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Obãanské sdruÏení Sportuj s námi
pfiipravilo na SOBOTU 30. srpna
2014 na námûstí Republiky v Blan-
sku jiÏ 19. roãník PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, kter˘ pofiádá
od roku 2011 a nad kter˘m pfievzal
zá‰titu místostarosta mûsta Ing. Jifií
Crha. Jedním z mediálních partnerÛ
jsou i Listy regionÛ.

Pokud nejste trénovaní bûÏci, prav-
dûpodobnû se hned napoprvé nevydáte
na traÈ hlavního bûhu PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem na 21, 1 kilo-
metru. 

To ale nevadí. Právû pro to, Ïe bla-
nensk˘ pÛlmaraton se stal sportovnû
kulturní akcí pro celou rodinu, myslí
pofiadatelé na v‰echny. Pro úplné za-
ãáteãníky je letos poprvé pfiipraven
Lidov˘ bûh na 800 metrÛ. Co to je
obûhnout jednou blanenské námûstí?
V bûÏném Ïivotû ho urãitû obûhnete
mnohem víckrát. Pokud si troufáte na
víc, mÛÏete zvolit Bûh mûstem na
2,4 kilometru. PobûÏíte v Blansku,
pomyslnû se tedy probûhnete bránou
Moravského krasu! 

Pro nejmen‰í dûti do 7 let jsou pfii-
praveny Dûtské bûhy v délce od 60 do
100 metrÛ. Tyto bûhy by mûly b˘t 
zakonãením projektu Dûti sportují
s námi, kter˘ probíhal v sedmi blanen-
sk˘ch matefisk˘ch ‰kolách. Chceme
poprosit rodiãe, aby nezapomnûli své
dítû do závodu zaregistrovat a aby je
tak nepfiipravili o radost z úãastnické-
ho triãka a medaile, které na kaÏdé 
dítû v cíli ãekají. Pfiipraven je i Bûh
maminek s koãárky.

Na v‰echny bûhy se mÛÏete re-
gistrovat osobnû v Informaãní kan-

celáfii mûsta Blanska (RoÏmitálova
6) nebo v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice (Masarykovo
nám. 1). Pofiadatelé v‰ak doporuãu-
jí pohodlnou on-line registraci na
www.pulmaratonblansko.com. 

Pokud se vám pfiece jen nechce
bûhat, tak se pfiijìte podívat na bo-
hat˘ doprovodn˘ kulturní program.
Od 12.20 do 20.00 hodin se na ná-
mûstí Republiky vystfiídají taneãní
vystoupení, vystoupení kapely Tfietí
zuby a vrcholem bude koncert
Ondfieje Hejmy se skupinou Îlut˘
pes. Dûti se mohou tû‰it na skákací
hrad, tvÛrãí dílnu, megatrampolínu
a dal‰í pfiekvapení. 

Dûní na námûstí bude letos poprvé

moÏné sledovat na velkoplo‰né obra-
zovce, kde se budou stfiídat zábûry
z bûhÛ, rozhovory s bûÏci a diváky,
on-line v˘sledky v‰ech bûhÛ a kde ta-
ké díky lokátorÛm Gina uvidí diváci
aktuální pozice vybran˘ch bûÏcÛ na
trati hlavního závodu.

PÛlmaraton Moravsk˘m krasem jiÏ
není jen záleÏitostí pouze pro vytrva-
lostní bûÏce, ale tato celodenní spor-
tovnû kulturní akce má za cíl pfiilákat
k bûhání celé rodiny.
PROTO – P¤IJëTE A BùHEJTE!

Podrobné informace získáte 
a zaregistrovat se mÛÏete na: 

WWW.PULMARATONBLANSKO.COM

Jaroslav Parma, Sportuj s námi o.s.
Foto: archiv Sportuj s námi o.s.

Program PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem 2014

12.20 Ukázka programu TacFit
12.40 Vystoupení MC Paleãek 
12.50 Slavnostní zahájení sportovnû

kulturní akce
13.00 Start Lidového bûhu na 800 m
13.10 Loutkové divadélko LAPION
13.20 Start Mûstského bûhu na 2,4 km
13.40 Vystoupení aikida
13.50 Bûh maminek s koãárky
14.00 Start dûtí s rodiãi
14.10 Start dûtí bez rodiãÛ do 5 let
14.20 Start dûtí bez rodiãÛ - 6-7 let
14.30 Koncert skupiny Îlut˘ pes 

s Ondfiejem Hejmou
16.00 Start pÛlmaratonu – 21,1 km
16.20 Vyhlá‰ení vítûzÛ Mûstského bûhu

na 2,4 km
16.30 Loutkové divadélko LAPION
16.40 Hudební vystoupení skupiny 

Tfietí zuby
18.00 Vyhlá‰ení absolutních vítûzÛ

1/2maratonu
18.30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ kategorií 

v rámci 1/2maratonu
19.00 Vyhlá‰ení t˘mového bûhu v rámci

1/2maratonu
19.10 Hudební vystoupení skupiny 

Tfietí zuby

ODBORNÉ VZDùLÁVÁNÍ
- HLAVNÍ TÉMA...

- více na str. 4

·KODA 100 Z BLANSKA
BRÁZDÍ...

- více na str. 11

Probûhnûte se bránou Moravského krasu!
Mûsto Blansko se naz˘vá bránou do Moravského krasu. Kdy jste byli vy naposledy v Moravském krasu?
Se ‰kolním v˘letem nebo minul˘ víkend s rodinou? A kdy jste naposledy bûÏeli do Moravského krasu?
Îe je‰tû nikdy? Tak to mÛÏete zkusit!

PMK 2013 - bûÏci bez rozdílu vûku na trati 2,4 km.

www.vrba.cz

Citát pro tento mûsíc

KaÏd˘ den je 
nov˘ zaãátek.

Seneca
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Proã si nechat um˘t pfiední sklo Lehké prázdninové
zamy‰lení

Letos jsem o prázdninách um˘vala
okna autÛm na benzince. Opût…
Jsem tam jiÏ tfietím rokem a pokaÏdé
doufám, Ïe naposled. Ale co. Je prav-
da, Ïe tolik rÛzn˘ch lidí jsem nikde
jinde nepotkala a nakonec je z toho
vÏdy docela milá vzpomínka. Snad
i pro fiidiãe. ProtoÏe jak zji‰Èuji, není
zvykem, aby si s nimi sleãna na 
um˘vání oken, tak vykládala a dolo-
vala informace. Také jsem se pár 
fiidiãÛm moÏná obãas pokou‰ela vy-
svûtlit, Ïe za tak ‰pinavé okno by se
jim ostatní fiidiãi mohli smát. Ov‰em
situace si to vyÏadovala. Mám trochu
podezfiení, Ïe se mi pak nûktefií vyh˘-
bali, ale i pfiesto se na‰li tací, ktefií
fiekli, Ïe jsem milá. Opravdu. Mám
na to svûdky. I zde se ale viditelnû
projevuje finanãní krize a stále vût‰í
nechuÈ fiidiãÛ s mil˘mi sleãnami spo-
lupracovat. Leto‰ní rok jsme zhodno-
tili jako nejchud‰í nejen na peníze,
ale i záÏitky. 

Díky víceleté zku‰enosti jsem si 
alespoÀ mohla vyvodit pár uÏiteã-
n˘ch závûrÛ o lidech.

Tak tfieba. Není moÏné podle auta
odhadnout, kolik kdo dá. To není ta
uÏiteãná informace, ale je to pravda.
Nûkdo si nechá um˘t Ferrari a dá mi
10 korun, dal‰í si nechá um˘t nale‰-
tûné BMW a pfiedkládá stovku. Pán

s meruÀkami ve starém Peugeotu
mává, Ïe to nemá cenu, ale za ochotu
alespoÀ 50 a 3 meruÀky k tomu a ji-
n˘ pán s o dost povadlej‰ím úsmû-
vem a stejnû staré Mitsubishi se
zhrozí co blbnu a odeÏene mû pryã.
TakÏe nikdy nevíte co ãekat. 

Navzdory zaÏité nechuti k pondûl-
ku, to b˘vá celkem úspû‰n˘ den. ¤i-
diãi se ráno lámou na dvû skupiny. Ti
zpruzení z práce a ti nabuzení na no-
v˘ t˘den. Nejhor‰í den? Stfieda. Proã
zrovna stfieda? Zkou‰ela jsem se ptát,
ale ani samotní fiidiãi netu‰í. Ale chá-
pu to. V práci dlouho a víkend stále
daleko. Ve ãtvrtek se pomalu proje-
vuje nadcházející víkend. Asi nemu-
sím zmiÀovat, proã je pátek nejlep‰í
den t˘dne a sobota hned za ním.
Dovolenkáfii jsou zfiejmû smífiení
s tím se na cestû roz‰oupnout.  

Veãer jsou lidé tak nûjak celkovû mi-
lej‰í. MoÏná je pfiepadá stejná euforie
z pfiepracovanosti jako mû, a tak kdyÏ se
smûju a fiíkám, Ïe to bude stát moc, mi-
l˘ pán se smûje je‰tû více a podává mi
dvoustovku. Aby to nûkdo ale ‰patnû
nepochopil. Pûtikorunová nedûle a svá-
teãní fiidiãi s nale‰tûnou ·kodou 100  to
hravû vyrovnávají a strhávají zpût na
prÛmûrn˘ studentsk˘ pfiiv˘dûlek.

Dal‰í bod mého prÛzkumu je zji‰tû-
ní, Ïe nejveselej‰í fiidiãi jsou pohfiebáci.

Fakt. Tolik vysmát˘ch chlapíkÛ jste
nevidûli. Mám na nû dvû vizitky a pus-
tili mû i na prohlídku vozu. Také jsou
to poslední klasici, ktefií nosí náu‰nici.
Kam se hrabou zamraãení fiidiãi auto-
busÛ. Tak mû napadá, jestli to nûjak
nesouvisí i s pasaÏérama, ale to bych
zabíhala do detailÛ.

Abych z toho vyvodila závûr.
Brigádu na benzince bych urãitû do-

poruãila. Jen pomalu zaãnûte tréno-
vat americk˘ úsmûv 24 hodin dennû.
Celkové zhodnocení? Dobré rady do
Ïivota – loni: 12, letos: 1. Veselé Ïi-
votní pfiíhody – loni: 8, letos: 0. ¤i-
diãky v kost˘mu Lary Crowt – loni:
1, letos: 0. No… AlespoÀ, Ïe ten mi-
l˘ pán z pohfiební agentury mi jiÏ tfie-
tím rokem stále dohazuje svého syna.

Îaneta Alexová

Ilustraãní foto.
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Blansko a okolí

Doubravick˘ gulá‰ 2014

Druh˘ prázdninov˘ víkend se
v Doubravici konal jiÏ 10. roãník soutû-
Ïe o nejlep‰í gulá‰. Tato akce se stává
kaÏd˘m rokem oblíbenûj‰í a kromû ceny
vstupného se to odráÏí také na poãtu
soutûÏních kotlíkÛ, které stále pfiib˘vají.
Kvalitu gulá‰Û zde hodnotí zvlá‰È profe-
sionální porota a diváci. Pfii vstupu pro-
to kaÏd˘ z nás dostává 3 kuliãky, které
následnû udûlujeme nejlep‰ímu kousku.
Mezi t˘my tu panuje lehká rivalita
a pfiedhání se v zaujmutí publika a jeho
pfiilákání ke svému stánku. Kromû gulá-
‰e je tu proto také spousta dal‰ího jídla
a pití, které u kotlíkÛ nabízejí.

Po krátkém rozkoukání a nenápad-
ném vhození kuliãek tatínkovu t˘mu,
jdu na degustace.

Mnoho lidí se pozastavuje nad tím,
kolik rozdíln˘ch chutí gulá‰ mÛÏe mít.
Je to pravda. Letos bylo t˘mÛ 13, a pfie-
sto byste nena‰li dva stejné. „V‰ímáte si
toho? Ty gulá‰e jsou ãím dál lep‰í.
KdyÏ nic, lidi se alespoÀ nauãí vafiit,”
fiíká mi star‰í pán s talífikem. Dal‰í prav-
da. Jsem tu jiÏ pát˘m rokem a postupnû
zaznamenávám úbytek Masoxu namís-
to originální chuti. I proces vafiení se
zdá vychytanûj‰í. Tak mÛÏe kaÏd˘ zú-

ãastnûn˘ odjet domÛ alespoÀ s pocitem
vylep‰ení kuchafiského umu. No…
Minimálnû cibuli se tu nauãí krájet kaÏ-
d˘ soutûÏící. 

