
V loÀském roce do‰lo k poklesu po-
ãtu pfiípadÛ majetkové trestné ãinnosti
o zhruba 13 % a tento trend pokraãuje
i v prvních mûsících leto‰ního roku. 

Souãasnû v‰ak dochází k pfiesunu této
trestné ãinnosti do virtuální sféry, tedy
k páchání podvodÛ na internetu. Jedná
se o celorepublikov˘, respektive celo-
svûtov˘ trend, kter˘ stále ãastûji fie‰íme
také v na‰em regionu. Zatímco dfiíve do-
cházelo k podvodnému jednání formou
vylákání penûz za zboÏí, které buì ne-
bylo vÛbec dodáno, nebo kupující obdr-
Ïel nûjak˘ bezcenn˘ ‰unt, nyní se navíc
jedná o snahy vylákat pfiihla‰ovací úda-
je k internetovému bankovnictví, pfií-
padnû dal‰í citlivé údaje uÏivatelÛ.
Prostfiednictvím emailÛ nebo rÛzn˘ch
sociálních sítí dochází k instalaci ‰kodli-
vého softwaru, kter˘ je schopen uÏiva-
telská data krást. Tento problém se net˘ká

jen poãítaãÛ, ale ãím dál tím více i „chyt-
r˘ch”  mobilních telefonÛ. Na Blanensku
nemine t˘den, abychom nefie‰ili oznámení
na tento druh kriminality. Je zfiejmé, Ïe mu-
síme poãítat s dal‰ím nárÛstem tohoto dru-
hu trestné ãinnosti.

Jak vysoká je objasnûnost v této ob-
lasti trestné ãinnosti?

U této kriminality se objasnûnost po-
hybuje v rozmezí 60 - 70 %. Velmi zá-
leÏí na rychlosti; pokud se jedná o pfie-
vod penûz na úãet v âR, tak jsme
schopni bûhem prvního dne tyto finan-
ce vypátrat a zablokovat, i kdyÏ se pfie-
vádí na dal‰í úãty. S vût‰ím ãasov˘m
odstupem v‰ak ‰ance na vrácení penûz
rychle klesá. U vût‰ích sum mizí peníze
v zahraniãí. 

Je tedy nutné, aby uÏivatelé pokud zji-
stí, Ïe se stali obûtí podvodného jednání,

ONKOLOGICKÁ PREVENCE 
V NEMOCNICI BLANSKO...

- více na str. 11

VùTRNÁ KALAMITA 
V LESÍCH V OKOLÍ BOSKOVIC 

- více na str. 5

Plk. Mgr. Zdenûk Grénar. 

Majetková trestná ãinnost páchaná v prostfiedí internetu 
bude narÛstat - varuje plk. Mgr. Zdenûk Grénar

Pfiísloví pro tento mûsíc

Kdo se tû‰í ze
‰tûstí druh˘ch,
tomu vykvete 
jeho vlastní.

Pfiísloví

LISTY REGIONÒ
VA¤Í S OLDëASEM...
- více na str. 12

informovali okamÏitû nejen svou banku,
ale také podali oznámení nám, aby moh-
lo b˘t pátrání zahájeno co nejdfiíve. 

Jak se nejlépe chránit proti interne-
tov˘m podvodÛm?

DÛleÏité je pouÏívat legální, aktuali-
zovan˘ software, vyuÏívat antivirové
programy, do mobilních telefonÛ insta-
lovat aplikace pouze z oficiálních ob-
chodních míst. B˘t velmi obezfietn˘ v
emailové komunikaci, neotevírat pfiílo-
hy emailÛ od neznám˘ch odesilatelÛ
a zásadnû neposkytovat Ïádné citlivé 
údaje v bûÏné korespondenci. 

Podvodníci se spoléhají na nepozor-
nost uÏivatelÛ; navádí je na stránky fa-
le‰n˘ch eshopÛ ãi pfiímo bank, nabízí

webové adresy se zajímav˘m obsahem,
na kter˘ch staãí jedno nepozorné klik-
nutí a dojde ke spu‰tûní ‰kodlivého 
kódu. Je dÛleÏité o tûchto nebezpeãích
vûdût a eliminovat je uváÏliv˘m poãíná-
ním na internetu.

