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Neformální setkání pofiádal pfiedse-
da Senátu Parlamentu âeské republi-
ky pan Milan ·tûch 15. 1. 2014 v bu-
dovû Senátu PâR v Praze. Pfiedseda
v úvodu pronesl krátkou fieã o práci
Senátu v roce 2013 a vyjádfiil zájem
o spolupráci senátorek i senátorÛ se
sdûlovacími prostfiedky v nadcházejí-
cím roce, coÏ byl primární zámûr ce-
lé akce. Novináfii tak mûli pfiíleÏitost
politiky poznat i z jiné stránky, neÏ
pouze za mikrofonem. Pfii následné
volné diskuzi s bohat˘m obãerstve-
ním byly bofieny zbyteãné bariéry
a nedorozumûní, které mnohdy pfii
formálních reportáÏích vznikají.

Text: RePo
Foto: archiv Senátu PâR

Listy regionÛ se na pozvání senátora za obvod 49 – Blansko
Jozefa Regece zúãastnily tradiãního novoroãního setkání se-
nátorek a senátorÛ se zástupci sdûlovacích prostfiedkÛ. 

Majitelé domkÛ i rekreaãních chat na Boskovicku si mo-
hou alespoÀ z ãásti oddechnout. Blanen‰tí kriminalisté to-
tiÏ zakroãili proti ãinnosti skupiny tfií pachatelÛ, ktefií buì
samostatnû, ale vût‰inou ve skupinû podnikali nájezdy do
rÛzn˘ch lokalit v Boskovicích a okolí. Lidem brali v rÛz-
n˘ch obdobích loÀského roku zejména ty vûci, které moh-
li následnû prodat ve sbûrnách druhotn˘ch surovin a zís-
kat tak peníze pro svoji potfiebu.  

POZVÁNÍ MASOPUST...
- více na str. 4

Pfiedseda Senátu PâR Milan ·tûch 
pfii zahájení akce.

Pozvaní novináfii se senátory na leto‰ním setkání.

Setkání v Senátu
Parlamentu 

âeské republiky

âinnost tfií pachatelÛ ve vûku dva-
advaceti, pûtatfiiceti a ‰estatfiiceti let za-
cházela nûkdy aÏ do kuriózních situací.
Vloni v polovinû února jeden z pachate-
lÛ napfiíklad z rekreaãní chaty v oblasti
zvané „Rovná” u Boskovic vyboural
z terasy nosnou traverzu, kterou pak
prodal v kovo‰rotu. Po vybourání tra-
verzy se ãást terasy zbortila. Zatímco
krádeÏí traverzy vznikla ‰koda za nece-
lé 2 tisíce, na chatû majitel ‰kodu vyãís-
lil nejménû na dal‰ích 10 tisíc korun.

Kromû tohoto pfiípadu se pachatelé nû-
kolikrát vloupali do chat ve Lhotû
Rapotinû, kde brali plechové dvefie, kovo-
vé stoliãky, jízdní kola, le‰enáfiské i dal‰í
trubky, ãerpadla, ale také napfiíklad pfií-
vodní kabely, zavafieniny, víno a tvrd˘ al-
kohol. Co nepobrali, to poniãili. Majitelce
jedné z chat rozbili napfiíklad ãernobíl˘ te-
levizor a komodu, rozbíjeli také okna
a dvefie. V jin˘ch místech zase vzali na-
pfiíklad kovové nádrÏe na vodu, konzervy
s masem nebo med. Pfiímo v Boskovicích
zase nav‰tívili prÛmyslov˘ areál, kde kro-

mû mûdûn˘ch kabelÛ odãerpali je‰tû i naf-
tu ze zaparkovan˘ch nákladních aut
a traktorÛ. Jednalo se o víc jak 80 litrÛ pa-
liva v hodnotû asi 3 tisíc korun.

Nûkteré jejich „v˘lety” za krádeÏe-
mi v‰ak neskonãily dle jejich pfiedstav.
Napfiíklad v Doubravici nad Svitavou
zaãali v kvûtnu strhávat mûdûné okapy
a svody z jedné z místních budov. KdyÏ
uÏ je mûli na zemi a pfiipravené k odne-
sení, vyru‰ili je majitelé budovy a svo-
dy tak zÛstaly na místû.

Nejmlad‰í z pachatelÛ se pak je‰tû
zamûfioval na krádeÏe vûcí v obchod-
ních domech. Zejména v období pfied
vánoãními svátky, tedy vloni koncem
listopadu, kradl potraviny ve dvou bla-
nensk˘ch supermarketech a jednou ta-
ké v Boskovicích. Bral zde pfiímo z re-
gálÛ do bundy cukrovinky, ãokolády,
s˘ry, kávu, jídlo pro psy, ale také ciga-
rety a drogistické potfieby. Kromû toho
nalezl platební kartu na autobusovém
nádraÏí, kterou si ponechal.

Pokraãování textu na stranû 3

Policie dopadla chatkové
zlodûje na Boskovicku

inovují
Na na‰ich webov˘ch stránkách www.listyregionu.cz vám, na‰im ãte-

náfiÛm, pfiiná‰íme ve spolupráci s panem Su‰ilem jiÏ del‰í dobu zajímavé
videoreportáÏe z na‰eho regionu.

Od leto‰ního roku v rámci zkvalitnûní poskytovan˘ch informací mÛÏe-
te novû na na‰ich stránkách najít také audio reportáÏe, které mÛÏete pfie-
hrávat pfiímo v pfiehrávaãi na na‰ich stránkách.

A nejedná se o jedinou inovaci v tomto roce. Sledujte na‰e noviny i we-
bové stránky, brzy se doãkáte dal‰ích… redakce
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Starosta Blanska Mgr. Ivo Polák.

na studium na tehdej‰í Universitû Jana
Evangelisty Purkynû (dne‰ní Masarykova
universita). Po ukonãení studia jsem na-

stoupil jako uãitel do Z· ve Kfitinách a po-
zdûji, na základû v˘bûrového fiízení, jsem
pÛsobil jako zástupce fieditele na Z·
Erbenova v Blansku, která patfií k nejvût-
‰ím na okrese. Pak jiÏ následovaly zmínû-
né funkce v komunální a regionální politi-
ce. Po volbách v roce 2012 jsem aÏ do
konce loÀského roku pracoval jako mana-
Ïer ·kolícího a v˘cvikového centra u fir-
my Leti‰tû Brno a. s.

Vá‰ mlad‰í syn Martin úãinkuje
v punk-rockové kapele Dangers; zdûdil
hudební nadání po tátovi?

Rozhodnû ne, v tomto pfiípadû padlo
jablko daleko od stromu; já neumím ani
zpívat, ani nehraji na Ïádn˘ nástroj, ne-
znám noty. Pravda ov‰em je, Ïe hudbu
poslouchám velmi rád a ãasto.

Jaké Ïánry? Klasické skladatele?

Abych se pfiiznal, tak ve sv˘ch 56 le-
tech mû stále nejvíc oslovuje heavy me-
tal a hard rock; byl jsem s Martinem na
koncertu skupiny Green Day, coÏ je stá-
lice na svûtové punk-rockové scénû
a velmi se mi jejich vystoupení líbilo. Já
jsem vyrÛstal na muzice kapel Deep
Purple, Led Zeppelin a dal‰ích Ïánrovû
podobn˘ch; tomu odpovídá i moje sbír-
ka diskÛ, které si rád pou‰tím. Ze sou-
ãasn˘ch ãesk˘ch skupin bych zmínil
Chinaski; na jejich koncertech jsem byl
uÏ nûkolikrát.

Prozradíte také svÛj vkus v oblasti
literatury, filmu a divadla?

Jsem velk˘ filmov˘ fanda, moje sbír-
ka je skuteãnû poãetná. 

Pokraãování textu na stranû 3

Pane starosto, jaká byla Va‰e pro-
fesní kariéra pfied vstupem do vy‰‰ích
politick˘ch funkcí?

Po absolvování základní ‰koly jsem se
kvÛli velkému poãtu uchazeãÛ nedostal na
gymnázium, a proto jsem nastoupil do 
uãebního oboru mechanik elektronick˘ch
zafiízení v Metfie Blansko. Zaãátkem 70.
let to byl prestiÏní obor; elektronika se
boufilivû rozvíjela a odborníci byli zapo-
tfiebí. Po vyuãení jsem si doplnil vzdûlání
maturitou na Stfiední elektrotechnické prÛ-
myslové ‰kole v Brnû. V tomto období se
v Blansku zakládal oddíl vodního póla; je-
likoÏ jsem uÏ pfiedtím závodnû plaval, do
tohoto oddílu jsem pfiestoupil. Nûktefií
z m˘ch kamarádÛ z oddílu studovali tûles-
nou v˘chovu na pedagogické fakultû; díky
nim jsem zaãal tento smûr dal‰ího studia
zvaÏovat a nakonec jsem se také pfiihlásil

NOV¯ STAROSTA BLANSKA Mgr. IVO POLÁK

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

S poãátkem leto‰ního roku usedl do kfiesla starosty mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák. Do funkce byl zastupitelstvem
jednomyslnû zvolen poté, co jeho pfiedchÛdce Ing. Lubomír Toufar ode‰el vykonávat funkci poslance do Poslanecké
snûmovny. Ivo Polák není novou tváfií na blanenské radnici; od roku 2002 byl 6 let ve funkci místostarosty. V roce
2008 byl zvolen do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, od záfií 2010 byl námûstkem hejtmana Jihomoravského
kraje. Je pfiedsedou Okresního v˘konného v˘boru âSSD Blansko a místopfiedsedou Krajského v˘konného v˘boru
âSSD Jihomoravského kraje. Ivo Poláka jsem se zeptal:
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Nalezené vûci z trestné ãinnosti.

Datum konání: 7. 3. 2014 - 16. 3.
2014 (mimo pondûlí 10. 3. 2014)
Otevírací doba: út-pá 9:00-16:30;
so-ne 9:00-17:00
Místo konání: Zámek Rájec, Bla-
nenská 1, 67902 Rájec-Jestfiebí 
Vstupné:
Dospûl˘: 120 Kã
sníÏené: 80 Kã (seniofii, studenti, dûti
nad 10 let) 

Kamélie, naz˘vané Japonsk˘mi nebo
Zimními rÛÏemi, pomûfií svoji krásu
s prav˘mi rÛÏemi i jin˘mi kvûtinami,
nesoucími v názvu „rÛÏe”. Bohaté in-
teriéry zámku vyzdobí kvetoucí kefie
kamélií, staré aÏ 50 let, spolu s histo-
rick˘mi i novodob˘mi kvûtinov˘mi
aranÏmá.

Foto: archiv SZ 
v Rájci nad Svitavou

21. V¯STAVA 
KAMÉLIÍ NA ZÁMKU V RÁJCI

POLICIE DOPADLA CHATKOVÉ
ZLODùJE...

Kvûtiny v zámeck˘ch komnatách.

Blansko a okolí

ROZ·Í¤ENÍ Ú¤EDNÍCH HO-
DIN NA REGISTRU VOZIDEL 
MÚ Blansko, odbor vnitfiních vûcí,

informuje obãany, Ïe od pondûlí 3. 2.
2014 do‰lo k roz‰ífiení úfiedních hodin
na úseku registru vozidel a fiidiãÛ, a to
o úter˘ v dobû od 8:00 do 14:00. 
Úfiední hodiny pro vefiejnost jsou tedy: 

PO 8:00-17:00 hodin 
ÚT 8:00-14:00 hodin 
ST 8:00-17:00 hodin 
âT zavfieno 
PÁ 8:00-12:00 hodin
Pfiipomínáme, Ïe lze vyuÏívat moÏ-

nosti objednání se prostfiednictvím
webov˘ch stránek mûsta na urãitou
ãinnost a ãas. 

MÚ Blansko, odbor vnitfiních vûcí

Pokraãování textu ze strany 2
V prvé fiadû je to Ïánr sci-fi, tûchto

titulÛ mám asi nejvíc. Namátkovû bych
jmenoval Ridleyho Scotta a jeho dnes
jiÏ kultovní film Vetfielec. Pak následu-
jí veselohry, pfiedev‰ím klasické ãeské,
pamûtnické filmy. Svûtáci reÏiséra
Podskalského, to je titul, kter˘ mohu
vidût stále dokola. 