Zastavuji se u t˘mÛ a jako kli‰é se
ptám na tajnou pfiísadu. Nejkurióznûj‰í
mi fiíká Ochotnické divadlo ze Svitávky,
a to ‰arm. Teì uÏ vím, Ïe jim bohuÏel
moc nepomohl a na stupnû vítûzÛ se ne-
dostali. Naopak zabodovali, ne moc uta-
jené, meruÀky t˘mu Sokol Velké
Pavlovice, kter˘ je zde favoritem jiÏ více
let a v hlasování náv‰tûvníkÛ zaujmul 1.
místo. U odborné poroty mûl pro zmûnu
úspûch t˘m Keramika Pávek – Polní ku-
chynû, kter˘ dûlal gulá‰ z divoãáka. Dal‰í
byl t˘m Kokr‰nek, kter˘ tak jako kaÏd˘
rok vafiil gulá‰ z argentinského b˘ãka
s ‰vestkami naloÏen˘mi v irské whisky.
Na tfietí pfiíãce se umístil Kulturní spolek
ze ·lapanic, Hrbat˘ hrozen, kter˘ se ú-
ãastnil úplnû poprvé.

Kolem ‰esté se hfii‰tû zaãíná vy-
prazdÀovat a v‰ichni zúãastnûní hodno-
tí, co pfií‰tí rok vylep‰it, co udûlat jinak
a co ponechat. TakÏe mÛÏeme oãekávat
je‰tû vût‰í úãast, protoÏe zajisté bude
na co se tû‰it.

Text a foto: Îaneta Alexová

Doubravické hfii‰tû bylo v obleÏení hladov˘ch náv‰tûvníkÛ a ochutnávaãÛ.

BlíÏí se nov˘ ‰kolní rok a s ním 
ukonãení stavebních prací na blanen-
ském gymnáziu. Od listopadu 2013
zde probíhá komplexní rekonstrukce
a zateplení spojovací lávky a tûlocviã-
ny, v˘mûna oken a zateplení pfiístavby.
Studenti se tedy mohou tû‰it na moder-
ní tûlocviãnu a v neposlední fiadû na

celkovû nov˘ a svûÏí ráz jejich ‰koly.
Náklady jsou cca 13 milionÛ Kã, z to-

ho 8 milionÛ Kã zaplatí zfiizovatel ‰koly,
tedy JMK a zb˘vajících 5 milionÛ pÛjde
z dotace Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí âeské republiky. Zhotovitelem
stavby je 1. VASTO Vsetín.

Text a foto: RePo

Rekonstrukce na Gymnáziu 
v Blansku

Tûlocviãna pfied sv˘m dokonãením.Hotová pfiístavba a spojovací lávka.

Prapor - symbol, kter˘ 
sjednocuje

KdyÏ se fiekne „prapor”, pfiedstaví si
vût‰ina z nás nûjakou vlajeãku, ti pouãe-
nûj‰í moÏná státní vlajku ãi znak, kter˘
jsme uÏ nûkdy nûkde vidûli. 

Lidé, ktefií ale pod praporem stojí,
v nûm spatfiují nûco docela jiného.

Je to pro nû jakési znamení pfiíslu‰nosti
k urãitému spoleãenství lidí, k mûstu, kra-
ji nebo státu, v nûmÏ Ïijí. Tito lidé nechá-
vají své prapory ruãnû vy‰ívat, svûtit
a peãlivû je uchovávají pro dal‰í generace.

Prapor se takto stává znamením jedno-
ty a tvofií duchovní zdroj celého spolku.
Pomyslnû dodává jeho ãlenÛm odvahu
a pomáhá jim b˘t stále se spoleãenstvím. 

A jak je jiÏ v názvu tohoto pfiíspûvku 
uvedeno -  jde o znak jednoty, která spoju-
je. Znak osudÛ a ÏivotÛ.

Mûstská knihovna Blansko pofiádá ve
spolupráci s panem Radkem Fojtem, jinak
také majorem dûlostfielecké baterie Sloup,
v˘stavu praporÛ, symbolÛ rÛzn˘ch spole-
ãenství. Nemal˘ podíl na v˘stavû má také
student blanenského gymnázia, autorÛv
kmotfienec, Vojtûch Fojt.

V̆ stava byla bez úvodní vernisáÏe zaháje-
na 11. srpna 2014 ve v˘stavní místnosti kni-
hovny a ke zhlédnutí bude do 29. srpna 2014.

Mgr. Iveta Pernicová, DiS. 
Mûstská knihovna Blansko

120 zaloÏení SDH Ra‰ov

Setkání historie se souãastností.

V sobotu, 26. ãervence den pfied ra‰ov-
skou poutí to ve vsi Ïilo. Pro obec to byla
velká událost, slavilo se 120 zaloÏení SDH
Ra‰ov. A Ïe to byla akce v˘znamná, do-
kládá fakt, Ïe se osobnû zúãastnili 
v˘znamní hosté z regionu a celou akci 
osobnû pfiijel podpofiit i námûstek hejtma-
na JMK pan Stanislav Juránek. 

Od pravého poledne se sjíÏdûli hasiãské
sbory z okolí, následovalo vítání sborÛ, 
ukázka techniky partnersk˘ch hasiãsk˘ch
sborÛ na návsi obce u zrekonstruovaného
rybníka. V tento den byli vyznamenáni za-

slouÏilí hasiãi, coÏ pro nû byl jistû nezapo-
menuteln˘ záÏitek. 

Od tfií hodin odpoledne na místním v˘-
leti‰ti hrála Podhorácká muzika, tancovalo
se zde do pozdních noãních hodin. 

Poãasí pfiálo pfiipraven˘m, bylo krásnû,
sluneãno, o bohaté obãerstvení bylo také
postaráno, akce se zúãastnilo na 200 divákÛ. 

Kdyby to vidûli zakládající ãlenové
SDH Ra‰ov, mûli by urãitû radost, Ïe i po
120 letech to v Ra‰ovû Ïije. 

Text: RePo
Foto: Josef Vrba
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Vedle vystaven˘ch exponátÛ, in-
formaãních tabulí a dotykov˘ch 
obrazovek je pro náv‰tûvníky pfii-
chystaná také moÏnost vlastnoruã-
ního vyraÏení praÏského gro‰e
Jifiího z Podûbrad a Kun‰tátu, ães-
kého krále a nejv˘znamnûj‰ího 
ãlena tohoto rodu. 

V˘stava je souãástí celoroãního
projektu s názvem Rok pánÛ
z Kun‰tátu, kter˘ je realizován
Národním památkov˘m ústavem.
Právû v leto‰ním roce si pfiipomíná-

me 550. v˘roãí od dokonãení nûko-
lika diplomatick˘ch misí, jeÏ k pa-
novnick˘m dvorÛm tehdej‰í západní
Evropy vyslal Jifií z Podûbrad
a Kun‰tátu. Ten chtûl sv˘m projek-
tem dosáhnout v‰eobecného míru,
spolupráce a sjednocení celého kfies-
Èanského svûta. PfiestoÏe byl nako-
nec jeho návrh nûkter˘mi pfiedstavi-
teli evropsk˘ch zemí odmítnut, je
dodnes povaÏován za klíãov˘ poli-
tick˘ projekt sklonku stfiedovûku. 

Kromû zmínûné expozice, jeÏ

pfiedstavuje vrchol celého projektu,
se budou v prÛbûhu roku 2014 konat
nejrÛznûj‰í kulturní akce pofiádané
nejen na kun‰tátském zámku, ale i na
jin˘ch místech spojen˘ch s dûjinami
tohoto rodu (napfi. na zámku Bouzov,
Buchlov ãi Pern‰tejn). Více informa-
cí o chystan˘ch akcích naleznete pfií-
mo na oficiálních internetov˘ch
stránkách Národního památkového
ústavu nebo na stránkách Státního
zámku Kun‰tát.  

Text a foto: Ilona Vávrová

Odborné vzdûlání - hlavní téma podni-
katelského setkání na golfovém hfii‰ti

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 !

EGYPT 11.890* TABARKA 11.380* ALBÁNIE 10.990
BULHARSKO 9.790* TURECKO 11.990* SAE 11.290
MAROKO 11.290* KOS 12.990* KOH SAMUI 23.500
NÁŠ TIP: Luxusní plavba s průvodcem: 14. – 25.9.

Janov-Cannes-Cote d’Azur-Ibiza-Menorca!
TOP cena 19.990 Kč. Svoz Brno 2.990 Kč. Nečekejte!
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

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

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

Tak se jmenuje novû otevfiená prohlídková trasa, kterou mÛÏete od ãervna nav‰tívit na Státním zámku
Kun‰tát. Interaktivní v˘stava vás zavede do období stfiedovûku a pfiedstaví vám nejen historii ‰lechtic-
kého rodu pánÛ z Kun‰tátu, ale i nejdÛleÏitûj‰í kulturní a spoleãenské aspekty této epochy. 

V˘stupem setkání byla dohoda
na  dal‰í vzájemné spolupráci pfii
aktivitû „·kola konãí… A CO
DÁL?”. „Cílem projektu je pfiiblí-
Ïit budoucím absolventÛm stfied-
ních odborn˘ch ‰kol reáln˘ svût
práce a poskytnout jim informace,
rady a záÏitky, aby v tomto svûtû
mohli lépe uspût,” vysvûtlil JUDr.
Milan Hlaváã - pfiedseda pfiedsta-
venstva OHK Blansko a dodal, Ïe
projekt chystají formou pfiedná‰ek
ve stfiedních odborn˘ch ‰kolách,
a to pfiedev‰ím pro Ïáky posledních
roãníkÛ. „Pfiipravili jsme pût cyklÛ,
kde se pfiedstaví regionální firmy
a pfiedev‰ím pfiiblíÏí moÏnosti pfii
hledání práce. Souãástí bude i dis-
kuse a individuální konzultace
s pracovníky zúãastnûn˘ch firem
a institucí,” doplnil Hlaváã. 

Kromû projektu ·kola konãí . . .

A CO DÁL? zúãastnûní spoleãnû fie-
‰ili moÏnosti vytvofiení adekvátních
podmínek, vedoucích k zaji‰tûní Ïá-
kÛ do specifick˘ch oborÛ v souladu
s poÏadavky podnikatelské ãinnosti
v regionu. První my‰lenkou je úãast
zástupcÛ OHK na „burzách ‰koly”,
kde se objeví vût‰ina ÏákÛ osm˘ch
a devát˘ch roãníkÛ základních ‰kol.
„Zde by se mûly nabízet ve‰keré
moÏnosti ‰kol a zájmy ÏákÛ v soula-
du s potfiebami v oblasti podnikatel-
ské sféry v regionu. Dal‰ím fie‰ením
je vylep‰ení systému bonifikací, pe-
nûÏních i nepenûÏních, které by 
Ïáky motivovaly v nástupu na ten
ãi onen obor. Momentální systém
odmûÀování ÏákÛ ve vybran˘ch 
oborech, krajem, evidentnû nesta-
ãí,” ukonãil Hlaváã.

Text: peha
Foto: Renata Trávníková

19. ãervna se poprvé se‰li na Kofienci podnikatelé a zástupci firem, ktefií jsou ãlenové Hospodáfiské komory âeské re-
publiky v Blansku s vedením stfiedních odborn˘ch ‰kol v regionu. 

Expozice v˘stavy.

V ERBU T¤Í PRUHÒ

âlenové OHK pfii jednání s vedením SO· v regionu.
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Boskovice a okolí

V pátek 29. srpna zveme v‰echny
milovníky ãeské populární hudby na
koncert Dalibora Jandy s kapelou
Prototyp, kter˘ se uskuteãní v areálu
Letního kina Boskovice od 20 hod. Jako
host vystoupí Jifiina Anna Jandová.

Jeden z nejznámûj‰ích zpûvákÛ ãeské
pop music. V letech 1986–1988 se stal
Zlat˘m slavíkem tfiikrát v fiadû. Dalibor
Janda se proslavil slavn˘mi hity
Hurikán, Kde jsi?, Padá hvûzda, Vchází
bez vyzvání, Hráli jsme kliãkovanou,
Îít jako kaskadér, OheÀ, voda, vítr.

Vstupné: 380 Kã na místû / 330 Kã
v pfiedprodeji v Mûstském informaã-

ním stfiedisku, Masarykovo nám. 1,
Boskovice, tel.: 516 488 677 a v síti tic-
ketportal.cz. 

V mûsíci záfií zahájíme koncertní sezó-
nu Kruhu pfiátel hudby 2014/15. Ve stfiedu
17. záfií se pfiedstaví v Synagoze maior
v Boskovicích Jifií Ho‰ek a Dominika
Weiss Ho‰ková se sv˘m koncertem pl-
n˘m Ïidovské hudby pro violoncello. 

