
Od poloviny dubna
do konce ãervna je tedy
Dukla vyuÏívaná k ná-
cviku rÛzn˘ch modelo-
v˘ch situací, které mo-
hou v reálném Ïivotû
nastat. Dne 20. kvûtna
byla Dukla v obleÏení.
Za úãasti novináfiÛ
a pfiedstavitelÛ mûst
a obcí na‰eho regionu
zde bylo moÏno shléd-
nout dvû modelové si-
tuace, kdy násilníka
musela speciálnû vy-
cviãená jednotka poli-
cistÛ zne‰kodnit. 

Zchátral˘ hotel vy-

NOVÉ, TERMÁLNÍ SPA...
- více na str. 6

FESTIVAL BOSKOVICE 
9. – 12. 7.

- více na str. 4

Bleskov˘ zásah – zne‰kodnûní agresora.

Hotel Dukla pfied demolicí 
vyuÏívají záchranné sbory

Pfiísloví pro tento mûsíc

Srdce nemá
vrásek, ale 
b˘vají na nûm
jizvy.

Gabrielle Sidonie Coletteová

DOMÁCÍ PORODY...
- více na str. 11

uÏívají hlavnû policisté z Blanska,
kde má místní Územní odbor prvo-
sledovou skupinu tzv. „dlouh˘ch
zbraní”.  Tito policisté mají k dis-
pozici speciální vybavení a zvlá‰tní
vozidlo pro své zásahy. Skupinu
tvofií speciálnû vy‰kolení policisté
se sv˘m instruktorem Milanem
Novákem. Ten fiekl: „Hotel Dukla
je ideální pro nácvik situací, které
mohou nastat v panelovém domû,
protoÏe uspofiádání jednotliv˘ch
pokojÛ na patfie odpovídá reálu 
uspofiádání bytÛ v paneláku.”
Zvlá‰È ocenil dvoje schodi‰tû, na
kterém se dobfie nacviãuje situace,
kdy se pachatel mÛÏe pohybovat po
obou schodi‰tích na rÛzná patra
a policisté tudíÏ musí b˘t ve stfiehu
a kr˘t si záda. Doposud policie vy-
uÏívala ke svému cviãení staré ob-
jekty, které nebyly tolik rozlehlé
a neumoÏÀovaly nácvik tolika situ-
ací, jako právû hotel Dukla. 

Duklu pfied její demolicí vyuÏíva-
jí i ostatní sloÏky Krajského fieditel-
ství policie Jihomoravského kraje,
jako je ·kolní policejní stfiedisko ãi
Speciální pofiádková jednotka. 

V ãervenci blanen‰tí obãané uvidí,
jak pro nûkoho místní hyzdiã, pro nû-
koho neodmyslitelná souãást Blanska,
lehne popelem. Na‰e malé dûti a dûti
na‰ich dûtí budou Hotel Dukla
v Blansku znát uÏ jen z fotografií…

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Hotel Dukla v Blansku.

Hotel Dukla bylo v Blansku v poslední dobû hodnû diskutované téma. Na základû vyhlá‰eného referenda
Dukla „lehne popelem”.  Ale neÏ se tak stane, slouÏí je‰tû dobré vûci. Mûsto nabídlo zchátralé a vyklizené
prostory Dukly Záchrann˘m sborÛm JMK k jejich v˘cviku. 
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P¤IJMEME ¤IDIâE
Info na: 777 23 82 23, e-mail: taxi@florenti.cz
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Veãerníãkovy narozeniny jsme s dût-
mi z Blanenska oslavili v rámci ãtenáfi-
ského  projektu pro období 2014/2015
s názvem Haló, haló - tady Veãerníãek. 

Cílem projektu je podpora ãtenáfiství
i ãetby s pochopením textu a rozvíjení 
fantazie. A také setkání se zajímav˘mi 
osobnostmi, se kter˘mi by se jinak dûti ale
i dospûlí z tohoto regionu nepotkali (napfií-
klad Jára Fi‰erová - kost̆ mní v t̆varnice
z Divadla Radost v Brnû i z âeské televize,
Eugen Sokolovsk  ̆- televizní i filmov  ̆re-
Ïisér pofiadÛ pro dûti a mládeÏ, Renata
Hladká - Divadlo Radost v Brnû).

Souãástí slavnostního ukonãení pro-
jektu v âerné Hofie je i putovní v˘stava
autorsk˘ch prací dûtí z Blanenska. 
Napfiíklad: 
• Literární – vlastní pohádka, popis po-

hádky, která se nejvíce líbila
• V̆ tvarné – ilustrace, plakát, koláÏ,

pásová frotáÏ
• Literárnû-v˘tvarné – komiks, obrázek

s popisem

• Video dramatizace  pohádky
• Dramatické – ukázka ztvárnûní po-

hádky
• Trojrozmûrné – keramické, papírové,

pfiírodninové objekty…
V âerné Hofie se nás se‰lo nakonec

130 dûtí i dospûl˘ch. Dûtské kolektivy
byly odmûnûny diplomem, knihou (vû-
noval Albatros Media Praha a MZK
Brno), pro dal‰í v˘tvarnou tvorbu dár-
kem z Papíren Brno, volnou vstupen-
kou na rozhlednu Podvr‰í ve Veselici
a dal‰ími drobn˘mi dárky. Obãerstvení
zajistil Pivovar âerná Hora a Pekárny
Blansko. Dûti nás potû‰ily jak písniãka-
mi, zaznûly i autorské ze Z· âerná
Hora s paní uãitelkou Mgr. Janou
Kubelkovou, tak dramatizací pohádek
nebo taneãky.

Na‰eho projektu se za období fiíjen
2014 - duben 2015 zúãastnilo celkem
730 dûtí i dospûl˘ch úãastníkÛ.

Jsou to dûti z Ole‰nice, Obory,
Kun‰tátu, Rájeãka, Blanska, Boskovic,

âerné Hory, Lysic, Velk˘ch Opatovic,
Kuniãek, Ostrova u Macochy, Rájce-
Jestfiebí a Olomuãan.

Bylo to jednodu‰e úÏasné a my se jiÏ

tû‰íme na dal‰í setkání nad knihou i pfii
ãtenáfisk˘ch putováních.

Text: Mgr. Jana Trubáková, Helena Jalová
Foto: Ing. Jifií Trubák

Kvûtnové setkání dûtí z projektu Haló,
haló - tady Veãerníãek v âerné Hofie

Dûti pfii svém vystoupení.

Ve stfiedu 20. kvûtna 2015 v budovû matefiské ‰koly
v âerné Hofie jsme mûli moÏnost se na chvíli vrátit do dût-
ství a do pohádek, protoÏe nás zde ãekal kluk Veãerníãek.
Veãerníãek letos slaví neuvûfiiteln˘ch 50 let. 50 let dûtem
pomáhá usínat s pohlazením z Pohádkové fií‰e.

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 ekologick˘ch produktÛ •

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

BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: lucievaloskova@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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T¤ÍDIâKA TEXTILU

MANIPULAâNÍ DùLNÍK



V sobotu 5. záfií 2015 probûhne v are-
álu blanenské nemocnice od 10 do 17
hodin jiÏ ‰est˘ roãník Dne pro dûti.
Stejnû jako pfiedchozí roãníky vûfiíme,
Ïe i ten leto‰ní vyjde poãasí na jedniãku.
KaÏdopádnû program se bude konat za
kaÏdého poãasí a bude letos opravdu
pestr˘! 

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos bude pro-
gram opût rozdûlen mezi vystoupení na
pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém are-
álu nemocnice. Dûti budou plnit úkoly
na osmi stanovi‰tích, které jsme nachy-
stali ve spolupráci s DDM Blansko
a která budou tématicky propojená a sa-
mozfiejmû jako tradiãnû kost˘movaná.
Leto‰ním tématem je sportovní olympi-
áda.

Na pódiu se vystfiídá pohádka divadla
Koráb, ukázky ãinností Domu dûtí a mlá-
deÏe, skupina Velvet, ÁÀa show pro 
nejmen‰í, biketrialová show, kouzelník
a fiada dal‰ích. Leto‰ní VIP host je brnûn-
sk˘ fotbalista Petr ·vancara, kter˘ je tvá-
fií Preventivního onkologického programu
Nemocnice Blansko.

Nebudou chybût blanen‰tí hasiãi se
svou jiÏ tradiãní dynamickou ukázkou 
zásahu s propojením se zdravotnickou zá-
chrannou sluÏbou a ukázkou skuteãné
spolupráce tûchto sloÏek integrovaného

systému v praxi. Pfiedstaví se i Mûstská
policie Blansko a Policie âR se svou
technikou.

V areálu se pfiedstaví fiada spolkÛ, kte-
ré nabídnou dûtem pestrou paletu aktivit
a ãinností.  Matefiské centrum Paleãek,
Mûstská knihovna Blansko, Muzeum
Blansko, Klub stolního tenisu Blansko,
SONS – vodící psi, ukázka angliãtiny pro
nejmen‰í, OA a SZd· s ukázkou masko-
vání a o‰etfiení zranûní. Leto‰ní novinkou
bude stanovi‰tû soutûÏí s OvocÀákem o
atraktivní ceny a hlavnû – pfiedstavení
Jetarows t˘mu a jejich úÏasn˘ch letec-
k˘ch modelÛ s moÏností ukázkov˘ch letÛ.
A pokud v‰echno klapne – hfieb programu
bude pfiílet skuteãného vrtulníku s pro-
hlídkou stroje a prostfiednictvím pilota
kompletními informacemi pro nad‰ené
mladé budoucí letce. 

Úãast charitativního spolku Peãení pro
dûti, kter˘ na na‰í akci prodejem v˘robkÛ
za dobrovolnou cenu podpofií nûjaké ne-
mocné ãi znev˘hodnûné dítû je jiÏ samo-
zfiejmostí.

Text: Bc.Katefiina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko

jsou mediálním
partnerem Dne pro dûti.
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Blansko a okolí

Provoz Mûstské knihovny
Blansko o prázdninách

KaÏdoroãní letní provoz knihovny 
(otevfieno v pondûlí a v pátek od 10 do 18
hodin, v úter˘ a ve ãtvrtek od 10 do 15
hodin, ve stfiedu zavfieno) zahájíme ve
stfiedu 1. ãervence 2015.

Od úter˘ 7. ãervence do pátku 7. srpna
2015 bude uzavfieno 4. poschodí knihov-
ny (k dispozici nebude toaleta pro ná-
v‰tûvníky; ti mohou vyuÏít nedalek˘ch
vefiejn˘ch WC).

Od pondûlí 20. ãervence do pátku 7.
srpna 2015 uzavfieme celou knihovnu
(k rekonstrukãním pracím ve 4. poschodí
se pfiidá ãásteãná revize knihovního fondu
a celozávodní dovolená).

Od pondûlí 10. srpna 2015 otevfieme
knihovnu v letním provozu.

K bûÏnému provozu se Mûstská kni-
hovna Blansko vrátí v úter˘ 1. záfií 2015.

Text a foto: Mûstská knihovna Blansko

Turnajové prvenství

Vybojovaná „trofej”.