KníÏek jsem pfieãetl spoustu, bohu-
Ïel v‰ak spí‰ dfiíve, po vstupu do poli-
tick˘ch funkcí mám uÏ ménû ãasu a ve-
ãer ãasto pfiichází únava... Z ãeské lite-
ratury mne zaujalo Memento od Radka
Johna a z klasiky urãitû Ha‰kÛv ·vejk.

Do divadla chodím rád jak na profe-
sionální soubory, tak na ochotníky.
V dobû, kdy s Blanensk˘m divadlem
pracoval Josef Polá‰ek, jsem vystoupe-
ní ãasto nav‰tûvoval a fandil sv˘m ka-
marádÛm, ktefií tam hráli.

V mládí jste závodnû plaval a hrál
vodní pólo, máte nyní ãas na sportování?

Vodní pólo uÏ patfií dávné minulosti,
ale je‰tû v dobû, neÏ jsem zaãal praco-
vat na radnici, jsem se dost intenzivnû
vûnoval ko‰íkové. Teì si jen obãas re-
kreaãnû zahraji tfieba floorball a kaÏdou
zimu se vypravím do hor na lyÏe.

Cestujete rád? Kde se Vám na
cestách nejvíc líbilo?

Hlavnû po roce 90 jsem vyuÏil kaÏdou
moÏnost a vyráÏel po celé Evropû. Urãitû
jsem nebyl sám; na‰e generace „dohánû-
la” roky pfied listopadovou revolucí, kdy
cestování bylo hodnû omezené. Z tûch

míst, které jsem poznal, mû nejvíc vyho-
vuje ¤ecko, pestrou stravou, mentalitou
lidí, nádhernou pfiírodou. Podobnû mám
rád celou stfiedomofiskou oblast; pfiíjemné
klima i lehká strava bohatá na zeleninu je
pfiesnû to, co dokáÏe ãlovûka nabít dal‰í
energií. 

Ze sv˘ch pracovních cest bych zmínil
Rusko. Jel jsem tam s urãit˘mi obavami,
moÏná i pfiedsudky, které se ale nenaplni-
ly. Byl jsem na západní Sibifii v Chanty-
Mansijsku, v Moskvû a Petrohradû; jsou
to v‰echno velká mûsta a moÏná právû
proto jsem byl pfiíjemnû pfiekvapen kul-
turností a pfiátelstvím RusÛ.

Nevadí Vám pfiestup z regionální
politiky, kde jste v rámci kraje zastá-
val v˘znaãné funkce, do komunální 
úrovnû?

Popravdû fieãeno vÛbec ne, docela rád
jsem se vrátil na blanenskou radnici.
Zatímco politická práce na krajské a vy‰-
‰ích úrovních se provádí s ohledy na ko-
aliãní dohody a dal‰í politické aspekty,
zde, podle m˘ch dosavadních zku‰enos-
tí, je to pouze o spolupráci v‰ech radních
a zastupitelÛ. V Blansku tato spolupráce
jiÏ dlouhodobû funguje velmi dobfie na-
pfiíã v‰emi politick˘mi stranami. Tady
jde o skuteãnû prospû‰nou práci pro
mûsto a její obyvatele a navíc v˘sledky
této práce jsou vidût, jsou hmatatelné. 

Pane starosto, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám i Blansku, aby dobrá spo-
lupráce na radnici fungovala i nadále.

Text a foto: Petr Hanáãek

NOV¯ STAROSTA BLANSKA
Mgr. IVO POLÁK

Pokraãování textu ze strany 1
V souãasné dobû je tento nejmlad‰í

z pachatelÛ jiÏ ve vazbû z dÛvodu, aby
v majetkové trestné ãinnosti dále nepokra-
ãoval. Dal‰í dva jsou stíháni na svobodû.
Jsou obvinûní z trestn˘ch ãinÛ krádeÏe,
po‰kození cizí vûci a poru‰ování domovní
svobody. Pfii vy‰etfiování pfiípadÛ policisté
zjistili, Ïe tito pachatelé jiÏ byli v minulos-
ti za podobnou majetkovou trestnou ãin-

nost odsouzeni. Nyní mají na svûdomí do-
hromady celkem nejménû dvanáct pfiípa-
dÛ. ·koda na odcizen˘ch vûcech dosáhla
více jak 42 tisíc korun, po‰kozením pak
dal‰ích asi 50 tisíc korun.

por. Mgr. Iva ·ebková, 
tisková mluvãí Policie âR - Krajské fieditelství
Jihomoravského kraje Preventivnû informaãní

skupina Blansko-Vy‰kov
Foto: archiv PâR
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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

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605

Zaãátek Masopustu je pevn˘, zaãíná
po svátku Tfií králÛ, tedy 7. ledna. Jeho
konec, kter˘ je provázen oslavami, je
pohybliv˘; konãí den pfied Popeleãní
stfiedou, kdy zaãíná 40denní pÛst pfied
Velikonocemi. Letos pfiipadá poslední
den Masopustu na úter˘ 4. bfiezna.

Masopust je znám v Evropû jako
Karneval – Carnevale; carne je ‰panûl-

sky maso a vale je latinsk˘ v˘raz pro
rozlouãení, tedy rozlouãení s masem
a hojností spíÏe. PÛvodní název v‰ak byl
Carnival ve v˘znamu nabytí síly (vale-
re) z masa (caro). U nás jsou oslavy na
konci masopustu známy jako ostatky,
fa‰ank.

Oslavy zaãínaly ve ãtvrtek (pfied
Popeleãní stfiedou), kterému se fiíkalo

Od konce paralympijsk˘ch her
v Lond˘nû 2012 musí opûtovnû odo-
lávat ‰ikanû vedoucích pracovníkÛ
âeského Svazu Spastic Handicap. 

Tato ‰ikana dosáhla vrcholu dne 31.
1. 2014, kdy mu stále ti stejní funkcio-
náfii chtûjí zakázat reprezentaãní start
na mistrovství svûta v Mexiku v dub-
nu 2014, ale také dal‰í start v Americe
na silniãním Mistrovství svûta. A pro-
toÏe je Ivo velk˘ bojovník, kter˘ toho
ve svém mladém Ïivotû musel jiÏ hod-
nû pfiekonat, nechal si na pfiedloktí vy-
tetovat: Per Aspera Ad Astra (pfies pfie-
káÏky ke hvûzdám). 

Zvítûzí sport a mládí nad nenávistí
a zlobou b˘val˘ch státních úfiedníkÛ?

V nûkterém z dal‰ích ãísel pfiineseme
rozhovor s trenérem Iva panem
Miroslavem âernohlávkem, trenérskou
legendou ãeské, ale i ãeskoslovenské
cyklistiky. Text: Ivo Koblasa sen.

Foto: archiv Iva Koblasy

„tuãn˘ ãtvrtek, tuãÀák”. V tento den se
pfiebohatû hodovalo, aby byl ãlovûk sil-
n˘ pro následující pÛst. Dûlaly se zabí-
jaãky, peklo se vepfiové a podávalo
s knedlíkem, zelím a vydatnû zapíjelo
pivem. Hospodynû zadûlávaly na kob-
lihy, které se smaÏily na sádle pro po-
ho‰tûní rodiny, sousedÛ i koledníkÛ.
O masopustní nedûli se po slavnost-
ním obûdû konaly na vsích tancovaã-
ky, ve mûstech plesy. Zábava pokraão-
vala v pondûlí a vrcholila v úter˘, po-
slední den masopustního veselí.
Vesnicemi procházely prÛvody ma‰-
kar provádûjící rÛzné ta‰kafiice, hrála
se masopustní divadelní pfiedstavení.
Ma‰karádi byli v kaÏdém domû po-
ho‰tûni nûãím k zakousnutí a v na‰ich
konãinách pfiedev‰ím skleniãkou sli-
vovice, která napomohla ke stupÀová-
ní rozpustilosti a veselí.

O pÛlnoci z úterka na stfiedu byla

zábava ukonãena, nûkde se pochová-
vala basa. V‰ude panovala víra, Ïe po-
kud by se tancovalo po pÛlnoci, pfiilá-
kalo by to ìábla.

Dnes se Masopust slaví pfiedev‰ím
na vesnicích; mediálnû jsou známy ma-
sopustní oslavy s bohat˘m prÛvodem
ma‰kar v obci Hamry u Hlinska. Z na-
‰eho regionu v‰ak nemusíme jezdit tak
daleko; pan Josef Bene‰, pfiedseda TJ
Sokol v Chrudichromech u Boskovic
zve ãtenáfie ListÛ regionÛ:

„Masopust pofiádá TJ Sokol
Chrudichromy nepfietrÏitû od roku
1969. Leto‰ní ma‰karní prÛvod se
bude konat v sobotu 1. bfiezna, sraz
úãastníkÛ je v 10 hodin. Na tuto ak-
ci navazuje dûtsk˘ karneval vÏdy
o t˘den pozdûji, letos tedy 8. bfiez-
na od 14 hodin v Kulturním domû.”

Petr Hanáãek
Foto: Iva Unãovská

MoÏná nebude na ‰kodu si pfiipomenout, nejen co
je Masopust, ale také kdy se vlastnû slaví. Jeho pÛ-
vod sahá do doby ¤íma a jeho impéria; v pfiedjafií
pfiedstavoval tento svátek období hodování mezi
pÛsty. Oslavován byl bÛh Bacchus (Dion˘sos), jako
bÛh vína, veselí a plodnosti jarní vegetace.

Nejmlad‰í ãesk˘ paralympijsk˘ reprezentant v cyklistice Ivo
Koblasa, kterého dobfie znáte z na‰ich dfiívûj‰ích ãlánkÛ (2.
muÏ loÀského Svûtového poháru, zisk 4. místa na Mistrovství
svûta v Kanadû 2013, vítûz závodu Svûtového poháru
v Meranu 2013 a tfií evropsk˘ch pohárov˘ch závodÛ 2013),
musí nyní dokázat své srdce bojovníka. 

Masopust 2014

Ma‰karádi v Chrudichromech v roce 2010.

Ivo v Matane (2013) pfied startem 
v bílém dresu vedoucího závodníka

Svûtového poháru.

Cyklista Ivo Koblasa
bojuje nejenom na poli

sportovním…
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Nov˘ pohled na Masarykovo námûstí.

Mûsto Boskovice se snaÏí sv˘m
obãanÛm na oficiálním webu
www.boskovice.cz zprostfiedkovávat
aktuální, srozumitelné a potfiebné in-
formace. Mnoho lidí na mûstsk˘ch
webech oceÀuje umístûní on-line ka-
mer, které zabírají zajímavá místa.
Na to se zamûfiili i v Boskovicích a od
ledna leto‰ního roku pfii‰li v tomto
smûru s novinkou.  V lednu byly za-
koupeny a nainstalovány nejmoder-
nûj‰í webové kamery s noãním vidû-
ním a moÏností nahrávání. Novû byly
obû kamery umístûny na radniãní
vûÏ. Jedna z kamer zabírá prostor
Masarykova námûstí jako doposud,
ale z vût‰í v˘‰ky a ‰ir‰ím zábûrem.
Druhá kamera zabírá novû historickou

ãást - ulici Plaãkovu, Hradní s rezi-
dencí, Pansk˘m dvorem, Hotelem
a restaurací Pod zámkem. Na zábûrech
je vidût i zámek a hrad Boskovice. 

Dal‰í novinkou je umístûní meteo-
stanice na budovû MûÚ Boskovice
a pfienos informací o poãasí na webové
stránky. Náv‰tûvníci stránek tak mají
vÏdy aktuální informace z centra mûsta
o teplotû, síle vûtru, mnoÏství sráÏek,
vlhkosti a dal‰ích ukazatelích. 

Dal‰í novinky a vylep‰ení budou ná-
sledovat a budeme rádi, kdyÏ se s nimi
seznámíte sami na www.boskovice.cz.

Dûkujeme vám, Ïe na‰e stránky nav-
‰tûvujete.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma,
webmaster

Boskovice a okolí

Nové kamery 
na boskovickém webu

·kolní tiskárna MakerBot
Replicator 2X.

V pátek 21. února roztanãí a rozezní
Zámeck˘ skleník kapela Lesní zvûfi,
která pravidelnû hraje v Litvû,
Nûmecku, Maìarsku, Srbsku nebo
Polsku. Za podpory Velvyslanectví
âeské republiky hrála i v Mexico City
na festivalu Eurojazz. Lesní zvûfi propo-
juje Ïiv˘ drum'n'bass s nu-jazzem a psy-
chedelií. V̆ sledkem je energická hud-
ba, která vás pohltí. Zaãátek ve 20.00.
Vstupné: 140 Kã na místû, 100 Kã
v pfiedprodeji.