Více informací o celé sezónû Kruhu
pfiátel hudby vãetnû zv˘hodnûného
prodeje abonentek naleznete na
stránkách www.kulturaboskovice.cz.  

KZMB zvou:

Nedaleko Boskovic smûrem
k Sudickému dvoru je krásn˘ kout
pfiírody, ve kterém stojí kaple sv.
Ot˘lie. Celá lokalita byla vyhlá‰ena
v˘znamn˘m krajinn˘m prvkem
a kaple je jiÏ od 60.let minulého
století na seznamu kulturních pa-
mátek. V tomto roce vûnujeme této
lokalitû zv˘‰enou pozornost
a v rámci environmentální v˘chovy
a osvûty, za finanãní podpory
Jihomoravského kraje, jsme ve
spolupráci se sdruÏením Vatra pfii-
pravili nové texty na informaãní ta-
bule a do propagaãních materiálÛ.
Texty vysvûtlují, co to je v˘znamn˘
krajinn˘ prvek a jak se zde mají 
obãané chovat. Nechybí v nich ze-
mûpisné údaje, geologické, bota-
nické a zoologické zajímavosti 
okolí a popis kaple a její historie. 

JiÏ na závûr ‰kolního roku Vatra
uspofiádala u Otylky soutûÏní a zá-
bavnou akci, kaÏd˘ úãastník si mohl
zasoutûÏit a zahrát rÛzné hry. V ne-
dûli 3. srpna se uskuteãnila u kaple
bohosluÏba k 10. V˘roãí její opravy.
Poutníci, dospûlí i dûti, mohli u
kaple posedût na opraven˘ch laviã-
kách. PouÈ ke kapli byla souãasnû
i 10. roãníkem Pochodu po stopách
Pátera ·evãíka. Mûsto Boskovice
vyhlásilo také v˘tvarnou soutûÏ
Krajina u Otylky m˘ma oãima, kte-
rá potrvá do konce prázdnin.
Zájemci o soutûÏ - dûti, mládeÏ i do-
spûlí – najdou podrobné informace
na www.Boskovice.cz. V˘stava ob-
rázkÛ bude zahájena vernisáÏí 10. 9.
2014 v Muzeu Boskovicka.

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka

V nedûli 27. ãervence probûhlo deváté
zámecké ‰ermování v zahradû boskovic-
kého zámku. V pohádkovém pfiedstavení
s názvem  „Pohádka o bezedné truhle 

aneb Borisova volba”  nám pfiedvedli své
rytífiské umûní herci z Divadelní a ‰er-
mífiské spoleãnosti GONFANON. 

Text a foto: Lucie Meluzínová 

U kaple sv. Ot˘lie to Ïije

Pohádka v zámecké zahradû
3. srpna se u kapliãky se‰lo na 150 poutníkÛ.

·ermífii GONFANONu v akci.
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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

Pane Janíku, komu mÛÏete doporu-
ãit pfiechod k tarifÛm TOPTELU?

KaÏdému, kdo nechce zbyteãnû platit
za sluÏby, které nevyuÏije. V souãasné
dobû se operátofii pfiedhání v nabídce
super tarifÛ se spoustou voln˘ch minut
i SMS. Pfii detailnûj‰ím propoãtu v‰ak
uÏivatel zjistí, Ïe volání není zdaleka
tak v˘hodné, jak se pÛvodnû zdálo.
Mnozí zákazníci je‰tû v nedávné dobû
platili za „neomezené”  volání ãástky
blíÏící se 2 tisícÛm; nyní, kdyÏ jim hlav-
ní operátofii cenu sníÏili na napfiíklad
700 Kã, jsou spokojeni a vÛbec je nena-
padne, Ïe tfieba stále platí zbyteãnû
moc, Ïe by mohli v‰echny své hovory
uskuteãnit s vût‰í úsporou.  

Vy máte tarify postavené jinak?
Pfii tvorbû na‰í souãasné nabídky

jsme dbali na to, aby si mohl vybrat 
opravdu kaÏd˘ podle sv˘ch skuteãn˘ch
potfieb. Variabilní tarify neh˘fií obrov-
sk˘m mnoÏstvím voln˘ch minut, zato
jsou postaveny tak, Ïe i po jejich provo-
lání platíte stále v˘hodnou cenu.
Detailní cenov˘ pfiehled najdou zájemci
na webové adrese: www.toptel.cz.

Hovofiili jsme zatím o mobilních tari-
fech, pokud by mûl nûkdo zájem o pfied-
placenou kartu, vyhovíte mu také?

Na‰í hlavní nabídku tvofií pau‰ální tarify, ale
pokud bude zájem o pfiedplacené sluÏby, jsme
pfiipraveni takovou sluÏbu nabídnout také.
Cenovû v‰ak není tak v˘hodná jako pau‰ál.

Jaké pokrytí signálem nabízíte jako
virtuální operátor?

Nabízené sluÏby jsou poskytovány
na technologii T-Mobile, takÏe pokrytí
i technické zaji‰tûní sítû je shodné jako
u tohoto velkého operátora.

Je moÏno k vám pfiejít se stávajícím
mobilním ãíslem?

Staãí tento poÏadavek uvést pfii ob-
jednávce a pfienos ãísla zajistíme.

Kam se mají obrátit zájemci o sluÏ-
by TOPTELU?

SluÏby je moÏno objednat pfies formuláfi
na na‰ich stránkách www.toptel.cz, na telefo-
nu 515 550 880, pfiípadnû nav‰tívit na‰i kan-
celáfi na adrese: Dr. Svûráka 13, Boskovice.

Pane Janíku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

za velmi pfiíjemn˘ mûsíãní pau‰ál mají
dal‰í jednotky za rozumnou cenu.

Nûktefií operátofii nabízí volné volání
do vlastní sítû, je u TOPTELU také tato
moÏnost?

Ano, a není tfieba mít zaplacen˘ super-
tarif za napfiíklad 700 Kã. Pokud chce 
nûkdo tuto sluÏbu u nás vyuÏít, tak staãí,
kdyÏ si k nûkterému z bûÏn˘ch tarifÛ do-
platí 129 Kã mûsíãnû. V̆ hodné to je tfieba
pro rodinu, partu, nebo malou firmu, jejíÏ
ãlenové jsou v‰ichni u TOPTELU a mo-
hou pak navzájem klábosit neomezenû.

Jak fie‰íte cenu za mobilní data?
Opût necháváme na zákazníkovi, aby si

zvolil variantu podle jeho skuteãné potfieby;
k tarifu si mÛÏe zakoupit mobilní data od
FUP 50 MB, do FUP 1500 MB - od 49 Kã
do 369 Kã. Pfiípadnû lze vyuÏít tarif TOP
299 za 299 Kã, kter˘ obsahuje 150 voln˘ch
minut a 50 SMS a navíc 300 MB dat.

Je moÏno u TOPTELU získat s mobil-
ním tarifem také pevnou linku?

Ano, i tuto telekomunikaãní kombi-
naci nabízíme.

MÛÏete uvést pfiíklad? 
Tarif TOP 199 stojí 199 Kã mûsíãnû,

máte k dispozici 200 voln˘ch minut do
v‰ech sítí a po jejich provolání platíte
1,49 Kã za minutu do v‰ech sítí. V tom-
to tarifu je také 20 voln˘ch SMS a po
jejich vyuÏití stojí SMS opût 1,49 Kã.
Je tedy zfiejmé, Ïe u‰etfií ti, ktefií pravi-
delnû netelefonují zbyteãnû dlouho, ale
zároveÀ, pokud potfiebují volat víc, tak

Vlastimil Janík.   Foto: ph

Mobilní operátor TOPTEL nabízí v˘hodné tarify
MOBIL 21 pfiímo v Boskovicích

(k
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

Firma TOPTEL Global, s.r.o., nabízí mobilní pfiipojení s v˘hodn˘mi tarify a s moÏností kombinování
s dal‰ími telekomunikaãními sluÏbami. Majitele Vlastimila Janíka jsem se zeptal:
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Divadelníci z regionu zdoko-
nalovali svÛj um v Polsku

Festival 3+1 
= festival 4 sektorÛ

V˘stava na zámku

Kapela Ta druhá pfii svém vystoupení.

Zveme v‰echny zájemce na malou
v˘stavu prací ÏákÛ Masarykovy stfied-
ní ‰koly do prostor letovického zámku.

V̆ stava je, bûhem celého léta, k vidû-
ní v místnosti s balkónem. MÛÏete zde
vychutnat i v˘hled na mûsto Letovice

a na‰i ‰kolu z „leteckého” pohledu.
Na‰i „nábytkáfii”, „truhláfii”, „sta-

vafii” a „v˘tvarnice” pfiedstavují ne-
tradiãní projekty, na kter˘ch pracova-
li v prÛbûhu ‰kolního roku se sv˘mi
odborn˘mi uãiteli. 

JiÏ patnáct˘ roãník oblíbeného festivalu
hostily Letovice v prvním srpnovém ví-
kendu. V prostorách ZU·, MKS a osvûÏu-
jícího koupali‰tû mohli náv‰tûvníci vnímat
muziku nejrÛznûj‰ích barev. V nabídce byl
jazz ale také Adam Mi‰ík nebo BSP.

Pan Palán, fieditel MKS Letovice pro
Listy regionÛ, které byly mediálním
partnerem akce, vysvûtlil symboliku ãí-
sel ve jménû festivalu. 

T¤I jsou neziskov˘ sektor (nestátní
neziskové organizace, obãané), soukro-
m˘ sektor (podnikatelé, firmy, Ïivnostní-
ci), státní správa a samospráva.

JEDNA zastupuje kulturní program
festivalu.

Festival 3+1 = místo pro setkání, na-

vázání nov˘ch kontaktÛ a prohloubení
spolupráce mezi zástupci tfií sektorÛ 
obãanské spoleãnosti v neformálním
prostfiedí kulturního komunitního festi-
valu. Cílem projektu Festival 3+1 je pro-
stfiednictvím kulturnû-spoleãenské akce
zapojit ãleny zastupující tfii sektory do
fie‰ení aktuálních problémÛ v regionu.

Jedineãnost tohoto festivalu spoãívá
v propojení kultury s prvky komunitního
Ïivota. Festival 3+1 podporuje projekty
mezinárodního kulturního dialogu a nabí-
zí prostor pro jejich prezentaci.

FotoreportáÏ z akce najdete na
www.listyregionu.cz

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Renata DaÀková

Pod zá‰titou organizace MládeÏ v akci
se do projektu Europejski MIMOchodem
zapojila i kun‰tátská skupina ochotnic-
kého divadla LMD a dal‰í divadelnû
spfiíznûné du‰e. A tak expedice vyrazi-
la vstfiíc novému dobrodruÏství aÏ do
dalekého Polska. Od poloviny prázd-
nin 31. ãervence mûli divadelníci deset
dnÛ na to, aby se seznámili s tamûj‰í

kulturou, mûsty, divadly a pod taktov-
kou profesionálního mima sehráli
vlastní inscenaci. Herci bez hranic se
nauãili mnoh˘m divadelním trikÛm,
kter˘mi se v nadcházející divadelní se-
zónû opût pochlubí. TakÏe, milí ãtená-
fii, máte se na co tû‰it!

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Jan Souãek

Z workshopu pantomimy.

Josef Zíma & ÎiÏkovanka
Petra Soviãe v CSSML

V pondûlí 23. 6. 2014 jsme v zahradû
CSSML pfiivítali vzácného hosta – zpû-
váka, herce, dabéra a moderátora pana
Josefa Zímu, kter˘ k nám pfiijel spolu
s ÎiÏkovankou Petra Soviãe s pofiadem
Sejdeme se na Vlachovce. Tento pofiad
bavil milovníky tradiãní ãeské dechov-
ky po mnoho generací a jsme tedy moc
rádi, Ïe jsme si jeho atmosféru mohli
pfiipomenout naÏivo. 

