akce pro v˘konnost-
ní sportovce se obãanskému sdruÏení Sportuj
s námi podafiilo vytvofiit celodenní sportovnû
kulturní akci pro celé Blansko, na které si za-
bûhají celé rodiny, pfiíchozí z fiad divákÛ, ale
i ‰piãkoví bûÏci ze zahraniãí. Leto‰ního ãtvrté-
ho roãníku, kter  ̆pofiádalo o.s. Sportuj s námi
(celkovû 19. roãníku), se aktivnû zúãastnilo
pfies 1 600 bûÏcÛ, z toho 1 220 jich vystartova-
lo na hlavní traÈ o délce 21, 1 km.

Na základû tûchto dvou úspû‰n˘ch pro-
jektÛ oslovili letos o.s. Sportuj s námi pofia-
datelé sportovního veletrhu SPORT Life,
kter˘ se koná v listopadu na Brnûnsk˘ch ve-
letrzích, s nabídkou uspofiádat bûÏecké závo-
dy bûhem tohoto veletrhu. Sportuj s námi tu-

to v˘zvu pfiijalo a po nûkolika jednáních byl
vytvofien formát dvoudenních bûÏeck˘ch zá-
vodÛ s kulturním programem pod názvem
Sport Life Run 2014 a se zázemím bûÏcÛ
v teple pavilonu. Pro závody byl vytvofien 
atraktivní pûti kilometrov˘ okruh, jehoÏ start
i cíl je v pavilonu F a dále traÈ vede po br-
nûnském v˘stavi‰ti po externích plochách
i uvnitfi pavilonÛ. Nejvût‰í atrakcí pro bûÏce

bude probûhnutí pavilonem Z. Po vbûhnutí
do pavilonu budou bûÏci vybíhat 79 schodÛ
s úhlem stoupání 26° na ochoz. Zde nad hla-
vami vystavovatelÛ a divákÛ probûhnou po
galerii ochozu a opût po stejném poãtu scho-
dÛ sebûhnou dolÛ na dal‰í traÈ.

V sobotu 8. listopadu je na programu Îen-
sk˘ bûh na 5 km (jeden okruh), urãen˘ pro
bûÏkynû, kter˘m se bûh stal koníãkem, ale ta-

ké smyslem Ïivota. Souãástí bûhu je i T̆ mov˘
bûh. Pro úãastnice pfiipravili pofiadatelé pro-
jekt „Vy bûÏíte, my hlídáme”, v rámci kterého
pfiedvedou dûtem bûhem závodu projekt „Dûti
sportují s námi”, skládající se z atletické
a gymnastické pfiípravy nejmen‰ích.

V nedûli 9. listopadu se pobûÏí VeletrÏní
bûh na 10 km (dva okruhy) urãen˘ bûÏky-
ním i bûÏcÛm od 15 let, ktefií pravidelnû
bûhají. Souãástí bûhu je i T˘mov˘ bûh.

Pro pofiadatele je potû‰itelné, Ïe nad zá-
vody pfievzal zá‰titu námûstek hejtmana
JMK pan Stanislav Juránek, kter˘ je aktiv-
ním úãastníkem i ostatních bûhÛ pofiáda-
n˘ch o.s. Sportuj s námi.

Proã si prodlouÏit sezónu a zúãastnit
se bûhÛ Sport Life Run? KaÏd˘ zare-
gistrovan˘ bûÏec obdrÏí:
• Funkãní triãko Newline v dámském

a pánském provedení (garance pouze do
20. 10. 2014)

• Zdarma vstup na veletrh SPORT Life
Brno

• Dárek formou pfiekvapení – více se o nûm
dozvíte na novém facebooku Sport Life Run
(https://www.facebook.com/SportLifeRunOf
icial)
Zaregistrovat se mÛÏete a podrobné in-

formace získáte na stránkách 
WWW.SPORTLIFERUN.CZ

Jaroslav Parma,o.s. Sportuj s námi
Foto: archiv o.s. Sportuj s námi
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• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Hrnãífiství patfiilo ke Kun‰tátu od nepa-
mûti. Mûsteãko bylo zaloÏeno ve 13. stole-
tí a zdej‰í hrnãífiství není o mnoho mlad‰í.
Podmínky pro rozvoj hlinûného tovaru zde
byly mimofiádnû pfiíznivé. V okolí byl do-
statek tvárné hlíny a tak se v Kun‰tátû vy-
rábûlo první nádobí pro denní potfiebu.
KdyÏ pak ve mûstû bylo asi deset hrnãífi-
sk˘ch mistrÛ, sdruÏili se s dovolením
vrchnosti v cech neboli bratrstvo. Jeho ar-
tikule schválil roku 1620 tehdej‰í drÏitel
kun‰tátského panství ·tûpán Schmidt
z Freihofu. A z téhoÏ roku pochází i ce-
chovní peãeÈ, na níÏ je zobrazen první „ke-
ramick˘ v˘robek”, tedy Adam s Evou
a had na jabloni.

Chceme udrÏet ráz jarmarku pouze po
hrnãífiské linii a tím vytváfiet jedineãnost té-

to akce. (materiál Knihovny Kun‰tát –
Radka Banyaová)

Námûstí Krále Jifiího se ve dnech 19. aÏ
21. záfií promûnilo na galerii keramick˘ch
v˘robkÛ z rÛzn˘ch koutÛ svûta. A to doslo-
va! Pestr˘ program na hudební scénû zapo-
ãala v pátek kapela Tfietí zuby z Blanska. Ve
stejném rytmu pokraãoval cel˘ víkend, kte-
r˘ byl sice nûkolikrát okofienûn prÛtrÏí mra-
ãen, ale mistfii keramici a náv‰tûvníci na so-
bû dali znát, Ïe nejsou z cukru. 

Snaha a houÏevnatost organizátorÛ dûlá
z kun‰tátského jarmarku diamant mezi pís-
kovci. Mohl se tak stát druh˘m nejvût‰ím
jarmarkem svého druhu v republice.

Poãet prodávajících se rok od roku
zvy‰uje a letos jich námûstí ãítalo pfies dvû
stû. Kdo byl znaven nekonãícím obdivem

barevn˘ch glazur mohl posedût ve vyhfiá-
tém zrekonstruovaném domeãku ã.p. 94.
Nejstar‰í keramická dílna nabídla náv‰tûv-
níkÛm expozici historie hrnãífiství a dílny
kun‰tátsk˘ch hrnãífiÛ. Omámeni vÛní ko-
láãkÛ mohli smûle pokraãovat tfieba v sou-
tûÏi o keramickou mísu.

NemÛÏeme hovofiit o pfiesnosti, neboÈ
kaÏd˘ kus je originál, ale mÛÏeme hovofiit
o tradici a umu, které se bezesporu pojí
s historií. O píli, obyãejné hlínû, zhrubl˘ch
dlaních o poctivosti, trpûlivosti a lásce ke
svému fiemeslu. O pfiesnosti a opatrnosti
s jakou jsou v˘robky toãeny na kruhu.