V nedûli 23. února uvádí boskovic-
ké kino filmov˘ festival Expediãní ka-
mera, kter˘ pojednává o skuteãném Ïi-
votû, o dobrodruÏství, divoké pfiírodû,
extrémních záÏitcích i sportech. Sou-
ãástí pásma bude i 3D film reÏiséra
Marka Audyho Domino - hra v podkro-
ví Ztraceného svûta, dokumentární film
o objevování nejdel‰í kfiemencové jes-
kynû svûta ve stolov˘ch horách

Venezuely. âas konání: 16.00 – 22.00.
Vstupné: 80 Kã dospûlí / 60 Kã seniofii
a studenti

V nedûli 9. bfiezna se mohou malé
dûti tû‰it na divadelní pfiedstavení
O medvûdu Ondfiejovi. Divadelní spo-
leãnost Julie Juri‰tové slibuje velké di-
vadlo se spoustou hercÛ, divadelních 
efektÛ a nádhern˘ch kulis v Zámeckém
skleníku v 15.00.

V sobotu 15. bfiezna zveme v‰echny
malé i velké dûti na jiÏ 4. roãník jedno-
denní v˘stavní akce Lego Technic
Show. Zámeck˘ skleník 10.00 – 17.00.

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

www.kulturaboskovice.cz. 
Pfiedprodej probíhá v Mûstském 

informaãním stfiedisku Boskovice,
Masarykovo nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

KaÏdá dynamicky rozvíjející se ‰kola
musí reagovat na poÏadavky a podmín-
ky spoleãnosti, ve které má vychovávat
budoucí odborníky. Není tomu jinak ani
na na‰í ‰kole, kde zaãátkem nového ro-
ku bylo zakoupeno moderní tiskové za-
fiízení od americké firmy MakerBot,
které umoÏní na‰im ÏákÛm ztvárnit to,
co doposud mohli vidût pouze v pro-
stfiedí grafického softwaru. Vy‰‰í odbor-
ná ‰kola ekonomická a zdravotnická
a Stfiední ‰kola v Boskovicích na
Hybe‰ovû ulici se tímto krokem zafiadi-
la do první desítky stfiedních ‰kol v celé
âR, kde nûco takového mají Ïáci k dis-
pozici. 

Princip 3D prostorového tisku v tom-
to pfiípadû spoãívá ve vrstvení taveného
speciálního plastu, kde se plastové vlák-
no zahfiívá pfiibliÏnû na teplotu 230
°C a pomocí speciálních trysek vrství
do prostoru. Po vychladnutí materiálu je
díl hotov a Ïáci si jej mohou osahat
a odzkou‰et. Na‰e tiskárna dokonce dis-
ponuje dvûma paralelními tryskami,
kdy mÛÏeme dan˘ prostorov˘ díl mode-

lovat pomocí dvou odstínÛ souãasnû,
coÏ je pro práci se sestavami dílÛ ob-
rovské plus. Pfiesto, Ïe je MakerBot na
‰kole teprve krátce, jiÏ má za sebou nû-
kolik zku‰ebních modelÛ a sestav.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe tato nemalá in-
vestice do moderní techniky bude pro na-
‰i ‰kolu pfiínosem a souãasnû impulsem
pro na‰e Ïáky k tomu, aby navrhli nûjak˘
model, kter˘ bude zajímav˘m podkla-
dem pro 3D prostorov˘ tisk. Tímto kro-
kem chceme zejména podpofiit Ïáky ma-
turitních oborÛ Informaãní technologie
a Ekonomika a podnikání – Informatika
v ekonomice.

Ing. Miroslav Hrd˘
uãitel odborn˘ch pfiedmûtÛ

Foto: archiv ‰koly

3D prostorov˘ tisk – ANO,
na VASS v Boskovicích

Rekreaãní bazén.

V Mûstsk˘ch lázních v Boskovicích
jsou velmi oblíbené akce na dan˘ mû-
síc. V souãasné dobû je to jedna z nej-
oblíbenûj‰ích akcí – teplá voda v rekre-
aãním bazénu. KaÏdou únorovou nedû-
li je tak ohfiívaná bazénová voda na

33°C místo bûÏn˘ch 30 °C. Tak nevá-
hejte a pfiijìte se „ohfiát”. 
www.sluzbyboskovice.cz 
tel.: 516 452 286, 724 696 151

Foto: Bohumil Feruga

Teplej‰í voda v lázních

DAL·Í  ZPRÁVY 
Z REGIONU NA 

www.listyregionu.cz
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Ve stejném roce, kdy svobodn˘
pán Jindfiich Kajetán Blümegen za-
loÏil letovickou manufakturu, se
v Letovicích narodil jeho budoucí
spolupracovník Josef Laurentius
Longinus Hayek. UÏ JosefÛv otec,
polesn˘ Vavfiinec Hayek, pracoval
ve sluÏbách majitelÛ letovického
panství, nicménû aÏ Josef se pfiiãinil
o pov˘‰ení rodu HayekÛ do ‰lechtic-
kého stavu. Podle dostupn˘ch pra-
menÛ zaloÏil hrabû Blümegen spolu
s Josefem Hayekem na místû pÛvod-
ní manufaktury nejen továrnu
(Kottonfabrik), ale také pro tovární
dûlníky osadu Jindfiichov, která je
dnes mûstskou ãástí Letovic. Rokem
1789, kdy císafi Josef II. udûlil 
inspektorovi letovické továrny, hos-
podáfiskému radovi Josefu Hayekovi
‰lechtick˘ titul „von”, zaãíná svou
autobiografii jeho prapravnuk Frie-
drich August von Hayek, kter˘ si

byl svého moravského (a letovické-
ho) pÛvodu dobfie vûdom. 

Friedricha von Hayeka (1899 –
1992) zná cel˘ svût jako nositele
Nobelovy ceny za ekonomii (1974),
ekonoma, kter˘ inspiroval ekonomic-
ké reformy Margaret Thatcherové,
Ronalda Reagana i na‰í nedávné po-
listopadové minulosti. Jako vpravdû
renesanãní osobnost uãil von Hayek
také otce jaderného reaktoru Enrica
Fermi (Nobelova cena za fyziku
1938) a Hayekova práce VyuÏití zna-
lostí ve spoleãnosti motivovala
Jimmyho Walese k vytvofiení inter-
netové encyklopedie Wikipedie.

Hayekovi oponenti v pozdûj‰ích
letech ãasto kritizovali ‰lechtické
„von”, které si tento liberální eko-
nom rakouské ‰koly pfied sv˘m jmé-
nem ponechal aÏ do konce Ïivota.
Zapomnûli pfiitom v‰ak, Ïe HayekÛv
letovick˘ prapradûdeãek nebyl do

‰lechtického stavu pov˘‰en za vojen-
ské zásluhy, ale právû za ãinorodou
podnikavost, která na samém zaãátku
prÛmyslové revoluce stála za vytvo-
fiením jedné z prvních moravsk˘ch
továren. Roli podnikatele a podniká-
ní ve svém ekonomickém díle
Friedrich August von Hayek vÏdy
zdÛrazÀoval. Snad tento podnikav˘
duch Hayekov˘ch prapfiedkÛ Ïije na
Letovicku i dnes. 

Text: Hana Lipovská
Foto: archiv Bohuslava Kudy

S letovick˘m textilním prÛmyslem jsou spojeny soukromé dûjiny snad kaÏdé rodiny v na‰em regionu. VÏdyÈ
uÏ od roku 1750, kdy byla zaloÏena v Letovicích první manufaktura na látky – prababiãka souãasného Tylexu
– dávala textilka práci cel˘m generacím LetovãákÛ. Málokdo ov‰em ví, Ïe s letovickou textilkou je spojen ta-
ké rod jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch ekonomÛ Friedricha Augusta von Hayeka. 

Z historie Letovic: kofieny
Nobelovy ceny za ekonomii

Textilní továrna v Jindfiichovû pfii-
bliÏnû rok 1915, dnes s názvem Tylex
Letovice a.s. âást Letovic, kde se to-
várna nachází, se dfiíve po zakladate-
li továrny Jindfiichovi Kajetánovi
Blümegenovi naz˘vala Jindfiichov
(Heinrichsthal). Toto pojmenování
se udrÏelo zejména u star‰ích obyva-
tel dodnes. 

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.

PRODEJNA V BOSKOVICÍCH 
PRO VÁS NOVù OTEV¤ENA
NA MASARYKOVù NÁM. 6/4
Nabízíme velk˘ v˘bûr fiezan˘ch a hrnkov˘ch kvûtin

- svatební kytice - k zapÛjãení katalog
- smuteãní vazba - dárkové zboÏí - káva, ãaje - svíãky, keramika

- pfiírodní kosmetika - zemina, hnojiva, plasty, semena
- sezonní zboÏí - jaro - letniãky, pfiísady, du‰iãková vazba, advent

Kvûtináfiství Helenka
Tel.: 731 480 584

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz
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·patná dopravní situace 
u nádraÏí

MKS Letovice
zve:

Vedení mûsta Letovice není lhostej-
ná ‰patná dopravní situace u nádraÏí.
Vize mûsta je taková, Ïe by se vybu-
dovalo pod nádraÏím âD na pfiilehlé
louce autobusové nádraÏí, kde by by-
ly k dispozici odstavná místa pro 
autobusy, které ãekají na své spoje.
Dennû zde parkuje cca 60 aÏ 80 osob-
ních aut, kdy majitelé tûchto aut do-
jíÏdûjí vlakem za prací. Mnozí jezdí
z pfiilehl˘ch vesnic, kde není potfiebné
autobusové dopravní spojení tak, aby
lidem navazovalo na vlak. V délce cca
300 metrÛ v‰ude kolem silnice se par-
kuje, autobusy, které tudy projíÏdí
kaÏdou hodinu, mají velmi ztíÏené
podmínky. KdyÏ se zde míjejí dva au-
tobusy zároveÀ, nemají ‰anci si vy-
hnout. Tím pádem vzniká silniãní ko-
labs. ¤idiãi autobusÛ situaci fie‰í tak,

Ïe vyãkávají na námûstí a aÏ se blíÏí
ãas, kdy mají pfiistavit autobus na své
stanovi‰tû u nádraÏí, teprve tam odjíÏ-
dûjí… to ale není fie‰ení. Do jednání
se podafiilo vtáhnout soukrom˘ sub-
jekt, kter˘ je ochoten vloÏit do pro-
jektu své vlastní peníze, coÏ je pro
mûsto pfiínosem.

V souãasné dobû probíhají jednání,
kdy je potfieba jednak vyfie‰it pozem-
ky, protoÏe ãást pozemkÛ je mûsta,
ãást Správy a údrÏby silnic, ãást âD,
ãást je v soukrom˘ch rukách. Je zpra-
covávána projektová dokumentace,
mûsto Letovice bude opûtovnû Ïádat
o dotace JMK na dokonãení pfiestup-
ního uzlu IDS JMK. 

Situace je sloÏitûj‰í v tom, Ïe sta-
vební objekt zasahuje do záplavového
území fieky Svitavy. Tento problém
bude fie‰en stavebními úpravami oko-
lí tak, aby se stavba nestala pro okolí
zhor‰ujícím elementem. 

Pokud by se získala od JMK dota-
ce, souãasnû s autobusov˘m nádraÏím
by se zde vybudovalo parkovi‰tû s 64
parkovacími místy. Pokud by se dota-
ce nezískala, v místech plánovaného
parkovi‰tû by vznikla pouze provizor-
ní odstavná plocha pro automobily. 

Poãítá se s tím, Ïe stavební povole-
ní by mohlo b˘t vydáno koncem léta
roku 2014, realizace projektu by byla
hotová do konce roku 2015.

Text: RePo
Foto: Ing. J. Palbuchta

Zcela zablokovaná silnice 
u letovického nádraÏí.

Plánované opravy vozovek 
Plánované rekonstrukce vozovek ve

mûstû Letovice se pfiipravují jiÏ dost dlou-
ho. Na rok 2013 pfiipadly pfiípravné pro-
jektové práce a s vlastní realizací se poãí-
tá v roce 2014. Jedná se o opravu mostu
na komunikaci I/43, smûr Letovice-
Svitavy, kter  ̆vykazuje havarijní stav. 

Vzhledem k dopravní situaci, kterou
jsme zaÏili v prosinci loÀského roku pfii
opravû 150 m povrchu vozovky na uli-
ci PraÏská, kdy nastal ãásteãn˘ doprav-
ní kolaps, rozhodlo vedení mûsta o svo-
lání koordinaãní porady ve vûci prací
vyÏadujících omezení provozu na silni-
cích na území mûsta Letovice. 