Cel˘ program zahájila a také ukonãi-
la ÎiÏkovanka Petra Soviãe, coÏ je jeden
z nejstar‰ích staropraÏsk˘ch orchestrÛ,
kter˘ letos slaví 43. sezónu. Orchestr se
nûkolikrát  zúãastnil natáãení pofiadu
Sejdeme se na Vlachovce a je drÏitelem
mnoha ocenûní za svou hudební tvorbu.
Mladého zpûváka Petra Soviãe, kter˘ je
kapelníkem ÎiÏkovanky posledních pût
let, v˘bornû doplÀovala neménû vitální
paní Alena Mravcová a spoleãnû jim to
moc pûknû zpívalo. Uprostfied pofiadu
vystoupila hvûzda, kterou v‰ichni poslu-
chaãi netrpûlivû oãekávali. Pan Josef
Zíma s námi strávil témûfi tfiiãtvrtû hodi-
ny a jeho pfiítomnost si v‰ichni evidentnû

uÏívali. I pfies seniorsk˘ vûk ãi‰í z pana
Zímy stále velká radost ze Ïivota, opti-
mismus a dobrá nálada. Mnoho na‰ich
uÏivatelek potû‰il úsmûv pana Zímy,
kter˘ je pofiád tak vesel˘, nemûnn˘ a pro
nûj tolik charakteristick˘. Sly‰et jsme
mohli známé „hitovky”, které pan Zíma
prokládal mil˘m povídáním rÛzn˘ch his-
torek. Kapelník povzbuzoval publikum
ke spoleãnému zpûvu a fiada divákÛ 
opravdu neváhala a zapojila se – zahra-
dou se nesly písnû jako napfi. Pfies dvû
vesnice, Od Tábora aÏ k nám, Zbraslavská
a nesmûla chybût ani ·koda lásky ãi
Zelené háje. Náv‰tûva této v˘znamné 
osobnosti byla jistû velk˘m zpestfiením
pro v‰echny uÏivatele CSSML i ostatní
posluchaãe a vûfiíme, Ïe si odnesli siln˘
kulturní záÏitek. Na závûr bychom rádi
podûkovali Mûstskému kulturnímu stfie-
disku Letovice, které celou akci organizo-
valo a díky pûknému poãasí mohlo CSS-
ML poskytnout prostory k její realizaci. 

Za zamûstnance CSSML 
Andrea Knödl

Foto: archiv CSSML

Pan Josef Zíma pfii svém vystoupení.
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JelikoÏ jsem nespavec, vidûl jsem poprvé
závod draãích lodí na sportovním kanále
v televizi. V té dobû bylo mistrovství svûta
v Raãicích na kanále. A velice se mi to líbi-
lo, fiíkal jsem si, Ïe by nebylo ‰patné, kdyÏ
máme v Letovicích pfiehradu, tento závod
pfiivést sem. Po pÛl roce jsem se dopídil
k panu Janeãkovi, kter  ̆ je viceguvernér
Draãích lodí. Po domluvû se podafiilo udûlat
v Letovicích nult  ̆roãník. Popisuje historii
závodu starosta mûsta Letovice a patron
Draãích lodí pan Vladimír Stejskal.

PoloÏila jsem panu Stejskalovi je‰tû
pár otázek:

Pane Stejskale, kolik let jste patro-
nem závodÛ?

Draãí závod je moje dítû. Závody le-
tos budou probíhat ãtvrt˘m rokem.

Jak˘ byl nejvût‰í a nejmen‰í poãet
náv‰tûvníkÛ? 

UÏ v nultém roãníku bylo asi dvacet
posádek. Loni 60 posádek, coÏ je maxi-
mum. Myslím, Ïe právû loni byla nejvût-
‰í náv‰tûvnost, má to stoupající tendenci.

Popi‰te ãtenáfiÛm prosím prÛbûh zá-
vodÛ Draãích lodí. 

Posádka se zaregistruje a zaplatí popla-
tek 4 000 Kã. V pátek je povinn˘ trénink.
Loì se skládá z 21 ãlenÛ posádky, z toho
musí b˘t 4 Ïeny. Kormidelníka dodáváme
my. Skloubit 21 lidí, aby táhlo za jeden
provaz, se musí vyzkou‰et. V pátek je po-
vinn˘ trénink, pÛl hodiny lodû jezdí cviãnû

kapacita je dostaãující. Náv‰tûvníci se mohou
ubytovat i v Orlím hnízdû.

Kde je‰tû se závody Draãích lodí jezdí? 
Je asi 12 míst v âR. Napfiíklad Slezsk˘

pohár, Berounsk˘ drak, T˘n nad Vltavou
(pozn. redakce). Dnes se jezdí i v padesá-
ti metrov˘ch bazénech. Lodû jsou men‰í
a pfietlaãují se v pádlování asi o dva met-
ry. Chtûli jsme to vyzkou‰et na koupali‰-
ti, ale nikdo se nepfiihlásil.

Vlastní Letovice lodû?
Asociace Draãích lodí pÛjãuje lodû.

Chtûli jsme si jednu koupit, ale neby-
la volná. Nûjakou opotfiebovanou má-
me v plánu na pfiehradu dostat. Názvy
lodí jsou nejrÛznûj‰í, napfiíklad
Serepes, Bota, Artíci, Allstar team.
Úãastní se i hasiãsk˘ a uãitelsk˘ sbor,
dodává s úsmûvem Stejskal.

Jak˘ máte vzkaz pro náv‰tûvníky? 
Vstupné nevybíráme, parkovné na den

je 20 Kã. Vefiejnost se mÛÏe podívat v pá-
tek na trénink a v sobotu na hlavní závod,
kde bylo vloni pfies 4000 lidí. Pfiehrada
bude hostit i leteckého akrobata pana
Bagára. Dûláme to pro pobavení regionu.
Tû‰íme se na vás ve dnech 22. a 23. srpna,
dodal starosta pfii rozhovoru.

Odmûnou bude jistû krásné poãasí
a úspû‰n˘ dal‰í roãník. 

Pane Stejskale, dûkuji za rozhovor
Izabela ·tûpánková 

po pfiehradû, kormidelník uãí posádku
pádlovat podle toho, jak bubnuje. V sobo-
tu probûhne rozlosování. KaÏdá loì má
svoje ãíslo. Vzdálenost tratû je 200 m
sprint a 1000 m ve tvaru ãtverce. ¤íkám
tomu honící pes. Po 10 vtefiinách vyjíÏdí
dal‰í loì a vy vidíte soupefie pofiád pfied
sebou, tak se snaÏíte neustále makat, 
abyste je pfiedjel. TakÏe mÛÏeme fiíct, Ïe
i ten kilometr se jede sprintem. KaÏdá loì
má svÛj stan i obãerstvení. Naskytne se
nám tak zajímav˘ pohled na pfiehradu
v obleÏení. V sobotu veãer je závûreãné

vyhodnocení. Závodníky ãeká jenom tvrdá
práce na lodi. První tfii získají pohár a di-
plom. Humornû doplnil organizátor.

MÛÏeme tam potkat olympioniky? 
Urãitû tady bude volejbalov˘ mistr

z Francie, zároveÀ rodák z Letovic
David Koneãn˘. Loni jsme mûli poprvé
mezinárodní náv‰tûvu. Závody byly po-
v˘‰eny o posádku z Polska. 

Jaké jsou moÏnosti ubytování? 
Ubytování není vÛbec problém. Letovická

ZÁVODNÍCI VE JMÉNU DRAKA

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.

také na 

najdete
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V loÀském roce se rozhodl zakladatel fir-
my Josef Vrba senior ukonãit svou úãast ve
vedení spoleãnosti VRBA, s.r.o. a pfiedat za-
vedenou firmu své rodinû. Na zaãátku roku
2014 se spoleãnost VRBA, s.r.o., v rámci
zahájené reorganizace slouãila s divizí sprá-
vy nemovitostí spoleãnosti TEPLO T, s.r.o.,
vedenou Ing. Josefem Vrbou juniorem, kte-
rého jsem poÏádal o krátk˘ rozhovor:

Pane Vrbo, mÛÏete prosím popsat zmû-
ny, ke kter˘m dochází ve Va‰í firmû v po-
slední dobû?

Fúzí vznikla firma VRBA správa nemovi-
tostí s.r.o., která se specializuje na ãinnost
spojenou se správou domÛ, bytÛ i nebytov˘ch
prostor s portfoliem více neÏ 3 500 bytov˘ch
jednotek v Bílovicích nad Sv., Adamovû,
Blansku, Ti‰novû, Skalici nad Sv. a dal‰ích
obcích na sever od Brna. Dále vznikla z pÛ-
vodní stavební divize spoleãnost Cergomont
s.r.o., která se zab˘vá stavebnû technick˘mi
montáÏemi a ãinnostmi v oblasti realizace
pfiedev‰ím energetick˘ch staveb.

Díky slouãení úspû‰n˘ch firem se roz-
‰ífiila územní pÛsobnost spoleãnosti VRBA
správa nemovitostí; mÛÏete zmínit, komu
jsou sluÏby spoleãnosti urãeny?

pfiedpisÛ plateb pro jednotlivé uÏivatele za
energie, sluÏby, nájemné, uÏívání spoleã-
n˘ch ãástí nemovitosti, platby do fondu 
oprav atd., vãetnû detailního vyúãtování.
Dále zastupování pfii pfiedávání a nájmech
bytÛ, nebytov˘ch prostor a objektÛ, ekono-
mick˘ management vãetnû plánování inves-
tic a oprav. V této oblasti máme ke zpraco-
vání údajÛ k dispozici nejmodernûj‰í soft-
ware s moÏností mnohoãetn˘ch v˘stupÛ.

V rámci inÏen˘rské ãinnosti zaji‰Èuje-
me vypracování návrhÛ a projektÛ aplika-
ce úsporn˘ch technologií pro v˘robu tepla
a elektrické energie, pfii revitalizaci objek-
tÛ, energetické poradenství (energetické
‰títky, energetické audity) a dále poraden-
ství v oblasti financování s vyuÏitím dota-
cí ze strukturálních fondÛ EU. 

Kam se mají zájemci o tyto sluÏby obrátit?
Ve‰keré kontaktní informace na na‰e

provozovny v Blansku i v Ti‰novû jsou 
umístûny na na‰ich webov˘ch stránkách
www.vrba.cz. Zde jsou zvefiejnûny i dal‰í
informace o sluÏbách poskytovan˘ch spo-
leãností VRBA správa nemovitostí s.r.o.

Pane Vrbo, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek

potfiebovat; kaÏd˘ si mÛÏe vybrat rozsah
sluÏeb podle sv˘ch potfieb a jsem pfiesvûd-
ãen, Ïe kaÏdému zákazníkovi jsme schop-
ni sestavit na míru kombinaci sluÏeb, 
která mu pfiinese skuteãnou pfiidanou hodno-
tu, tj. úsporu provozních nákladÛ souãasnû
se zv˘‰ením uÏivatelského komfortu.

Technická správa pfiedstavuje zaji‰tûní
údrÏby, revizí technick˘ch zafiízení, 
vedení technické evidence domÛ, bytÛ
a nebytov˘ch prostor, úklidové sluÏby
spoleãn˘ch prostor domÛ vã. zimní údrÏ-
by, kompletní servis otopn˘ch soustav
a rozvodÛ teplé vody, cejchování vodomû-
rÛ, mûfiiãÛ tepla a dal‰í sluÏby dle pfiání
majitele. Poskytneme také poradenství
v oblasti financování rekonstrukcí a oprav
(Zelená úsporám II, úvûrové zdroje).

Samozfiejmostí je zaji‰tûní ve‰ker˘ch 
oprav systémÛ vytápûní, plynov˘ch zafiíze-
ní, elektroinstalací, rozvodÛ vody a odpadÛ,
vãetnû havárií, vlastními pracovníky
a v dal‰ích oblastech (v˘tahy, antény, apod.)
prostfiednictvím na‰í sítû smluvních partne-
rÛ. Havarijní sluÏby poskytujeme nepfietrÏi-
tû po cel˘ rok i mimo pracovní dobu; na‰i
klienti mohou vyuÏívat sluÏby energetické-
ho dispeãinku a zákaznického centra. 

V oblasti ekonomického servisu se jedná
o vedení úãetnictví vãetnû vypracování

Na‰imi klienty jsou pfiedev‰ím bytová druÏ-
stva, spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek,
municipality a spoleãnosti vlastnící soubory
nemovitostí. V ‰ir‰ím pojetí pak vlastnû kdo-
koliv, kdo potfiebuje zajistit potfiebn  ̆servis pro
provoz nemovitostí, aÈ uÏ bytov˘ch domÛ, ãi
jin˘ch bytov˘ch a nebytov˘ch prostor.

V jakém rozsahu tyto sluÏby zaji‰Èujete?
Nabízíme komplex technického a eko-

nomického servisu, tedy v‰e potfiebné, co
majitel mÛÏe pro správu sv˘ch nemovitostí

Ing. Josef Vrba.