Mistrovské soutûÏe ve volejbale jiÏ skonãi-
ly a nastává sezona tradiãních venkovních tur-
najÛ. V sobotu 30. 5. 2015 se druÏstvo star‰ích
ÏákyÀ volejbalového oddílu ASK Blansko zú-
ãastnilo jiÏ 9. roãníku Memoriálu V.
Zapletalové a H. DaÀkové v Újezdu u Brna.

I pfies nûkolik omluvenek hráãek jsme
v silné sestavû vyrazily vstfiíc prvním leto‰-
ním venkovním zápasÛm se soupefikami
s krajského pfieboru a cíl jsme nemûly vÛbec
mal˘ – obhájit loÀské první místo v turnaji.

Na novû vybudovan˘ch kurtech s umû-
l˘m povrchem byly na‰imi soupefikami 
postupnû celky Velké Bíte‰e, Vy‰kova 1,
Vy‰kova 2 a domácího Újezda. Za velmi
sluneãného poãasí jsme v‰echna utkání do-
vedla do vítûzného konce a zaslouÏenû jsme
se radovaly z prvního místa a obhajoby loÀ-
ského prvenství.

Na tomto úspûchu se podílely hráãky Adéla
Dvofiáková, Marika a Sabina Hájo‰ovi, Aniãka
Kobylková, Ema Koufiilová, Natálie Souãková,
Nikol Vintrová, Katka Zahradníková, Tereza
Zouharová.

Dal‰í turnaje nás ãekají v mûsíci ãervnu
a to ve ·lapanicích, Pfiedklá‰tefií a Brnû-
LuÏánkách.

Text a foto: Natálie Souãková

Nemocnici Blansko ovládne 
Den pro dûti. UÏ po‰esté.

Den pro dûti 2014.

Hasiãi a záchranáfii v akci.
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Právû místo konání má zásadní podíl na
neopakovatelné atmosféfie festivalu.
Koncerty, pfiedstavení, promítání i ãtení
proplétají celé mûsto. Na ãtyfii dny tak 
oÏívají v‰echny jeho unikátní památky: Ïi-
dovská ãtvrÈ a synagoga, hrad, zámek, zá-
meck˘ skleník, farská zahrada, amfiteátr
letního kina nebo pansk˘ dvÛr.

I letos festival pfiedstaví desítky hudeb-
ních a divadelních projektÛ z âeska i za-
hraniãí. Svébytnou souãást festivalu tvofií
také autorská ãtení pfiedních tuzemsk˘ch
autorÛ a filmové projekce. Zvlá‰tní filmov˘
blok se tradiãnû vûnuje profilu slavn˘ch
ãeskoslovensk˘ch reÏisérÛ a reÏisérek. To
v‰echno se rozeznívá a rozehrává v kuli-
sách mûsta: na hradû se hrají divadla, v
zámeckém skleníku vzniká jazzová a blue-
sová scéna, hlavní kapely se pfiedstavují
v amfiteátru letního kina s nejvût‰í promíta-
cí plochou v republice, dûtská pfiedstavení
oÏivují farskou zahradu, komornûj‰í pro-
dukce se odehrávají v synagoze.

Právû neutû‰en˘ stav Ïidovské ãtvrti
Boskovic zavdal na poãátku devadesát˘ch
let pfiíãinu ke konání festivalu. Její existen-
ce jako urbanistického celku, byla váÏnû

a Ïidovsk˘ obecní dÛm byly v rámci pro-
jektu revitalizace Ïidovsk˘ch památek 10
hvûzd opraveny a dnes slouÏí vefiejnosti.
Jsou zde instalovány tematické expozice
seznamující náv‰tûvníky s historií a památ-
kami Ïidovské obce v Boskovicích a o Ïi-
dovsk˘ch ghettech v âR.

A kdo letos festival nav‰tíví? Iva Bittová
& âikori, Günter Baby Sommer (D), UÏ
jsme doma, Shoenfelt / Babka, Mucha,
Meridian Brothers (CO), ·vihadlo,
Longital (SK), Tvrd˘ / Havelka, Dirty Deep
(FR), Kalle, Five Seconds to Leave,
Bujdosó Trio (HU), Manon meurt, Our
Favourite Things (D), Johannes Benz,
Katarzia (SK), The Weathermakers, Lena
Yellow, Luká‰ Martinek & Private
Earthquake, BraAgas, Rope of Sand (D),
MUFF, Jana Vébrová, Ghost of You, Îofie
Kabelková, Oldfiich Janota a Ora Pro
Nobis, Biorchestr, Johannes Benz, Hameln,
Archivny chlapec, Bumfrang3, La Paloma
(D),  Freellusion (D), Milo‰ Dvofiáãek
DRUM-in, Pod âern˘ vrch, Hroznû, Dûti
kapitána Morgana …a mnoho dal‰ích.

Text: Adéla Procházková
Foto: Jifií Volek 

ohroÏena. Festival Boskovice pro za-
chování a obnovu Ïidovské ãtvrti se
poprvé konal v roce 1993 a také díky
kaÏdoroãní pfiítomnosti náv‰tûvníkÛ

z celé republiky i odborné vefiejnosti
a novináfiÛ se postupnû podafiilo její 
osud zvrátit. Je napfiíklad potû‰itelné,
Ïe dva z objektÛ ghetta – synagoga

O druhém ãervencovém víkendu se v jihomoravsk˘ch Boskovicích odehraje jiÏ 23. roãník festivalu s podtitulem „pro
Ïidovskou ãtvrÈ”. UÏ pfies dvacet let se mûsto na zaãátku léta mûní v kulturní oázu, do které se sjíÏdûjí tisíce lidí.

Hosty ãekají divadla, hudba, filmy i spousta dal‰ího.

Bittová, Longital, Mucha. 
Festival Boskovice 2015 opût otevfie léto

9. – 12. 7. 
2015

Podrobné informace najdete na www.boskovice-festival.cz

(k
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

V Boskovicích je Aikido spjato
s Karlem Trefn˘m (2. dan), kter˘ se tomu-
to umûní vûnuje jiÏ od roku 1994.
Nav‰tívit trénink, kter˘ Karel Trefn˘ vede,
je pouãné; dospûlí obou pohlaví doslova
létají vzduchem, pfiesto dopady na tatami
(Ïínûnky) jsou podivuhodnû mûkké...

Pane Trefn˘, jak jste se dostal k tomu-
to japonskému bojovému umûní?

Bojové sporty mû vÏdy pfiitahovaly;
v Letovicích jsem v roce 1994 zaãínal
s uãitelem Janem Süssem (1. dan). Od roku
2002 pÛsobím v Boskovicích, kde pod
Domem dûtí a mládeÏe funguje ná‰ vlastní
oddíl Aikida, kter˘ vedu jako sensei - uãitel. 

Co v‰e se Ïáci Aikida nauãí?
Název Aikido je sloÏen ze tfií znakÛ,

Harmonie, Energie a Cesta. Je to cesta
k nalezení vnitfiní du‰evní rovnováhy, ale
souãasnû se jedná o neuvûfiitelnû úãinnou
formu sebeobrany. Pohyby pfii nácviku
mohou pfiipomínat balet ãi tanec, ale právû
zvládnutí techniky správn˘ch pohybÛ 
umoÏÀuje vyuÏít energii útoãníka a obrátit
ji proti nûmu. Díky tomu dokáÏe b˘t reak-
ce na útok velmi úãinná a tvrdá. âím 
intenzívnûji je veden útok, tím úãinnûj‰í
mÛÏe b˘t obrana.

Uãíme se protivníkovy akce ru‰it horizon-
tálními i vertikálními pohyby v jeho tûsné
blízkosti (tai-sabaki), nacviãujeme pády (uke-
mi), techniky v postoji (taãi-waza). Trénujeme
práci s tradiãními zbranûmi; nÛÏ - tantó, meã -

bokken, hÛl – dÏó. Já osobnû mám velice rád
práci s meãem, protoÏe vystihuje moÏnost ve-
lice rychlé a úãinné sebeobrany.

Pfii zahájení cviãení se zdravíme „one-
geashimas”, coÏ znamená „prosím uãte
mne” - tak zdraví nejen Ïáci uãitele, ale
i naopak uãitel Ïáky. Právû toto vystihuje
princip Aikida, kter˘ spoãívá ve stálém
zdokonalování se navzájem. 

V Aikidu se nesoutûÏí, nezávodí; kde se
tedy setkáváte s dal‰ími oddíly?

Pofiádají se semináfie, pfii kter˘ch nav‰tû-
vujeme dal‰í osobnosti  - uãitele, a spoleã-
nû cviãíme. Do Boskovic pravidelnû 
zveme Ondfieje Malinu (5. dan), Martina
Mlynára (5. dan) a vrcholem b˘vá meziná-
rodní semináfi s Frankem Noelem (7. dan)
z Francie. Tyto akce by se daly daleko lépe

realizovat, kdyby bylo k dispozici vhod-
nûj‰í zázemí.

Kolik máte v souãasnosti ÏákÛ a kde
cviãíte?

KaÏdoroãnû se poãet dûtí v oddílu pohybu-
je kolem 50 a dospûl˘ch cca 25. Cviãíme v tû-
locviãnû Z· Su‰ilova. Dûti v pondûlí a pátek
od 17 do 18:30, dospûlí pondûlí, stfieda a pátek
od 18:30 do 20 hodin. Zde nás pfiípadní zá-
jemci o Aikido najdou; informace jsou také na
na‰ich stránkách www.aikidoboskovice.cz,
pfiípadnû lze volat 737 580 844.

Va‰e sympatie k japonské kultufie ne-
konãí u Aikida...

To je pravda, napfiíklad bonsajím se vûnuji
uÏ od roku 1988. V Letovicích mám ateliér
a keramickou dílnu; rád se nechávám inspiro-
vat asijsk˘mi mistry a z hrnãífisk˘ch produk-
tÛ jsou oblíbené, kromû jin˘ch, také moje
bonsaj misky. UÏ pfied lety jsme s paní Vûrou
Opatfiilovou zrealizovali „Japonská zastave-
ní” – dny japonské kultury v Zámeckém skle-
níku v Boskovicích. Tato akce se opakovanû
setkala s velk˘m zájmem; také letos se díky
pochopení a pomoci Ivo Legnera z KZMB 
uskuteãnil dal‰í roãník. Náv‰tûvníci se sezná-
mili s japonskou poezií Haiku, tradiãními ãa-
jov˘mi obfiady, mohli nav‰tívit v˘stavu bon-
sají, sledovat jejich tvarování a samozfiejmû
nechybûly ani ukázky Aikida.

Pane Trefn˘, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek 

O AIKIDU V BOSKOVICÍCH S KARLEM TREFN¯M

Karel Trefn˘ pfii tréninku.

Podle Wikipedie je Aikido japonské umûní sebeobrany zaloÏené na my‰lence neagresivity. Postupnû se vyvíjelo do dne‰ní podoby, ve
které rozvíjí nejen fyzické, ale pfiedev‰ím psychické schopnosti jednotlivcÛ. Základní my‰lenkou Aikida je hledání harmonie, ve které ri-
valita a soutûÏivost nemají své místo; proto se nekonají Ïádné soutûÏe. Vyspûlost a schopnosti ÏákÛ i uãitelÛ se urãují 6 stupni kjú (bíl˘
pásek) a 10 stupni dan (ãern˘ pásek). V západním svûtû Aikido asi nejvíc zpopularizoval americk˘ herec Steven Seagal, nositel 7. danu.
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Boskovice a okolí

O víkendu 29. – 31. 5. 2015 uspofiádala
Kulturní zafiízení mûsta Boskovice dal‰í roãník
Japonsk˘ch zastavení v Zámeckém skleníku. 