Z porady vy‰ly jasná stanoviska s ter-
míny zam˘‰len˘ch prací takto: I/43 bu-
de provádût ¤SD âR, Závod Brno - 
oprava mostÛ. Akce silnice I/43, most
pfies Chlumsk˘ potok, event.ã. 43 – 038
je ve stádiu pfiípravy vydání stavebního
povolení, které se pfiedpokládá v únoru
2014, po následném v˘bûru dodavatele
se pfiedpokládá zahájení prací nejdfiíve
v srpnu 2014, dokonãení stavby do za-
ãátku zimního období. Stavba bude pro-
vádûna po polovinách, provoz bude fie-
‰en kyvadlovû.

V roce 2014 nebude realizován úsek
„II/365 Letovice prÛtah” v âeské ulici,
ale pouze extravilánová ãást opravy po-
vrchu silnice ã. II/365 Letovice –
Kfietín – hranice JMK. V únoru 2014
bude vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení na do-
davatele na úseky Letovice – Kfietín

a Prostfiední Pofiíãí – hranice JMK.
Pfiedpoklad realizace se poãítá na 6-8
t˘dnÛ v období kvûten – ãervenec. Zde
bude nutno dodrÏet termín ukonãení
prací nejpozdûji do 31. 7. 2014 tj. pfied
zahájením prací na silnici I/43. Silnice
bude opravována po polovinách, auto-
busová doprava a vozidla do 3,5 t bu-
dou projíÏdût kyvadlovû, pro ostatní
dopravu bude zfiízená objízdná trasa.

Ostatní akce, jeÏ budou souviset s
eventuelním omezením provozu na
místních komunikacích, se jedná, nejde
o rekonstrukce vozovek, ale rekon-
strukce vodovodních fiadÛ.

Mûsto Letovice pfiedpokládá, Ïe rea-
lizací tûchto oprav zmizí z mûsta do-
pravní znaãky upozorÀující na havarijní
stav vozovky.

Text a foto: Ing. Jifií Palbuchta, 
MÚ Letovice

Tyto znaãky by mûly z Letovic zmizet.

Sbûrn˘ dvÛr Letovice
Po nûkolikaleté pfiípravû se poda-

fiilo v loÀském roce dosáhnout na
dotace z rozpoãtu Evropské unie a to
z Fondu soudrÏnosti na základû roz-
hodnutí MÎP na v˘stavbu Sbûrného
dvora mûsta Letovice, kter˘ zaãíná
b˘t budován v lokalitû âerven˘ vrch
v místech, kde se v minulosti nachá-
zela b˘valá skládka TKO. Stavba má
slouÏit celému mikroregionu Leto-
vicko.

Dodavatelé stavby byli vybráni 
otevfienou vefiejnou soutûÏí a stali se
jím  STYLSTAV s.r.o. KfiiÏanov
s nabídkovou cenou 13 067 879 Kã
a dodavatelem technologií se stala
firma SITA CZ Praha 2 Vinohrady
s cenou 1 420 961 Kã. Dotace na
stavbu:   EU 12 099 700 Kã, státní
fond Ïivotního prostfiedí 711 800 Kã,
JMK 710 000 Kã, dofinancování
zbyl˘ch nákladÛ spojen˘ch se stav-

bou zÛstává k tíÏi rozpoãtu mûsta na
rok 2014.

K pfiedání staveni‰tû do‰lo 9. 1.
2014 a stavba by mûla b˘t dokonãena
do 9. 11. 2014. Po dokonãení stavby
se stane provozovatelem sbûrného
dvora TS Letovice.

Vedení mûsta si od této stavby
slibuje velk˘ pfiínos z hlediska fie‰e-
ní vzrÛstajících problémÛ s likvida-
cí v‰ech druhÛ odpadÛ a pfiedpoklá-
dá, Ïe vytvofiením takového zafiíze-
ní se pfiispûje k zv˘‰ení povûdomí
potfieby ochrany Ïivotního prostfiedí
v okolí Letovic. Nebude dÛvodu
k svévolnému  odhazování odpadÛ
z chat a rekreaãních domÛ jejich
vlastníky a svévolnému zakládání
ãern˘ch skládek obyvateli mûsta
a jejich ãástí.

Ing. Jifií Palbuchta, MÚ Letovice
Foto: Petr Neãas

27. 2. 2014 v 18.00 hod. 
Kulturní dÛm – Ing. Tomá‰ Pfiibyl
– kosmonautika - beseda

28. 2. 2014 v 19.00 hod. 
Kulturní dÛm – SBOROVNA – di-
vadelní pfiedstavení. Úãinkují: Pa-

vel Trávníãek, Zdenek Havlas, Ur‰u-
la Kluková, Katefiina Kornová, Petra
Jindrová, Hana Tunová a Monika
Fialková. Vstupné: 200 Kã/150 Kã

MKS Letovice tel.: 516 474 422,
739 396 535

Sbûrn˘ dvÛr bude stát v tûchto místech.

Máte tip na zajímav˘ 
ãlánek, chcete otisknout svÛj pfiíspûvek?

Napi‰te nám do redakce na:

listyregionu@seznam.cz nebo pouÏijte kontaktní formuláfi 
na na‰ich stránkách www.listyregionu.cz
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Den otevfien˘ch dvefií 10. 4. 2014

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

Jdi do toho

Získej titul DiS. na VO· studiem po maturitû

Z podnûtu sociálního pracovníka
Petra Novotného byli na jednu
z pfiedná‰ek pozváni b˘valí ãlenové
Spoleãnosti pro identitu mûfiící tech-
niky – SPRIMT, ktefií v letech 1997 –
2007 vybudovali v Muzeu Blansko
stálou expozici elektrické mûfiící
techniky. Ing. Jaroslav ·ejnoha
a Miroslav Starycha v SENIOR cent-
ru 11. 12. 2013 pfiedná‰eli o Ing.
Erichu Rouãkovi, v˘znamném mo-
ravském techniku, prÛmyslníku a vy-
nálezci. Text, doplnûn˘ také projekcí
rÛzn˘ch dokladÛ a zábûrÛ z pÛvod-
ních Rouãkov˘ch dílen, zhlédlo ko-
lem 25-ti posluchaãÛ. 

Ing. Erich Rouãka mûl nev‰ední
tvÛrãí nadání. Stovky vynálezÛ uplat-
nil v elektrotechnice, strojírenství
a hutnictví. 30. listopadu 1911 uvedl
do provozu první stfiedoevropskou to-
várnu na v˘robu elektrick˘ch mûfií-
cích pfiístrojÛ a regulaãních soustav.
V roce 1934 blanenskou elektrotech-
nickou  továrnu prodal podnikateli
Robertu Sochorovi a od roku 1929
zaãal v Brnû-Slatinû budovat dal‰í

prÛmyslov˘ komplex s kotlárenskou,
slévárenskou  a hutnickou v˘robou.
Oba uvedené prÛmyslové obory do-
sáhly, zejména v pováleãném období,
neobyãejného rozmachu. V uplynu-
lém století poskytly pracovní pfiíleÏi-
tosti pro tisíce zamûstnancÛ. ZároveÀ
pfiíznivû ovlivnily technick˘ rozvoj,
a to nejen v místní oblasti.

Následujícím prÛkopnick˘m a per-
spektivním projektem byly na zaãát-
ku dvacát˘ch let minulého století
Rouãkovy automatické regulátory
pro vysokotlaké parní kotle, které se-
stavil po zku‰enostech získan˘ch za
studijního pobytu v USA. Kromû pa-
tentového úfiadu ve Washingtonu nav-
‰tívil fiadu koncernÛ, které se zab˘va-
ly automatizaãními metodami v prÛ-
myslu. Setkal se také s T. A.
Edisonem v jeho laboratofiích.
Rouãkovy automatické regulátory
vysokotlak˘ch parních kotlÛ nazval
se souhlasem Karla âapka E. R.
Robot, podle spisovatelova dramatu
R.U.R.  Regulátory byly instalovány
ve v‰ech na‰ich tepeln˘ch centrálách

a slouÏily také v zahraniãí. Pfiiná‰ely
v˘znamné úspory paliva a zamezova-
ly rovnûÏ nadmûrnému úletu ‰kodli-
vin do ovzdu‰í. 

Zanedlouho patentoval Rouãka no-
vou koncepci kotlÛ pro ústfiední vytá-
pûní budov hnûd˘m uhlím. Ve velko-
mûstech nebylo spalování uvedeného
uhlí dovoleno pro nadmûrné zneãi‰Èo-
vání okolního ovzdu‰í. Rouãkovy
kotle mûly dokonalou soustavu, ta 
umoÏÀovala mnohem lépe vyuÏívat
i ménû hodnotná paliva. Proto mohly
b˘t pouÏívány napfi. v Praze, kde jimi
byly vybaveny desítky nemocniã-
ních, prÛmyslov˘ch, vládních a spo-
leãensk˘ch budov. Mimo v˘robu kot-
lÛ a slévárenské v˘roby zavedl v pod-
niku nové metody metalurgické, 
napfi. maloobjemovou v˘robu speci-
álních ocelolitin z recyklovaného Ïe-
lezného odpadu. 

Rouãkovo neustálé pfietûÏování ba-
datelskou prací vedlo aÏ do tûÏkého
vyãerpání psychického i fyzického.
KdyÏ nenalezl fie‰ení u tehdej‰ích od-
borníkÛ, zaãal se uvedenou proble-
matikou zab˘vat sám. Po pfiekonání

krizového zdravotního stavu se stala
metodika racionální v˘Ïivy spolu
s gerontologií a geriatrií jeho celoÏi-
votní zálibou. V brnûné vile si pofiídil
také fyziologickou laboratofi, kde roz-
sáhle experimentoval na pokusn˘ch
krysách. Dosáhl rovnûÏ pfiedpokláda-
ného osobního cíle: byl neobyãejnû
produktivní a doÏil se témûfi stoletého
vûku. 

Po znárodnûní slatinského podniku
v roce 1948 nemohl Rouãka provozo-
vat ani samostatné v˘vojové praco-
vi‰tû, i kdyÏ chtûl pozitivní v˘sledky
sv˘ch prací pfiedávat státu. Jako dÛ-
chodce s neobyãejnû malou mûsíãní
penzí 360 Kã získal pozdûji místo ex-
ternisty v brnûnské poboãce V̆ zkum-
ného ústavu energetického. Zde se
vûnoval v˘voji automatické regulace
vysokotlak˘ch parních kotlÛ s prá‰-
kov˘mi ohni‰ti. Odvedl opût perfekt-
ní práci, uvedené mechanizmy se 
osvûdãily napfi. ve zku‰ebním provo-
zu na kotli v brnûnské teplárnû.
Oponenti v‰ak z opatrnosti dávali
pfiednost automatikám zahraniãním.
Jejich produkty, pouÏívající vzducho-
technické prvky v‰ak byly nespoleh-
livé a poruchové. Mimoto byly tehdy
podle tzv. delimitaãních programÛ
v rámci RVHP pfievedeny do DDR.
Tím bylo Rouãkovo dlouholeté úsilí
zcela zmafieno. Z tohoto dÛvodu do-
‰lo k osudovému rozhodnutí  a to, Ïe
ode‰el do emigrace v SRN, kde je‰tû
nûkolik rokÛ pracoval jako technik ve
firmû AEG. Na sklonku Ïivota se tr-
vale usadil v Ezelsdorfu na
Norimbersku. Zde pokraãoval v me-
dicínsk˘ch studiích a experimentech
v oblasti gerontologie a geriatrie
a o sv˘ch poznatcích pfiedná‰el v pen-
zionech pro seniory. Publikoval je
rovnûÏ v tisku, napfi. v broÏufie „ Hilfe
für Hederttausende” (Pomoc pro sta-
tisíce) apod. 

Pozn. Text byl konzultován s auto-
rem pfiedná‰ky v blanenském SENIOR
centru.

stam  
Foto: archiv M. Starychy

Mûsto Blansko vybudovalo na v˘chodním návr‰í exkluzivní penzion pro seniory. Kromû pfiíkladné péãe o klien-
ty jsou zde provozovány rozliãné aktivity zájmové a v˘ukové. Patfií k nim napfi. tzv. Univerzita tfietího vûku.