Kdo zaÏil jednou, vrací se kaÏd˘ rok.
Kdo je‰tû nezaÏil, pfiijede a bude se vracet.

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Martin Koneãn˘

Kun‰tátsk˘ Jifiík hostil keramick˘ um

Pfiírodní vûdy na Gymnáziu Blansko 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDùLÁVÁNÍ
Registraãní ãíslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Zapojením do projektu se ve ‰ko-
le v˘raznû zlep‰ily materiální pod-
mínky pro v˘uku chemie, fyziky,
biologie a zemûpisu - bylo vybudo-
váno badatelské centrum pfiírodních
vûd, zakoupeny sady mûfiících pfií-
strojÛ Vernier a nadstandardní uãeb-
ní pomÛcky, jako napfi. binokulární
lupy, mikroskopy, sady preparátÛ

a chemikálií, Dewarova nádoba pro
práci s tekut˘m dusíkem, robotické
stavebnice atd.

V rámci projektu se uskuteãní také
nûkolik vícedenních soustfiedûní urãe-
n˘ch pfiedev‰ím pro talentované Ïáky,
jejichÏ hlavní náplní jsou praktická
cviãení. Na jednom z nich v Hodonínû
u Kun‰tátu si studenti vyzkou‰eli mû-

fiení fyzikálních a chemick˘ch veliãin
pfiímo v terénu. Namûfiené v˘sledky
pak prezentovali pfied ostatními na zá-
vûreãné minikonferenci.

Pro své studenty ‰kola pofiádá odbor-
né pfiedná‰ky, na kter˘ch se podílí vyu-
ãující z Pfiírodovûdecké a Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity Brno
nebo odborníci z praxe. Îáci tak mohli

Od fiíjna 2013 do ãervna 2015 fie‰í blanenské gymnázium projekt Podpora pfiírodo-
vûdného a technického vzdûlávání na stfiedních ‰kolách v Jihomoravském kraji, kte-
r˘ je realizován ve spolupráci s Jihomoravsk˘m krajem v rámci Operaãního progra-
mu vzdûlávání pro konkurenceschopnost.

Badatelské centrum.

v hodinách zemûpisu vyslechnout prof.
PhDr. Petra Chalupu, v hodinách chemie
MUDr. Ale‰e PrÛchu, v hodinách biolo-
gie MUDr. Oldfiicha Tomá‰ka, PhD.
a zhlédnout pfiedstavení ÚÏasné divadlo
fyziky.

V̆ znamnou souãástí projektu je ta-
ké partnerská spolupráce se Z·
Blansko Salmova, Z· T. G. Masaryka
Blansko, Z· Adamov, Z· LipÛvka
a Z· Jedovnice. Pro nû gymnázium
pfiipravilo a realizovalo pfiírodovûdnou
soutûÏ a program vzájemného uãení
chemie, v nûmÏ studenti gymnázia po-
máhají ÏákÛm partnersk˘ch ‰kol fie‰it
jednotlivé úkoly badatelské v˘uky. 

Nav‰tivte nás i Vy 
ve Dnech otevfien˘ch dvefií 

7. 11. 2014 (9:00 – 17:00) nebo
29. 1. 2015 (12:00 – 17:00)

a pfiijìte si na‰i ‰kolu a nové 
uãebny prohlédnout.

Text a foto: Gymnázium Blansko

Pfiírodovûdné soustfiedûní. Pfiírodovûdná soutûÏ. Vzájemné uãení chemie.
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Pane Vrbo, jaké sluÏby nabízí fir-
my sdruÏené ve spoleãnosti CERGO?

Jedná se o ãtyfii hlavní odvûtví:
- Správa budov, tedy zaji‰tûní kom-

plexních sluÏeb spoãívajících ve sprá-
vû, údrÏbû a opravách nemovitostí. 

- Energetické projekty, tedy pfiípra-
va a realizace zdrojÛ energie.

- Provozování tûchto zdrojÛ a dodáv-
ky tepla aÏ ke koncovému uÏivateli.

- Technická zafiízení budov, tedy do-
dávky a instalace energeticky úspor-
n˘ch technologií v oblasti topení,
chlazení, klimatizace, rozvodÛ vody,
plynu a odpadÛ.

Kdo je typick˘m zákazníkem sku-
piny CERGO?

V‰eobecnû fieãeno jsou to majitelé
ãi uÏivatelé nemovitostí; tedy bytová
druÏstva, SVJ, soukromí majitelé by-
tov˘ch domÛ, ale také jakékoliv fir-
my, které chtûjí pro své budovy, aÈ jiÏ
administrativní nebo v˘robní prosto-
ry, zajistit moderní úsporné formy 
dodávek energií a také zabezpeãit
provoz tûchto budov po stránce admi-
nistrativní i technické správy. 

SluÏby nabízíme zákazníkÛm nejen
na Blanensku a Ti‰novsku, ale prak-
ticky v celé rozsáhlé oblasti na sever
od Brna.

Pane Vykoukale, mÛÏete pfiiblíÏit
nabídku jednotliv˘ch firem, které
jsou souãástí skupiny CERGO?

Klíãov˘m prvkem nabídky na‰í
skupiny je správa nemovitostí.
Jedná se o soubor komplexních slu-
Ïeb v oblasti správy, údrÏby a oprav
nemovitostí. Spadají sem ekonomic-
ké a provozní sluÏby; tedy komplet-
ní vedení nejen úãetnictví, ale vlast-
nû v‰ech administrativních agend
a úkonÛ spojen˘ch se správou bu-
dov. Dále technická správa - vedení
technické evidence, zaji‰tûní oprav
a revizí technick˘ch zafiízení. Pro

okamÏité odstraÀování vznikl˘ch po-
ruch a pfiípadn˘ch havárií.

Technická zafiízení budov. V této
oblasti zajistíme jak dodávku po-
tfiebn˘ch komponentÛ, tak i montáÏ
a zapojení tûchto zafiízení. MÛÏe se
jednat o systémy pro vytápûní, chla-
zení, klimatizaci, rozvody plynu, vo-
dy i odpadÛ.

Tolik tedy jako struãn˘ pfiehled
o ãinnosti na‰ich jednotliv˘ch divizí,
celková nabídka je samozfiejmû dale-
ko ‰ir‰í. VÏdy se snaÏíme vyhovût
potfiebám jednotliv˘ch klientÛ a na-
bídnout jim pfiesnû to, co skuteãnû
potfiebují.

Jedná se opravdu o velk˘ rozsah
komplexních sluÏeb. Kde mohou zá-
jemci získat více informací, pfiípad-
nû zadat poptávku?