Spoleãnost VRBA, s.r.o.
- správa nemovitostí -

(k
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

Spoleãnost VRBA, s.r.o. vznikla v roce 1992; jiÏ od zaloÏení poskytovala ‰irokou paletu sluÏeb v oblasti zaji‰tûní provozu bytov˘ch domÛ a dal‰ích ne-
movitostí. Zaji‰Èovala potfiebné technologie, servis, dodávky tepla, stavebnû montáÏní ãinnost a samotnou správu objektÛ. Svou ãinností záhy vstoupila do
povûdomí obyvatel vût‰í ãásti okresu Blansko a dal‰ích oblastí na sever od Brna. Dodávala také stavby a technologie zákazníkÛm mnohem vzdálenûj‰ím;
jednalo se pfiedev‰ím o stavebnû technologické úpravy a revitalizace budov. Díky stále vût‰ímu rozsahu ãinností byly postupnû jednotlivé aktivity pfievá-
dûny do specializovan˘ch souãástí spoleãnosti. âinnost spojenou s v˘robou a rozvodem tepla pfievzala spoleãnost Zásobování teplem. 
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Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘-
robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kufiimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûfien˘ na kabelo-
vou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Kontaktujte personální oddûlení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kufiim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz

Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pfiíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující

spoleãnosti
• práce v ãistém a pfiíjemném prostfiedí moderního

závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pfiímo pfied závodem s velmi

dobr˘m spojením

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME 
NOVÉ ZAMùSTNANCE

• OPERÁTOR •
• SE¤IZOVAâ LISOVNY PLASTÒ •
• NÁSTROJA¤ LISOVNY PLASTÒ •

Festival Mozartovy dûti pofiádá Filharmonie Brno ve spoluprá-
ci se základními umûleck˘mi ‰kolami v rámci festivalu zábavy
Brno - mûsto uprostfied Evropy. Projekt si klade za cíl nalákat do
fantastického svûta hudby dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií; dává
prostor nadan˘m ÏákÛm ZU· vystoupit na pódiích v centru Brna
pfied zraky tisícÛ posluchaãÛ. Také chce pomoci tûm nejmen‰ím
v rámci profesionálnû veden˘ch dílniãek nalézt své vlastní hu-
dební schopnosti a cítûní, zkrátka objevit své vlastní hudební já.

Orchestr ZU· Boskovice na námûstí Svobody v Brnû.
Foto: Michaela Vymazalová

V rámci jubilejního 5. roãníku festi-
valu Mozartovy dûti se uskuteãnila uni-
kátní akce. Díky ní se nejlep‰í studenti
základních umûleck˘ch ‰kol z celé
Moravy stali poprvé v historii ãleny
profesionálního orchestru a spolu s br-
nûnsk˘mi filharmoniky odehráli velk˘
symfonick˘ koncert. Filharmonie Brno
se pfiedstavila v první pÛli koncertu
skladbami Bedfiicha Smetany Z ães-
k˘ch luhÛ a hájÛ a Tarasem Bulbou od
Leo‰e Janáãka. V druhé pÛli vystoupili
filharmonici spoleãnû s témûfi 40 mla-
d˘mi „Mozarty” ze základních umûlec-
k˘ch ‰kol a zahráli Symfonii ã. 9
e moll op. 95 „Z Nového svûta” od
Antonína Dvofiáka. Proã právû tato
skladba? MoÏná proto, Ïe kdyÏ 21. ãer-
vence 1969 ãlovûk poprvé sestupoval
na povrch mûsíce, hrála mu k tomu ães-
ká hudba – Dvofiákova Novosvûtská
symfonie. Na palubu Apolla 11 ji vzal
jeden z kosmonautÛ. 

V leto‰ním roce reprezentovali
mûsto Boskovice na festivalu mladí 
umûlci z na‰í ZU·. JiÏ od kvûtna se
Ïáci se sv˘mi profesionálními kolegy
postupnû sehrávali a pfiipravovali se
na unikátní koncert, kter˘m vyvrcho-
lil jubilejní 5. roãník festivalu
Mozartovy dûti.

21. ãervna 2014, kdy probíhal
Den evropské hudby, se na námûstí
Svobody v Brnû rozehrál orchestr
sloÏen˘ z ÏákÛ ZU· Boskovice pod
vedením Martina Krajíãka. Orchestr

byl ve skvûlé formû po t˘denním
soustfiedûní v Chorvatsku a v‰ech 25
úãinkujících hráãÛ vãetnû dirigenta
odvedlo v˘born˘ v˘kon pfied zapl-
nûn˘m námûstím Svobody. Velkou
posluchaãskou pozornost získala
i hudební skupina PruÏiny ze ZU·
Boskovice, která vystoupila v prÛ-
bûhu koncertu.

Pod taktovkou dirigenta Aleksandara
Markoviãe se v Janáãkovû divadle
v nedûli 22. ãervna 2014 odehrál jedi-
neãn˘ umûleck˘ záÏitek, kter˘ poslu-
chaãi odmûnili velk˘m nad‰ením a nû-
kolikaminutov˘m potleskem ve stoje.
Na‰e mûsto reprezentoval na slavnost-
ním závûreãném koncertû klarinetista
Tomá‰ Mosler, student  2.roãníku, II.
stupnû ZU· Boskovice, ze tfiídy Z.
Jindry. 

Mladí „Mozarti” se pak spojili s fil-
harmonií je‰tû jednou; s Janáãkovou
filharmonií Ostrava odehráli 26. ãervna
spoleãn˘ koncert na severu Moravy.
Program koncertu se v první polovinû
li‰il, Janáãkova filharmonie Ostrava se
pfiedstavila Janáãkov˘mi La‰sk˘mi
tanci. V druhé pÛli opût pfiisedli do fiad
filharmonie vybraní studenti základ-
ních umûleck˘ch ‰kol. Provedení
Symfonie ã. 9 e moll Antonína
Dvofiáka pod taktovkou Stanislava
Vavfiínka bylo opravdu vynikající a zá-
vûreãn˘ aplaus se konal opût ve stoje.

Martin Krajíãek, ZU· Boskovice

Mladí hudebníci ze ZU·
Boskovice na festivalu 

MOZARTOVY DùTI
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Pan âern˘ z Blanska jisto jistû miluje vÛni benzínu a motorového oleje. Jak jinak si vysvûtlit jeho
lásku (kromû lásky k pfiítelkyni, samozfiejmû) a to ãervenou ‰kodovûnku 100. S tímto autíãkem pan
âern˘ brázdí silnice Evropy. Listy regionÛ se pana âerného zeptaly na pár zajímav˘ch otázek.

·KODA 100 Z BLANSKA BRÁZDÍ
EVROPSKÉ SILNICE

Co Vás, pane âern˘ dovedlo k nápa-
du se ·kodou 100 procestovat Evropu?
A kam vedla va‰e první cesta? 

Nápad zaãít cestovat po Evropû se zrodil
v roce 2011, kdy jsme se rozhodli s kama-
rády zúãastnit se srazu automobilÛ ·koda
v Holandském mûsteãku Purmerend. Tehdy
jsme museli urazit vzdálenost 2 333 km. Pfii
cestû tam jsme poznali velkou pfiízeÀ nû-
meck˘ch i holandsk˘ch fiidiãÛ. Cestu zpût,
kterou jsme si prodlouÏili o zastávku v
nûmeckém mûstû Seinsheim, kde jsme nav-
‰tívili technické muzeum, nám zpfiíjemnil
obdiv náv‰tûvníkÛ muzea, ktefií si na‰i ‰ko-
dovûnku fotili. Po cestû domÛ jsme se do-
hodli, Ïe tato cesta není poslední. 

Pfiedstavte nám prosím Vá‰ stroj.
VÛz, ve kterém jezdím je ·KODA

100 z roku 1976. Dostal jsem ji od prv-
ního majitele v roce 2008, kter˘ ji jiÏ ne-
chtûl vyuÏívat. Vût‰ina souãástí vozidla
jsou pÛvodní. 

Jezdíte sám nebo máte svÛj t˘m?
Jezdíme spolu s kamarády. DÛleÏité je,

aby byla dobrá nálada i v situacích, které
vám cesta pfiichystá. ProtoÏe pro nás není
dÛleÏit˘ cíl, ale cesta, která je asi tak dva-
krát aÏ tfiikrát del‰í neÏ moderními vozy,
a proto potfiebujete dobr˘ kolektiv. 

Kde jste uÏ v‰ude byli?
Prozatím jsme procestovali Nûmecko

Holandsko a Francii.

Va‰e nejdel‰í cesta?
Nejdel‰í cestu jsme uskuteãnili letos

v období 10. aÏ 17. ãervna do Francie, kde
jsme procestovali pobfieÏí Normandie.
Ujeli jsme 4 211km. 

Mûli jste nûkdy na autû bûhem cesty
poruchu?

Poruchy na voze jsou jedna z vûcí,
která vytváfií kouzlo cestování ·kodou
100. Dá se fiíct, Ïe kaÏdou chvíli oãeká-
váte, co vás je‰tû mÛÏe pfiekvapit. 

·kodovka má své kouzlo v umûní vy-
dávat rÛzné zvuky, které se mûní a tak se
ãlovûk diví co to je zase za nov˘ zvuk.

„Nejãerstvûj‰í poruchy na voze jsme
zaÏili pfii na‰í leto‰ní cestû do Francie”.
V den odjezdu jsme zjistili závadu na
spojce. Ta se nám povedla ãásteãnû vy-
fie‰it, tak jsme nakonec vyrazili o nûco
pozdûji, neÏ jsme naplánovali. Se za-
stávkami v Praze a v Plzni jsme se pfii-
blíÏili nûmeck˘m hranicím. Nûmecko
nás pfiivítalo velice nemile. Kolem tfietí
hodiny ranní chvilku po tankování, ‰la
teplota motoru velice nahoru ãekali jsme
na sjezd z dálnice. Ten na‰tûstí nebyl tak
daleko. Ve chvíli, kdy jsme zastavili,
mnû to bylo jasné. Praskla hadice od
vodního ãerpadla, tudíÏ se motor nemo-
hl vÛbec chladit a skoro v‰echna voda
z chladícího systému nám vytekla. No
a ta co nevytekla, se v pfiehfiátém moto-
ru zmûnila na páru a v klidu fuãela ven.
Problém nastal ve chvíli, kdy jsem zjis-

a praskla nám hadice od chlazení. No,
a Ïe potfiebujeme hadici co má prÛmûr
48 mm a pfii hledání nám nabídli pití
a kávu. Po hodinû hledání nám donesl
hadici, fiíkal nevím z ãeho je, asi Superb
ale je 38 mm. KdyÏ jsme mu fiekli, Ïe
jsme chtûli 48 mm, tak se pousmál a
fiekl nemám. Ale tuhle si mÛÏete nechat
zadarmo. Tak jsme podûkovali, vzali si
hadici, která byla mála, ale zadarmo
a vyrazili jsme do muzea. Po muzeu
jsme vypustili z chladiãe sodovku a vy-
táhli termostat, aby motor byl o nûco
studenûj‰í. A ‰lo se koneãnû po dvou
dnech spát. Ne na dlouho, protoÏe jsme
potfiebovali vyrazit kolem pÛlnoci smûr
PafiíÏ. V ãas jsme vyrazili na cestu.
Hlídajíc tepotu jsme uhánûli na‰í sedm-
desáti kilometrovou rychlostí k PafiíÏi.
BohuÏel, po cestû jsme se zaãaly oz˘vat
divné zvuky z pfievodovky. Zastavili
jsme a zjisti, Ïe nám zaãal téct pfievodo-
v˘ olej. Problém byl na loÏisku v pfievo-
dovce, díky kterému se po‰kodilo gufe-
ro. BohuÏel tuto závadu jsme nemohli
vyfie‰it na místû a tak jsme pokraãovali
dál. HÛrá PafiíÏ.

Co jste zaÏili na sv˘ch cestách nejve-
selej‰ího?

Dá se fiíct, Ïe nejveselej‰í je, kdyÏ nás
doveze tam i zpût. 

Kam se chystáte pfií‰tû?
Pfií‰tí rok se chystáme do Norska

nav‰tívit na‰eho kamaráda, kter˘ se
tam pfiestûhoval. 

Pane âern˘, dûkuji Vám za rozhovor
a do dal‰ích cest Vám pfieji hodnû uje-
t˘ch kilometrÛ bez vût‰ích závad. 

Povídání o leto‰ní cestû do Francie
si mohou ãtenáfii ListÛ regionÛ pfie-
ãíst na na‰ich webov˘ch stránkách
www.listyregionu.cz.