Univerzita tfietího vûku v blanenském SENIOR centru

Pfiedná‰ka o Ing. Erichu Rouãkovi

Ing. Erich Rouãka (*1888 - †1986).

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.
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V¯ZVA 

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikána, Emiráty
JAMAJKA, TANZÁNIE, KE≈A, SENEGAL, MALEDIVY

1. MOMENT PRODLOUÎEN - JE·Tù STIHNETE: 
Vûrnostní aÏ 21% *Rodiny15% + 2 dûti ZDARMA*

Seniofii +55 = Bonus aÏ 10.000 Kã !
!Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu v nové kanceláfii!

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

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = od r. 1990 GARANCE PRO VÁS !

Novû podepsan˘m projektem je
dodávka Francisov˘ch turbín, uzávû-
rÛ a dal‰ího hydrotechnického vyba-
vení pro nového zákazníka v Albánii.
Dal‰í projekt, kter˘ byl obchodním
oddûlením získán, je projekt Dönje ve
·védsku. V rámci realizace této za-
kázky bude spoleãnost âKD Blansko
Holding, a.s. zaji‰Èovat fiadu prací, od
modelov˘ch zkou‰ek po uvedení do
provozu. Jádrem zakázky je dodávka
nového obûÏného kola Kaplanovy
turbíny, ‰etrného k Ïivotnímu prostfie-
dí. V roce 2014 bude také na‰e spo-
leãnost zaji‰Èovat v˘robu kulov˘ch 
uzávûrÛ pro vodní elektrárnu Porabka
v Polsku.  

Mezi aktuální projekty spoleãnosti
patfií spoluúãast na generální opravû
soustrojí TG 2 Lipno. âKD Blansko
Holding, a.s. je dodavatelem, mimo ji-
né, nové Francisovy turbíny s prÛmû-
rem obûÏného kola 2150 mm. Mezi
dal‰í projekty v rámci âeské
Republiky patfií participace na generál-

ní opravû vodní elektrárny Vltavské
kaskády, a to konkrétnû na vodní elek-
trárnû Kam˘k. Spoleãnost âKD
Blansko Holding, a.s. se v rámci této
zakázky podílí, mimo jiné, na rekon-
strukci obûÏného kola Kaplanovy tur-
bíny, vãetnû dodávky nov˘ch obûÏ-
n˘ch lopat.  ObûÏné kolo a rozvádûcí
lopaty byly vyrobeny na základû v˘-
zkumu a technické dokumentace zpra-
cované v âKD Blansko Engineering,
a.s., v pfiípadû VE Kam˘k i modelo-
v˘ch zkou‰ek.

Najdete nás na www.ckdblansko.cz
/Facebook/LinkedIn

âKD Blansko Holding, a.s. je pfií-
m˘m pokraãovatelem âKD Blansko,
strojírenské firmy s bohatou historic-
kou tradicí. Produkty z âKD Blan-
sko Holding, a.s. jsou vyuÏívány po
celém svûtû a nesou peãeÈ kvality
ãeského strojírenství.

Mgr. Nina Juránková
PR Manager

Foto: archiv âKD Blansko Holding, a.s.

ObûÏné kolo Kaplanovy turbíny projekt Kam˘k. ObûÏné kolo Kaplanovy turbíny projekt Otmuchow.

Aktuální a budoucí projekty
spoleãnosti âKD Blansko Holding, a.s.

Spoleãnost âKD Blansko Holding, a.s., ãlen skupiny JSC Tyazhmash, bude v roce 2014 realizovat fiadu zakázek jak v zahra-
niãí, tak v tuzemsku. V posledních dvou mûsících roku 2013 byly podepsány v˘znamné kontrakty na dodávky nov˘ch vodních
turbín a uzávûrÛ pro vodní elektrárny ve ·védsku, Turecku a v Polsku.

Spoleãnost âKD Blansko Holding prosí vefiejnost o spolupráci
v rámci tématu Italové v âKD Blansko bûhem 1. svûtové války.

Bûhem 1. svûtové války bylo v âKD Blansko zamûstnáno nûkolik de-
sítek fií‰sk˘ch ItalÛ z oblasti jiÏního Tyrolska. Pfiijeli k nám v roce 1915
po vypuknutí války Itálie s Rakouskem. Na Blanensku a Boskovicku
jich na‰lo v té dobû doãasn˘ domov a obÏivu témûfi 2000, pracovali pfie-
váÏnû v zemûdûlství, ale i v prÛmyslu v Blansku a v Letovicích. Dûti zde
chodily do ‰koly. Vût‰inû se tady podafiilo pfieÏít období, kdy jejich
vlastní domovy se ocitly uprostfied váleãné vfiavy. Potomci tûchto vysíd-
lencÛ  i v dne‰ní dobû s úctou udrÏují vzpomínky na jejich pobyt u nás. 

V leto‰ním roce uplyne 100 let od vypuknutí 1. svûtové války.
Rozhodli jsme se tuto nelehkou dobu pfiipomenout vydáním knihy
a uspofiádáním v˘stavy Ital‰tí uprchlíci na Moravû. Rádi bychom Vás
poprosili, abyste nahlédli do rodinn˘ch archivÛ a pokud máte nûjaké
fotografické nebo písemné památky o Italech z této doby, zapÛjãili
nám je. Materiály, které byste nám zapÛjãili, pfiineste na fieditelství
spoleãnosti âKD Blansko Holding Gellhornova 1, v Blansku na re-
cepci spoleãnosti. Dokumenty, které nám svûfiíte, po zkopírování ne-
bo naskenování okamÏitû vrátíme.

Dûkujeme za Va‰i ochotu a spolupráci s námi.
Ivana Bojdová, Karel a Eva ·ebkovi a âKD Blansko Holding a.s. 
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Nad‰ení prvÀáãci ãekají na své 
vysvûdãení.

Ve ãtyfii hodiny odpoledne se
zcela zaplnily prostory ve vestibulu
na‰í ‰koly. ShromáÏdili se zde Ïáci
1. tfiíd, jejich rodiãe, prarodiãe, b˘-
valí Ïáci ‰koly a rodiãe ÏákÛ 9. roã-
níku, ktefií byli garanty celé akce.
Nejprve v‰echny pfiítomné pfiivítal
fieditel ‰koly Vlastimil ·íbl a poté
se pfiedstavili prvÀáci s krátk˘m 
úvodním programem. V druhé ãásti
slavnostního odpoledne v‰echny
velice pfiíjemnû pfiekvapila pohád-
ka, kterou nastudovali Ïáci deváté-
ho roãníku pro své nejmlad‰í spolu-
Ïáky. Byla plná ãertÛ, loupeÏníkÛ,
andûlÛ, hfií‰níkÛ i napraven˘ch du-
‰í. Zvukové i svûtelné efekty, kuli-
sy a kost˘my hercÛ daly pfiedstave-
ní tu pravou „‰Èávu” a pohádkovou
atmosféru. Pohádka se velice líbila
a udûlala radost nejen dûtem, pro
které byla urãena pfiedev‰ím, ale
i nám dospûl˘m. 

Po hodinovém pfiedstavení pfii‰lo
na fiadu slavnostní pasování dûtí do
fiad ÏákÛ ãernohorské ‰koly, jehoÏ
se ujali opût deváÈáci. PrvÀáãci si
domÛ odnesli kromû vysvûdãení
a nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ i pa-
sovací listinu a knihu od spisova-
telky Petry Braunové s jejím vlast-
noruãním vûnováním. Po pohádko-
vé diskotéce jiÏ nastalo bujaré ve-
selí a hodování. O bohatou hostinu
se postaraly na‰e maminky a ba-
biãky. 

Pasování má v na‰í ‰kole dlou-
holetou tradici. Jsme velice hrdí na
to, Ïe se pasování kaÏdoroãnû 
úãastní velké mnoÏství rodiãÛ
i pfiíznivcÛ ‰koly, ktefií se rádi na
tuto slavnost vracejí. Pro nás uãite-
le je tato akce pohlazením na du‰i.
Jde o krásné propojení toho, co je
zaãátkem ‰kolní docházky pro jed-
ny a pomal˘m se louãením s tûmi
nejstar‰ími Ïáky, ktefií byli také
kdysi tûmi nedoãkav˘mi mal˘mi
‰koláky s rozzáfien˘ma oãima pln˘-
ma oãekávání. A právû pfii tûchto
akcích si snad mÛÏeme fiíct, Ïe má
na‰e práce smysl. 

Za zamûstnance ‰koly 
J. Kubelková  

Foto: archiv ‰koly

Pasování prvÀáãkÛ v âerné Hofie
Tfiicát˘ leden byl v˘znamn˘m dnem pro v‰echny ‰koláky.

Rozdávalo se pololetní vysvûdãení. Ne jinak tomu bylo
i v Základní ‰kole âerná Hora. Nejvíce se na tento v˘jimeã-
n˘ den tû‰ila ãtyfiicítka nejmlad‰ích ‰kolákÛ, prvÀáãkÛ. Ti si
museli na svoje první vysvûdãení poãkat do pozdních odpo-
ledních hodin. âekání se jim ale rozhodnû vyplatilo. 
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VINOTÉKA „U MY·KY” v Blansku
nabízí novû VINN¯ SKLEP

Pane Vanûrko, jak˘ sortiment nabízí-
te milovníkÛm vína? 

Myslím, Ïe u nás si vybere nejen zna-
lec a milovník vína, ale kaÏd˘, kdo chce
ochutnat kvalitní víno rÛzn˘ch ceno-
v˘ch kategorií. Láhvová vína pochází
pfiedev‰ím od vinafiÛ z Moravy, v men-
‰ím rozsahu máme v nabídce víno
z Chile, Rakouska, Francie a novû JAR. 

Vyjdeme vstfiíc také zákazníkÛm, kte-
fií se rozhodnou darovat velmi kvalitní
víno; pro takov˘ pfiípad máme k dispo-
zici luxusní dárkové kazety. Dal‰í na‰e
nabídka mÛÏe oslovit firmy, pro které
zabezpeãíme pískování láhví, mÛÏe na
nich b˘t logo, ãi dal‰í text i grafika.

Jiná situace je u sudov˘ch vín; zde
nabízíme 8 druhÛ; v‰echny pochází od
dvou kvalitních moravsk˘ch vinafiství -
Víno Hru‰ka a Îídek.

To uÏ pfiichází ke slovu Vá‰ sklípek,
sudové víno a sklep patfií k sobû.

To jistû ano, ale my bychom rádi tuto
pfiedstavu tro‰ku pozmûnili; ta nejvût‰í
pestrost v˘bûru chutí se skr˘vá v láh-
vích. Proto kaÏd˘ mûsíc (kromû letních

prázdnin) pofiádáme fiízené degustace
vín od konkrétních vinafiÛ. Po této de-
gustaci je moÏno nakoupit víno za spe-
ciální cenu a je‰tû cel˘ dal‰í t˘den pfie-
chutnat vzorky a v˘hodnû nakoupit.
Termíny jednotliv˘ akcí a jejich zamû-
fiení najdou zájemci na na‰em webu
www.vinotekaumysky.cz. Vzhledem
k omezené kapacitû míst ve sklípku je
nutno si místa pfiedem závaznû rezer-
vovat. 

Zmínil jste omezenou kapacitu;
pro jak velkou spoleãnost je Vá‰
sklípek urãen? 

V bûÏném provozu je zde 16 míst,
ale mÛÏeme kapacitu zv˘‰it; pro skupi-
ny kolem 20 osob se zde pohodlné po-
sezení urãitû najde. Sklípek je tedy
vhodn˘ pro pofiádání men‰ích rodin-
n˘ch oslav, pfiípadnû firemních veãír-
kÛ. Pro takovéto pfiíleÏitosti je k dispo-
zici i mimo otevírací dobu.

K dobrému vínu ov‰em patfií i nû-
co chutného na zub...

Toho jsme si dobfie vûdomi. Z bûÏnû

nabízeného studeného obãerstvení bych
zmínil domácí s˘ry, ‰kvarky, sádlo, domácí
uzeniny, brambÛrky z Lysic (solené a ães-
nekové) atd. Toto v‰e od regionálních v˘-
robcÛ, jako jsou napfi. minimlékárna
z LaÏánek, p‰trosí farma z Doubravice, ko-
zí farma ze ·o‰Ûvky a dal‰ích; jednoznaãnû
preferujeme místní v˘robce a jejich kvalitní
produkty.