Zájemci mohou nav‰tívit na‰e we-
bové stránky na adrese www.cergo.cz,
které tvofií rozcestník k jednotliv˘m
firmám, resp. sluÏbám na‰í skupiny,
a jsou zde umístûny v‰echny zá-
kladní informace vãetnû kontaktÛ.
Zákaznické centrum lze kontakto-
vat na telefonních ãíslech 549 410
646, 777 707 727, pfiípadnû na ema-
ilu info@cergo.cz, nebo nás nav‰tí-
vit v Ti‰novû na ulici Jungmannova
ã. 1899. 

Pánové, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, foto: ph

nablízku po celou dobu provozu ná-
mi vybudovan˘ch zdrojÛ.

ZákazníkÛm zajistíme také provo-
zování tûchto zdrojÛ, tedy v˘robu
a rozvod tepelné energie, v˘robu
a prodej elektrické energie pomocí
technologie kogeneraãních jednotek,
údrÏbu a správu objektov˘ch pfiedá-
vacích stanic, provozování stfiedních
a velk˘ch tepeln˘ch zdrojÛ, kotelen
i v˘mûníkov˘ch stanic. Také v této
oblasti nabídneme nejdfiíve ekono-
mickou rozvahu s rozborem pfiínosÛ
pro zákazníka a poradenství vãetnû
moÏností financování. Velkou v˘ho-
dou sluÏby je dálkové napojení pro-
vozovan˘ch zdrojÛ na ná‰ centrální
dispeãink, kter˘ zajistí optimální fií-
zení provozu pfii respektování potfieb
zákazníka a v neposlední fiadû také 

pfiedstavu tedy napfiíklad kompletní
servis hydrauliky otopn˘ch soustav
a rozvodÛ teplé vody, termostatic-
k˘ch ventilÛ, cejchování vodomûrÛ
a mûfiiãÛ tepla, zaji‰tûní úklidu spo-
leãn˘ch prostor vãetnû zimní údrÏby
a podobnû. Samozfiejmostí je pora-
denství vãetnû monitorování aktuál-
ních moÏností financování a dotací
pro opravy a rekonstrukce nemovi-
tostí. Pro zákazníky je dÛleÏitá ha-
varijní sluÏba, kterou ná‰ dispeãink
zaji‰Èuje nepfietrÏitû a z vlastních
zdrojÛ.

V oblasti realizace energetick˘ch
projektÛ mÛÏeme zájemcÛm nabíd-
nout vybudování a provoz kogene-
raãních zdrojÛ tepla a elektrické 
energie, plynov˘ch kondenzaãních
domovních a bytov˘ch zdrojÛ tepla,
teplovodních zdrojÛ do v˘konu 
5 MW, parních zdrojÛ do v˘konu 
4 t/hod a dále tepeln˘ch ãerpadel
a solárních systémÛ pro ohfiev vody.
Na‰e sluÏby zaãínají anal˘zou
vhodného fie‰ení pro konkrétní stav-
bu s dÛrazem na skuteãné ekono-
mické efekty a pfiínosy. Pfiedáním
hotového díla pak rozhodnû nekon-
ãí, s na‰imi zákazníky budujeme
vÏdy dlouhodobé vztahy a jsme jim

Ing. Josef Vrba.

Schéma struktury.

Ing. Marek Vykoukal.

Skupina CERGO

(k
om

er
ãn

í s
dû
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ní

)

Spoleãnost CERGO s.r.o. zastfie‰uje skupinu firem s více neÏ dvacetiletou historií
a zku‰enostmi v oblasti realizace a provozu energetick˘ch projektÛ a staveb a po-
skytování sluÏeb v oblasti správy nemovitostí. Spoleãnost fiídí dva jednatelé - Ing.
Josef Vrba a Ing. Marek Vykoukal, kter˘ch jsem se zeptal:

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
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VZPOMÍNKA
Léta bûÏí, v‰ak vzpomínky a smutek v srdci zÛstávají stále.

Jsou tomu jiÏ 3 dlouhé a smutné roky, kdy 1. 10. 2011, 
ve vûku 29 rokÛ, vyhasl Ïivot na‰eho milovaného 

syna a bratra Ing. Marka ·krabala
uãitele na prÛmyslové ‰kole v Jedovnicích.

Osud byl k nûmu krut˘ a nedopfiál mu, aby mohl pfiedávat
získané znalosti dal‰ím generacím sv˘ch studentÛm.

Vzpomínají rodiãe, bratr Petr a pfiítelkynû Iva

VZPOMÍNKA
Dne 7. 10. 2014 jsme si pfiipomnûli 3. v˘roãí úmrtí 

manÏela, tatínka, bratra, ‰vagra 
pana Pavla Trávníãka z Blanska.

Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

Za tichou vzpomínku dûkuje
manÏelka Vûra, syn Marek a bratr Ladislav s rodinou 

➨ Prodám cca 6 kg Ïlutého sisalového motouzu
síly 2-3 mm za poloviãní cenu. Info na: abcki-
osk@seznam.cz  
➨ Prodám autosedaãku Römer 15-36 kg, 
v˘born˘ stav, vysoká bezpeãnost, nyní za 1.500
Kã.Foto za‰lu e-mailem. Tel.: 776 565 690.
➨ Prodám psací stÛl (dûtsk˘ i studentsk˘), 
v˘‰kovû nastaviteln˘, v˘born˘ stav ‰. 114 cm PC
6.000 Kã,  nyní za 2.500 Kã. Foto za‰lu e-mailem.
Tel.: 776 565 690.
➨ Prodám dûtsk˘ dfievûn˘ sporáãek za 200 Kã. 
Tel.: 776 565 690.
➨ Prodám koberec do dûtského pokoje, 
modro-ãerven˘ s motivem auta Mc Queen. 98x130
cm, jako nov˘, cena 200 Kã, foto za‰lu e-mailem.
Tel.: 776 565 690. 
➨ Prodám Fiat Bravo r. 97, tm.zelen˘,146tis. km,
el. okna, klima, 1.6 benz. s novou STK , 22 000 Kã,
tel.:  777 079 911. 
➨ Prodám pfiívûs vl. v˘roby, kola 13",
korba 160x150 za 5 500 Kã, tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám Fiat Brava, motor 1,4 benzin, 
stfiíbrná metalíza, zimní, letní pneu, pfiední nárazník
s mlhovkami. Cena: 20 000 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám mramorovou desku do urnového háje. 
Cena 1 000 Kã, tel.: 605 820 043. 
➨ Prodám unimo buÀku rozmûr 2,50 x 5,10m, 
zamfiíÏované okno, vhodná pro stavebníky, sklad.
Umístûná v Boskovicích. Cena 6 000 Kã, tel.: 777
570 213. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou chatu 
se zahradou  354 m2 v Blansku na Podlesí. Poze-
mek lehce dostupn˘ autem. MoÏnost vystavûní
domku. Ve‰keré pfiípojky v místû. Cena dohodou,
tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám ruãní ‰roubov˘ lis 
na mo‰tování ovoce – 40 litrÛ. DemiÏony sklenû-
né, neopletené, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l a 25 l. Tel.: 721
448 921.
➨ Prodám byt 3+1 v Letovicích, bez RK. 
Tel.: 734 427 873. 
➨ Prodám v Boskovicích, v klidném prostfiedí 
zahrádkáfiské lokality v blízkosti lesa ovocnou za-
hradu se zdûnou chatou a prostorn˘m sklepem.