Pojìme k dal‰í oblasti - zlep‰ila se
situace na silnicích v regionu?

Od zaãátku leto‰ního roku do‰lo sice
k mírnému nárÛstu poãtu dopravních
nehod, ale potû‰itelné je, Ïe se sníÏil po-
ãet váÏn˘ch a smrteln˘ch zranûní. Co
nás v této oblasti nejvíc trápí, to je vzrÛ-
stající poãet pfiípadÛ, kdy lidé fiídí pod
vlivem alkoholu a zvlá‰tû jin˘ch návy-
kov˘ch látek, tedy drog. V roce 2014
jsme zaznamenali celkem 517 pfiípadÛ,
z toho 133 pod vlivem drog; coÏ je
o 140 víc, neÏ v roce 2013. V̆ voj
v prvních mûsících leto‰ního roku na-
svûdãuje, Ïe tento vzrÛstající trend po-
kraãuje.

(Pokraãování textu na stranû 3)

Na aktuální stav celkové bezpeãnostní situace v na‰em regionu jsem se zeptal vedoucího
územního odboru Blansko Policie âeské republiky plk. Mgr. ZdeÀka Grénara, kter˘ sdûlil:

roãník 4 ãíslo 3 duben 2015

Sleva 30% na 1. úklid u pravideln˘ch úklidÛ. Platí do konce kvûtna.

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

mobil: 739 016 306
email: marcela.kourilova@gmail.com www.maxita.cz
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Paní Nûmcová, setkáváme se na pÛ-
dû knihovny, navíc na konci „Mûsíce
ãtenáfiÛ”. Jakou kníÏku máte právû ro-
zeãtenou Vy?

Teì jsme malovali, takÏe jsem muse-
la uklízet a pfierovnávat knihovnu.
A pfierovnávat velikou knihovnu, to je
pro mû na jedné stranû radost, ale na
druhou stranu mi to trvá neskuteãnû
dlouho. Vezmu do ruky kníÏku, kterou
jsem tam mûla dlouho pûknû zafiaze-
nou, na chvilku si k ní sednu a aÏ pak
zase jdu ukáznûnû pokraãovat v úklidu.
Takto jsem v na‰í knihovnû na‰la
Bengta Danielssona – Gauguin na
Tahiti a Markézách. Vzpomnûla jsem
si, Ïe jsem to ãetla kdysi hodnû dávno,
takÏe jsem si ji teì pfieãetla znovu.
KdyÏ jsme byli pfied mûsícem t˘den na
horách, tak jsem tam ãetla publikaci
Igora Luke‰e âeskoslovensko nad pro-
pastí: Selhání americk˘ch diplomatÛ
a tajn˘ch sluÏeb v Praze 1945–1948.
A musím fiíct, Ïe to bylo pro mû v mno-
hém objevné, protoÏe nûkteré skuteã-
nosti jsem neznala. 

Jaké kníÏky kupujete vnouãatÛm?
¤ekla bych, Ïe v tomto ohledu jsem 

úplnû klasická babiãka. Já mám teì uÏ
patnáctiletého vnuka Matyá‰e a desetile-
tou vnuãku Annu Sáru. Oba dva na‰tûstí

mají rádi knihy a ãtou. Zaãali jsme po-
hádkami, pak jsme ‰li pfies dobrodruÏné
kníÏky. V mém dûtství byl pro mû tou do-
brodruÏnou literaturou Tom Sawyer, pro
Matyá‰e uÏ to byl Harry Potter. U patnác-
tiletého ãtenáfie mám ale dojem, Ïe nastu-
puje úplnû rovnocenná schopnost ãíst 
literaturu pro dospûlé. Patnáctilet˘ hoch
nebo dívka mÛÏe sdílet radost z literatury

se sv˘mi rodiãi a ãíst 
úplnû stejné knihy.
Platí také, Ïe kdyÏ ãte-
te nûjakou knihu v rÛz-
ném období svého Ïi-
vota, tak si vypí‰ete, co
vás oslovilo tfieba pfii
první ãetbû. Podruhé
zjistíte, Ïe to sice je za-
jímavé, ale podstatu vi-
díte zcela nûkde jinde.
A kdyÏ se ke kníÏce
vrátíte potfietí, tak tam
naleznete je‰tû nûco, co
jste pfied tûma pûtadva-
ceti roky nevidûla.
V tom je literatura mi-
mofiádnû pfiínosná.