V rámci tûchto dnÛ japonské kultury
mûli náv‰tûvníci moÏnost vyslechnout
zhudebnûné básnû slavného japonského
básníka Ba‰oa v podání Táni Fischerové
s hudebním doprovodem Ireny a Vojtûcha
Havlov˘ch, prohlédnout si v˘stavu bon-
sají, podívat se na ukázku tvarování 
bonsají, k vidûní byla i ukázka Aikida
Boskovice pod vedením Karla Trefného

(2. dan), kter˘ je rovnûÏ vá‰niv˘ bonsaji-
sta a duchovní otec Japonsk˘ch zastavení. 

Leto‰ní novinkou byla v˘stava bambusÛ
a povídání o nich s Janem Kocourkem, ukáz-
ka boje s japonsk˘m meãem v podání Rafala
Obzuda (4. dan) z Polska a velmi atraktivní
byla ukázka tradiãních ãajov˘ch obfiadÛ. 

V Zámeckém skleníku doslova vyrostla
japonská ãajovna a o samotné obfiady se po-
starala rodilá Japonka. Velké díky patfií v‰em
spoluorganizátorÛm a vystavovatelÛm.  

Text a foto: Ivo Legner

Mûsto Boskovice spoleãnû s mûsty
Velké Opatovice, Letovice, Kun‰tát na
Moravû a Agrocentrem Ohrada Vísky vy-
dala pro pfiíznivce cykloturistiky nov˘ ti‰-
tûn˘ produkt Boskovickem na kole. Jedná
se o skládaãku, která na jedné stranû za-
hrnuje cyklomapu regionu Boskovicko
v mûfiítku 1:100 000 se seznamem znaãe-
n˘ch cyklotras a na druhé stranû je nûko-
lik desítek tipÛ na cyklov˘lety
z Boskovic, Velk˘ch Opatovic, Kun‰tátu
a Letovic. Cyklov˘lety jsou doplnûny
piktogramy s udáním stupnû obtíÏnosti,
vzdálenosti, doby trvání a doporuãeného
typu kola.

Materiál budou moci také vyuÏívat mi-
lovníci cykloturistiky, ktefií chtûjí strávit na

Boskovicku aktivní dovolenou na kole.
Vybrat mohou ze ãtyfi okruhÛ vyznaãen˘ch
v uvedeném materiálu. Celé Boskovicko
nabízí hustou síÈ dobfie znaãen˘ch cyklotras
nebo klasick˘ch turistick˘ch tras. Velké
mnoÏství znaãen˘ch cyklotras láká k po-
znávání okolní pfiírody nebo rÛzn˘ch 
historicky zajímav˘ch míst. Vyznaãené 
okruhy usnadní v˘bûr cyklotrasy pro zaãá-
teãníky, rodiny s mal˘mi dûtmi i pro nároã-
nûj‰í turisty a cykloturisty.

Nová skládaãka s mapou a cyklov˘lety
bude k dispozici zdarma v boskovickém
MIS Boskovice a Informaãním centru
Boskovicka a pozdûji i na ostatních infor-
maãních centrech v regionu.

Text: Ing. Vítková Jaromíra Japonská zastavení

Ukázka ãajového obfiadu.

Za úãasti cca dvû stû tfiiceti dûtí ze tfií
základních a tfií matefisk˘ch ‰kol
v Boskovicích, ze Z· Îìárná probíhal

dne 28. kvûtna v Boskovicích na hfii‰ti ná-
bor mlad˘ch fotbalistÛ. 

Text: RePo, foto: L. Su‰il

Boskovice nabíraly malé 
fotbalisty

O fotbal mají dûti zájem.

Nov˘ ti‰tûn˘ produkt
Boskovickem na kole

Obec Kofienec 
Vás srdeãnû 

zve na 
Sobota 20. ãervna 2015. Slavnosti zaãínají ve 13:30 hod prÛvodem od místní kaple a pokraãují vystoupením 

folklórních souborÛ ve 14:00 hod v pfiírodním amfiteátru za kulturním domem.

Program: 
13:30 hod. prÛvod od kaple do pfiírodního amfiteátr
13:45 hod. slavnostní zahájení
14:00 hod. vystoupení souborÛ

- KofieÀáãek, âtveráãek, Borovûnka
- folklórní skupina star‰ích dûtí Bíte‰an
- lidov˘ vypravûã Ing. Milan Nechuta
- KofieÀák, Velen

15:00 hod. hostující soubory
- národopisn˘ soubor Bíte‰an
- národopisn˘ soubor Mánes Prostûjov

Po skonãení hlavního programu bude následovat TANEâNÍ ZÁBAVA. 
Hraje duo POHODA

Slavnosti budou obohaceny jarmarkem star˘ch fiemesel a zpfiístupnûním vûtrného ml˘na.
V˘stavou v muzeu si pfiipomeneme 30. v˘roãí zaloÏení muzea 

a 120. v˘roãí zaloÏení SDH Kofienec.
Celodenní vstupné: mládeÏ od 10 let 20 Kã, dospûlí 50 Kã

Pro náv‰tûvníky je zaji‰tûno obãerstvení.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í!

XVI. KO¤ENECKÉ SLAVNOSTI 
PÍSNÍ A TANCÒ
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

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.

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ
tel.: 516 499 842

Pneuservis tel.: 516 499 827 

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek,blÛz, vest, bund... 
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a softshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleccu a maskáãoviny

Termální vodní SPA disponuje dvûma
venkovními a dvûma vnitfiní bazény, pfii-
ãemÏ ve vnitfiní ãásti se nachází whirlpool
a relaxaãní bazén, kter˘ je prÛplavem spojen
s venkovním termálním bazénem. 

Tímto prÛplavem vzniká 30 metrÛ dlouh˘
bazén s kapacitou 60 osob (80 osob). Ve
venkovní ãásti se dále nachází nejslanûj‰í
bazén v âeské republice (slanost 1 aÏ 3 %)

s kapacitou 14 osob. Venkovní bazény jsou
otevfieny za kaÏdého poãasí, teplota vody se
pfiizpÛsobuje venkovnímu poãasí (v létû je
voda chladnûj‰í kolem 30° aÏ 32° C, v zimû
teplej‰í aÏ 37 °C).

Pro relaxaci a slunûní je pfiipravena rozle-
hlá pfiírodní pobytová louka „Lada” s lehát-
ky o plo‰e 4 000 m2 a slunná terasa. K dis-
pozici je fresh bar s posezením, kde se 

mohou náv‰tûvníci obãerstvit ãi osvûÏit neal-
koholick˘mi nápoji a drobn˘m obãerstvením.

Infinit tímto vytvofiil novou kategorii
v oblasti wellness. Areál se nedá pfiirovnat
ke koncepci aquaparkÛ ãi lázní. I pfiesto, Ïe
je centrum dostateãnû veliké (letní kapacita
areálu 300 osob, saunov˘ svût 200 osob), ne-
jedná se o masovou záleÏitost jako napfiíklad
v aquaparcích. Centrum Infinit Maximus po-
skytuje náv‰tûvníkÛm pfiedev‰ím prostor pro
odpoãinek a relaxaci uprostfied pfiírody s vel-

k˘m mnoÏstvím men‰ích pobytov˘ch ploch,
kde si náv‰tûvníci mohou najít své klidné
místo pro relaxaci ãi ru‰nûj‰í místo u jedno-
ho z pûti fresh barÛ. 

Více informací o novém termálním vodním
SPA a letním saunovém svûtû najdete na:
www.termalnispa.cz
www.infinit-maximus.cz
www.facebook.com/InfinitBrno

Text: Michaela Matûjovská 
Foto: archiv Infinit s.r.o.

V Brnû vzniklo nové, termální 
vodní SPA s venkovními bazény

Venkovní wellness.

Vnitfiní relaxaãní bazén.

SíÈ wellness center Infinit otevfiela v ãervnu unikátní, termální vodní SPA se ãtyfimi vífiiv˘mi bazény a rozlehlou pobyto-
vou loukou pro opalování, která je zasazena do pfiírody u Brnûnské pfiehrady. Cel˘ wellness areál, umístûn˘ na JiÏní
Moravû, se spolu s letním saunov˘m svûtem s 12 druhy saun a privátní SPA zónou se nyní rozléhá na plo‰e 8 000 m2.
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17. roãník Olympiády 
ve Velk˘ch Opatovicích

Tradiãní ODM (Olym-
piáda dûtí a mládeÏe) 1.
roãníkÛ ve Velk˘ch
Opatovicích se tentokrát 
uskuteãnila 20. 5. 2015.
V‰ichni závodníci podáva-
li skvûlé v˘kony. Celkem
se zúãastnilo 227 mlad˘ch
sportovcÛ z 26 základních
‰kol Blanenska, Svitavska,
Prostûjovska a ze Z· Praha
4, Nedvûdova nám. 

Sportovní zápolení bylo
zpestfieno „Pohádkov˘m
lesem”. Dûti se tu setkaly
s pohádkov˘mi postaviãka-
mi, s jejichÏ pomocí plnily
rÛzné úkoly. Doprovodnou
soutûÏí ODM byla také v˘-
tvarná soutûÏ.

âestn˘mi hosty leto‰ní-
ho roãníku ODM byli:

Opatovice, okres Blansko a externis-
tÛm, ktefií akci zaji‰Èovali a v‰em spon-
zorÛm, jejichÏ zásluhou jsme mohli 
zajistit obãerstvení a drobné odmûny
pro v‰echny úãastníky akce, odmûny
pro nejúspû‰nûj‰í sportovce a vítûze v˘-
tvarné soutûÏe i pro nejúspû‰nûj‰í ‰kol-
ní kolektivy. 

Text: Marie ·imáãková a Vlastimil Slepánek
Foto: Organizaãní v˘bor ODM

Jozef Regec (b˘val˘ vrcholov˘ sportovec,
senátor, zástupce âOV), Mgr. Jifií
Bûlehrádek (starosta Velk˘ch Opatovic),
Ing. Petr Fiala (zástupce Akciové vodáren-
ské spoleãnosti a.s., divize Boskovice),
Mgr. Josef Blecha (fieditel Z· Praha 4,
Nedvûdovo nám., ãlen âOV) a Mgr.
Jaroslav Kotál (zástupce âOV).

Podûkování patfií v‰em zamûstnan-
cÛm a ÏákÛm Základní ‰kola Velké

Díky Opatovické borovici
zachrání i vzácnou lípu

Ing. Petr Fiala pfii pfiedávání diplomÛ 
z atletického ãtyfiboje.