Nemovitost je dostupná motorov˘mi vozidly.
Informace na tel.: 737 483 290. 
➨ Prodám BEZ REALITNÍ KANCELÁ¤E byt 2+1
s balkonem v Letovicích. ·kola, ‰kolka, zdravotní
stfiedisko, supermarket, restaurace a dûtské hfii‰tû
v místû, centrum mûsta 1,5 km. DÛm po rekon-
strukci - zateplení, stoupaãky, plastová okna. Byt
má plastová okna a nové stoupaãky. Je zde pfiípoj-
ka spoleãné antény a internetu. K bytu náleÏí spíÏ-
ka v mezipatfie a koãárkárna. Pfievod do OV moÏn˘.
606 781 310. 
➨ Prodám fiadov˘ RD 6+1 s garáÏí a zahrádkou
v Blansku. Bez RK. Tel. 725 865 544. 
➨ Prodám domovní ãistírnu odpadních vod 
BIO CLEANER BC4 s fiídící jednotkou která byla
v provozu 7 let bez nûjak˘ch oprav. Cena 19 000Kã.
Tel.: 777 655 374.
➨ Prodáme star‰í rozlehlej‰í dÛm se zahradou 
a dvorkem - nedaleko Boskovic, smûrem na Blansko.
Více informací na www.prodejpozemku.wz.cz nebo
na tel. 602 607 043. 
➨ Prodám okruÏní pilu, trubkové le‰ení, 
kuchyÀsk˘ sporák na pevné palivo, ponorné ãer-
padlo 380V, rÛzné zámeãnické vûci. Levnû – pozÛ-
stalost, tel.: 607 704 757. 
➨ 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. 

➨ Koupím star‰í rodinn˘ dÛm k opravû 
do 1,5 milionu. Dûkuji. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 
➨ Koupim chatu - chalupu,
el. a voda podmínkou. Pûkné místo. Tel. 731 083 618.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj 
pro 2 studenty(tky) nebo 1 dospûlého (lou). V do-
mû v‰e k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz. 
➨ Vymûním RD 2x 3+1 
v lukrativní ãásti Boskovic (garáÏ, dílna, zahrada,
bazén, skleník) za byt 3+1 (nebo 3+kk) v OV,
v Boskovicích, (ne panelák), s garáÏí. BliÏ‰í infor-
mace pouze pfii osobním jednání. Bez RK! Zn.
Doplatek, tel.: 725 051 969. 
➨ Pronajmu dlouhodobû garáÏ v Blansku. 
Cena dohodou, tel.: 776 021 203. 
➨ Pronajmu byt 2+1 stfied Blanska, 
po rekonstrukci, voln˘ ihned, tel. 608 351 147. 
➨ Pronajmu pûkn˘ byt 2+1 v Blansku na Severu.
Byt je ãásteãnû zafiízen. Cena 8500 Kã/ mûsíc vãet-
nû inkasa. Voln˘ od fiíjna 2014. Tel.: 723 886 646. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v rodinném domû se zahrádkou.
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

➨ Rodina s 1 dítûtem hledá v Blansku 
nejlépe na Severu, dlouhodobí podnájem s moÏ-
ností pfiihlá‰ení TP. 2+kk,do 7000, vãetnû. Od 4 mû-
síce 2015. Jen SMS, dûkuji. 739 732 506. 
➨ Hledám hodné lidi, ktefií levnû pronajmou 
oplocenou zahrádku s chatiãkou, kde je voda

i elektfiina. Nejlépe Blansko. Moc dûkuji. Tel.:
732 494 772. 

HLEDÁM

➨ Ahoj neznámá... Rád se seznámím se Ïenou
cca do 46 let. Bydlím na vesnici, zájmy nic moc, za-
hrada, v˘lety po okolí.  Jsem rozveden˘, mám dva
syny. Tû‰ím se na odpovûì. Tel.: 607 651 544.  
➨ 58letá Ïena hledá pfiítele-nekufiáka,
kter˘ také zÛstal sám na v‰echny svoje starosti a ra-
dosti, pfiesto má chuÈ do Ïivota, baví ho práce, po-
hyb, cestování, pfiíroda, kultura apod. a rád si uÏívá
i vnouãátek. V‰echno je lep‰í neÏ samota a neãin-
nost. Kontakt: mj.nm@seznam.cz  
➨ 60-ti letá Ïena hledá pfiítele, nekufiáka,
abstinenta. Tel.: 733 293 074. 
➨ Ráda poznám hodného a inteligentního pána
pro krásn˘ vztah kamarádství, moÏná ãasem více.
Nehledám bohatství, co potfiebuji k Ïivotu, to mám.
Jsem stfiedo‰kolaãka ve vûku 43 rokÛ. Tû‰ím se na
odpovûì. Odpovûdi prosím za‰lete na e-mail :
Dana.Bohatcova@seznam.cz. 
➨ 36-ti let˘ muÏ hledá 30 – 36-ti letou
hodnou, ‰tíhlou Ïenu nekufiaãku pro váÏn˘ vztah pl-
n˘ lásky, nûhy a dÛvûry. Îít jeden pro druhého. Tel.:
605 303 918. 
➨ 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 garáÏ v Blansku na Píseãné. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím obrazy znám˘ch akademick˘ch malífiÛ
i ménû znám˘ch regionálních malífiÛ. Dále star˘
dfievûn˘ a chromov˘ nábytek z oh˘ban˘ch trubek,
hodiny, ‰avle, figurální porcelán housle a jiné.
Slu‰né a rychlé jednání. Platba hotovû, tel.: 604
646 187.
➨ Koupím byt na investici. Blansko, Brno. 
Tel.: 739 967 371. 

KOUPÍM

Tû‰íme se na vás:
PO - SO  8 - 17 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:
- du‰iãková vazba 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- chryzantémy, mace‰ky
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko

➨ Za odvoz daruji kvalitní, slámov˘ koÀsk˘ hnÛj.
Odbûr moÏn˘ po tel. domluvû, 773 464 543. Místo
odbûru: Sasina, okr. Blansko.