Vy jste si koneckon-
cÛ otevfiela vlastní
knihkupectví hned v ro-
ce 1992. ·la byste do
toho dnes znovu?

Já bych do toho urãitû ‰la znovu.
Myslím, Ïe pokud se ãlovûk mÛÏe postavit
na vlastní nohy, ukázat, co v nûm je, jít za
tím snem, za sv˘m cílem, za nûãím, co jej
láká - tak to udûlat musí. ProtoÏe má pro
to moÏná jedin˘ správn˘ okamÏik v Ïivo-
tû. Pokud ho nevyuÏije, tak uÏ by tu veli-
kou v˘zvu, velikou ‰anci, propásl. A to
bych urãitû nechtûla.

Pfiesto dnes stále více absolventÛ chce
jít pracovat do státního sektoru a nemá
zájem pustit se do podnikání.

Z tohoto jediného úkazu lze vyãíst,
Ïe b˘ti Ïivnostníkem je mimofiádnû ob-
tíÏné. NemÛÏete skonãit úderem páté
hodiny. Pracujete po veãerech, obûtuje-
te tomu víkendy, léto, svátky. A zároveÀ
se chcete vûnovat rodinû, nezanedbávat
rodiãe, mít okruh pfiátel, které jste mûla
dosud. A to v‰echno dáváte na misku
vah ve chvíli, kdy se rozhodujete. Ono
fiemeslo sice tak dobfie ohodnocené ne-
ní, ale je skuteãnû zlat˘m dnem pro spo-
leãnost. Îivnostníci totiÏ po spoleãnosti
nic nechtûjí. Chtûjí jenom, aby mûli
‰anci dûlat to, co umûjí, to, co chtûjí.
Chtûjí, aby jim nûkdo zbyteãnû neházel
klacky pod nohy, aby nesedûli dvû hodi-
ny dennû nad rÛzn˘mi v˘kazy a hlá‰ení-
mi. ProtoÏe ty dvû hodiny mohou nûco
uÏiteãného dûlat. Pokud budu moci dvû
hodiny vydûlávat a ne sedût nad papíry,
tak mohu tfieba i nûkoho zamûstnat.
Kdyby nad podnikáním spoleãnost za-
ãala pfiem˘‰let z tohoto úhlu, tak by si
musela v‰ech, kdo se do toho pustí,
hodnû povaÏovat.

Paní Nûmcová, dûkuji Vám za rozhovor
a pfieji Vám mnoho úspûchÛ ve Va‰í práci. 

Hana Lipovská
Foto: Ladislav Král

Na‰e paní Miroslava Nûmcová: 
v kraji Franti‰ka Halase

Paní poslankynû Miroslava Nûmcová besedovala se
ãtenáfii Mûstské knihovny Blansko v rámci celostát-
ního projektu „Bfiezen – mûsíc ãtenáfiÛ”. 
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Blansko a okolí

Majetková trestná ãinnost 
páchaná v prostfiedí internetu

Jaro jiÏ nesmûle zaÈukalo na vrátka
a sluníãko nás po‰kádlilo sv˘mi hfiejiv˘mi
paprsky. Stejnû proslunûná a opravdu jarní
byla sobota 21. bfiezna v âerné Hofie. JiÏ
od dopoledních hodin probíhaly v sále na
Zámeãku velikonoãní trhy. K vidûní zde
byly jarní a velikonoãní dekorace, perníã-
ky, proutûné zboÏí, galanterie, v˘robky
z lineckého tûsta, vy‰ívaná pfiáníãka, ma-
sové v˘robky, prostû v‰e, na co si ãlovûk
vzpomene. Nezanedbateln˘m lákadlem
byla jarní kavárna, kde jste se mohli za-
kousnout do sympaticky vyhlíÏejících
sladk˘ch i slan˘ch v˘robkÛ od maminek
z Veselé beru‰ky. Krátce po poledni zaãal
hlavní program, kter˘ byl letos zamûfien na
lidové tradice a folklór, tedy na hudební