Pro zájemce mÛÏeme zajistit také teplá
jídla ve spolupráci se sousední restaurací
„U ·tûpánkÛ”. Samozfiejmû nabídneme
i dal‰í nápoje; teplé, nealkoholické, z lihovin
bych zmínil velmi kvalitní domácí slivovici
a dal‰í produkty rodinné firmy pana Îufánka
z Bor‰ic, nebo Vãelovinu (ãesky medovina)
ze slovenské Smolenice, která získala na
svûtové vãelafiské v˘stavû 1. místo. 

Vinotéka a sklípek mají shodnou ote-
vírací dobu?

Ano, máme otevfieno kaÏd˘ den.
PO 13:00 – 21:00
ÚT - âT 10:00 – 21:00
PÁ - SO 10:00 – 23:00
NE: 15:00 – 19:00

Rezervaci je moÏno domluvit na telefo-
nu 606 550 660 nebo emailem: vinote-
ka@vinotekaumysky.cz. Ve‰keré dal‰í in-
formace získají zájemci na na‰ich, jiÏ
zmínûn˘ch, webov˘ch stránkách: 
www.vinotekaumysky.cz.

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

Stylov˘ interiér vinného sklípku.
Vinotéka „U my‰ky” - vchod 

z ulice Bezruãova.

Vinotéka „U My‰ky” byla otevfiena v ãervnu 2012 a od loÀského pod-
zimu byla roz‰ífiena o vinn˘ sklípek, kter˘ nabízí pfiíjemné posezení
v autentickém prostfiedí vinafisk˘ch sklepÛ. Podnik se pfiitom nachází
v centru Blanska na rohu ulic Dvorská a Bezruãova, kousek od restau-
race U ·tûpánkÛ. Podnik vlastní Martina Novotná a Adam Vanûrka, kte-
rého jsem se zeptal:
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➨ Prodám licenci na roãní elektronické pfiedplatné
ãasopisu T˘den, cena 900 Kã. Tel.: 602 283 832.
➨ Prodám koãárek golfové hole zn. Chicco. 
Málo pouÏívané, barva béÏová a málo oranÏové,
polohovateln˘, stfií‰ka vzadu s kapsou, dá se oddû-
lat, síÈka pod koãárem. Dvojitá kola, pfiední otoãná,
tel.: 606 931 795.
➨ Prodám zbytky lamina síly 18 mm 
z v˘roby. RÛzné barvy, rozmûry. Tel.: 603 293 707. 
➨ Nabízím k prodeji 3 mûsíãní fenku 
nûmeckého kfiepeláka hnûdé barvy bez PP, rodiãe
s PP. Kompletní oãkování i odãervení. Fenka je
vhodná na agility, zahradu nebo na dvorek. Tel::
776 804 591, mail: viple@centrum.cz 
➨ Opel Corsa r.96, nová STK za 17 tis. Kã,
satelit na karty za 1800 Kã, notebook 11.6" Acer za
3500 Kã. Tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám pfienosné pouzdro (batoh) na záda 
na akordeon za 1000 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám originální 14ti palcové poklice 
·koda v poãtu ‰esti kusÛ. I jednotlivû. Cena 800 Kã.
Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám 2 roky staré, témûfi nepouÏívané 
propanbutanové infraãervené topení IR 5000 Turbo
za 1900 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku na dítû 0-2r. 
zn. Inglesina. cena 200Kã. Tel.: 604 441 256. 
➨ Prodám CRT televizor Astra 
v bezvadném stavu, obrazovka 51 cm, dálk. ovlá-
dání, r.v. 2008, cena 500 Kã, Letovice. Po dohodû
pfiivezu. Tel: 774 333 592. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku 
do 10 kg/vajíãko/.cena dohodou, tel.: 723 520 201. 
➨ Prodám celé soubory knih svûtov˘ch 
i ãesk˘ch autorÛ, prózy i básnické sbírky, vhodné
tûÏ k doplnûní knihoven. MoÏno obstarat jednotlivé
romány, ãi básnické sbírky. Tel.: 604 141 981. 
➨ Renault Megane combi1.5Dci, 78kw, 
mod.2008, STK 11/2014, 6rychlostí, abs, klima, el.
okna, muzika, taÏné, hagusy, isofix, nové oleje, filt-
ry, rozvody, Ïhaviãe, pal.filtr, brzd.desky aj.
Spotfieba 5l nafty, super Ïihadlo, cena 105 000 Kã,
koupeno v âR, po 1. majiteli do leto‰ního jara. Tel.:
607 860 090. 
➨ Prodám levnû kfiíÏalky a jablka. 
Tel.: 516 416 675. 
➨ Prodám pozemek o v˘mûfie 1065 m2 orné pÛdy
v Blansku – Hluchovû u Ïelezniãních závor. Cena
dohodou, tel.: 724 792 448. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook 
zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, v˘born˘ stav, jen 3900 Kã. I na do-
bírku. Tel.: 604 961 249. 
➨ Klasick˘ siln˘ dalekohled 16x50 
za v˘hodnou cenu! Prodám zcela nov˘ kvalitní
nûmeck˘ dalekohled, je urãen zejména pro mys-
livce a k pozorování pfiírody. Cena jen 1900 Kã.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned, tel.:
607 507 157. 
➨ Pfiipravím na státní maturitu z matematiky, 
stfiedo‰kol. prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Nabízím pfiátelství, pomoc 
a v pfiípadû zájmu i bydlení v samostatném bytû ro-
dinného domu osamûlé osobû, která nikoho nemá.
Tel. 776 756 472. 
➨ Potfiebujete pohlídat dûti 
nebo je zavést do ‰koly a krouÏkÛ? Ozvûte se dÛ-
chodkyni s dlouholetou praxí v matefiské ‰kole, kte-
rá ráda vypomÛÏe s hlídáním. Podrobnosti na tel.
774 552 464, pouze Boskovice. 

Na dobírku. Vhodné i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723
509 549. 
➨ Elektrick˘ paralyzér - vzhled mobilu 
- v˘kon 1200000V - nepostradateln˘ ochránce na
veãerních procházkách, na cestû z práce apod. Nov˘,
nepouÏit˘, s vestavûnou svítilnou. Orig. balení, cena
390 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 723 509 549. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop 
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ Prodám automatickou praãku Zanussi fl 503, 
ledniãku Ardo, obû 100% funkãní, cena 1000,-/praã-
ka, 2000,- ledniãka, dohoda moÏná. Boskovice, tel.:
608 078 613. 
➨ Praãku BOSCH WFCX 2060, hl. 45 cm,
náplÀ 4 kg, indikaãní displej, r. v˘r. 2004, manuál,
funkãní. Cena 1500,- Kã, pfii rychlém jednání moÏ-
ná sleva. Tel.: 603 158 192. 
➨ RD ve Vranovû n.Dyjí, vhodn˘ i k celoroã. 
rekreaci, v klidném prostfiedí u lesa (500 m od pfie-
hrady). Celk. plocha 382 m2,z toho obyt.110 m2.
El.,voda, topení plyn. 4 místn. (z toho 2 obyt. kuchy-
nû), obytné podkroví, balkon, 2 koupelny s WC, ko-
mora. U RD hosp. budova, uÏívaná jako garáÏ. Cena
(po slevû): 1.098 000Kã, dal‰í sleva moÏná. DÛvod
prodeje-stûhování. Tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám byt v OV 1+1 s lodÏií v Boskovicích.
Cena 800 000 Kã.RK nevolat. Tel.: 776 389 720. 

➨ Koupím li‰tovou sekaãku Mf 70 - 
pfiíslu‰enství vítáno. Platba hotovû, tel.: 605 895 712. 
➨ Koupím garáÏ v Blansku 
v blízkosti ulice Erbenova a 9. kvûtna, moÏnost i v˘-
mûny za garáÏ u zastávky âD. Tel.: 723 886 646. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Sympatick˘, ‰tíhl˘, 41let, hledá kamarádku 
na diskr. schÛzky a hezké chvíle, jen Blansko a oko-
lí, SMS 736 422 433. 
➨ MuÏ 50/175, nekufiák, stfiední postavy hledá 
Ïenu pro vytvofiení hezkého vztahu zaloÏeném na
slu‰nosti a toleranci. Tel.: 731 933 295. 
➨ 61/164 se ráda seznámí 
se sympatick˘m muÏem. Zájmy – hudba, zpûv, ta-
nec, pfiíroda. Tel.: 732 494 772. 
➨ Pohodová Ïena 59/159/61blond, nekufiaãka,
hledá muÏe. Spoleãn˘ ãas na chatû, zahrádce, turis-
tice. Vedu normální Ïivot s pozitivním my‰lením.
mery-an@seznam.cz 

➨ Hledám práci v Blansku nebo blízkém okolí. 
Úklid, pokojská, ‰ití, operátor ve v˘robû. Jsem ma-
nuálnû zruãná. Na pln˘ úvazek i smûny. Jen solidní
nabídky. Dûkuji. Tel.: 739 732 506. 
➨ Kdo daruje koupelnovou skfiíÀ ‰.35 cm, 
v˘‰ka do 170 cm. Jen v Blansku nebo blízkém oko-
lí. Dûkuji, nabídky na mail: rybackovalenka@ema-
il.cz. 

HLEDÁM

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt nejlépe v Blansku
nebo Boskovicích, cena dohodou. Tel. 722 659 170.
➨ 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 p‰enici, jeãmen, tritikále, 
kukufiici a krmnou fiepu. Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím les, lesní pozemek
s alespoÀ ãástí dospûl˘ch stromÛ. Do 150 tis. Kã.
Tel.: 605 529 478. 
➨ Koupím staré housle, violu, cello, basu 
i velmi po‰kozené. Tel.: 728 279 034. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku z dÛvodu stûhování, 
do 2.500.000 Kã. Tel.: 739 967 377.
➨ Rodinná farma koupí zemûdûlské pozemky, 
region Letovicko, tel.: 732 287 368. 
➨ Koupím zachovalou Felicii, dobr˘ techn. stav, 
ne tmavé barvy. Pi‰te prosím údaje o autû a odkud
jste formou SMS na 732 756 634 nebo na mail fe-
ora@centrum.cz. 
➨ Hledám ke koupi byt 2+1 (3+1) 
nejlépe v okolní obci okr. Blansko (Jedovnice,
Sloup, Rájec apod.). Tel.: 739 940 808. 

KOUPÍM

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

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

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

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

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

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

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

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY

Elektroopravna Kofiístek, V domkách 30, Letovice 679 61
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Tel.: 733 318 860, 737 274 760, 516 475 057

FINANâNÍ PORADCE
Simon Grulich

+ 420 723 659 835
simon.grulich@ovbmail.cz

www.sginfo.cz

BEZPLATNù:
• SDùLÍM KLÍâOVÉ 

INFORMACE
• POROVNÁM NABÍDKY
• P¤EDLOÎÍM NEJLEP·Í

¤E·ENÍ
• POHOMU S V¯BùREM
• ZPROST¤EDKUJI

ÚVùRY – POJI·TùNÍ – SPO¤ENÍ

Podûkování
Dûkuji touto cestou za odbornou

péãi o mého manÏela 
MUDr. Lubomíru Koskovi,
posádce záchranné sluÏby p.

Davidovi a p. Kuãerovi za rychlou
a vysoce profesionální pomoc

a citliv˘ pfiístup. 
Dûkuji také za péãi na vysoké 
úrovni lékafiÛm a sestfiiãkám

z Iktové jednotky Nemocnice
Blansko.

31. 1. 2014,  Irena Jufiicová
Blansko - ÎiÏlavice

JUBILEUM EVY JALOVÉ
Pravidelnû kaÏd˘ t˘den,

vÏdy ve ãtvrtek vpodveãer,
otevírá na ObÛrce „králov-
ství plné knih” paní Eva
Jalová. V roce 1973 pfievza-
la knihovnu s velmi dlouhou
tradicí, umístûnou v budovû
tamní ‰koly. Knihy stály
v ‰atnû, na chodbû a v ku-
chyni b˘valého bytu uãitele. Po generální opravû
‰kolní budovy v letech 1977 aÏ 1979 se z objek-
tu Verandy vrátila zpût do ‰koly. V roce 1996 za-
ãala budova slouÏit stfiední gastronomické ‰kole
a v souãasnosti zde sídlí âeská tábornická unie.
Poboãka Mûstské knihovny Blansko zde v‰ak
stále zÛstává. A s ní i b˘valá uãitelka, dnes aktiv-
ní dÛchodkynû, zdatná sportovkynû, turistka a ta-
ké knihovnice Eva Jalová. Narodila se v únoru
roku 1934 a za pár dnÛ oslaví v˘znamné Ïivotní
jubileum.