Renata Kuncová Polická.

til pfiesné místo, kde hadice praskla.
Samozfiejmû jsme mûli sebou hadic dost,
ale tuto ne. Klasika. Poãkali jsme, aÏ
motor pfiestane zufiivû chrlit páru a pus-
tili se do opravy. Náfiadí, které jsme si
sebou vzali bylo uloÏeno u rezervy na
dnû kufru. Tak jsme zaãali postupnû vy-
kládat v‰echny vûci z kufru. A první 
oprava na cestû mohla zaãít. Hadici jsem
ãásteãnû zkrátil, ale pfii bliÏ‰ím prohléd-
nutí jsem zjistil, Ïe je velice stefielá.
Jediné nouzové fie‰ení bylo hadici omo-
tat izolepou. Dal‰í dÛvod, toho proã
praskla, byl ten, Ïe motor mûl vût‰í te-
potu neÏ by mûl mít. KdyÏ jsem hadici
vrátil zpût, nastal dal‰í problém. Nemûli
jsme ani kapku destilované vody. Tak
nezbilo nic jiného, neÏ pouÏít sodovky
co jsme si koupili v Praze. Naskládali
jsme vûci zpût do kufru a dohodli se, Ïe
se pokusíme dojet do Speyeru, kam nám
zb˘valo urazit je‰tû 200 km. Aby jsme 
udrÏeli motor chladnûj‰í, zapnuli jsme
na plno topení. Nad ránem jsme dorazili
do Speyeru, kde jsme hledali prodejnu
s náhradními díly. Na‰li jsme firmu pro-
dávající autodíly, ale samozfiejmû hadici
nemûli, ale mûli destilovanou vodu.

A odkázali nás na Autosalon ·kody, kte-
r˘ byl jen kousek vedle. Ve ·kodovce se
nás ujal nûjak˘ manaÏer, kterému jsme
vysvûtlili, Ïe jedeme Stovkou do Francie

· 100 pana âerného hrdû zaparkovaná pod Eiffelovou vûÏí.

Známá Omaha Beach v Normandii ve Francii. I sem ‰kodovka dojela.
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UNIVERZÁLNÍ ENERGIE REIKI,
harmonizace ãaker, odvádûní zbloudil˘ch 

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

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO !
Vyplácení z vlastních zdrojÛ od více 

vûfiitelÛ, Registr a exekuce nyní       
nevadí - OSVâ i bez daÀ. pfiiznání.
Konzultace na tel.: 739 066 462.

Nevoláte nikdy na 900...

HLEDÁM MASÉRKU,
nehtafiku, pedikérku nebo kosmetiãku

do zrekonstruovan˘ch prostor 
v Blansku. Tel. 606 807 204.

NABÍZÍM KOSMETICKÉ SLUÎBY
+ SONOFORÉZU 

s 10% prázdninovou slevou. 
Studio VISAGE - Iva Koutníková,

Blansko -  tel.:  774 355 272

NEXT REALITY - RK 
s osobním pfiístupem

máme pro vás nejlep‰í nabídku 
na koupi i prodej nemovitosti, 
vyfie‰íme financování nákupu 

- tel.: 777 33 49 49, 
e-mail: stepan.bahelka@nextreality.cz

PRODEJNA UâEBNIC NA NOVÉ ADRESE:
Sadová 738, Boskovice (naproti Domu

pro seniory, ulice nad horní autobusovou
zastávkou na Sokolské ulici). 

Tel.: 776 150 399, 
www.ucebnice-knihy-boskovice.cz, 

e-mail: L.vitovska@seznam.cz

ZAKÁZKOVÁ V¯ROBA PEVN¯CH 
A NEVRZAJÍCÍCH LÒÎEK

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

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

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

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

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

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

➨ Prodám chatu (12 m2, nezafiízená) 
se zahradou (414 m2, elektfiina a voda pfiivedena
k pozemku) na velice klidném, odlehlém místû ve
Svino‰icích u Brna. Vhodná pro ty, co vyhledávají
odpoãinek od ruchu velkomûsta v klidu a soukromí.
Zahrada je na vyv˘‰eném místû ve svahu, oriento-
vána na jihov˘chod, s nádhern˘m v˘hledem do za-
lesnûného okolí. K oplocenému pozemku v osob-
ním vlastnictví vhodnému k rekreaci, zahrádkafiení
i houbafiení pfiiléhá les, louka a dal‰í zahrada.
Dojezd do Brna a Moravského krasu je cca 20 min.
Bez úãasti RK. Dal‰í info a foto na e-mailové adrese
info@salonrischa.cz.
➨ Prodám zvlhãovaã vzduchu, málo pouÏívan˘,
vhodn˘ pro miminka a alergiky. Pofiizovací cena
3.000 Kã, nyní 500 Kã. Tel.: 774 741 734.   
➨ Prodám bez RK 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 rekonstrukci - za-
teplení, stoupaãky, plastová okna. Je zde pfiípojka
spoleãné antény a internetu. K bytu náleÏí spíÏka
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 19 000 Kã,
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 Fiat Punto, nová STK, 
EKO zaplaceno, pûtidvéfiové, rok 95, najeto 165 000
km, za 17tis. Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ 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 1 000 litrovou nádrÏ na vodu
plastovou – tzv. IBC kontejner. Je jako nová, na pla-
stové paletû, nemusí se tedy ãistit od nafty, oleje
a pryskyfiic – to jsou peníze utracené navíc. Cena 
2 000 Kã, váha 80 kg, za‰lu foto, mohu dovézt – po
okolí Blanska zdarma. Tel.: 603 293 707, e-mail:
fa.svoboda@email.cz.
➨ Prodám kombinovan˘ univerzální 
‰evcovsk˘ stroj vãetnû dokumentace, TYP 6058,
v˘robce Kovo Bzenec. K tomu zdarma ‰icí ‰evcov-
sk˘ stroj. Cena dohodou, tel.: 739 066 462.
➨ Prodám válendu s úloÏn˘m prostorem. 
PÛvodní cena 2 300 Kã, nyní za 1 000 Kã. 5 km od
Boskovic, tel.: 733 508 250. 
➨ Prodám svûtl˘, le‰tûn˘ konferenãní stolek 
96 x 50 cm, v˘‰ka 56 cm. Cena 500 Kã, tel.: 775
991 148. 
➨ Prodám nové, levé pokojové dvefie prosklené,
‰. 80 cm, barva WENGE. Cena 800 Kã, tel.: 775
991 148. 
➨ Prodám talífi do mikrovlnné trouby
prÛmûr 28 cm. Cena 200 Kã, tel.: 775 991 148. 
➨ 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

➨ Hledám dlouhodob˘ podnájem v Blansku
nejlépe na Severu, 2+kk, 2+1 max. do 8000 Kã mû-
síãnû vãetnû. S moÏností pfiihlá‰ení k TP, od 2015 -
3 mûsíce. Email: rybackovalenka@email.cz. Jen
váÏné nabídky. 
➨ Rodina s 1 dítûtem hledá v Blansku
nejlépe na Severu, dlouhodobí podnájem s
moÏností pfiihlá‰ení TP. 2+kk, do 7000 Kã,
vãetnû. Od 4 mûsíce 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 k pronajmutí zahradu 
na slunném místû s moÏností zalévání. Okolí
Letovic nebo Boskovic. Tel.: 721 018 555.

HLEDÁM

➨ Pronajmu byt 2+1 (54 m2) po rekonstrukci 
v centru Blanska, ulice Bezruãova, 2. patro.
Nastûhování je moÏné ihned. Cena vãetnû inkasa
8.500 Kã/mûsíc. Bez úãasti RK. BliÏ‰í info na tel.:
606 631 661.
➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. âásteãnû zafiízen˘,
vlastní topení, voln˘ ihned, tel.: 607 507 157. 
➨ Pronajmu byt 2+1 stfied Blanska, 
po rekonstrukci, voln˘ 1. 9. 2014, tel. 608 351 147. 
➨ Osamûlé paní dÛchodového vûku nabízíme
pfiátelství, pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krás-
ném jednopokojovém bytû v na‰em rodinném do-
mû. Tel. 776 756 472. 
➨ Pronajmu pûkn˘ byt 2+1 v Blansku na Severu.
Byt je ãásteãnû zafiízen. Cena 8 500 Kã/ mûsíc
vãetnû inkasa. Voln˘ od fiíjna 2014. Tel.: 723
886 646.
➨ 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

➨ Ráda poznám hodného a inteligentního pána
pro krásn˘ vztah kamarádství, moÏná ãasem více.
Nehledám bohatství, co potfiebuji k Ïivotu, to
mám. Jsem S· ve vûku 43 rokÛ. Tû‰ím se na od-
povûì. 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

café Bergman
Smetanova 4 Blansko (u kruháãe pod kinem)
tel.: 604 940 541 www.cafebergman.cz

• denní menu
• rozvodové párty
• grilování na letní terase 

- trampolína pro dûti
• svatby, kfitiny, veãírky, 

oslavy

OD ZÁ¤Í DISCO VÍKENDY OLDIES 

VZPOMÍNKA

Od života nic nežádal, 
pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2014 to byly 3 roky, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

TJ Habrůvka zve všechny na tradiční Habrovské hody, které se
uskuteční v sobotu 16. srpna. Odpolední program začíná na návsi
od 15:30 čtením hodového práva, ukázkou lidových tanců (Česká
a Moravská beseda a něco navíc). Následovat bude Cimbálová
muzika Jana Opletala a od 20:00 hodová veselice při skleničce ví-
na. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Bivojanka z Jedovnic.

Příjemné prožití hodu Vám přejí stárci a stárky.

➨ Koupím ihned garáÏ v Blansku na Píseãné. 
Tel.: 606 931 795.

KOUPÍM

➨ Koupím koãárek golfové hole, 
zachoval˘ se síÈkou pod koãárkem do 1.200 Kã.
Tel.: 774 741 734.   
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, tritikále, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím palivové dfievo,
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím pfiívûsn˘ vozík za motorku
PAV 40 (41) v jakémkoliv stavu. Prosím nabídnûte.
Dûkuji, tel.: 777 334 949.
➨ 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. 
➨ Koupím chatu - chalupu, el. a voda podmínkou. 
Pûkné místo. Tel. 731 083 618. 

Pozvánka na hody
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Tímto Infinit otevfiel dosud nejvût‰í
tuzemsk˘ venkovní saunov˘ svût, kde
je moÏné si uÏít relaxaci na celkové plo-
‰e 3 500 m2. Wellness centrum Infinit
Maximus je jedineãné sv˘m zasazením
do pfiírody Podkomorsk˘ch lesÛ.
Venkovní ãástí protéká potok, podél

kterého se rozkládá saunov˘ svût s prÛ-
zraãn˘m pfiírodním jezírkem. 

V celém wellness se nachází 10 dru-
hÛ saun. Pro odpoãinek je pfiipravena
venkovní relaxaãní zóna s lehátky ke
slunûní a nová vnitfiní relaxaãní míst-
nost s krbov˘mi kamny. K obãerstvení

slouÏí fresh bar s posezením. Wellness
nabízí v cenû vstupu i vodní SPA s ba-
zénem, protiproudem, vodními atrakce-
mi a vefiejn˘m whirpoolem.

Infinit poskytuje nabídku ubytování
a wellness pobytÛ ve ãtyfihvûzdiãkovém
hotelu Maximus Resort pfiímo v místû

wellness centra.  Relaxaãní sluÏby je moÏ-
né zakoupit i formou dárkov˘ch poukazÛ
ãi firemních benefitÛ, k dispozici je debet-
ní Infinit karta, která opravÀuje ke zv˘-
hodnûn˘m cenám.

PhDr. Eva Laviãková
PR managerka

Osídlení Boskovic je nám známo
jiÏ od nejstar‰ích dob, coÏ dokazují
nejen ãetná nalezi‰tû sídli‰È, ale i pra-
vûk˘ch zbraní, keramiky a nejrÛznûj-
‰ích nástrojÛ. Pravdûpodobnû nûkdy
v 9. století si zde usídlené slovanské
kmeny vybudovaly svoji obrannou
tvrz, ze které ve 13. století vznikl ka-
menn˘ gotick˘ hrádek, sídlo pánÛ
z Boskovic. 

Známá povûst vypráví, Ïe zakla-
datelem Boskovic byl ptáãník
Velen, kter˘ v lese zachránil a poté
i pohostil zbloudilého brnûnského
kníÏete. Ten mu za jeho skutek udû-
lil boskovické panství a erb se se-
dmizub˘m hfiebenem, jenÏ Velen
poskytl kníÏeti pfii ranním ãesání.
Povûst dále praví, Ïe pfii stavbû bos-
kovického hradu si pak bos˘ Velen
zapíchl trn do nohy a zvolal: „JiÏ
nikdy nebudu chodit bosko více!”
A tak pr˘ hrad dostal jméno
Boskovice. Ov‰em jedná se pouze

o povûst, kterou nelze podloÏit his-
torick˘mi prameny.