a v na‰em pfiípadû pfiedev‰ím taneãní  vy-
stoupení.  V úvodu se pfiedstavil folklórní
soubor âtveráãek, kter˘ pracuje v âerné
Hofie jiÏ fiadu let. Jeho trpûlivé vedoucí se
zamûfiují na práci s nejmlad‰ími dûtmi.
Jejich nad‰ení a radost z práce s dûtmi se
viditelnû odráÏejí v jednotliv˘ch vystoupe-
ních. Leto‰ní jarní pfiíspûvek byl mil˘m
a pfiíjemn˘m zahájením celého folklórního
odpoledne. Poté se pochlubili se sv˘m ta-
neãním pásmem Ïáci 7. roãníku Základní
‰koly âerná Hora. Jejich program tvofiily
ukázky z âeské a Slezské besedy.
Vyvrcholením celého odpoledne bylo vy-
stoupení nejzku‰enûj‰ích ãernohorsk˘ch
taneãníkÛ – ãlenÛ Svazu zdravotnû posti-
Ïen˘ch. Po krásném kulturním záÏitku

Jarní den s folklórem

Îáci Z· âerná Hora, ktefií tancovali âeskou 
a Slezskou besedu.

(Pokraãování textu ze strany 1)

Dafií se na Blanensku potírat v˘robu
a distribuci drog?

Máme speciální t˘m, kter˘ se zab˘vá
odhalováním této trestné ãinnosti. Prioritou
je odhalování v˘robcÛ a distributorÛ; v sou-
ãasné dobû napfiíklad v˘robci pervitinu vo-
lí metodu mobilních varen, coÏ zvy‰uje 
nároky na sledování a dopadení tûchto 
pachatelÛ. Pfiedpokládám, Ïe v rámci avi-
zovaného navy‰ování poãetních stavÛ poli-
cistÛ dojde také ke zv˘‰ení tabulkov˘ch
míst pro oblast potírání drogové kriminali-
ty. Právû v této oblasti je, domnívám se, dÛ-
leÏitá osvûta a pÛsobení na mládeÏ, neboÈ
pokud bude po drogách a dal‰ích omam-
n˘ch látkách poptávka, tak vÏdy bude i na-
bídka a to navzdory na‰emu úsilí.

Preventivní osvûtová ãinnost je jistû
dÛleÏitá; pfiinesla zlep‰ení napfiíklad
v oblasti potíraní nekal˘ch praktik podo-
mních prodejcÛ a dal‰ích, pro které se
vÏil termín „‰mejdi”. Poãítáte i letos
s pofiádáním preventivních akcí?

Ano, z plánu tûchto akcí bych zmínil: 
JiÏ tradiãní Den s Policií âeské republiky
umoÏní zájemcÛm seznámit se s ukázkami
ãinnosti rÛzn˘ch sloÏek policie; 
napfiíklad s kynology, jízdním oddílem na

koních, zásahovou jednotkou a dal‰ími.
Den s PâR se bude konat v Blansku 17.
ãervna a 10. ãervna opût také
v Boskovicích. Tam se akce pfiesune
z âervené zahrady do areálu Zámeckého
skleníku, kde se uskuteãní v odpoledních
hodinách koncert Hudby Hradní stráÏe
a Policie âeské republiky. 

Sloup v Moravském krasu bude 6.
ãervna hostit akci „NeÏij vtefiinou”, coÏ je
preventivní akce zamûfiena na bezpeãnou
a ohleduplnou jízdu motorkáfiÛ.