DARUJI

UNIVERZÁLNÍ ENERGIE REIKI,
harmonizace ãaker, odvádûní zbloudil˘ch 

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

! 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

NABÍZÍM KOSMETICKÉ SLUÎBY
+ SONOFORÉZU 

Studio VISAGE - Iva Koutníková,
Blansko -  tel.: 774 355 272
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Schopná sportovkynû dokáÏe
hravû skloubit rodinu, práci i nej-
vût‰ího koníãka.

Je 27. záfií, rozhovor probíhá u pfiíleÏi-
tosti slavnostního otevfiení nové kuÏelny
v Blansku, kde se koná i 3. kolo ligové-
ho zápasu. Lenka si na mû udûlala ãas
je‰tû pfied zahájením a vede si s sebou
profesionální posilu v podobû její kuÏel-
káfiské partnerky a vedoucí druÏstva bla-
nensk˘ch kuÏelkáfiek ZdeÀky ·evãíkové.

Lenko, hrajete spolu vÏdycky, nebo
partnery stfiídáte?

V kuÏelkách je nûkolik disciplín. Buì se
hraje liga v ‰esti ãlenech, nebo se mÛÏeme
jako ãtyfiãlenné druÏstvo úãastnit poháru.
Jako dvojice se hlásíme na mistrovství âR.
Tam se musíme probojovat. Od zaãátku
jsme do toho ‰ly se ZdeÀkou a doufám, Ïe
to se mnou je‰tû dlouho vydrÏí.

Vy dvû tedy tvofiíte kuÏelkáfisk˘ pár
jiÏ nûjakou dobu a máte za sebou nûko-
lik vítûzství. 

Ano, staly jsme se mistrynûmi âeské
republiky dvojic a po dvou letech jsme si
zopakovaly získání mistrovského titulu ve
zbrusu nové kategorii - tandem. Klasické
dvojice se hrají na drahách vedle sebe a pfii
disciplínû „tandem” hraje dvojice na jedné
dráze a stfiídá se kaÏd˘m hodem.

V kuÏelkách jste sehrané. Jste i ka-
marádky v soukromí?

L: Já si troufám fiíct, Ïe ano.
Z: (smích) No jistû. Jinak bychom

spolu nemohli jezdit a hrát.
L: Zdenka je pro mû oporou, protoÏe

hraje dobfie a vím, Ïe se na ni na dráze
mohu spolehnout. Jak v ligovém zápase,

tak vedle mû ve dvojici. O to víc se pak
potom snaÏím já, abych jí to nepokazila. 

Z: No a já jsem na tom úplnû stejnû.
(smích) Já bych si pfied ní nedovolila nû-
co pokazit.

L: Tak urãitû, ta souhra a souznûní
tam musí b˘t. KaÏdá jsme jiná, jinak vy-
soká, i jinak du‰evnû, ale to k tomu pat-
fií a hezky se to skloubí.

Kdy jste se poprvé setkala s kuÏelka-
mi? Napadlo by vás, Ïe se z toho stane
takováto dlouhodobá záleÏitost?

VÛbec nenapadlo. Já jsem o nûjak˘ch
kuÏelkách v Blansku do patnácti sly‰ela
jen tak vzdálenû. AÏ jednou jsem se na
kuÏelnu pfii‰la podívat na tatínka, kter˘
zde hrál odboráfiskou soutûÏ. Hned mû
upoutalo to prostfiedí. Pfií‰tû uÏ jsem

s sebou mûla vûci a musela jsem to vy-
zkou‰et. Po pár trénincích byla sezónní
pauza, ale na podzim uÏ mû pfiizvali do
ligov˘ch zápasÛ na doplnûní druÏstva.
TakÏe mám pocit, Ïe jsem do toho byla
tak najednou vhozená jak do fieky a jen
mi fiekli, abych plavala. KuÏelky hraji
závodnû uÏ víc neÏ 20 let.

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í
úspûch?

Byla jsem pûtkrát na mistrovství svû-
ta. Z pátého jsme jako druÏstvo pfiivezli
bronzovou medaili, coÏ je pro âeskou
republiku asi po dvaceti letech, takÏe je
to velk˘ úspûch.

Naru‰ují vám kuÏelky osobní Ïivot?
Je trochu nároãnûj‰í to v‰echno sklou-

bit. Dûti chodí do ‰koly, takÏe je tfieba
zvládnout v‰echny domácí povinnosti,
‰kolní povinnosti i ty pracovní. A pak je‰-

V záfií se na‰í bûÏecké skupinû ná-
ramnû dafiilo, kdyÏ jsme dosáhli nûkoli-
ka medailov˘ch umístûní a zabûhli jsme
i nûkolik osobních rekordÛ.

Nejvíce se dafiilo ‰éf trenérovi Janu
Kohutovi, kter˘ ode‰el z kaÏdého závo-
du OBL neporaÏen a v závodech ãeské-
ho poháru obsadil jedno 3. a 1. místo.
Navíc zabûhnul i rekord závodu pfii
Podzimní desítce na dráze v Blansku.

Do formy se dostává i Jirka Dvofiáãek,
ten se umístil na stupních vítûzÛ hned nû-
kolikrát a na Podzimní desítce si navíc za-
bûhnul osobní rekord. Osobáky si zabûhli

i Andrea K., Vûra B., Jan â. a Lenka R.
Dal‰í bûÏci pfiedvedli svÛj standard nebo se
na závody teprve pfiipravují. Nyní nás ãeká
podzimní ãást OBL, soustfiedûní na
Pradûdu které je otevfieno i pro novû pfií-
chozí, a zimní pfiíprava na sezonu 2015.

Chcete- li zaãít bûhat nebo se dostat do
kondice, pfiijìte do na‰í bûÏecké ‰koly!

Novû i tréninky pro dûti od 6 let.
www.relax-fit.cz

www.vas-osobnitrener.net
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

777 975 754
Katefiina Kohutová

tû tréninky a zápasy. Je to za velké pomo-
ci a podpory rodiny, jinak by to ne‰lo.

âemu se vûnujete mimo kuÏelky?
Máte nûjak˘ jin˘ velk˘ koníãek?

Je to hlavnû ta rodina, protoÏe nechci,
aby litovali, Ïe hraji kuÏelky. Ale protoÏe
jde o sport s jednostrannou zátûÏí na tûlo,
tak to musím nûjak dorovnávat, takÏe ta-
kové doprovodné cviãení, kolo, plavání…

A nûjaké umûlecké ãinnosti?
Na to uÏ skuteãnû nezb˘vá ãas. (smích)

A co byste nakonec poradila zaãáteã-
níkÛm. 

Neodradit se po prvním hraní, kdy
ãlovûka bude bolet celé tûlo, i v místech
o nichÏ ani netu‰il, Ïe v nich má svaly.

Dûkuji vám obûma za rozhovor. 
Îaneta Alexová

Foto: archiv L. Kalové

KuÏelkáfika Lenka Kalová: Jako by mû hodili do fieky a fiekli „Plav!”