Po drtivém vítûzství Opatovické bo-
rovice v anketû Strom roku 2014 získali
Opatoviãtí od Nadace Partnerství témûfi
75 000  korun, které mohou vyuÏít na
v˘sadbu zelenû nebo na o‰etfiení stromÛ.
Podmínkou ãerpání penûz bylo zapojení
dobrovolníkÛ do v˘sadeb. Proto se ve
Velk˘ch Opatovicích rozhodli pro sáze-
ní kefiÛ a stromÛ na místním autobuso-
vém nádraÏí u pomníku osvobození. Pod
vedením opatovick˘ch zahradníkÛ tak
mohli obãané pfiispût k okrá‰lení centra
mûsta. Dne 16. 5. sázeli dospûlí i dûti
a to: bobkovi‰nû, hortenzie a tfiezalky.
Vysázena byla i jedna lípa navazující na
stromofiadí u potoka a jeden liliovník

tulipánokvût˘ v areálu základní ‰koly.
Souãástí v˘hry za Strom roku 2014 by-

lo i odborné o‰etfiení vítûzné borovice,
které ve Velk˘ch Opatovicích vûnovali
vzácné pûtisetleté lípû v zámeckém parku.
O‰etfiení od firmy PROSTROM Bohemia
probûhne dne 13. 6. bûhem akce Víkend
otevfien˘ch zahrad, kde od 15.00 budou
pro vefiejnost probíhat ukázky arboristic-
k˘ch technik a stromolezení na vysok˘ch
stromech. Opatovická borovice dostane
preventivní vazbu mezi v‰ech sedm kme-
nÛ. Na náv‰tûvníky ãeká paní hrabûnka
a pan hrabû a dal‰í doprovodn˘ program. 

Text: Dalibor Badal
Foto: Jindfii‰ka Páteãková

Ve Velk˘ch Opatovicích sázeli malí i velcí. 

FINN CUP 2015

Jachetní oddíl pfii TJ Sokol Letovice 
uspofiádal letos opût první jarní jachtafiské
závody na Kfietínce – Finn cup, regata se
vzpomínkou. V pfiíznivém vûtrném a slu-
neãném poãasí závodilo tfietí kvûtnovou
sobotu 8 posádek na lodích tfiídy Finn. Po

pûti rozjíÏìkách dojeli v pofiadí: 1. místo -
Mgr. Michal Kubík, 2. místo - Petr ·van-
cara, 3. místo - Karel Hoder, Milan Holas,
4. Ferdinand Ker‰ner, 5. Luká‰ Vach, 6.
Armín Ahne, 7. Václav Chloupek.

ph

Skupina závodících FinnÛ na Kfietínce.

9. roãník soutûÏe Stavby 
z vlnité lepenky 

Studenti Masarykovy stfiední ‰koly
z Letovic se spoleãnû zapojili do projektu
Stavby z vlnité lepenky. Z ekologického
obalového materiálu vyrobili hned dva
modely – Dûlostfieleckou tvrz Bouda
a Klamovu huÈ v Blansku. Tématem 9.
roãníku soutûÏe, urãené stfiedním staveb-
ním ‰kolám, je „Technick˘ div âeské re-
publiky”. Mezi 26 pfiihlá‰en˘mi ‰kolami
vybere odborná porota 6 finalistÛ. Ti se
utkají v závûreãném kole, které se bude

poprvé konat v Ostravû. Autofii nejlep‰ích
staveb si odtud odnesou ceny v celkové
hodnotû 40 tis. Kã. Pofiadatelem soutûÏe
je ãesk˘ Svaz v˘robcÛ vlnit˘ch lepenek,
partnerem zábavní a vûdecké centrum
Svût techniky v Dolní oblasti Vítkovice
a spoleãnost EKO-KOM, a.s. Zá‰titu nad
projektem pfievzalo Ministerstvo Ïivotní-
ho prostfiedí. 

Text: Ing. Renáta S˘korová 
Foto: archiv Masarykovy S· Letovice

Studenti Masarykovy S· Letovice a jejich Dûlostfielecká tvrz Bouda.
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Na podrobnosti jsem se zeptal jednatele
Pavla Zatloukala:

Pane Zatloukale, co je podstatou této na-
bídky?

V lokalitû Rovná, za boskovickou ne-
mocnicí, jsme ve spolupráci s mûstem

Boskovice pfiipravili souhrn pozemkÛ urãe-
n˘ch pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Mûsto
zde zapoãalo s budováním pfiíjezdové ko-
munikace a vefiejného osvûtlení a my jsme
zahájili v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch sítí. Práce
budou dokonãeny na podzim leto‰ního 

roku; v této dobû bude také moÏné zahájit
vlastní v˘stavbu rodinn˘ch domÛ.  

Jedná se o pozemky s lukrativním umístû-
ním – v klidné lokalitû na okraji Boskovic, od-
kud je pfiekrásn˘ v˘hled na vût‰í ãást mûsta
s lesy v pozadí. Souãasnû je v tûsné blízkosti
nákupní komplex Kaufland a dal‰í obchody. 

Je o tyto pozemky zájem?
Ano, ãást parcel je jiÏ prodaná ãi rezervo-

vaná; zv˘‰en˘ zájem pfiedpokládáme právû
bûhem tohoto roku, neboÈ do jeho konce je
poslední moÏnost zakoupit pozemky levnûji;
od zaãátku pfií‰tího roku se jejich cena, dle
jiÏ schváleného rozhodnutí vlády, bohuÏel
nav˘‰í o 21 % DPH, coÏ samozfiejmû tuto in-
vestici v˘raznû podraÏí. 

Nabízíte jen prodej stavebních pozemkÛ,
nebo i dal‰í sluÏby?

Máme vypracovány návrhy vzorov˘ch 
domÛ vhodn˘ch pro tuto lokalitu tak, aby
stavba odpovídala poÏadavkÛm schválené 
územní studie. Jsme schopni zajistit na tûchto
parcelách v˘stavbu domu dle tûchto projektÛ,
stejnû jako dle vlastního projektu zákazníka.

V̆ stavbu mÛÏeme dle pfiání realizovat do
rÛzn˘ch fází – od hrubé stavby, aÏ po prove-
dení „na klíã”. 

Prodej pozemku je v‰ak zcela samostat-
n˘, není nijak vázán na vyuÏití tûchto dal‰ích
sluÏeb.

Kam se mohou zájemci o prodej staveb-
ních parcel, pfiípadnû dal‰ích sluÏeb obrátit?

Informace, vãetnû vizualizací celého po-
zemku i návrhÛ jednotliv˘ch typÛ domÛ a ce-
ny parcel jsou na stránkách www.bkinvest.cz. 

Podrobnûj‰í informace je moÏno získat
v prodejní kanceláfii BK INVEST s.r.o. Na
V˘sluní 9, Boskovice, tel.: 728 319 919,
e-mail: info@bkinvest.cz.

Pane Zatloukale, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv BK INVEST s.r.o.

POZEMKY ROVNÁ - NOVÁ LOKALITA
PRO V¯STAVBU RODINN¯CH DOMÒ V BOSKOVICÍCH

Vizualizace plánované v˘stavby.

Vizualizace plánované v˘stavby.

Spoleãnost BK INVEST, s.r.o. je známá v˘stavbou bytov˘ch domÛ v Boskovicích „Na 
v˘sluní”, kde je dokonãován jiÏ sedm˘ bytov˘ dÛm a v pfií‰tím roce je plánována stavba
dal‰ího. Tato developerská spoleãnost pfiipravila novou atraktivní nabídku pro v‰echny,
kdo uvaÏují o pofiízení vlastního rodinného domu.
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SDK.Europe vzniklo pÛvodnû jako soustfiedûní pro taneã-
ní skupinu TS Beat Up. Pak si ale v roce 2003 Martin Fiedler
(vedoucí TS Beat Up a zakladatel SDK.Europe) uvûdomil,
Ïe uÏ sám nedokáÏe taneãníky v t˘mu vlastním umem posu-
nout, a navíc tehdy panovala pomûrnû velká rivalita mezi jed-
notliv˘mi taneãními kluby. Proto se rozhodl pozvat do âR 
taneãníky, ktefií byli na vy‰‰ím „levelu”, neÏ tehdy byli ta-
neãníci v âR, a zejména vytvofiit pfiátelské setkání lidí, co mi-
lují street dance – tak tedy vzniklo první SDK. De facto se
jednalo o jakési první oficiální setkání v‰ech street dance ta-
neãníkÛ mimo soutûÏe.

I letos se na SDK mezi lektory objeví ti nejlep‰í svûto-
ví taneãníci: herci velk˘ch taneãních filmÛ, taneãníci, kte-
fií stáli u zrodu nûkter˘ch taneãních stylÛ, choreografové
osobností jako Justin Timberlake, Jennifer Lopez nebo
Michael Jackson. SDK je pro v‰echny kategorie taneãní-
kÛ - pro profesionály, pokroãilé, ale i úplné zaãáteãníky.
Spoleãnû tak vytváfií jednu velkou taneãní rodinu a jedi-
neãnou atmosféru v ojedinûlé pfiírodû Moravského Krasu.

SDK.Europe je momentálnû jeden z nejvût‰ích taneã-
ních letních mítinkÛ ve street dance tancování na svûtû.

Leto‰ní roãník bude opût nabit˘ stovkami workshopÛ,
kaÏdodenními jamy a párty, s atraktivním doprovodn˘m
programem v podobû DJs, koncertÛ a svûtov˘ch taneã-
ních show!  V̆ znamnost této akce dokládá i fakt, Ïe je
v posledních letech pravidelnû podporována
i Jihomoravsk˘m krajem zastoupen˘m JUDr. Michalem
Ha‰kem, kter˘ se osobnû akce nûkolikrát zúãastnil. 

SDK se mÛÏete zúãastnit nejen jako aktivní taneãníci,
ale i jako diváci. I letos pro vás organizátofii pfiipravili
SDK PARTY WEEKEND, kdy se v pátek 10. 7. mÛÏete
tû‰it na skvûlé taneãní show a následnou párty ve stylu 
electro swing, a v sobotu 11. 7. na vás ãeká uÏ od 15:00
svûtové finále taneãních battlÛ, kde se mezi sebou utkají
ty nejlep‰í t˘my z nûkolika zemí svûta (JAP, USA,
SWE,..) a to celé zakonãené velkou závûreãnou párty!
VyuÏijte zv˘hodnûnou vstupenku na SDK PARTY WEE-
KEND a pfiijeìte zahájit léto a uÏít si poslední dva veãe-
ry kempu s místem na stanování v cenû! 

Text: ·árka Vaculíková
Foto: archiv SDK.Europe

SDK.EUROPE (Street Dance Kemp)
DO JEDOVNIC SE UÎ PO 12. SJEDOU TI NEJLEP·Í TANEâNÍCI Z CELÉHO SVùTA!

Jedovnice u Brna 5. – 12. 7. 2015

BlíÏí se léto a s ním i mnoho moÏností, jak se taneãnû vzdûlávat na rÛzn˘ch kempech. Ten v âesku a i na svûtû nejprestiÏ-
nûj‰í probûhne jiÏ tradiãnû zaãátkem ãervence (5. – 12. 7. 2015) v Jedovnicích u Brna, a to letos uÏ po dvanácté. Právû sem
se sjíÏdûjí taneãníci z nûkolika desítek zemí, aby se rozvíjeli v moderních taneãních stylech jako hip hop, house, poppin, dan-
cehall, krump, new styl hustle, break dance a ve spoustû dal‰ích.