V druhé polovinû roku (termíny budou
je‰tû upfiesnûny) uspofiádáme akce
„DÛvûfiivost se nenosí” - preventivní akce za-
mûfiená na seniory, „Kdo je vidût vyhrává”
(v Blansku a v Boskovicích) - akce zamûfie-
na na uÏívání reflexních prvkÛ, ve spoluprá-
ci s MÚ zmínûn˘ch mûst a BESIP. V kinosá-
lech v Blansku a v Boskovicích to bude akce
„Nedej drogám ‰anci” - anal˘za problemati-
ky drog, zamûfiená na studenty prvních roã-
níkÛ stfiedních ‰kol. Z dal‰ích akcí alespoÀ
názvy: Na kole 0 promile, Obezfietnost se vy-
platí, Pfiilba patfií na kolo, ¤ídím - piju neal-
ko, Zebra se za tebe nerozhlédne. 

Pane Grénare, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Fotografická soutûÏ Blansko 
oãima dûtí

Budova Mûstské knihovny v Blansku.

Jak vidí své mûsto na‰e dûti? Dovedou
ocenit hezká místa v Blansku? Kam nao-
pak radûji nechodí? Jak vnímají svoje 
okolí?  

To bychom se mohli dozvûdût díky sou-
tûÏi mlad˘ch fotografÛ, kterou Mûstská kni-
hovna Blansko pfiipravila na leto‰ní jaro. 

Je urãena zájemcÛm do 15 let. KaÏdé z
dûtí (nemusí b˘t ãtenáfiem na‰í knihovny)
má moÏnost zaslat maximálnû dvû vlastní
fotografie, kter˘mi pfiiblíÏí svÛj pohled na
Blansko. Bûhem jarních mûsícÛ si mohou
nafotit snímky, z nich pak vybrat po jed-
nom do kaÏdé ze dvou kategorií: 

CO SE MI V BLANSKU LÍBÍ?
CO SE MI V BLANSKU NELÍBÍ?
Je moÏné se zúãastnit soutûÏe jen v jed-

né kategorii, pak úãastník za‰le pouze jed-
nu fotografii.

Podmínkou úãasti v soutûÏi je pfiihlá‰-
ka, kterou rodiãe (zákonní zástupci) 
úãastníkÛ vyjádfií souhlas se zvefiejnûním
snímkÛ, a doruãení pfiihlá‰ky do dûtského
oddûlení Mûstské knihovny Blansko.
Tato pfiihlá‰ka je k dispozici v dûtském
oddûlení Mûstské knihovny Blansko a je
jí moÏno také stáhnout z webu knihovny
www.knihovnablansko.cz.

Snímky zasílejte elektronicky nebo pfie-
dejte osobnû v knihovnû od 1. kvûtna 2015! 

Ze zaslan˘ch snímkÛ vybere porota nej-
lep‰í a zvefiejní je na webu knihovny. 

v první pÛli programu,
zaãala druhá, neoficiál-
ní ãást odpoledne. Dûti
se zapojily do veliko-
noãního tvofiení a do-
spûlí si mohli bez sta-
rostí uÏívat volné zába-
vy. Po celé odpoledne
nám k poslechu vyhrá-
vala cimbálová muzika
Tomá‰e Zouhara.
Organizátory jarního
setkání byly CPR
Veselá beru‰ka a SPOZ
âerná Hora. Pfiíjemné
prostfiedí, usmûvaví li-
dé, dobré jídlo a pití,
v˘borná nálada a spo-
kojenost. Tûmito slovy
bychom mohli jedno-
du‰e shrnout leto‰ní set-
kání, kter˘m jsme
v âerné Hofie dÛstojnû
pfiivítali jaro i Veliko-
noce.

Za organizátory J.
Kubelková

Foto: A. Honzáková

O vítûzích v jednotliv˘ch kategoriích
rozhodne hlasování vefiejnosti na webu
knihovny. 

Vítûzové budou odmûnûni a jejich
snímky vystaveny v prostorách knihovny
a prezentovány na webu blanenské kni-
hovny. 

Garantem soutûÏe, kter˘ poskytne ve‰-
keré bliÏ‰í informace je paní Drahoslava
Kfiivánková (krivankova@mk.blansko.cz,
tel. 516 410 101) z dûtského oddûlení
Mûstské knihovny Blansko.