BûÏecká ‰kola Jana Kohuta

První mistrovsk˘ titul dvojice Lenka Kalová
(vlevo)-ZdeÀka ·evãíková (vpravo). Kutná

Hora, Mistrovství âR dvojic 9. 6. 2012.
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První zmínka o ml˘nû v Crhovû
pochází údajnû jiÏ z roku 1396. S nej-
vût‰í pravdûpodobností se v‰ak ne-
jednalo o dne‰ní ml˘n. Dne‰ní ml˘n
o jednom ml˘nském kole na horní
vodu a jednom obyãejném sloÏení byl
pohánûn vodou z obecního rybníka,
která sem byla pfiivádûna nepfiíli‰
dlouh˘m náhonem. Obyãejné ml˘n-
ské sloÏení je v na‰ich podmínkách
nejstar‰ím technick˘m zafiízením pro
mletí mouky, které bylo uÏíváno od
stfiedovûku aÏ do 19. století. Základ
obyãejného sloÏení tvofií dva mlecí
kameny – spodní je pevn˘ (leÏák)
a horní pohybliv˘ (bûhoun), pohánû-
n˘ pfies paleãné kolo a pastorek vod-
ním kolem. Mezi kameny dochází
k rozemílání zrna. Ze získaného pro-
duktu se vysévá mechanicky otfiása-
n˘m plátûn˘m rukávcem (mlynáfi-
sk˘m pytlíkem), kter˘ je osazen˘
v dfievûné skfiíni (mouãnici), hladká
mouka. Hrubá mouka, ‰rot a hrubé
neãistoty prochází na kmitající me-
chanické síto (Ïejbro). Zde se oddûlu-
je hrubá mouka, která sítem propadá-
vá do samostatné mouãné truhly.

·rot, plevy a dal‰í hrub‰í produkty
sklouzávají po Ïejbru do ‰rotové truh-
ly a jsou urãené pro dal‰í mletí.
Proces mletí je s ohledem na malou 
úãinnost zafiízení nutno nûkolikrát 
opakovat.

Crhovsk˘ ml˘n byl pÛvodnû ml˘-
nem pansk˘m, kter˘ b˘val pronají-

mán spolu s k nû-
mu pfiíslu‰n˘mi
polnostmi jednot-
liv˘m mlynáfiÛm.
Pozdûji byl ml˘n
odprodán na nûm
h o s p o d a fi í c í m u
mlynáfii, podobnû
jako se to dûlo
s mnoha dal‰ími
pansk˘mi ml˘ny
v ãesk˘ch zemích
od poloviny 18.
století.

Díky kronice
pana Josefa Fuãíka
z Crhova, kterou
poskytla k nahléd-
nutí jeho dcera

Jifiina Kaldová, známe  tyto mlynáfie,
osazené na crhovském ml˘nû:

Od roku 1631 ·imon Cvrãek – teh-
dy k ml˘nu pfiináleÏel ãtvrtlán pole,
pfiiãemÏ mlynáfi odvádûl vrchnosti za
nájem ml˘na vÏdy o svatém Jifií 6
gro‰Û, za dvorstvo pak 4 gro‰e a 5,5
denáru, pÛl slepice a 3 vejce. Od roku

1657 je zde usazen Ondra Mlynáfi, od
roku 1678 Jakub Mlynáfi, od roku
1749 Tomá‰ Záboj. Ten patrnû ml˘n
od vrchnosti odkoupil. Dále uÏ je pak
totiÏ ml˘n zpravidla dûdûn v rodové
linii. V roce 1807 získává ml˘n sÀat-
kem s Franti‰kou Zábojovou Jakub
Jahoda. Od roku 1843 je majitelem
Ignác âípek, od roku 1849 Franti‰ek
Kopeck˘ a v roce 1873 pfiechází ml˘n
sÀatkem s Emou Kopeckou na pradû-
deãka dne‰ního majitele Vincence
Stejskala. Souãasn˘ majitel pan
Zdenûk Stejskal ml˘n dodnes ob˘vá.

Kdy do‰lo k ukonãení ml˘nského
provozu, není známo. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe to mohlo b˘t okolo roku 1900.
Ml˘n byl funkãní je‰tû v roce 1874
(na indikaãní skice z tohoto roku je
zachycen náhon a jedno ml˘nské ko-
lo), mimo provoz jistû jiÏ pfied rokem
1930, neboÈ se neobjevuje v Seznamu
vodních dûl republiky âeskosloven-
ské z tohoto období. PÛvodní náhon
je dnes zasypán a lednice ml˘nského
kola je v troskách. Z technického za-
fiízení se nic nedochovalo.

Text a foto: Marek Fajman

Málokterá technická památka na na‰em okrese je zahalena tolika tajemstvími, jako b˘val˘ vodní ml˘n v Crhovû
u Ole‰nice. Pfiesto se ale pokusím pfiiblíÏit alespoÀ zlomky z jeho historie i souãasnosti. Jedná se o mohutnou pat-
rovou roubenou stavbu se sedlovou stfiechou, krytou dfievûn˘m ‰indelem. Srubová konstrukce byla v minulosti patr-
nû ze statick˘ch dÛvodÛ z vnitfiní strany obezdûna. Souãástí areálu ml˘na je i zdûná stodola, která vymezuje ze se-
verní strany lichobûÏníkov˘ dvÛr. Ml˘n se nachází na západním okraji obce.

Vodní ml˘n v Crhovû u Ole‰nice

Tajemn˘ vodní ml˘n v Crhovû u Ole‰nice.
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1000 mil na kole
s Radimem Bláhou - úãastníkem 

Craft 1000 Miles Adventure
První roãník závodu Craft 1000

Miles Adventure odstartoval v roce
2011. Jedná se o závod pro bikery,
bûÏce, chodce, kolobûÏkáfie, prostû
pro v‰echny, ktefií se pohybují svou
vlastní silou. Stanoven je start, cíl
a pfiedepsaná trasa, která vede pfiíro-
dou, v naprosté vût‰inû po nezpevnû-
n˘ch cestách, ãasto velmi obtíÏn˘m
terénem s velk˘mi v˘‰kov˘mi rozdíly.
Závodníci nemají Ïádnou podporu, pfii
fie‰ení jak˘chkoliv problémÛ se musí
spolehnout sami na sebe. Kdy a kde
spí, kdy jedou, co jedí, je jen na nich.
Mají povoleno kdykoliv sjet z plánova-
né trasy; zajistit opravu kola v servisu,
kter˘ sami objeví, nakoupit potraviny
nebo jít na obûd, vyspat se tfieba v ho-
telu.  Ale je to závod; jede se na ãas
a po kaÏdém opu‰tûní trasy se musí
závodník vrátit do stejného bodu a od-
tud pokraãovat dál.