Pfiídomek „z Boskovic” se poprvé
objevuje v listinû z roku 1222 u jmé-
na Jimram, kterého mÛÏeme povaÏo-
vat za prvního doloÏitelného ãlena
rodu pánÛ z Boskovic. Tento rod se
v prÛbûhu stfiedovûku stal jedním
z nejv˘znamnûj‰ích a nejbohat‰ích
rodÛ ãesk˘ch zemí. Páni z Boskovic
zastávali dÛleÏité politické funkce
a patfiili mezi mecená‰e umûní
a vzdûlaní. Pfiíkladem mÛÏe b˘t
Ladislav z Boskovic, kter˘ byl svého
ãasu povaÏován za jednoho z nej-
vzdûlanûj‰ích muÏÛ tehdej‰í spoleã-
nosti a kter˘ od roku 1496 zastával
úfiad nejvy‰‰ího komorníka a rádce
krále Vladislava II. Jagellonského. 

Boskovice, jakoÏto ekonomické,
správní a církevní stfiedisko celého
panství, vznikly tedy jiÏ ve 13. stole-
tí, av‰ak z právního hlediska se staly
poddansk˘m mûsteãkem aÏ v roce

1463, kdy od krále Jifiího z Podûbrad
a Kun‰tátu obdrÏely právo pofiádat
trh. Na rozdíl od jin˘ch osad byly
vybudovány zámûrnû jako centrum
fiemesel a obchodu. ¤emeslníci se
zde dle svého zamûfiení sdruÏovali
do tzv. cechÛ. Existoval zde napfií-
klad cech zámeãníkÛ, mlynáfiÛ, ko-
Ïe‰níkÛ, ‰evcÛ ãi tkalcÛ, kter˘m je
pfiisuzován nejstar‰í dochovan˘ ce-
chovní fiád z roku 1530. Cechy mûly
pro Ïivot ve mûstû velk˘ v˘znam
a fungovaly aÏ do konce 18. století,
kdy je postupnû nahradily manufak-
tury. Dal‰ím dÛleÏit˘m privilegiem,
jeÏ znamenalo pro mûsto v˘znamn˘
zdroj pfiíjmÛ, bylo kromû práva pofiá-
dat trh téÏ právo váreãné, umoÏÀují-
cí vafiit a prodávat pivo. 

Páni z Boskovic vlastnili bosko-
vické panství do roku 1398, kdy je-
jich majetek pfie‰el na rod pánÛ
z Kun‰tátu. Ov‰em díky králi Jifiímu
z Podûbrad získali panství v roce

1458 zpût
a vládli zde
aÏ do roku
1547, kdy
Boskovice
o d k o u p i l
rod EderÛ
ze ·tiavni-
ce. V roce

Erb ‰lechtického roku
PánÛ z Boskovic.

1567 se mûsto dostalo do rukou ro-
du Morkovsk˘ch ze Zástfiizl.
Samotn˘ rod pánÛ z Boskovic vy-
mfiel koncem 16. století po meãi, te-
dy bez muÏsk˘ch potomkÛ. Na kon-
ci 17. století mûsto pfiipadlo dal‰ímu
v˘znamnému rodu Ditrich‰tejnÛ, od
kter˘ch v polovinû 19. století pfie-
vzal mûsto a zámek rod Mensdorff-
Pouilly. Ale o tom si povíme zase aÏ
nûkdy pfií‰tû. 

Text: Ilona Vávrová
Zpracováno dle knihy: Jaroslav Bránsk˘,

Boskovice v promûnách ãasu (1990)

MùSTO SEDMIZUBÉHO H¤EBENE

U Brnûnské pfiehrady vznikl nejvût‰í venkovní
saunov˘ svût v âeské republice

SíÈ wellness center Infinit vybudovala nov˘ venkovní saunov˘ svût uprostfied pfiírody u Brnûnské pfiehrady v hotelu Maximus
Resort. Jedná se o unikátní koncept wellness alpského typu, kter˘ vznikl propojením venkovní ãásti s rozsáhl˘m vnitfiním SPA,
privátní zónou s masáÏemi a záÏitkov˘mi koupelemi.

Pro nûkteré z nás je to místo, kam jezdíme za nákupy, za zábavou, nav‰tívit svoji rodinu ãi kamarády.
Pro jiné z nás je to místo, kde jsme se narodili a kde Ïijeme. Nicménû víme o tomto místû nûco víc? Kdy
vzniklo a kdo stál u jeho zrodu? 
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Romana Tomá‰ková na trati pfii závodû v Mostu.

Pfii dal‰ím závodû AA na okruhu
v Mostu jsme chtûli uspût co nejlépe.
Proto jsme pfiijeli s pfiedstihem a celou
dobu vûnovali peãlivé pfiípravû stroje.
UÏ od prvních voln˘ch jízd aÏ po kva-
lifikace se ukazovalo, Ïe na‰e snaha
nebyla marná, kdyÏ Romana zajíÏdûla
druhé nejrychlej‰í ãasy za tovární
FGR. Svoje kvalifikaãní maximum
zlep‰ila oproti loÀsku o 1.8 s na kolo.
BohuÏel, neãekaná porucha pfiední
brzdy je‰tû v zavádûcím kole sobot-
ního závodu jí znemoÏnila start.
Neobe‰lo se to bez slziãek.

Av‰ak s o to vût‰ím odhodláním do-
sáhnout zaslouÏeného úspûchu nastou-
pila Romana na start nedûlního závodu
a od samého zaãátku dokazovala, Ïe
jezdit umí. Na vedoucího Gbelce, pro
nûjÏ krom technického zázemí hovofií
hlavnû nepomûrnû vût‰í vyjeÏdûnost to
pochopitelnû nestaãilo, ale se zbytkem
pole si poradila suverénnû, vãetnû v
sobotním závodû druhého ·véda Wilje
a neb˘t sobotního v˘padku, mohli
jsme z leto‰ního Mostu odjíÏdût sto-
procentnû spokojeni. I tak na‰e podû-
kování zaslouÏí na‰i sponzofii CLARIS

DRAKE, PER-oil
znaãkové oleje cz,
JTR, Subway, PSÍ,
Sebimoto, DLtech,
Roháã & Fejta,
SMALT, Hilburger
a dal‰í na‰i pfiízniv-
ci, bez nichÏ by-

Na‰e bûÏecká ‰kola zahájila letos
letní pfiípravu na vysokohorském
soustfiedûní na Pradûdu. Skupina zde
nabûhala spoustu kvalitních kilo-
metrÛ v krásné pfiírodû JeseníkÛ.
DoplÀkem k bûhání bylo také kaÏ-
dodenní posilování a veãerní stre-
ãink. Vyvrcholením byla závûreãná
„Královská etapa” po hfiebenech
JeseníkÛ o délce aÏ 30 km. Poãasí se
nám vydafiilo a tréninkov˘ plán

v‰ichni splnili na 100 %. Dva dny
po návratu ze soustfiedûní ná‰ t˘m
absolvoval test na dráze o délce 3-5
km dle v˘konnosti. I pfies velkou 
únavu ze soustfiedûní dokázali bûÏci
posunout svoje osobní rekordy.
Probûhly také tréninky v Blansku
a soustfiedûní v Krkono‰ích. 

Od podzimu 2014 plánujeme 
otevfiít tréninky atletické pfiípravky
pro dûti do 15 let.

·éftrenér Jan Kohút
Tel.: 777 975 754
www.relax-fit.cz

www.vas-osobnitrener.cz

T˘m pana Kohúta se zúãastní
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem,
jeho svûfienci pilnû trénují na svÛj
bûh, kter˘ uskuteãní pod zá‰titou
ListÛ regionÛ. 

Foto: Katefiina Kohútová

chom podobn˘ch v˘sledkÛ nedosáhli.
R.Tomá‰ková: „AÏ na tu sobotu jsem

se sv˘m v˘sledkem spokojená. Zlep‰ila
jsem si svÛj nejlep‰í ãas na tomto okru-
hu o 2.1 s na kolo  a oproti loÀsku sní-
Ïila svoji ztrátu za FGR o 23 s na cel˘

závod a dosáhla o 2.5 km vy‰‰ího prÛ-
mûru na závod. TakÏe celkem spokoje-
nost. Jen to vedro nemuselo b˘t tak
velké.”

Text: Vladimír JirÛ‰ek
Foto: Alpe-Adria motorcycle union

Romãa bojovala v Mostu

BûÏecká ‰kola je tu pro vás

âeská motocyklová závodnice Romana Tomá‰ková ze Svaté Katefiiny
u Blanska se zúãastnila 19. a 20. ãervence závodÛ v Mostu.

SluÏby Boskovice pod patronací spoleãnosti Nobica Praha uspofiádaly v sobo-
tu 26. 7. 2014 jiÏ 10. roãník turnaje star‰ích pánÛ ve fotbale. Prvenství z loÀska
obhájilo druÏstvo Nobica Boskovice, kdyÏ ve finále zvítûzilo nad Skalicí nad
Svitavou 2:0. Tfietí místo vybojoval Havífiov.

Ivo Koblasa jako stfiíbrn˘ medailista.

27. ãervenec 2014 bude pro Iva
uÏ navÏdy „‰Èastn˘ den”.  Mlad˘
ãs. paralympionik Ivo Koblasa
z âerné Hory u Blanska stihl na
kole na ‰panûlské silnici v SP
stfiíbrn˘ spurt. Úspû‰nû si vedli
ãe‰tí reprezentanti v závodech pe-
lotonu na mítinku Svûtového po-
háru zdravotnû hendikepovan˘ch
cyklistÛ v Cantimpalos u ‰panûl-
ské Segovie. Po páteãních ãasov-
kách s fiadou ãesk˘ch medailo-
v˘ch umístûní byly 27. ãervence
na programu závody se spoleã-
n˘m startem na 8kilometrovém
silniãním okruhu. Zápolilo na
400 soutûÏících ze 38 zemí, mj.

i nûkdej‰í pilot automobilové for-
mule 1 Ital Alex Zanardi, kter˘
teì sklízí úspûchy (vãetnû medai-
lí z paralympiády v Lond˘nû
2012) na galuskách tfiíkolové for-
mule - handbiku, ãili kola na ruã-
ní pohon. 

Ivo Koblasa, 21 let: „Peruánec
Rimas nastoupil v pfiedposled-
ním kole, únik mu rychle na-
rostl. KdyÏ se nechtûlo jin˘m,
vyrazili jsme po nûm s domá-
cím vítûzem páteãní ãasovky
Eckhardtem Tiem. V cíli mu
zbyl náskok 25 vtefiin. Já jsem
byl proti ·panûlu rychlej‰í
v pÛlkilometrovém spurtu do

cíle o nûjak˘ch 20 metrÛ.
Neletûl jsem do ·panûlska ten-
tokrát úplnû fit, ale protoÏe ‰lo
pfied srpnov˘m mistrovstvím
svûta v Americe o poslední 
závod SP, chtûl jsem stát na
stupních i tady. Po bronzové
ãasovce stfiíbro dnes ze závodu
pelotonu beru!”

Z v˘sledkÛ: Kategorie C2: 
1. Israel Hilario Rimas (Peru), 
2. Ivo Koblasa (âeská republika),
3. Maurice Eckhard Tio (·panûl-
sko),... v hlavním poli Michal
Stark, v dal‰í skupinû Matûj
Benda (oba âR).

archiv Iva Koblasy

Ivo dovezl ze SP ve ·panûlsku stfiíbro

Finálové utkání Nobica – Skalice nad Svitavou. U mí-
ãe ve Ïlutém dresu stfielec obou branek Pavel Neãas. 

V̆ sledky:
Skupina A
FC Boskovice – Havífiov 0:0, Kfienovice
7:2, - Drnovice 6:5
Havífiov – Kfienovice 3:3, - Drnovice 3:0
Kfienovice – Drnovice 5:4

Skupina B
Nobica – Skalice nad Svit. 5:0, -
Jevíãko 5:0, - KPS Brno 6:0

Skalice nad Svit. – Jevíãko 6:1, - KPS
Brno 5:2
Jevíãko – KPS Brno 3:2

Semifinále
FC Boskovice – Skalice nad Svit. 1:5
Nobica – Havífiov 0:0 (pok.kopy 2:0) 

O 3.místo
FC Boskovice – Havífiov 0:3

Finále 
Nobica – Skalice nad Svitavou 2:0

Nejlep‰ím brankafiem byl vyhlá‰en Jan
Vafka (Nobica) a stfielci Josef Meluzín
(Skalice) a Antonín Oujezdsk˘ (Nobi-
ca).