Drahoslava Kfiivánková, 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: archiv Mûstské knihovny Blansko

Tréninková skupina Jana Kohuta
Tak závodní sezóna se nám pomalu roz-

bíhá a ná‰ t˘m uÏ zaznamenal nûkolik me-
dailov˘ch úspûchÛ. Na Kbelské desítce
v Praze padly hned 3 osobní rekordy,
2x jsme mûli zastoupení na stupních vítû-
zÛ (Robert Míã 2.místo do 29 let  a Jan
Kohut 3.místo nad 30 let) a v t˘mové sou-
tûÏi, kde se zapoãítávali nejlep‰í 3
(s Míãem a Kohutem je‰tû bûÏel Jifií ·terc)
z na‰eho t˘mu jsme dokonce zvítûzili.
V̆ bornou formu má i Lenka Rozbofiilová,
která na bûhu LuÏánkami na trati 6,4 km
vylep‰ila svÛj loÀsk˘ ãas o 2:20min
a o t˘den pozdûji na PraÏském pÛlmarato-
nu svÛj osobák zlep‰ila dokonce o 8 mi-
nut. První leto‰ní stupnû vítûzÛ zazname-
nal i Jirka Dvofiáãek, kter˘ na bûhu
Drahanskou vrchovinou obsadil 2.místo
v kategorii MV1. V tom samém závodû
dobûhl Jan Kohut na 3.místû a Vojta Grun
na místû 4. Dobfie si vedl i ná‰ Lubo‰
Gro‰ek, kter˘ absolvoval 2 Aqautlony ja-

ko pfiípravu na jarní triatlony. Ostatní ãle-
nové t˘mu na svoje první starty v sezónû
teprve ãekají, ale podle tréninkÛ se máme
na co tû‰it.

NezapomeÀte, Ïe do na‰eho t˘mu se mÛ-
Ïe pfiidat opravdu kaÏd˘ a to bez rozdílu vû-
ku a v˘konnosti. Na‰e spoleãné tréninky
probíhají v Blansku, Brnû a Boskovicích.

A Ti, komu skupinové tréninky nevyho-
vují ãasovû, mohou vyuÏít i individuál-
ních tréninkÛ jak bûÏeck˘ch, tak fitness
v posilovnû, venku ãi u vás doma nebo
vám zpracujeme tréninkov˘ plán na míru
– na bûh, triatlon, kolo i do posilovny.

Na léto jsou pfiipraveny bûÏecké a kon-
diãní kempy na ãesk˘ch horách a novû
i v Chorvatsku.

S námi se dostanete do kondice…
www.relax-fit.cz

www.bezeckykemp.cz
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text: Katefiina Kohutová
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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

Poslouchejte Radio Haná a vyhrávejte skvûlé ceny! KaÏd˘ den
vás v na‰em vysílání informujeme o pohybu na‰í Jarní hlídky!
Ta s vámi na Boskovicku, Letovicku i Blanensku vítá jaro, 
rozdává dárky, vstupenky na kulturní akce a pfiiná‰í tipy pro
lep‰í Ïivot ve va‰em regionu.

Jakmile nás spatfiíte, fieknûte heslo: „Poslouchám Radio Haná
a vyhrávám”, a získáte bonusové pfiekvapení navíc. Více v na-
‰em vysílání a na www.radiohana.cz.

Milí pfiátelé a v‰ichni, s nimiÏ nás
propojují dobré vztahy.

Jedno pfiísloví fiíká: „Kde je malé srd-
ce, tam je mnoho zá‰ti a závisti.”

DÛm patfiící na‰í farnosti Církve ães-
koslovenské husitské na ul. Rodkovského
5 v Blansku se stal terãem pozornosti
spousty lidí ve mûstû i v okolí. 

Kdybych napsal ãlánky a pozvánky, do
rÛzn˘ch novin, k jeho otevfiení a vysvûce-
ní, bylo by to jistû bez odezvy. ProtoÏe
jsou to v‰ak ãlánky plné v˘hrad a zá‰ti, sta-
ly se Ïivnou pÛdou pro rÛzné postfiehy lidí. 

K tomu se pfiidaly polopravdy a pfie-
kroucení faktÛ, toho, co si lidé povídají.
¤íká se, Ïe ‰patná reklama je také reklama.