Trasa je plánována v sudé roky z nejzá-
padnûj‰ího vhodného místa âeska do nej-
v˘chodnûj‰ího vhodného místo Slovenska
a v liché roky naopak. Mûfií s mal˘mi od-
chylkami tisíc mil, tedy zhruba 1 600 km.
Na trase jsou checkpointy, v prostfiedním
z nich, umístûném cca na 500. míli, mají
závodníci moÏnost dokonãit polovinu zá-
vodu, získat za tento úsek hodnocení a ne-
pokraãovat dál.

Zakladatel závodu Jan Kopka provozu-
je závodní cyklistiku 30 let. Posledních 10
let se zab˘vá MTB ultramaratony kdekoli
po svûtû. O tom, proã naplánoval trasu pro
âesko i Slovensko napsal:

„Narodil jsem se je‰tû v âeskosloven-
sku a srdcem jsem stále âechoslovák.
Vûfiím, Ïe spoleãné záÏitky nás opût aspoÀ
na chvíli zase spojí.” 

A pfiipojil motto závodu:
„Dílãí osobní vítûzství, dosaÏení svého

vlastního cíle, sebepfiekonání, nabytí sebe-
dÛvûry, pocit pokory, úcta k soupefii i pfiíro-
dû, poznání i sebepoznání, strach i euforie,
radost i bolest… a hlavnû velké dobrodruÏ-
ství!”

Do cíle leto‰ního roãníku v Nové Sedlici na
v˘chodû Slovenska dojel také biker z Blanska,
Radim Bláha, kterého jsem vyzpovídal:

Radime, fieknûte nûco o sobû, jak dlou-
ho se cyklistice vûnujete a jak jste se do-
stal k Mílím?

Je mi 40 let, pracuji jako informatik. Na
kole jezdím sice uÏ dlouho, ale do nedávna
to byly opravdu jen rekreaãní vyjíÏìky s ro-
dinou, nebo po blízkém okolí. Závod 1 000
mil jsem sledoval uÏ od jeho vzniku a
úãastníky jsem obdivoval. Na internetu
jsem narazil na v˘zvu jednoho z nich; hle-
dal kamaráda na obãasné vyjíÏìky a trénink
na Míle. Domluvil jsem se s ním (je z Brna)
a kromû tréninkov˘ch jízd jsem získal také

n˘ kopec a sebûhnout
nesjízdn˘ „padák”,
poprat se s blátem,
de‰tûm, zimou i hor-
kem. Pfiekonat prostû
sám sebe. Dobrá fy-
ziãka je samozfiejmû nutná, trénoval jsem
pÛlroku pfied Mílemi skoro dennû, ale na-
konec je nejdÛleÏitûj‰í psychika; hlava, aby
umûla poruãit tûlu - jedeme dál.

Denní prÛmûr vychází na necel˘ch 150
km terénem.

Vtip tohoto závodu je jak˘m terénem.
Trasa v âesku více ménû kopíruje severní hra-
nici, vede tedy Kru‰n˘mi horami, Krkono‰i,
Orlick˘mi horami, Jeseníky, Vizovick˘mi
kopci; na Slovensku je to obdobné, tro‰ku ro-
vinatûj‰í to je aÏ zcela na v˘chodû, za
Ko‰icemi. Denní pfiev˘‰ení bylo bûÏnû 3 aÏ 4
tisíce metrÛ. Nahoru, dolÛ, pfiíkré lesní a polní
cesty, ‰otolina, prostû terén natolik obtíÏn˘, Ïe
velmi ãasto se kolo tlaãilo a nûkdy se muselo
dát i na záda a hurá do kopce a z kopce...

Na jakém kole jste jel? VydrÏelo celou
trasu? 

Jel jsem na celoodpruÏeném 29 palcovém
speciálu, asi v pÛlce trasy ode‰la zadní brzda,
ale nakonec jsem to nefie‰il a brzdil pfiední...

Jakou v˘bavu jste vezl?
Pofiadatel pfiedepisuje obsah „balíãku po-

slední pomoci”, kter˘ je nutn˘ v nouzi.
Osvûtlení kola a navigace GPS, ve které je za-
pracovaná trasa a souãasnû slouÏí jako kontro-
la, jsou také povinné, dále jsem mûl uÏ jen spa-
cák, nutné náfiadí na kolo, prádlo na pfievleãe-
ní, plá‰tûnku, jídlo a pití, které jsem prÛbûÏnû
doplÀoval. To v‰e uloÏeno v závûsn˘ch bezno-
siãov˘ch bra‰nách pod sedlem a pod fiidítky. 

Mûl jste i nûjakou krizovou situaci, kdy
jste to chtûl vzdát?

My‰lenek na pfiedãasné ukonãení bylo ur-
ãitû hodnû, ale na‰tûstí to byla jen psychika,
Ïádn˘ váÏn˘ úraz, nebo jin˘ problém nena-
stal. I kdyÏ - na v˘chodû Slovenska jsme se
chtûli vyhnout brodûní pfies fieku, ve které
teklo po de‰ti pfiíli‰ vody; na radu místních
jsme jeli na lávku oklikou pfies romskou osa-
du. Tam nás zaãala pronásledovat smeãka

psÛ a jeden mû rafl do nohy. Nic váÏného, ale
po pfiíjezdu domÛ jsem musel absolvovat fia-
du vy‰etfiení a oãkování proti vzteklinû.

Asi nejváÏnûj‰í krize nastala tûsnû pfied cí-
lem. S kamarády jsme se rozhodli pokraão-
vat v jízdû pfies noc. Pr‰elo, cesta vedla pfies
rozbahnûné pole; víc neÏ jízdû jsme se vûno-
vali neustálému odstraÀování bláta ze sebe
a z kol. Nakonec jsme narazili na úsek, kter˘
byl porostl˘ nûjak˘mi rostlinami s ostr˘mi tr-
ny; dopadlo to tak, Ïe jsme kaÏd˘ nejménû
dvakrát píchli. Pfiedstavte si v takov˘ch pod-
mínkách, v blátû, potmû, jen s rozsvícenou
ãelovkou, opravovat stále dokola defekt. Za
celou noc jsme ujeli asi 13 km.

Urãitû byly i hezké záÏitky...
Jistû. Hned zpoãátku, nûkde v Kru‰n˘ch

horách, jsme vyjeli z lesa a uvidûli chalupu
s velk˘m nápisem - 1000 mil = 100% sleva.
Star‰í manÏelé tam pro v‰echny závodníky
vafiili obûdy, nabízeli pití, nocleh a velmi by
se urazili, kdybychom chtûli zaplatit.
Podobnû i v Host˘nsk˘ch kopcích jsme na-
razili na pfiíznivce, kter˘ tam nûkolik dnÛ
bivakoval, opékal klobásy a doplÀoval vodu
v‰em závodníkÛm - také zdarma. Jsou to
velmi hezké pocity, ukázka pospolitosti,
která v komunitû bikerÛ existuje a uji‰tûní,
Ïe dobfií lidé stále jsou.