Jménem Mûstské knihovny Blansko, a trou-
fám si uvést, Ïe i jménem jejích ãtenáfiÛ, spolupra-
covníkÛ a pfiátel, pfieji hodnû zdraví, Ïivotního elá-
nu a kaÏdodenní radosti.

Mgr. Pavel Pfiikryl, 
fieditel Mûstské knihovny Blansko
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Jeskynû V̆ pustek byla po celou dobu své
existence vyuÏívána k nejrÛznûj‰ím úãelÛm
a zcela tak zmûnila svÛj pÛvodní pfiírodní
vzhled. V pravûku pfiedstavovala úkryt pro
nejrÛznûj‰í druhy prehistorick˘ch zvífiat
a byly zde dokonce objeveny i známky ãás-
teãného lidského osídlení. Ve dvacát˘ch le-
tech minulého století probíhala v jeskyni ve-
lice intenzivní tûÏba jeskyních sedimentÛ
(fosfátové hlíny), které byly následnû pouÏí-
vány jako kvalitní pfiírodní hnojivo. Dal‰í
v˘voj celé lokality ovlivnila armáda zbudo-
váním muniãního skladu a následnû rozsáh-
lé podzemní nûmecké továrny v období II.
sv. války. Posledním neciteln˘m zásahem
pak bylo postavení protiatomového krytu
v ãásti jeskynû. Cel˘ objekt je od r. 2001 vy-
Àat ze systému bojové pohotovosti a zcela
odtajnûn a od r. 2008 tvofií tfiináctou turistic-
ky zpfiístupnûnou jeskyni, ve které mohou
náv‰tûvníci obdivovat pfiedev‰ím nev‰ední
scenérie jeskynû nenávratnû poznamenané
‰irokou paletou lidské ãinnosti.

Speleologick˘ prÛzkum jeskynû byl pro-
to po fiadu let zcela zastaven, nebo striktnû 
omezen na pfiedem vymezené lokality.
Teprve aÏ od roku 2001 mÛÏeme hovofiit
o novodob˘ch dûjinách ve speleologickém
prÛzkumu této jedineãné jeskynû stfiední
ãásti Moravského krasu. Vlastním objevÛm
pfiedcházela fiada neménû v˘znamn˘ch ãin-
ností. Mezi nejdÛleÏitûj‰í a takfika klíãovou
událost patfiilo opûtovné v historii jiÏ ãtvrté
pfiekonání závalu tzv. „Babické chodby” v r.
2007 a dosaÏení tak dlouho nedostupn˘ch
prostor „Salmova V̆ pustku”. Jednalo se
o k˘Ïen˘ v˘sledek témûfi ãtyfileté nepfietrÏité
a houÏevnaté práce v nebezpeãném závalu.
Tyto prostory byly poprvé objeveny r. 1923
p. F. Polákem z HabrÛvky, av‰ak díky labil-
ní vstupní pfiístupové ãásti situované do su-
Èového závalu do‰lo v minulosti opakovanû
k jejímu zavalení. Po systematickém vytipo-
vání nadûjn˘ch míst bylo zapoãato s vlastní-
mi prÛzkumn˘mi pracemi. Následovalo
mnoho neúspû‰n˘ch akcí po dobu nûkolika
let. Dal‰í volné pokraãování se stále nedafii-
lo nalézt. I pfies tyto dílãí a dlouhotrvající ne-
úspûchy jeskyÀáfii nezanevfieli a pokraãovali
v hledání dal‰ího nadûjného místa.

Osudovou se stala aÏ men‰í nev˘razná
chodbiãka nacházející se v ãásti naz˘vané
„Umyvadlo”. Bylo urãeno vhodné místo
pro ukládání vytûÏeného materiálu a insta-
lován dÛmysln˘ systém lanovek, kter˘ se
jiÏ nûkolikrát osvûdãil a bez kter˘ch by
transport hlinit˘ch sedimentÛ na vût‰í
vzdálenost nebyl moÏn˘ s ohledem na ãle-
nitost jeskynû. Po dobu nûkolika mûsícÛ
probíhalo vyklízení hlinit˘ch sedimentÛ
vyplÀujících takfika cel˘ profil chodby.
V závûreãné fázi bylo na práci a transport
vytûÏeného materiálu na vzdálenost více
neÏ 21 m zapotfiebí 5 osob. JeskyÀáfiské
‰tûstí se naklonilo objevÛm v sobotních
dopoledních hodinách dne 7. 1. 2012.
Z poãátku meandrující chodba se mûní na
pfiímou, coÏ dovolovalo nahlédnout na vût-
‰í vzdálenost. První zdánlivû vût‰í prostora
byla témûfi na dosah. Po nezbytném pro-
hloubení chodby bylo moÏno plazením ve-
lice úzkou ãástí dosáhnout zmínûné síÀky.
Men‰í prostora pozvolna pfiechází na
chodbu vyúsÈující po 8 m do impozantního
dómu, kter˘ pfiekonal v‰echna oãekávání.
Kdo neobûtoval kousek sebe ve snaze za
poznáním a poodhalením neznámého, ni-
kdy nepochopí tuto cenu odmûny. Bizardní
dóm je 20 m dlouh˘, 12 m ‰irok˘ a stejnû
vysok˘. Na pfiání objevitelÛ byl pojmeno-
ván „Janin dóm” jako hold Ïenám s tímto
jménem v okolí objevitelské skupiny, pfie-
dev‰ím pak manÏelce a dcefii vedoucího
t˘mu J. Cihláfie. Krápníková v˘zdoba spo-
leãnû se sintrov˘mi náteky zdobí jv. ãást
dómu. Dno je tvofieno ohromn˘mi ze stro-
pu zfiícen˘mi kamenn˘mi bloky.

Po nûkolikamûsíãní namáhavé a vyãerpá-
vající práci se podafiilo proniknout do dopo-
sud neznám˘ch prostor. Celková prozatímní
délka novû objeven˘ch ãástí ãiní pfiibliÏnû
40 m. Podafiilo se objevit nejvût‰í pfiírodní
dóm v jeskyni V̆ pustek. Dle provedeného
prÛzkumu nebylo prozatím nalezeno dal‰í
volné pokraãování. Uveden˘ objev potvrdil
existenci dal‰ích voln˘ch prostor a tak dou-
fejme, Ïe se i v budoucnu podafií dal‰í dílãí
úspûchy a objevy. 

Text a foto: Ing. Zdenûk Cihláfi
ãlen âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí

V  listopadovém ãísle ListÛ regionÛ, roãník 2013, jsme otiskli ãlá-
nek „Za tajemn˘mi jeskynûmi Kfitinského údolí”. Nyní volnû nava-
zujeme dal‰ím zajímav˘m povídáním o objevu v jeskyni V˘pustek. 

Cesta za objevem
Janina dómu

Objevitelská skupina (horní fiada zleva: KaluÏa D., Cihláfi J., Cihláfi Z., 
dolní fiada: Kulhánek V., ·merda S.).
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V období probíhajících zápisÛ do prv-
ních tfiíd základních ‰kol se mnozí rodiãe
zam˘‰lejí nad tím, zda je jejich dítû na
‰kolní práci dostateãnû pfiipraveno.
Kladou si otázku, co by mûl jejich syn ne-
bo dcera umût pfied nástupem do ‰koly. 

V pfiípadû, Ïe si nejsou jisti, je vhod-
né obrátit se nejdfiíve na paní uãitelku
z matefiské ‰koly, která je s dítûtem kaÏ-
d˘ den v kontaktu a zná ho v nejrÛznûj-
‰ích situacích, a zeptat se na její zku‰e-
nost a názor na ‰kolní zralost dítûte.
Pokud u rodiãÛ i nadále pfietrvává nejis-
tota nebo i pocit, Ïe v nûkteré oblasti
‰kolní zralosti se dítûti dafií ménû neÏ
vrstevníkÛm, doporuãujeme obrátit se
na odborníky v Pedagogicko-psycholo-
gické poradnû v Blansku, Nad âertov-
kou 17. Setkání psychologa s dítûtem,
psychologické vy‰etfiení trvá dle indivi-
duality dítûte hodinu aÏ dvû a jeho sou-
ãástí je rozhovor s rodiãi ohlednû dal‰í
podpory vzdûlávání jejich dítûte, pfiípad-
nû rozvoje nedozrál˘ch funkcí. 

Pokud mají rodiãe zájem a pro dítû se
to jeví jako vhodná varianta, mÛÏeme do-
poruãit odklad ‰kolní docházky, stejnû tak
i pfiedãasn˘ nástup u dûtí narozen˘ch na
podzim. 

Je moÏné, aby rodiãe sami poznali,
zda je jejich dítû pfiipravené pro ‰kolu?
Co mají sledovat, ãeho si v‰ímat, co je dÛ-
leÏité? 

1.) Tûlesn˘ v˘voj a zdravotní stav, ne-

rou si vybral sám, tak na tu, která patfií
mezi „povinnosti.”

4.) Sociální zralost – schopnost pfiizpÛso-
bit se v kolektivu vrstevníkÛ i autoritû uãite-
le, pfiimûfiené zvládání emocí, schopnost sa-
mostatnû trávit ãas bez pfiítomnosti rodiãÛ.

Dal‰í inspiraci je moÏno najít v materiá-
lu M·MT „Desatero pro rodiãe dûtí pfied-
‰kolního vûku” (dostupn˘ch na webov˘ch
stránkách ministerstva).

Je tfieba je‰tû upozornit, Ïe v˘‰e zmínûné
oblasti se rozvíjejí mezi 5 -7 rokem u v‰ech
dûtí rÛzn˘m tempem a v jiném ãase, proto je
tfieba jisté zku‰enosti a citlivosti v posuzová-
ní ‰kolní zralosti. Není moÏné sledovat jed-
notlivé dovednosti a schopnosti dítûte bez 
ohledu na kontext jeho celkového v˘voje. Pfii
posouzení zpÛsobilosti k zahájení ‰kolní do-
cházky dítûte se v PPP Blansko pfiikláníme
ke komplexnímu pfiístupu. V prÛbûhu psy-
chologického vy‰etfiení v klidném prostfiedí
poradny respektujeme individuální tempo
a podan˘ v˘kon nemusí b˘t vÏdy jedin˘m
úhlem pohledu pfii hodnocení zralosti. 

Na druhou stranu fie‰ením povaÏujeme
za dÛleÏité vést dítû k respektu k dodrÏo-
vání hranic a pravidel v sociálním pro-
stfiedí a poskytovat pfied‰kolákovi ade-
kvátní podporu na jeho cestû v poznávání.

www.poradna@pppblansko.cz
Tel.: 516 417 431 

pracovní doba 7.30 – 16.00
Kolektiv pracovnic OPPP Vy‰kov, 
pracovi‰tû Blansko Foto: Martin Polick˘

mocnost (kompetence dûtského lékafie).
2.) Poznávací funkce – celková úroveÀ

rozumov˘ch schopností i rovnomûrnost
v˘voje jednotliv˘ch oblastí - mezi pozná-
vací funkce fiadíme napfiíklad fieã (v˘slov-
nost), grafomotorika (drÏení tuÏky a kre-
sebné schopnosti), sluchové vnímání 
(napfiíklad rozli‰ování podobnû znûjících
slov, vytleskávání slova na slabiky, slu-
chová pamûÈ-básniãky, rytmizace), zrako-

vé vnímání (rozli‰ování zrcadlov˘ch tva-
rÛ, citlivost k detailu, vyhledávání objektu
na obrázku, co na obrázku chybí), ãasová
a prostorová orientace, pfiedpoãetní pfied-
stavy (porovnávání mnoÏství prvkÛ více-
ménû, tfiídûní podle druhu, co do skupiny
nepatfií, fiazení podle velikosti).

3.) Pracovní návyky – chuÈ dítûte uãit
se nové vûci, poznávat a schopnost se
soustfiedit na danou ãinnost, jak na tu, kte-

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

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko
DoplÀkové programy ãinnosti PPP Blansko



Pfiedstavujeme / i* 15

roãník III        ãíslo 1        únor 2014606 931 795☎

Pane Regeci, v souãasné dobû se vû-
nujete politické ãinnosti, zajezdíte si
je‰tû obãas na kole? Jaké jsou Va‰e
souãasné koníãky?