Lektofii z Japonska. Svûtové finále taneãních battlÛ.

Hejtman JUDr. Michal Ha‰ek pfii zahajování 
sobotní ãásti (2014).

Jeden z mnoha workshopÛ SDK.

Pro více informací sledujte Facebook https://www.facebook.com/sdkeurope a www.sdkeurope.com
Pfiedprodej vstupenek v síti Ticketportal.
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Program své náv‰tû-
vy zahájil Ivo Koblasa
besedou, ve které dû-
tem poodhalil svÛj Ïi-
votní pfiíbûh. Malí paci-
enti se tak napfiíklad
dozvûdûli, Ïe dvaadva-
cetilet˘ Ivo trpí jiÏ od
narození dûtskou moz-
kovou obrnou a epilep-
sií. Na kole jezdí od tfií
let a jezdit na nûm umûl
je‰tû dfiíve, neÏ zaãal
sám chodit. Sportovec
vzbudil sv˘m pfiíbûhem
u dûtí velk˘ zájem,
a tak padaly nejrÛznûj‰í
otázky. Malí pacienti se
tak napfiíklad dozvûdû-

li, Ïe v leto‰ním roce
má cyklista jiÏ najeto
pfies devût tisíc kilo-
metrÛ. 

„Sv˘m pfiíbûhem chci
ukázat, Ïe i kdyÏ se Ïivot
nûkdy jeví jako nepfieko-
natelnû tûÏk˘, vÏdy je ta-
dy nadûje na zlep‰ení.
RovnûÏ bych rád dûti
motivoval ke sportu a
ukázal jim, jak je v Ïivo-
tû prospû‰n˘ a dÛleÏit˘,”
uvedl Ivo Koblasa, pro
nûhoÏ byla cyklistika pÛ-
vodnû prostfiedkem k re-
habilitaci. „SvÛj první
závod bezkonkurenãnû
prohrál. Nikdy by nás

ani nenapadlo, jak˘ch ús-
pûchÛ Ivo jednou dosáhne,
a to je díky své píli a cíle-
vûdomosti,” prozradil cyk-
listÛv tatínek, kter˘ se 
besedy na dûtském oddû-
lení Nemocnice Pfierov ta-
ké úãastnil. 

Sportovec mûl pro ne-
mocné dûti pfiipraveno
velké pfiekvapení – vûno-
val jim originální cyklis-
tické dresy, ve kter˘ch
absolvuje závody, které
mûl pfiipraveny ve v‰ech
velikostech. A o pfiekva-
pení nepfii‰li ani pacienti,
které úraz nebo nemoc 
upoutala na nemocniãní

lÛÏko. Kdo nemohl pfiijít
do herny na dûtské oddû-
lení, toho Ivo Koblasa
potû‰il svou náv‰tûvou
pfiímo v pokoji.

„Ivo je obdivuhodn˘
sportovec, kter˘ mÛÏe b˘t
svou vytrvalostí a houÏev-
natostí vzorem pro nás
v‰echny. Líbí se mi, Ïe si
klade stále vy‰‰í a vy‰‰í cí-
le, které také plní,” uvedla
v˘konná fieditelka NADA-
CE AGEL Mgr. Denisa
Rísová, která náv‰tûvu
sportovce na dûtském od-
dûlení Nemocnice Pfierov
zorganizovala.

Text a foto: Radka Milo‰evská 

Paralympijsk˘ reprezentant Ivo Koblasa 
z âerné Hory rozveselil dûti v Nemocnici Pfierov

Ivo Koblasa na náv‰tûvû u mal˘ch pacientÛ.

Vzácná náv‰tûva rozveselila nemocné dûti hospitalizované v Nemocnici Pfierov, která je ãlenem skupiny AGEL. Malé pacienty pfii‰el nav‰tívit paralym-
pijsk˘ reprezentant v cyklistice a vicemistr svûta 2014 Ivo Koblasa z âerné Hory. Setkání se sportovcem pro nemocné dûti zorganizovala NADACE AGEL.

JiÏ pát˘m rokem fun-
guje v Blansku krouÏek
bowlingu, kterému se
vûnují dûti od 10 do 16
let. Pod vedením trené-
rek Hanky Chládkové
a Báry Holánové se dû-
ti úãastní juniorsk˘ch
turnajÛ a kaÏdoroãnû
i Mistrovství âeské re-
publiky.

V leto‰ním roce se ko-
nalo juniorské Mistrovství
âeské republiky v bowlin-
gu ve dnech 1. a 2. kvûtna
v Pardubicích. Úãast v re-
publikovém finále si z pfie-
boru JiÏní Moravy zajistili

také mladí juniofii
z Bowlingu Blansko.
Star‰í dûti se vûnují bow-
lingu od zaãátku vzniku
krouÏku, pro nû to byla jiÏ
tfietí úãast na Mistrovství
âeské republiky, men‰í
dûti se ho zúãastnily popr-
vé. V pátek 1. kvûtna se
konala kvalifikace star‰ích
kategorií (13 aÏ 15 let, 16
aÏ 18 let). Star‰í dûti ode-
hrály ‰est her, ãtyfii nejlep-
‰í hráãky a hráãi v kaÏdé
kategorii postupovali do
sobotního finále. O jed-
no místo unikl postup do
finále v kategorii 16 aÏ

18 let Mí‰i Hlaváãikové,
která se umístila na 5.
místû, Klárka Charvátová
obsadila 8. místo. Nej-
lep‰í z blanensk˘ch
chlapcÛ, ve stejné kate-
gorii, skonãil na 8. místû
Du‰an Pukl, 13. místo
obsadil Vítek RÛÏiãka.
V sobotu 2. kvûtna pfied-
vedly své v˘kony mlad‰í
dûti (do 12 let), které 
odehrály ãtyfii hry. V ka-
tegorii dûvãat obsadila 12.
místo Lucie Hrazdírová,
v chlapcích skonãil na 15.
místû Jirka Solafiík a na
16. místû Adam Kopfiiva.

Po skonãení mlad‰í kate-
gorie pfiedvedli své bow-
lingové umûní nejlep‰í 
finalisté. 

Blahopfiejeme na‰im ju-
niorÛm k dosaÏen˘m v˘-
sledkÛm a pfiejeme jim
hodnû dal‰ích bowlingo-
v˘ch úspûchÛ a v pfií‰tím
roce i postup do finále. 

Pokud máte zájem 
vûnovat se bowlingu a
úãastnit se turnajÛ, více in-
formací získáte na recepci
Bowlingu Blansko.

Text: Barbora Holánová
Foto: Ale‰ Kopfiiva

Bowling je zábava, ale i sport

Nejlep‰í hráãi pfieboru JiÏní Moravy ve star‰í kategorii - zle-
va Michaela Hlaváãiková, Du‰an Pukl a Katka ·merdová.

Bowling je nejen zábava, ale i sport, ve kterém se konají turnaje pro dûti i dospûlé. Bowling Blansko pofiádá jiÏ deset let turnaje v bowlingu nejen pro
vefiejnost, ale i pro registrované hráãe. Velmi populární je turnaj O pohár Zámecké S˘pky, kterého se letos zúãastnilo 30 druÏstev. Neménû populární je 24
hodinov˘ bowlingov˘ maratón, kter˘ se koná kaÏd˘ rok zaãátkem ãervence. Pfied koncem ‰kolního roku kaÏdoroãnû probíhá okresní turnaj v bowlingu zá-
kladních a stfiedních ‰kol. Ve v‰ech turnajích se hraje o velmi zajímavé ceny.

Akce byla pofiádána k 50. v˘roãí za-
loÏení pofiadatelského oddílu kulturisti-
ky ASK Blansko,  k 80. narozeninám
zakladatele blanenské kulturistiky
Josefa Krupy (kter˘ se objevil ve star-
tovním poli) a k 110. v˘roãí pov˘‰ení
Blanska na mûsto. Za úãasti zástupcÛ
mûsta, prezidia svazu a legend ãekoslo-

venské kulturistiky, byly pfiedány me-
daile, trofeje a ceny vítûzÛm v‰ech 
kategorií. Mimo jiné i za druhé místo
zástupci pofiadatele.

Vûfiíme, Ïe podafiené mistrovství inspi-
rovalo pfiihlíÏející diváky. 

Text: Z. ·aman
Foto: Ing. Michal Krupa

Blansko hostilo
Mistrovství âR 

v kulturistice muÏÛ

Josef Krupa a Jifií Nûmec z Uherského
Hradi‰tû (oba kategorie masters nad 60 let).

Vracíme se k velice úspû‰nému Mistrovství âR v kulturistice muÏÛ. V na-
bitém sále Dûlnického domu v Blansku se 9. 5. 2015  za úãasti osmdesáti
závodníkÛ v deseti  kategoriích muÏÛ, mastres a vozíãkáfiÛ konalo MâR.

Baví Tû jezdit na kole? 
Jsi ve vûku 8 – 14 let? 

Tak pfiijì mezi nás!
TJ Favorit Brno patfií mezi nejúspû‰nûj‰í

cyklistické oddíly v âeské republice.
Info vám rádi poskytnou a na va‰i náv‰tûvu

se tû‰í kvalifikovaní trenéfii.

Jifií Pavlíãek – Pfiípravka 608 169 982
jirka.spinn@seznam.cz 

Jifií Dofek – Îáci 602 781 457
jiri.dofek@tiscali.cz 
Mgr. Luká‰ PETR 

Diplomovan˘ trenér I. tfiídy 
774 939 000 Vedoucí trenér SCM Brno

lukas_petr@seznam.cz 
www.favoritbrno.cz
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Mnohem ãastûji neÏ ve vefiejn˘ch me-
diích, jsou argumenty podporující tento
trend publikovány na rÛzn˘ch interneto-
v˘ch stránkách a v diskuzích, kde svá sta-
noviska vyjadfiují Ïeny oznaãované jako
odbornice. Zde se ãasto velmi nevybíravû
kritizuje neetiãnost a nepfiirozenost poro-
dÛ v nemocnicích.

Zajímalo mû, jak se na tento problém
dívá ãlovûk, kter˘ o porodnictví urãitû
hodnû ví. Primáfi MUDr. Jan Machaã pÛ-
sobí v oboru 41 let a gynekologické oddû-
lení Nemocnice Boskovice vede jiÏ 22 let.
Je to vyhledávan˘ odborník v okruhu
mnohem ‰ir‰ím, neÏ je spádová oblast bos-
kovické porodnice.

Pane primáfii, souhlasil byste s tím, aby
zdravá Ïena rodila v domácím prostfiedí?

Zcela urãitû ne. Porodní komplikace,
ke kter˘m dochází zhruba ve ãtvrtinû
v‰ech porodÛ, se totiÏ nedají nijak pfied-
povûdût a ani perfektní zdravotní stav 
rodiãky nikdy není zárukou, Ïe k nim ne-
dojde. Pfiitom se jedná o stavy, ke kter˘m
dochází v prÛbûhu jinak nekomplikované-
ho porodu a které je moÏno úãinnû fie‰it
jen pomocí zázemí, které v domácím pro-

novorozenûte, tak i matky, je pfii domácím
porodu prostû neúmûrnû vysoké.