TûÏko fiíci, zda to platí v na‰em pfiípadû.
Rád bych vás seznámil se sv˘m osob-

ním pohledem na vûc. Pfieãetl jsem a vy-
slechl spoustu fieãí a fieãiãek... Je mi ze
v‰eho více neÏ smutno. Ze stylu, jak˘m
zpÛsobem dnes lidé pfiem˘‰lejí.

Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘ 
Cel˘ ãlánek na www.listyregionu.cz

Rekonstruujeme dÛm v Blansku u dfievûné-
ho kostela Církve ãeskoslovenské husitské

Eiffelova vûÏ – dnes jiÏ neodmyslitelná souãást PafiíÏe. 

Ve dnech 18. – 22. 3. 2015 se 68 stu-
dentÛ boskovického gymnázia zúãast-
nilo poznávacího zájezdu do PafiíÏe.
Cesta autobusem vedla pfies celou na‰i
vlast a SRN aÏ do zemû galského ko-
houta. Cesta byla sice dlouhá, ale díky
vypravování o francouzské historii
a místních reáliích nám rychle ubíhala.
Ráno nás jiÏ PafiíÏ uvítala zamraãen˘m
poãasím a „neãekanû” dopravní zá-
cpou, jeÏ je pro tuto metropoli natolik
typická jako Eiffelova vûÏ nebo choze-
ní pfies silnici na ãervenou. Hned první
den jsme nestaãili zírat. Champs-Ély-
sées s proslaven˘m Vítûzn˘m oblou-
kem, Invalidovna a hrob císafie
Napoleona, projíÏìka lodí po Seinû,
Eiffelova vûÏ a mnoho a mnoho dal‰í-
ho. âlovûk zkrátka nevûdûl, zda-li má
obdivovat staré památky nebo se roz-
hlíÏet po neutuchajícím tepu velko-
mûsta. Nazítfií nás neãekal program
o nic chud‰í. Nejprve jsme se poroz-

hlédli po kfiivolak˘ch uliãkách
Latinské ãtvrti, dále obdivovali velko-
lepost katedrály Notre Dame, a aby to-
ho nebylo málo, spûchali jsme pfiepl-
nûnou PafiíÏí do supermoderní ãtvrti
La Défense. Na závûr dne nám pak
zb˘val Monmartre. Místo, kde se jiÏ
po staletí srocovali a dodnes srocují
v‰elijací umûlci, komici, ale také pod-
vodníci. I tfietí den si pro nás pfiipravil
strhující podívanou v podobû pafiíÏské-
ho Louvru, nejvût‰ího muzea svûta,
v nûmÏ se nachází i svûtoznámá Mona
Lisa. „Selfie” s ní bylo nepsanou po-
vinností kaÏdého ãlena zájezdu. I dal‰í
muzea ve „mûstû svûtel” byla pfiekrás-
ná, ale ná‰ ãas zde se velice rychle
ch˘lil ke konci. OdjíÏdûli jsme sice
z PafiíÏe, ov‰em s nadûjí, Ïe se sem je‰-
tû alespoÀ jednou vrátíme.

Text: Martin Stanûk, 
Gymnázium Boskovice,1.C

Foto: Iveta Jufieková

Boskoviãtí gymnazisté v PafiíÏi
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Boskovice a okolí

Ve stfiedu 22. dubna se od 19.00
v Zámeckém skleníku koná jiÏ 11. bos-
kovick˘ Open Mic – folkovû ladûné set-
kání písniãkáfiÛ. Tentokrát se mÛÏete 
tû‰it na exkluzivního hosta ZdeÀka
Bínu - multiinstrumentalistu, skladatele
a zpûváka. Do ‰irokého povûdomí se na
ãeské hudební scénû dostal sv˘m pÛso-
bením jako frontman b˘valé Andûly 
ocenûné skupiny -123min. Následovalo
pÛsobení ve vlastním akustickém pro-
jektu a v souãasné dobû zaÏívá návrat
na hudební scénu vydáním zcela nové

a dlouho oãekávané desky, Bird.
Vstupné dobrovolné.