Text: Milan Strya
Foto: Lubomír Slezák

Turnaj star‰ích pánÛ v Boskovicích vyhrála Nobica
BûÏci pfied tréninkem.
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Obãasn˘ seriál, kter˘ ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ pfiedstavuje úspû‰né osobnosti z na‰eho okolí

KdyÏ se v Letovicích fiekne Milo‰
Krejsa, nûkdo si vybaví pana uãi-
tele a emeritního fieditele Lidové
‰koly umûní, nûkdo sbormistra,
jin˘ zase varhaníka, dal‰í klavíri-
stu nebo akordeonistu. Pane
Krejso, co z toho jste nejvíce?

V prvé fiadû jsem dnes sbormistr,
protoÏe s tím mám nejvíce úspûchÛ
– i nejvíce práce. Varhany uÏ pfie-
vzala moje sestra, já si jdu zahrát je-
nom v nedûli do farního kostela.

Uãit jste v‰ak zaãal uÏ na
Konzervatofii – skladatel Zdenûk
Pololáník na Vás jako na svého uãi-
tele a rádce ãasto vzpomíná.

To si myslím! Se ZdeÀkem je to
nejdel‰í pfiátelství, co vÛbec mám.
Seznámil jsem se s ním, kdyÏ jsem
vycházel v roce 1951 Konzervatofi
v Brnû na varhanické ‰kole.

On pr˘ dokonce pro farní kostel
v Letovicích sloÏil jednu skladbu.

Ano, sloÏil Prosbu ke sv. Prokopovi.
KdyÏ jsem byl fieditelem L·U, tak
u mû také zaãínal Petr Fiala, dnes je to
v˘znamn˘ dirigent a skladatel. Ten pro
nás napsal Kantátu k sv. Prokopu.

A Vy jste nikdy nechtûl b˘t skla-
datelem?

Ne, kdepak. Já jsem ‰el na Kon-
zervatofi na varhanní oddûlení, tak-
Ïe jsem si fiíkal, Ïe jednou budu 
varhaník a fieditel kÛru. Mûli jsme
dokonce i liturgiku, varhanní obor
nás vychovával pfiímo k církevním
obfiadÛm. Oficiálnû jsem v‰ak byl
v Letovicích fieditelem kÛru jenom
od roku 1958 do roku 1962, ponû-
vadÏ jsem nastoupil jako uãitel na
Lidové ‰kole umûní a v tehdej‰í do-
bû nebylo moÏné b˘t uãitelem
a souãasnû varhaníkem.

Vût‰ina hudebníkÛ fiíká, Ïe jim ro-
diãe hudební dráhu rozmlouvali. Vy
naopak ve sv˘ch vzpomínkách pí‰e-
te, Ïe si Vá‰ tatínek pfiál, abyste ‰el
na Konzervatofi.

Tatínek byl dûlník a udûlal maxi-
mum pro to, abych mohl jít studovat
hudbu. Byl to jeho sen. Z dûlnického
platu mi dokonce koupil klavír a mÛj
v˘born˘ uãitel Ladislav Novák mû
brzy zasvûtil i do varhanní hry.

Také jste se léãil na tuberkulózu.
Poprvé to bylo v letech 1947 –

1948, kdy jsem musel na dva roky
pfieru‰it studium. Zde se osvûdãilo
moje heslo „v‰echno zlé je také k nû-
ãemu dobré”. Po ne‰Èastném „únoru
1948” mnoho m˘ch spoluÏákÛ bylo
pro svou náboÏenskou horlivost vy-
louãeno ze studia. Kdybych v té do-
bû studoval, moÏná by mû to také
postihlo. Podruhé to bylo zaãátkem
roku 1954, kdyÏ jsem byl fieditelem
kÛru u sv. Jakuba v Brnû. Zde opût
vdûãím tubefie za to, Ïe jsem z Brna
ode‰el a Ïiji aÏ dodne‰ka v kruhu své
veliké rodiny a m˘ch hudebních pfiá-
tel v Letovicích.

Vût‰ina lidí u hudby odpoãívá, pro
Vás je to ale fiemeslo. Posloucháte
nûkdy doma hudbu jen tak, pro ra-
dost?

Na to jsem málokdy mûl ãas. Tady
mám plnou skfiíÀ nahrávek. VÏdycky
mi nûkdo donese cédéãka, myslí si,
Ïe budu mít radost, ale já jsem si
z toho bohuÏel neposlechl je‰tû ani
polovinu. A to jsem v dÛchodu.

Rok 2014 je „Rok ãeské hudby”.
Kulaté v˘roãí slaví Smetana,
Dvofiák, MartinÛ, Kfiiãka, Suk nebo
Petr Eben. Kdo z nich je Vám nej-
blíÏ?

Dvofiák. A pak MartinÛ. Smetena
ale také, kdyÏ se chci je‰tû dnes nû-
komu pfiedvést jako klavírista, tak
hraji Jifiinkovou polku, to je moje
zamilovaná skladba. âlovûk nemÛ-
Ïe zavrhovat ani oddechovou hud-
bu, proto jsem ãasto hrával lidovky
na harmoniku. Muzika nemá ale
ãlovûka jenom pobavit, musí po-
vzná‰et.

S kter˘mi slavn˘mi lidmi - kromû
ZdeÀka Pololáníka a Petra Fialy -
jste se je‰tû osobnû seznámil?

V roce 1950 jsem se seznámil se
zpûvákem Milanem Chladilem v je-
ho rodinû v Brnû, znám se i s Evou
Pilarovou, která zpívala v roce 1953
v mém dûtském sboru v Brnû u sv.
Jakuba, nebo s Eduardem Hrube‰em.
Ze skladatelÛ jsem osobnû poznal
tfieba Jifiího Pavlicou, ZdeÀka
KaÀáka a Ilju Hurníka.

Jak jste slavil svoje leto‰ní 85.
narozeniny?

Nûkolikrát a v‰echny oslavy byly
velice srdeãné a veselé. Ve Vanovicích
s Pûveck˘m sborem Vlastimil,
v Letovicích s Pûveck˘m sborem
Bohuslava MartinÛ a Komorním pû-
veck˘m sborem Carpe diem. Pak také
se ZU· a s jejím souãasn˘m fieditelem
Petrem Kfiivinkou, kter˘ slaví letos 60.
narozeniny, a hlavnû s rodinou, která
dnes ãítá kromû ãtyfi dcer a zeÈÛ také
21 vnouãat a dvû pravnouãátka.

Co plánujete a na co se tû‰íte
nyní?

Pfiednû to budou na podzim dva
koncerty ve Vanovicích, no a potom
uÏ se budu tû‰it na vánoãní zpívání.

TakÏe se nakonec nejvíce tû‰íte
zase na práci?

Zatím ano, asi jsem workoholik.
Kromû hudby jsem je‰tû 30 let vãe-
lafiil a od mládí pracoval na zahrád-
ce. Nyní uÏ jen chovám slepice
a králíky, z nich jsou nad‰ená nejvíc
moje vnouãátka. Pofiád mám co dû-
lat. Hlavnû aby mi vydrÏelo je‰tû
zdraví, abych mohl vést oba pûvecké
sbory a hrát v kostele.

Mûla Va‰e manÏelka pochopení
pro va‰e pracovní nasazení?

Mûla. KdyÏ jsem byl fieditelem,
bral jsem to tak poctivû, Ïe jsem byl
ve ‰kole ãasto od rána do veãera,
i kdyÏ jsem nemusel. KdyÏ jsem pfii-
‰el domÛ, tak jsem se jenom ptal:
„Tak co, dûcka, cviãili jste na klavír?
Máte odehran˘?” A manÏelka se me-
zi tím musela o dûti starat, vychová-
vat. Vûnovala se jim daleko více neÏ
já, za coÏ jsem jí byl velice vdûãn˘
a stále na ni vzpomínám – pfied ro-
kem zemfiela.

Razil jste vÏdy heslo, Ïe ãlovûk
má pracovat poctivû, aÈ dûlá coko-
liv.

To je fakt. KdyÏ ãlovûk nûco dû-
lá, tak to nesmí b˘t, jak se lidovû fií-
ká – odfláknut˘. Musí se pracovat
poctivû.

Pane Krejso, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám pevné zdraví. Hana
Lipovská

S pfiáním panu Krejsovi k je-
ho 85. narozeninám se pfiipojuje
i redakce ListÛ regionÛ. Tak 
tedy pane Krejso, mnoho dal-
‰ích krásn˘ch koncertÛ, pevné
zdraví a pfiedev‰ím radost ne-
jen z práce, ale i ze své rodiny. 

Renata Kuncová Polická

Sbormistr Miloslav Krejsa: „Asi jsem workoholik”

Sbormistr Miloslav Krejsa.



Informujeme / i*

roãník III       ãíslo 6       srpen 2014 www.listyregionu.cz

16

Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 11. záfií 2014, uzávûrka je 1. záfií 2014.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník III. Vychází v nákladu 15 300 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

V obci Svûtlá u Boskovic se v první polovinû ãervence uskuteãnila zajímavá historická akce. Cel˘ den se zde nesl v do-
bû prvorepublikové, uÏ název vypovídal mnohé. F. F. D’ESTE VE SVùTLÉ P¤ED ODJEZDEM DO SARAJEVA 1914 – 2014. 

V‰e zaãalo pfiíjezdem Franti‰ka
Ferdinanda d’Este s rodinou v dobovém
automobilu znaãky Laurin & Klement
k obecnímu úfiadu Svûtlá. Následoval piet-
ní akt k uctûní památky padl˘ch vojákÛ
v 1. svûtové válce. Tuto dobu pfiipomenu-
la v˘stava Velká válka, která byla tento
den slavnostnû otevfiena v sále místního
kulturního domu. Byly zde k vidûní uni-
formy a zajímavá v˘bava vojákÛ, dopisy,
fotografie, pfiedmûty denní potfieby, odûvy
civilního obyvatelstva apod. 

Po dobu konání akce byli pfiítomni
ãlenové historického spolku v dobovém
obleãení. OÏivlou historii doplnili dobo-
vé kost˘my, byl zde pfiedveden „v akci”
stabilní motor,  prvorepublikov˘ traktor
a historická jízdní kola. O dobrou zába-
vu se postarala CK dechová hudba
Letovice, bohaté obãerstvení a vfielé pfii-
jetí místních obyvatel.  

Pfii této pfiíleÏitosti byla vydána origi-
nální památeãní pohlednice obce Svûtlá. 

Zámûr akce, aby v‰e probûhlo dÛstojnû
a v duchu skuteãného pfiíjezdu následníka
trÛnu se podafiil. Tím byla dána i opravdo-
vá váha tomu, Ïe jsme chtûli dÛstojnû
vzpomenout na padlé vojáky i z na‰í obce,
ale i na v‰echny ostatní. Pfiispûla tomu 
nemalou mírou i v˘stava Velká válka, po-
dafiilo se dohledat dal‰í vojáky, upfiesnit
rÛzná data o padl˘ch apod. Ale také jsem
byl svûdkem Ïiv˘ch rozhovorÛ o této do-
bû. O dobû, která v minulosti vût‰inû reÏi-
mÛ nûjak nepasovala do jejich politiky
a tím také i do uãebnic.

Mnoho lidí bylo pfiekvapeno nûkter˘-
mi nov˘mi informacemi a historick˘m
pohledem na fakta této pohnuté doby.

Celá akce, která byla mimo jiné poja-
ta jako nev˘dûleãná, se nám tedy podafii-
la a to i v urãitém jiném smyslu neÏ je
dnes bûÏné, to bylo pro nás neãekanou
odmûnou.

Text: RePo, Radek Krajíãek
Foto: Tomá‰ Dokoupil

FRANTI·EK FERDINAND D’ESTE
BYL VE SVùTLÉ U BOSKOVIC

Následník trÛnu s manÏelkou a CK dechovou hudbou Letovice.

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.

Leto‰ní sezona konãí 31. 10.

Zámecká restaurace Jízdárna 
– Zámek Letovice

Pfiijìte posedût, pobavit se, oslavit…
• Skvûlá ãeská domácí kuchynû 
• Vína z Pálavsk˘ch vrchÛ  • VIFI

Pfiipravíme pro vás:
• svatební hostiny
• rauty, párty, oslavy
• smuteãní hostiny
• rozvodové párty

Pronájem: • pfiísálí  • nádvofií  • velk˘ sál (pojme aÏ 500 lidí)

Dotazy, objednávky: 
Dita Spaková, 603 147 282, 

e-mail: zamecka-jizdarna@seznam.cz
www.zamekletovice.cz
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