Zastánkynû porodÛ doma argumentují,
Ïe díky klidnûj‰í a pohodové atmosféfie do-
mácího prostfiedí je rodiãka ménû stresová-
na, a proto ke komplikacím nedochází tak
ãasto.

Je pravda, Ïe psychick˘ stav rodiãky hra-
je pfii porodu dÛleÏitou roli. To ov‰em není
Ïádn˘ nov˘ objev; modernizace v‰ech po-
rodnick˘ch oddûlení spoãívá kromû nákupu
moderního pfiístrojového vybavení pfiede-
v‰ím ve vybudování pfiátelského prostfiedí,
které zpfiíjemÀuje pobyt rodiãkám a umoÏ-
Àuje, aby se porodu úãastnili i dal‰í blízké 
osoby. Na na‰em oddûlení v Boskovicích
máme na porodním sále nadstandardní po-
rodní box s vlastním sociálním zafiízením
a zázemím pro doprovod. Dále pokoj s va-
nou a alternativními pomÛckami; stavební
uspofiádání zaji‰Èuje soukromí po celou dobu
porodu. V na‰í porodnici respektujeme pfiání
maminky; doporuãujeme pohyb, zmûny po-
loh, relaxaci ve spr‰e nebo ve vanû, pouÏití
rehabilitaãního míãe, vaku, Ïínûnky, stoliãky,
aromaterapie, masáÏe, poslech hudby. Pfii fy-
ziologickém prÛbûhu porodu si maminka
mÛÏe zvolit polohu ve II. dobû porodní, vãet-
nû porodu do vody. Miminko je ihned po po-
rodu poloÏeno na bfií‰ko maminky, poté je 
o‰etfieno ve vyhfiívaném dûtském boxu, kter˘
je kompletnû vybaven. Miminko je pfiiloÏeno
k prsu hned na porodním sále a podle pfiání
rodiãÛ zde mÛÏe zÛstat do doby, neÏ je ma-
minka pfieloÏena na oddûlení ‰estinedûlí.

Je tedy zfiejmé, Ïe stresující podoba nû-
kdej‰ích porodnic je minulostí.

Dal‰ím argumentem je tvrzení, Ïe 
zásahy a pomoc pfii porodu jsou nepfiiro-
zené, protoÏe v pfiírodû se mláìata také 
rodí bez asistence. Dále se uvádí, Ïe 
úmrtnost novorozeÀat pfii domácích poro-
dech není vysoká.

Je pravda, Ïe zvífiecí samiãky dokáÏou
porodit svá mláìata bez pomoci.
Pokraãováním této pravdy ov‰em je, Ïe
pfiíroda poãítá s hodnû vysokou úmrtností
mláìat, pohybující se v desítkách procent
a tomu odpovídá jejich poãet v kaÏdém
vrhu. 

KdyÏ jsem zaãínal v porodnictví jako mla-
d˘ lékafi, tak se perinatální úmrtnost (tedy 
úmrtnost plodu do 7. dne po porodu) pohy-
bovala v fiádu 20 promile, dnes je celorepub-
likov˘ prÛmûr 3 promile, u nás v Boskovicích
dokonce 1 promile, tedy jedno dítû z tisíce.
Navíc se jedná témûfi vÏdy o následky kom-
plikací vznikl˘ch pfied porodem.

To je obrovsk˘ pokrok, kter˘ jsme do-
sáhli; patfiíme mezi nejúspû‰nûj‰í státy 
nejen v Evropû, ale ve svûtû. Proto mû 
velice zlobí, kdyÏ tyto v˘sledky, které
pfiedstavují jistotu zdraví jak matek, tak
i novorozeÀat, by mûly b˘t znehodnoceny
propagandou, kterou nemohu nazvat ji-
nak, neÏ tmáfiskou.

Na‰tûstí jde z velké ãásti o humbuk;
‰ífiení zkreslen˘ch informací a bludÛ ma-
lou skupinou lidí, kterou je sice velmi
hlasitû sly‰et, ale která nemá podporu na-
prosté vût‰iny v‰ech rozumn˘ch lidí.
Domácích porodÛ bylo zatím tak málo,
Ïe hovofiit o statistice úmrtnosti není 
relevantní; k úmrtím v‰ak bohuÏel jiÏ do-
‰lo. Ty matky, které úspû‰nû porodily 
doma, mûly prostû jen ‰tûstí, Ïe ke kom-
plikacím nedo‰lo.

Líbivû zní ãasto proklamované tvrzení, Ïe
kaÏdá Ïena má právo se svobodnû rozhod-
nout, kde a jak bude rodit. Je v‰ak tfieba si 
uvûdomit, Ïe se rodiãe rozhodují i za nena-
rozené miminko, které má jistû právo na pl-
nohodnotn˘ Ïivot. Proto doufám, Ïe tento
zpáteãnick˘ trend nebude pokraãovat a zví-
tûzí zdrav˘ rozum.

Pane primáfii, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph 

stfiedí prostû není – tedy operaãní sál, od-
born˘ personál vãetnû anestesiologa, la-
boratofie atd. 

DÛleÏité je, Ïe takov˘ zásah je úspû‰n˘
pouze tehdy, je-li realizován okamÏitû,
svou roli hrají doslova jednotlivé minuty.
Riziko váÏného zdravotního po‰kození jak

Primáfi Machaã: UvaÏovat o domácím porodu
mohou jen velmi nezodpovûdní rodiãe

Vana s relaxaãními míãi.

Primáfi MUDr. Jan Machaã.

V poslední dobû je v mediích stále ãastûji diskutována problematika domácích porodÛ. V loÀském roce
se stíÏnost dvou âe‰ek dostala aÏ k Evropskému soudu pro lidská práva ve ·trasburku. StûÏovaly si na to,
Ïe ãeské právo neumoÏÀuje pfii domácích porodech hradit z vefiejn˘ch prostfiedkÛ zdravotní péãi zaji‰Èo-
vanou porodními asistentkami; s touto stíÏností ov‰em neuspûly. 
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➨ Prodám manÏelskou postel bez matrací, 
cena 1 000 Kã, kuchyÀ Asta oranÏová 3,5 m, ce-
na 3 500 Kã. KuchyÀ béÏová 2,5 m, cena 1500 Kã
a válendu za 1 000 Kã. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodám 2 x 10 kg láhve na propanbutan 
a 2 ptaãí klece. Tel.: 606 119 940. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv,
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám polykarbonátov˘ zahradní skleník 
s podestou. 252 cm x 183 cm x 190 cm v˘‰ka.
Nov˘, nepouÏit˘. Cena 5 500 Kã, tel.: 603 330
246, 603 953 427. 
➨ Prodám nové knihy od Robina Cooka. 
Kus za 25 Kã, SMS na: 792 259 250. Zavolám,
odpovím. 
➨ Prodám star‰í kuffiíkov˘ ‰icí stroj (entl), 
za 250 Kã – funkãní. SMS 792 259 250. Zavolám,
odpovím. 
➨ Prodám náhradní díly na vÛz 
Toyota Corola E9 1,6 GTI. Tel.: 739 687 067.  
➨ Prodám Chrysler voyager v dobrém stavu, 
r. v˘r. 1997, 7 míst, cena dle dohody, cca 30 000
Kã. Benzín, tel.: 607 157 828. 
➨ Prodám malotraktor T4K14 s vlekem
a náhradními díly. Cena dohodou, tel.: 776 723 946.
➨ Prodám ‰tûÀata Jork‰íra, ãistokrevná, 
bez PP. Odbûr od 30. 6. 2015, cena 5 000 Kã, tel.:
732 920 020. 
➨ Prodám levnû digitální setobox 
Maskom MC 52OT. Tel.: 775 767 004. 
➨ Prodáme udrÏovanou a oplocenou zahradu 
s vjezdem, jiÏní svah, 1600 m2, na okraji Rozhraní
u Letovic. Spojení vlakem, autobusem, v obci
ve‰kerá infrastruktura. Na pozemku je zateplená
chatka 16m2, vytápûní kamny, suché WC, dfievník
se zásobou dfieva, voda de‰Èová na zalévání a
um˘vání. Pitná voda z pramene cca 300 m, elek-
tr. rozvod v chatce + dle potfieby el. generátor.
Pfiíjezd po obecní nezpevnûné cestû. Tel.: 735 091
818, stomah@seznam.cz. 
➨ Prodám zánovní vybavení do obchodu, 
barva oranÏ-bílá, materiál-lamino, stolafiská prá-
ce. Policov˘ systém – pulty a kontejnery, drátûn˘
program. Rozmûry sdûlím telefnicky, rÛzné do-
plÀky, kancel.  potfieby, atd.. Tel.: 724 909 258. 
➨ Prodám akumulaãní kamna 3,5kW 
- velmi levnû. Tel.: 603 523 953.
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Prodám akumulátorové nÛÏky na Ïiv˘ plot 
apod. Témûfi nové, velká kapacita akumulátoru,
lehké do ruky. PÛvodní cena 790 Kã nyní 390 Kã.
Tel. 737 957 822. 
➨ Prodám skoro nepouÏívan˘ bûÏeck˘ trenaÏér,
délka pásu cca 143 cm, ‰ífika cca 52 cm, velmi
stabilní, z dÛvodu vysoké hmotnosti nutn˘ osob-
ní odbûr, pofiizovací cena 14 000 Kã, prodejní ce-
na 8 000 Kã, tel.: 723 056 506. 
➨ Prodám leto‰ní jehniãky a beránky.
Tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám kvalitní silikonovou fasádní barvu
Ceresit, odstín ‰edozelená, originální balení 75
kg, cena dohodou. Tel.: 602 847 740. 
➨ Prodám p‰enici 400 Kã /1q. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 
➨ Prodám RD (dvojdomek) 
ve Vranovû nad Dyjí. Sedlová stfiecha, stáfií 23 ro-
kÛ – u lesa. (3 bytové jednotky), obytné podkro-
ví, veranda, balkon. Plocha pozemku 9236 m2.
Info o cenû na tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám chatu se zahradou v Blansku 
– Podlesí. âásteãnû podsklepená s pozemkem
354 m2, orientovaná na jiÏní stranu. Pozemek leh-
ce dostupn˘ autem z místní komunikace, moÏnost
vybudování domku k celoroãnímu uÏívání, (pfiípoj-
ky v místû). Cena: 199 000 Kã, tel.: 721 625 289. 
➨ Prodám italsk˘ skútr Malaguti F15 Firefox LC
(50ccm), vodou chlazen˘. Rok v˘roby 2005,
málo jeÏdûn˘. Tuningové vybavení, variátor
Hebo, ladûn˘ v˘fuk Stage6. Skútr byl kupován
a byl pomûrnû málo vyuÏit˘. Cena: 22.000 Kã.
Jezdí velice dobfie. Email: ajas67@seznam.cz,
tel.: 724 264 096. 