Cyklistiky jako sportu jsem si uÏil
dost, teì uÏ mû nejen nedostatek ãasu,
ale ani zdravotní dÛvody neumoÏÀují
jezdit jinak neÏ rekreaãnû; obãas se pro-
jet s rodinou. Rád si zahraji hokej, ale ta-
ké jen sporadicky a pouze pro zábavu
a lep‰í tûlesnou kondici. Nûkdy se pus-
tím do ukuchtûní nûjaké „ãíny”, rád si
poslechnu ãeskou klasickou hudbu, zaje-
du do divadla, málokdy je ãas na kino.
Ze v‰eho nejradûji trávím ãas odpoãinku
na na‰í zahradû u rodinného domu v âer-
né Hofie. Baví mne manuální práce pfii 
údrÏbû pozemku, nebo tfieba nafiezat
a nasekat dfiíví pro na‰i chloubu - krásná
kachlová kamna. 

¤íkal jste, Ïe si obãas nûco ukuchtí-
te; co máte nejradûji?

Nejsem vybírav˘, na cestách si dám
cokoliv z místních specialit. Nejradûji
jsem mûl slovenské halu‰ky s brynzou,
zapíjené Ïinãicou, které dûlávala moje
babiãka - bylo to nûco úplnû jiného, neÏ
to, co se dnes za halu‰ky vydává v res-
tauracích. 

Jako pfiedseda senátního V˘boru pro
zahraniãní vûci, obranu a bezpeãnost
hodnû cestujete; zkuste si vzpomenout,
kde se Vám líbilo nejménû a kde nejvíce.

Indie - obrovsk˘ stát, kter˘ kdyÏ po-
znáte blíÏ, tak jste konfrontován s reali-
tou úplnû jiného svûta, svûta, kde má lid-
sk˘ Ïivot nepatrnou hodnotu, kde velká
ãást lidí Ïije ne na hranici chudoby, ale
na hranici samotného pfieÏití.

Nedávno jsem byl také v uteãeneckém
tábofie Zaatari na syrsko-jordánské hra-
nici. Na území velikosti Blanska tam Ïi-
je víc neÏ 100 tisíc uprchlíkÛ, ktefií jsou
zcela odkázání na humanitární pomoc.
Jejich nejvût‰ím problémem je perspek-
tiva dlouhodobého Ïivofiení bez vidiny
fie‰ení situace. Podobnû neutû‰ené Ïivot-
ní pomûry, ve kter˘ch se nachází lidé dí-

ky váleãn˘m konfliktÛm, jsem loni mohl
sledovat také v Mali, Afghánistánu,
Iráku a na dal‰ích místech.

Po skonãení studené války se svût dí-
ky stále snadnûj‰ím a dostupnûj‰ím
moÏnostem komunikace a sdílení infor-
mací zaãal „zmen‰ovat”. Paradoxnû ta-
to globalizace pfiiná‰í nové problémy
a rizika stfietÛ. Jak tento problém vidíte
jako politik, kter˘ má bezpeãnost státu
v náplni práce?

Ano, stále více dochází a bude dochá-
zet ke konfliktÛm rÛzn˘ch náboÏenství,
ke konfliktÛm mezi chud˘m „tfietím svû-
tem” a bohat˘m západem. Tento v˘voj je
trvale podceÀován, problémy nejsou fie-
‰eny, ale odkládány.

Z na‰eho pohledu je nejblíÏ v˘bu‰né
území Palestiny, kde konflikt mezi arab-
sk˘mi Palestinci a Îidy trvá jiÏ od bib-
lick˘ch dob. Mûl jsem moÏnost poznat
i tuto oblast a jsem pfiesvûdãen, Ïe fie‰ení
existuje. Poznal jsem, Ïe obyãejní, nor-
mální lidé obou národÛ dokáÏí Ïít vedle
sebe jako sousedé bez problémÛ a také
tak na mnoha územích Ïijí; jen jejich
vÛdcové vyvolávají z mocensk˘ch dÛvo-
dÛ nenávist a zá‰È. Je tfieba stále tlaãit na
vedení obou stran, aby zasedli k jednání
a dohodli fie‰ení vzájemného souÏití.
Jiná cesta není. 

Rizikov˘ je také stále vût‰í poãet imi-
grantÛ do celé EU. Jejich pÛsobení a in-
tegrace v na‰í spoleãnosti je také stále
nefie‰en˘ problém, navíc médii znaãnû
pomíjen˘. Bude dÛleÏité, aby se vrchol-
ní politici ãlensk˘ch státÛ dohodli na
moÏnostech regulace a na pravidlech,
která musí platit pro v‰echny stejnû.

Poznatky, které získáváme ze sv˘ch
cest, zpracovává ná‰ v˘bor a tyto v˘stu-
py jsou k dispozici vrcholn˘m politikÛm.
Je na nich, aby se tato problematika, kte-
rá uÏ dávno nejde mimo ná‰ stát, (jak se
mnozí moÏná domnívají), zaãala fie‰it.

Teì nûco pfiíjemnûj‰ího - Va‰e nej-
hezãí záÏitky z cest?

Poznal jsem místo, které se nerozpa-
kuji nazvat rájem na zemi. Je to malé krá-
lovství Bhútán, leÏící na v˘chodním kon-
ci Himaláje. Na jihu, v˘chodû a západû
sousedí s Indií, na severu s Tibetem. Lidé
jsou tam podle na‰ich mûfiítek chudí, te-
dy chudí z materiálního hlediska, ale Ïijí
beze spûchu v pfiekrásné, ãisté pfiírodû
pod nejvy‰‰ími vrcholky svûta. Peníze
tam nehrají tak velkou roli jako v na‰í
kultufie; potfiebné v˘robky a potraviny se

tam na trzích nabízí ãasto v˘mûnnn˘m
zpÛsobem. Zemûdûlské produkty jsou
v‰echny pûstovány postaru, bez chemie,
a pfiesto potfiebám obyvatel naprosto sta-
ãí. Lidé tam jsou pfiátel‰tí, Ïijí ve vzájem-
né úctû, nemají potfiebu roz‰ifiovat své 
území, ani se neÏenou za pfiekotn˘m hos-
podáfisk˘m rÛstem. Prostû malá, ãistá ze-
mû skromn˘ch obyvatel, jejichÏ bohat-
ství spoãívá právû v umûní Ïít spokojenû.

Cestujete zfiejmû hodnû; máte ãas ta-
ké na ná‰ region?

Jistû, ãas si musím najít. Hodnû na-
v‰tûvuji zastupitelstva zdej‰ích mûst
a obcí a dal‰í instituce, abych mohl b˘t
nápomocen pfii fie‰ení problémÛ; pomá-
hám dûtsk˘m domovÛm a pfiispívám fi-
nanãnû sportovním klubÛm. Pfiímo
v âerné Hofie pomáhám rodinû azylantÛ
z Barmy, ktefií zde Ïijí. Ale to jsou jen
drobné stfiípky z mé ãinnosti pro region;
kdo by mûl zájem o více informací, mÛ-
Ïe nav‰tívit moje webové stránky na 
adrese www.jozefregec.cz.

Pane senátore, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

SENÁTOR JOZEF REGEC

Senátor Jozef Regec ve sportovním.
Foto: Petr Hanáãek

Senátor Jozef Regec ve své kanceláfii v Praze. Foto: Renata Kuncová Polická

Jozef Regec, senátor Parlamentu âeské republiky za okres Blansko, se narodil v roce 1965 na Slovensku.
Studoval trenérství na Fakultû tûlesné v˘chovy a sportu Univerzity Karlovy. Je Ïenat˘, má ãtyfii dûti. V 80. a 90. le-
tech byl úspû‰n˘m ãeskoslovensk˘m reprezentantem v silniãní cyklistice; stal se vítûzem republikového mistrovství,
úspû‰nû se úãastnil OH v Soulu v roce 1988, kde získal osmé a desáté místo, na mistrovství svûta v rakouském
Villachu v roce 1987 skonãil také na 10. místû. Po ukonãení vlastní sportovní kariéry se vûnoval trenérské ãinnosti
cyklistÛ doma a v Rakousku, a poté i ãeské reprezentace. Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ odpovûdûl na nûkolik otázek:
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Jan Trtílek a Katefiina Zoubková - král a královna.

Zatímco se na Boskovice sná‰el 24. 1.
2014 mraziv˘ páteãní veãer, v tamûj‰ím
Zámeckém skleníku vítala hudební skupina
Espuelas sv˘mi temperamentními skladba-
mi úãastníky slavnostního veãera, v jehoÏ
prÛbûhu byly vyhlá‰eny v˘sledky ankety
Fotbalista okresu Blansko za rok 2013
a dal‰ích 7 kategorií: fotbalistka, doroste-
nec, Ïák, Ïák pfiípravky, rozhodãí, trenér
a poprvé osobnost, která byla uvedena do
„sínû slávy”.  Úderem 18.00 hodiny se sál
Zámeckého skleníku zaplnûn˘ do poslední-
ho místa zti‰il a moderátor této akce, pan
Oldfiich Kováfi, zval na jevi‰tû postupnû ví-
tûze jednotliv˘ch kategorií. Vyhlá‰ena byla
pouze jména vítûzÛ. Jedinou kategorií,
v níÏ byli ocenûni v‰ichni nominovaní byla
kategorie jedenáctka roku. Z tûchto jede-
nácti jmen také vze‰el staronov˘ fotbalov˘
král. Jména nejlep‰ího fotbalisty a fotbalist-
ky okresu se totiÏ z loÀsk˘ch tabulek do-
slova pfiekopírovala. Králem okresní kopa-
né se stal opût Jan Trtílek hrající za
Blansko, na trÛn po jeho boku se jako krá-
lovna usadila Katefiina Zoubková, toho ãa-
su hájící barvy Rájeãka.   

Cel˘ slavnostní ceremoniál byl doplnûn
kulturními vstupy zmínûné skupiny
Espuelas, která sv˘mi sviÏn˘mi skladbami
v mexickém stylu udrÏovala po cel˘ veãer
dobrou náladu stejnû jako dynamické vy-
stoupení taneãní skupiny Tancini

Názory na tuto anketu se rÛzní. To ale
nic nemûní na skuteãnosti, Ïe dvû hodiny
strávené v sále Zámeckého skleníku
v Boskovicích znamenaly nejen pfiíjemné
setkání fotbalov˘ch pfiíznivcÛ jinde neÏ na
fotbalovém hfii‰ti, ale pfiedev‰ím pûknou
sportovnû spoleãenskou akci.

Fotbalista okresu Blansko: 
(jedenáctka roku) 
1. Jan Trtílek, Blansko
2. Martin Sehnal, Rájeãko
3. Ondfiej ·panûk, Kun‰tát
4. Jakub Tenora, Rájeãko
5. Martin Fadrn˘, Boskovice
6. Tomá‰ Zouhar, Blansko
7. Jan Sehnal, Rájeãko
8. Petr Gromsk˘, Blansko
9. Jifií Vorlick˘, Vilémovice

10. Marek Pernica, Vilémovice
11. Antonín Preã, Boskovice

Fotbalistka okresu Blansko:
Katefiina Zoubková, Rájeãko

Dorostenec: Michal Zouhar
Îák: Luká‰ Vorlick˘
Pfiípravka: Dominik Zouhar
Rozhodãí: Miroslav Nejezchleb
Trenér: Radek Sedláãek
SíÀ slávy: Zdenûk Skfiipsk˘

Text a foto: Jitka Koutná

Boskovice ãi ukázka mistrovství mladého
boskovického vzpûraãe Petra Mareãka.
Slavnostnímu vyhlá‰ení pfiihlíÏelo kromû
ocenûn˘ch hráãÛ a jejich pfiíznivcÛ také
mnoho v˘znamn˘ch hostÛ z fiad vefiejného,
kulturního a sportovního Ïivota. Za v‰ech-

ny jmenujme pana Tichého, drÏitele stfiíbr-
né medaile z MS v kopané v Chile v r.
1962. Vyhlá‰ení bohaté tomboly a závûreã-
n˘ raut byly pfiíjemn˘m vyvrcholením
a hezkou teãkou za cel˘m slavnostním ve-
ãerem. 

Fotbalista okresu Blansko za rok 2013
Tel.: 603 259 015

Butik s dámskou módou,
Wanklovo nám. 4, Blansko(obchÛdek pod schody vedle poji‰Èovny)

je od 3. února 

P¤ESTùHOVÁN NA NOVOU ADRESU
Bezruãova 1559/5, Blansko

(kde dfiíve sídlil dûtsk˘ sekáã).

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

NOVù klasické obûdové menu
65 – 75 Kã

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

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%      
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