Samozfiejmû tûch krásn˘ch okamÏikÛ byla
spousta; vÏdyÈ nádherné horské scenerie, kde
se v údolích pfievaluje po ránu mlha a vy na to
koukáte z vrchÛ, do kter˘ch jste si poctivû vy-
‰lápli, to není k vidûní kaÏd˘ den. Ov‰em to
v‰e se vybavuje hlavnû s odstupem.

Pojedete pfií‰tí rok znovu?
To je dobrá otázka (smích). V okamÏi-

ku, kdy jsem projel cílem, jsem se zapfií-
sahal, Ïe toto uÏ nikdy, ne, ani náhodou.
Dokonce jsem zaãal kolegÛm nabízet ãás-
ti speciální v˘stroje. No a pak jsem se vy-
spal, odpoãinul... Uvidíme.

Radime, dûkuji Vám za rozhovor.
Petr Hanáãek, foto: archiv R. Bláhy

hodnû informací o závodû. Nakonec jsem si
dodal odvahu a pfiihlásil se.

Jel jste letos poprvé?
Ne, na první závod jsem se pfiihlásil uÏ

loni; dojel jsem jen polovinu, 500 mil. Na
víc jsem se prostû necítil. Byla to ov‰em v˘-
zva a tak jsem letos vyjel opût a podafiilo se
- do cíle jsem dorazil po ujetí víc jak 1 000
mil za 11 dnÛ a necelé tfii hodiny. Pfiijel jsem
celkovû na 12. - 13. místû a ve své kategorii
(muÏi 40 let a star‰í) jsem byl na 3. místû.

To je velk˘ úspûch.
Je, ale víte, tady u tohoto závodu nejde

ani tak moc o to umístûní, dÛleÏité je pfie-
konat v‰echny obtíÏe, vytlaãit nevytlaãitel-

Radim Bláha 2013.

U nejsevernûj‰ího bodu âR.
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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.

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%      

Pane Crho, do vedení FK jste se do-
stal v dobû, kdy se hovofií o ekonomic-
k˘ch problémech blanenského fotbalu.
Jaké máte plány pro dal‰í období?

Pfiedev‰ím stabilizovat stav, ve kte-
rém se klub nachází. V souãasné dobû
to není jednoduch˘ úkol; ostatnû ani za-
ji‰tûní sponzorování není v nynûj‰ích 
ekonomick˘ch podmínkách snadné, ale
jsem pfiesvûdãen, Ïe problémy dokáÏe-
me úspû‰nû vyfie‰it. V del‰ím ãasovém
horizontu bych rád zintenzívnil práci
s mládeÏí, zaãít od tûch nejmlad‰ích
chlapcÛ a postupnû si tak vychovávat
vlastní kvalitní hráãe pro A t˘m tak, 
abychom nemuseli pro zápasy v divizi
platit za hostování cizích hráãÛ.

Jaké jsou souãasné podmínky pro
ãinnost klubu - napfiíklad technické zá-
zemí?

Pfiedev‰ím zde velmi chybí umûl˘
trávník. To by se v‰ak mûlo v brzké do-
bû napravit, máme v plánu vybudovat 

umûlou trávu na souãasném ‰kvárovém
hfii‰ti na sportovním ostrovû. To pomÛÏe
klubu v˘hledovû i ekonomicky, protoÏe
odpadnou cesty do Brna, nebo do
Boskovic. Samozfiejmû to také zjednodu-

‰í moÏnosti tréninkÛ v pfiípadû nepfiízni-
vého poãasí. Rádi bychom roz‰ífiili spo-
lupráci se základními ‰kolami a prová-
dûli nábor do fotbalov˘ch pfiípravek. 

Letos slaví FK desetileté v˘roãí od
svého zaloÏení. Jak jste si pfiipomnûli
toto jubileum?

Pfiipomenutí tohoto v˘roãí probûhlo
ve více akcích, na kter˘ch byli oceÀo-
váni b˘valí funkcionáfii a pfiedev‰ím
hráãi, ktefií se v obou slouãen˘ch TJ
nejvíc zaslouÏili o rozvoj a úspûchy
blanenského fotbalu. V sobotu 27. záfií
se pod mou zá‰titou konalo utkání ve-
teránÛ TJ Metra a âKD. Kromû jiného
ocenûní dostali b˘valí hráãi i funkcio-
náfii také doÏivotní permanentky.
Doufám, Ïe je budou vyuÏívat, na na‰e
zápasy chodit a zapojovat se i nadále
do fotbalového dûní v Blansku.

Jak Vy jste se dostal k fotbalu?
V mládí jsem hrával fotbal v niÏ‰ích

soutûÏích v Pohofielicích, kde jsem pÛ-
vodnû bydlel. Pokraãoval jsem i po té,
kdy jsme se pfiestûhovali do Blanska,
ale to uÏ spí‰ jen pro radost. Vûnoval
jsem se více práci funkcionáfiské; pÛso-
bil jsem ve v˘boru TJ Metra Blansko
a v ligové Zbrojovce Brno jsem byl do-
konce na postu místopfiedsedy. Tam stá-
le zastávám místo ãlena dozorãí rady. 

Lze tedy oãekávat spolupráci tûchto
dvou klubÛ?

Urãitû mohu vyuÏít mnoÏství uÏiteã-
n˘ch kontaktÛ a zku‰eností, které jsem
získal. Co se t˘ká spolupráce, tak jiÏ
v souãasnosti pÛsobí v Blansku trenér
pan Grmela, kter˘ trénoval ve Zbrojovce
ligové muÏstvo. Myslím, Ïe mÛÏeme ho-
vofiit o oboustrannû v˘hodné spolupráci
jak ekonomické, tak i v˘konnostní.

Pane Crho, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Petr Jufiica

FK Blansko slaví letos 10. v˘roãí svého zaloÏení. Fotbal se v Blansku hrál jiÏ zaãátkem minulého stole-
tí; v roce 1929 byl zaloÏen Atletick˘ fotbalov˘ klub (AFK) Blansko. V nedávné dobû hrály v Blansku fotbal
dva kluby - TJ Spartak Metra a TJ Spartak âKD Blansko. V roce 2004 do‰lo ke slouãení a vznikl Fotbalov˘
klub Blansko. Od leto‰ního srpna má klub nové vedení; v˘konn˘ v˘bor se poãetnû zmen‰il na 5 ãlenÛ
a pfiedsedou se stal Ing. Jifií Crha, místostarosta Blanska, kter˘ odpovûdûl na nûkolik otázek:

Fotbalov˘ klub Blansko vede Jifií Crha

Pfiedseda FK Ing. Jifií Crha s Antonínem
Jufiicou, jedním z ocenûn˘ch za Ïivotní
pfiínos pro blanenskou kopanou.
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