➨ Prodám novostavbu
samostatnû stojícího nízkoenergetického ro-
dinného domu 5+kuchyÀ s garáÏí v obci
Knínice u Boskovic. DÛm je patrov˘ se sedlo-
vou stfiechou, jeho zastavûná plocha je 116
m2, pozemek je ãtvercového tvaru a jeho cel-
ková plocha je 534 m2 vãetnû stavby. Obytná
plocha celkem 140 m2. Cena vãetnû poplatkÛ 3
450 000 Kã, kontakt: r.elm@email.cz, tel.: 602
738 388. 
➨ Prodám byt 1+kk v Letovicích 
v pfiíjemném prostfiedí s nádhern˘m v˘hledem.
Byt je situován na JV ve 2.NP. Velká koupelna
s oknem, WC je zvlá‰È. K bytu patfií parkovací
místo. Tel.: 777 834 853. 
➨ Prodám dvefie ztrojené 85x200-2/3 sklo, 
za 980 Kã, okno zdvojené ‰.150v120 za 1 100 Kã,
vaniãky do sprchy, prádelny a pod.. 75x90 hl.18
cm a 75x124 hl.21 cm, za 220 Kã, foto za‰lu na
email.  Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám kuchyÀské radio GRUNDIG,
úplnû nové, citliv˘ tuner, ãist˘ pfiíjem, 10 pfiedvo-
leb, ãesk˘ návod. PÛvodní cena 790 Kã, nyní 390
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám chatu (26m2) se zahradou (324m2) 
v Blansku, oblast Hluchov. Bez RK, tel.: 608
518 829. 
➨ Prodám nové, nepouÏité sklepní plastové okno
bílé jednoduché, zasklení 5 mm do stavebního 
otvoru 80x50 cm, v˘robce Ronn Drain complet.
Cena 1 100 Kã. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.:
724 362 712. 
➨ Prodám pouÏité zachovalé dvefie 
- interiérové prosklené 80 cm pravé, interiérové
prosklené 60 cm pravé, interiérové plné 60 cm
pravé. Cena 200Kã/ks. Odvoz vlastní (Boskovice).
Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám 6 tabulí technického skla
950x1700x5mm z autobusu. Vhodné na skleník,
apod. Cena 300 Kã za v‰e, odvoz vlastní
(Boskovice). Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám dvû stejné, zasklené skfiíÀky 
(vhodné tfieba na knihovnu). Délka 115 cm x ‰ífi-
ka 30 cm x v˘‰ka 50 cm. Levnû, odbûr Boskovice.
Tel.: 728 337 472.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Uãitelka v dÛchodu hledá ãinnost
- náhradní babiãka, paní na hlídání, rozvoz zboÏí,
dobrovolnictví. Nejlépe Blansko, ale moÏno i oko-
lí. Tel.: 734 534 962.
➨ 62 letá dÛchodkynû hledá bydlení 
nejlépe u star‰ích manÏelÛ za v˘pomoc v domác-
nosti i na zahradû, jen za pfiíspûvek na náklady.
Spolehlivá, ãistotná. Tel.: 604 785 600. 
➨ Hledám paní (pána) na cestování 
po âesku a Evropû. Tel.: 724 231 309. 

HLEDÁM

➨ Pronajmu v Blansku byt 2+1, nájem 6 800 Kã 
+ inkaso.  Více na 737 622 786.
➨ Pronajmu levnû v RD v Blansku pokoj 
pro 2 studenty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V do-
mû v‰e k dispozici. Info na: abckiosk@seznam.cz.
➨ Vymûním byt 2+1 v OV ve 3. patfie v Blansku 
na sídli‰ti Sever za 2+1 v OV s v˘tahem nebo
v pfiízemí. Nejlépe také v Blansku sídli‰tû Sever.
Bez RK, tel.: 602 878 279. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
u rybníka v Jedovnicích s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

NABÍZÍM

➨ Koupím byt 1+1 i men‰í. Boskovice
nebo V. Opatovice, tel.: 731 222 642. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály,
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupíme chalupu na Blanensku. 
Rekreace - bydlení. Zahrada podmínkou. Tel.: 720
598 284. 
➨ Koupím byt 1+1 v Blansku, 
nejradûji na Severu nebo Zborovcích. Dûkuji za
nabídky od majitelÛ. Tel.: 722 659 170.
➨ Koupím dvoupokojov˘ byt s lodÏií 
nebo balkonem v domû s v˘tahem. Jen Blansko
nebo Boskovice. Tel.: 724 231 309.
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 

KOUPÍM

Pfiijmeme na dlouhodobou brigádu v rodinném domû, 
zahradû a dílnû v Dolní Lhotû - kluka - vûk 14 aÏ 17 rokÛ. U mlad‰ích je nutné povolení
a namátková kontrola – rodiãÛ. Nebo ‰ikovného a ãilého (popfi. invalidního) dÛchodce.

Napfi. sekání trávy, práce na zahradû, voÏení a skládání dfieva, natírání, ãi „kompletní rajó-
ny” v domû, práce v dílnû. Nutná zku‰enost se základními domácími pracemi z domova. 

Plat 40 aÏ 60 Kã/hod dle zku‰enosti z domova a nároãnosti prací. 
Svoboda Tel: 603 293 707 

Va‰e nová  ÚâETNÍ 
Zajistím nejen úãetnictví (OSVâ , s.r.o., a.s.)

DaÀová pfiiznání, mzdy, zpracování 
ve‰ker˘ch dokumentÛ, za pfiíznivé ceny.

telefon: 731 842 458
e-mail: pro.jitka@seznam.cz

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Pstruh na kmínû netradiãnû
po Kronfelzovsku

Léto mají rybáfii spojené s lovem pstruhÛ a sivenÛ, pfiikládám tedy jeden 
originální receptík na pfiípravu této dobroty. Jednou jsem pfiijel ke kamará-
dovi Petrovi na chalupu do Kronfelzova v Jeseníkách. Právû ãistil nádrÏ
s vykrmovan˘mi pstruhy a dva se jevili tak, Ïe by nemuseli tuto péãi pfieÏít.
Hodil mi je na bfieh se slovy, „Veãefii vafií‰ Ty!”. A takhle jsme to spoleãnû
experimentálnû vyfie‰ili, velmi jemná chuÈ. KaÏd˘ dobr˘ recept vznikne
zpravidla tehdy, kdyÏ tam oproti pfiedloze nûco chybí nebo tam dáte nûco
navíc. My jsme tehdy dali navíc na pánev mrkev a do sebe pár slivovic.

Ingredience:
Pstruh (Siven) vykuchan˘ - libovoln˘ poãet dle velikosti pánve nebo pekáãku. Máslo, sÛl,
mrkev, kmín, citron, mouka hladká, voda (bílé víno).
Postup: Pstruha vykucháme, omyjeme, profiízneme pfies pátefi, aby se nám co nejvíc otevfiel
pro nasolení, zastfiíkneme citronem, osolíme zevnitfi i zvenku, necháme 20 minut odleÏet.
Obrátíme v mouce, dÛkladnû okmínujeme, na pánev dáme pÛl cm vody, pfiidáme na tenká
koleãka nakrájenou mrkev, 15-20 koleãek na 1 pstruha, lehce osolíme, dusíme.
AÏ se nám zaãne linout z pánve vÛnû mrkve, pfiidáme máslo. Necháme vydusit tak, aby nám
v˘var v másle neprskal, ale byl hodnû zredukovan˘, pfiidáme pstruhy a strãíme do trouby.
VÏdy kdyÏ hrozí, Ïe se úplnû vypafií z másla voda, pfiilijeme pár lÏic vody nebo vína. Pstruhy
napÛl opékáme a napÛl dusíme, pfieléváme v˘pekem, aÏ jsou pûknû hotoví. Nakonec vydu-
síme takfika aÏ na tuk, udûlá se nám pûkná ‰Èáviãka a na rybách kÛrãiãka a kmín dostane tu
pravou chuÈ.
Pro obmûnu lze zakápnout trochou smetany pfied dokonãením. Pfiíloha brambor vafien˘, jak
jinak – máslem ma‰tûn˘, s petrÏelkou nebo paÏitkou
Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.
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Rozlohou i poãtem obyvatel se mûstys Kfitiny fiadí k tûm men‰ím místÛm na‰eho okresu. Ov‰em i pfiesto je tato obec pfiezdí-
vána jako perla Moravy a patfií k vyhledávan˘m cílÛm turistÛ ze v‰ech koutÛ republiky. Zámek, ale pfiedev‰ím barokní kostel
Panny Marie kaÏdoroãnû láká velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ, neboÈ Kfitiny uÏ od dávn˘ch dob patfií k dÛleÏit˘m poutním místÛm.

Nejstar‰í dûjiny Kfitin jsou bezprostfied-
nû spjaty s historií zábrdovického klá‰tera
zaloÏeného na poãátku 13. století.
Souãástí tohoto sídelního místa premon-
strátÛ byly i ãetné okolní pozemky a
vesnice, k nimÏ se fiadily také Kfitiny.
Dokladem této skuteãnosti je listina vyda-
ná roku 1237 papeÏem ¤ehofiem IX., 
která pfiedstavuje vÛbec první dochovanou
písemnou zmínku o vesnici. Pfiedtím, neÏ
byl ve Kfitinách vystavûn velkolep˘ chrám
Panny Marie, zde pÛvodnû stávaly kostely
dva. Star‰í, postaven˘ v románském slo-
hu, byl oznaãován jako ãesk˘ a ukr˘val
poklad v podobû zázraãné sochy Panny
Marie. Druh˘, gotick˘ kostel byl naz˘ván
jako nûmeck˘. 

Velk˘ stavební rozmach nastal ve
Kfitinách po ukonãení tfiicetileté války, ãili
v 2. polovinû 17. století. V této dobû byl
v‰eobecnû velmi oblíben˘ mariánsk˘ kult.
A protoÏe poutníkÛ, jeÏ mífiili do Kfitin,
stále více pfiib˘valo, bylo nutné uãinit sta-
vební úpravy. DÛleÏitou roli sehrál tehdej-
‰í opat Godelfriedus Olenius, kter˘ se 
v˘znamnû podílel na pfiestavbû obou kos-
telÛ i pfiilehl˘ch hospodáfisk˘ch budov.
V roce 1660 byla také zru‰ena pÛvodní fa-
ra a na jejím místû byla novû vybudována
rezidence, která slouÏila jako sídlo pro
zdej‰í knûze. 

Nejvût‰í stavební zásah byl ale prove-
den v 1. polovinû 18. století. Pfiestavbou
celého komplexu byl povûfien jeden z nej-

v˘znamnûj‰ích architektÛ své doby Jan
BlaÏej Santini-Aichl, kter˘ se stal proslu-
l˘m barokním stavitelem nejen u nás, ale
i za hranicemi ãeského státu. Jeho monu-
mentální projekt poãítal se zru‰ením pfie-
de‰lé rezidence i obou kostelÛ. Novû mûl
vzniknout velkolep˘ barokní chrám Panny

Marie s rezidencí a parkem. Pfiestavba by-
la zapoãata v roce 1718. Sám se ale jejího
dokonãení nedoãkal, neboÈ pomûrnû záhy
zemfiel. Stavba byla dokonãena v roce
1750, av‰ak z finanãních dÛvodÛ nebyla
realizovaná v celém rozsahu tak, jak ji pÛ-
vodnû Santini navrhoval. 

Ke slavnostnímu
vysvûcení do‰lo aÏ
po dovr‰ení v‰ech 
úprav interiéru v ro-
ce 1771. Ov‰em
hned záhy na premonstrátskou chloubu
negativnû dolehla nová nafiízení císafie
Josefa II. zakazující vícedenní poutû a ve-
fiejné uctívání mariánsk˘ch symbolÛ.
Pomysln˘m posledním hfiebíãkem do rak-
ve pak bylo rozsáhlé ru‰ení klá‰terÛ. V ro-
ce 1784 byl tak zru‰en i klá‰ter
v Zábrdovicích, a proto se vût‰ina mnichÛ
pfiesunula do Kfitin. K obnovení klá‰tera
nedo‰lo ani po smrti císafie, a tak na po-
ãátku 19. století definitivnû konãí dlouho-
letá éra premonstrátÛ ve Kfitinách. 

Nov˘m majitelem kfitinského panství
se roku 1830 stal Franti‰ek Xaver hrabû
z Dietrichsteina, díky nûmuÏ byl cel˘
komplex po niãivém poÏáru ve 40. le-
tech obnoven. V polovinû 19. století
pfie‰lo panství spolu s chrámem do 
rukou hrabûte Alfonse Mensdorfa-
Pouilly, od kterého je v roce 1864 od-
koupil hrabû Vincenc z Bubna-Litic. Za
jeho pÛsobení zaÏily Kfitiny opût velk˘
rozkvût a díky jeho ãilé stavební ãinnosti
zde dodnes mohou náv‰tûvníci obdivovat
zámek s okrasn˘m parkem.

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: www.krtiny.katolik.cz  

Foto: archiv Z. Farlíka

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu K¤TINY

Historická pohlednice Kfitin.
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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

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

JSME ZDE PRO VÁS UÎ 15 LET

JelikoÏ více jak 90% dodávek se 
realizuje do zahraniãí, uskuteãnili za-
ãátkem t. r. zástupci âKD Blansko
SMALL HYDRO akviziãní cestu po
zemích Stfiední a JiÏní Ameriky, je-
jímÏ hlavním cílem byla propagace
na‰ich v˘robkÛ a sluÏeb jak u stávají-
cích, tak u nov˘ch klientÛ v oblasti
vodní energetiky. JiÏ nyní mÛÏeme
potvrdit, Ïe se na‰e spoleãnost úspû‰-
nû kvalifikovala do finální fáze v˘bû-
rového fiízení hned u nûkolika projek-
tÛ o v˘konech od 1 MW do 20 MW
v objemu 350 mil. Kã. Podpis kon-
traktÛ se plánuje v prÛbûhu t. r., 
pfiiãemÏ ukonãení realizace tûchto
projektÛ by mûlo b˘t na pfielomu roku
2016/2017.

âKD Blansko SMALL HYDRO,
dcefiiná firma spoleãnosti âKD Blansko
Holding, pÛsobí a rozvíjí svoje aktivity
po celém svûtû, zejména pak v jihov˘-
chodní Asii (Filipíny, Indonésie, Laos,
Vietnam, Japonsko) a Latinské Americe

(Mexiko, El Salvador, Honduras,
Kostarika, Panama, Ekvádor a Peru), na
Blízkém a Stfiedním V̆ chodu (Turecko,
Gruzie, ÁzerbájdÏán) a samozfiejmû
v Evropû. Za zmínku urãitû stojí podpis
kontraktu v únoru t. r. s v˘znamnou tu-
reckou stavební spoleãností AGE na re-
alizaci dodávek elektromechanického
zafiízení pro dva projekty do Gruzie -
VE SKHALTA a VE DIDACHARA
o celkovém objemu témûfi 115 mil. Kã.
Pfiedmûtem smlouvy je dodávka, mon-
táÏ a uvedení do provozu ãtyfi horizon-
tálních Francisov˘ch turbín o celkovém
v˘konu 9 500 kW vã. generátorÛ, NN
a VN elektrická ãásti a pomocn˘ch pro-
vozÛ. 

V˘znamnou zakázkou je uzavfiení
smlouvy se slovenskou spoleãností
Palestra, a.s. na rekonstrukci sedmi
vodních elektráren na Slovensku - Malé
Pálenisko, Velké Blahovo, Nová
Dûdinka, Zvolen, Málinec 1 – 3 a do-
dávku nového elektromechanického za-

fiízení pro VE Starina. Realizace v‰ech
tûchto podepsan˘ch projektÛ by mûla
b˘t ukonãena do konce roku 2016.

V tûchto dnech probíhá koneãné vy-
hodnocování v˘bûrového fiízení na do-
dávky technologick˘ch zafiízení pro
projekt v Turecku v objemu cca 60 mil.
Kã s cílem podpisu kontraktu v ãervnu
t. r., a zároveÀ probíhají i technicko-
obchodní jednání na dal‰í projekty
v Turecku v celkovém objemu cca 800
mil. Kã, jejichÏ realizace se plánuje
v následujících tfiech letech. Do konce
tohoto roku âKD Blansko SMALL
HYDRO plánuje uvést do provozu dal-
‰ích ‰est projektÛ, které jsou v souãasné
dobû v realizaci.

Spoleãnost âKD Blansko SMALL
HYDRO, je ãlenem skupiny Tyazhmash
a fiadí se mezi pfiední svûtové v˘robce
vodních turbín a dodavatele elektrome-
chanického zafiízení pro malé vodní 
elektrárny na klíã. 

Text: Petr Kligl, fieditel spoleãnosti

Expanze spoleãnosti 
âKD Blansko SMALL HYDRO

âKD Blansko SMALL HYDRO, jako tradiãní blanensk˘ v˘robce vodních turbín a dodavatel
elektromechanického zafiízení pro malé vodní elektrárny na klíã, v souãasné dobû roz‰ifiuje
svoje portfolio v˘robního programu a od zaãátku tohoto roku se zamûfiuje i na v˘robu a do-
dávku elektromechanick˘ch zafiízení pro stfiednû velké vodní elektrárny, a to jak do velikos-
ti, tak i instalovaného v˘konu vã. montáÏe tûchto zafiízení na díle a uvádûní do provozu.
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Spoleãnost 
âKD Blansko SMALL HYDRO

hledá nové zamûstnance 
na pozici: 

• Pracovník 
rozmûrové kontroly 

• Sváfieã 
• Kotlafi 
• Technolog obrábûní 

a dal‰í 
V pfiípadû zájmu pi‰tû 

na e-mail kariera@ckdblansko.cz
nebo volejte na +420 516 403 721 

Více na www.ckdblansko.cz 
a  www.ckdsh.cz 
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Do prvního roãníku Dûtského duat-
lonu se mohou pfiihlásit dûti z prvních
tfiíd základní ‰koly. My‰lenka celého
projektu je taková, Ïe se dûti budou
hlásit do tûchto závodÛ opakovanû
a postupnû by tak mûl b˘t urãen˘ pro
dûti od první do páté tfiídy základní
‰koly. Plavání plánují pofiadatelé pfii-
dat pro úãastníky z tfietích tfiíd. Kdo
se tedy zúãastní leto‰ního prvního
roãníku, má ‰anci v páté tfiídû získat
svého pátého dûtského „Iron Mana”
a porovnat si své v˘kony v jednotli-
v˘ch roãnících.

Pokud tedy máte doma neposedu,

kter˘ umí jezdit na kole a bûhat a v le-
to‰ním ‰kolním roce nav‰tûvuje první
tfiídu základní ‰koly, podívejte se na ví-
ce informací na webu pro Dûtsk˘ duat-
lon www.detskyduatlon.cz. Najdete
zde samozfiejmû i pfiihlá‰ku, kterou je
po vyplnûní potfieba odeslat nejpozdûji
do 20. ãervna 2015.

Dûtsk˘ duatlon se bude konat v so-
botu 27. ãervna 2015 v areálu âervené
zahrady v Boskovicích. Program zaãí-
ná ve 12.00 hodin. Doprovodn˘ pro-
gram bude zamûfien na dal‰í sportovní
aktivity pro dûti a rodiãe.

Ing. Jaroslav Parma

DùTSK¯
DUATLON

2015
Obãanské sdruÏení „Sportuj s námi” pfiipravilo nov˘ pro-

jekt pro dûti. PÛvodnû se mûlo jednat o dûtsk˘ triatlon, ale
vzhledem k tomu, Ïe mnoho prvÀáãkÛ je‰tû neumí plavat,
byl pro první roãník zvolen Dûtsk˘ duatlon. 
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Ten umí to a ten zas tohle 
– projektov˘ den v Z· âerná Hora

Zástupci dvaceti sedmi rÛzn˘ch pro-
fesí ukázali ÏákÛm, co obná‰í jejich 
obor. Svá stanovi‰tû na ‰kole mûli napfi.
kosmetiãka, hasiãi, veterináfii, cestovní
kanceláfi, … Jednotlivá povolání byla
rozmístûna jak po ‰kole, tak mimo 
budovu ‰koly. Îáci se po skupinkách
aktivnû zapojili a mohli si jednotlivé
profese vyzkou‰et. 

Na‰e skupina si na vlastní kÛÏi vy-
zkou‰ela povolání novináfie. Seznámili
jsme se se základy novinafiiny a zjistili
jsme, Ïe tato práce není vÛbec jednodu-
chá. Ná‰ úkol byl jasn˘. Mûli jsme 
vypracovat ãlánek o tomto dni, v‰e 

nafotit, zeptat se na otázky, které nás
zajímaly, zkrátka, udûlat v‰e, co je ná-
plní kaÏdého novináfie. 

Myslíme si, Ïe projektov˘ den mohl
nûkter˘m ÏákÛm druhého stupnû po-
moci ve volbû budoucího povolání
a tûm men‰ím ukázat, co obná‰í jedno-
tlivé profese. 

Na závûr bychom chtûli podûkovat
v‰em, ktefií se na této opravdu povede-
né akci nûjak˘m zpÛsobem podíleli.

Text a foto: 
K. Perná, K. Suchá, S. ·mardová, 

P. Odehnalová, A. Koukalová, 
Podlouãková, N. Zelená a M. Komárek, 

Ïáci Z· – „novináfii” z projektového dne.

Novináfii.

Hasiãi.

JiÏ tradiãnû se osm˘m rokem konal 28. 5. 2015 v Z·
âerná Hora projektov˘ den. Tentokrát na téma
Povolání. Zúãastnila se jej celá ‰kola, celkovû na tfii
sta ÏákÛ a zamûstnancÛ ‰koly.

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 500/7, 
Blansko (budova Zámeãku, 1. patro)

tel.: 736 108 536
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej samostatnû stojícího RD 6+2, 952 m2, 
se slunnou zahradou a dvojgaráÏí 

v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info v RK.  
Cena 4.190.000 Kã (k jednání) + provize RK. 

Aktuálnû hledám
Pro konkrétního zájemce 

s vyfiízen˘m financováním 
naléhavû hledám byt 2+1 

kdekoliv v Blansku. 
Pfienechte své starosti 

s prodejem profesionálÛm,
zaruãuji seriozní a rychlé 

jednání. Pro prodávající je
ve‰ker˘ servis realitní 

kanceláfie zdarma.
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