Ve stfiedu 29. dubna se od 19.00
v Zámeckém skleníku koná koncert
v rámci cyklu Kruh pfiátel hudby. Vystoupí
zde fenomenální klavírní virtuóz Igor
Arda‰ev. Vstupné: 150 Kã na místû / 120
Kã v pfiedprodeji.

Pfiedprodeje probíhají v Mûstském in-
formaãním stfiedisku, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Zástupci mûst Boskovice, Letovice, Kun‰tát
a Velké Opatovice v leto‰ní sozónû spoleãnû
hodlají pfiilákat více turistÛ. Od února pfiipravují
spoleãn  ̆ regionální produkt a to skládaãku -
Doporuãené cyklov˘lety v regionu Boskovicko. 

Turista na jedné stranû najde cykloturistickou
mapku regionu Boskovicko s vyznaãen˘mi pû-
‰ími trasami a znaãen˘mi cyklotrasami. Budou
zde zakresleny doporuãené tipy na cyklov˘lety
pro rÛznû zdatné cyklisty, rodiny s dûtmi. 

Na druhé stranû budou popsány jednotlivé
cyklov˘lety s doporuãen˘mi cyklotrasami,

které propojí jednotlivá mûsta a obce regionu. 
Budou zde pfiesné popisy tras, délka tras,

obtíÏnost. Cyklov˘lety budou doplÀovat in-
formace a fotografie dÛleÏit˘ch turistick˘ch
cílÛ, mûst a obcí v regionu. Tuto „skládaãku”
si turisté budou moci vyzvednout na infor-
maãních centrech, ale bude umístûna i na we-
bov˘ch stránkách dotãen˘ch mûsta a obcí. 

Na uveden˘ produkt budou navazovat
dal‰í kroky spolupráce obcí a mûst na‰eho
regionu se snahou pfiilákat více turistÛ. 

Text: Ing. Jaromíra Vítková 

Cyklisti budou mít skládaãku

Slavnostního otevfiení Pfiírodní zahrady se úãastnila i ‰iroká vefiejnost.

Dne 16. dubna 2015 uplynulo pût rokÛ
od úmrtí kardinála Tomá‰e ·pidlíka. 

Jen velmi krátce o v˘znamném rodáko-
vi a ãestném obãanu mûsta Boskovic:  

Kardinál ·pidlík byl nejv˘znamnûj‰ím ães-
k˘m teologem Ïijícím v zahraniãí. Narodil se
17. prosince 1919 v Boskovicích. V roce 1940
vstoupil do jezuitského noviciátu a knûÏské
svûcení pfiijal v holandském Maastrichtu 22.
srpna 1949. Vyuãoval na univerzitách v ¤ímû.
Zemfiel 16. dubna 2010 v ¤ímû.

Je povaÏován za svûtovû proslulého
znalce spirituality kfiesÈanského V̆ chodu,
propagátora ãeské kultury a duchovního
otce. PapeÏ Jan Pavel II. jej v roce 2003

jmenoval kardinálem pro jeho celoÏivotní
úsilí ve studiu a praktické sluÏbû pro jed-
notu kfiesÈanÛ. Je povaÏován za starce a te-
ologa nerozdûlené církve. Jeho my‰lenky
a moudrost pfiedstavila v desetidílném
cyklu pfiedná‰ek Krásné slovo otce ·pidlí-
ka, jeÏ byl natoãen v letech 1994 – 1995
Studiem Velehrad Olomouc pro Centrum
Aletti. Jeho Ïivot a poslání v obrazech mÛ-
Ïe objevit v mozaikách otce Marka I.
Rupnika SJ kaÏd˘ náv‰tûvník velehradské
baziliky na sarkofágu za hlavním oltáfiem
baziliky, kde odpoãívá i tûlo tohoto v˘-
znamného ãeského teologa.

Ing. Jaromíra Vítková

Páté v˘roãí smrti kardinála
Tomá‰e ·pidlíka SJ

Fotbalov˘ areál v âervené za-
hradû bedlivû stfieÏen˘ zfiíceninou
stfiedovûkého hradu b˘vá i o víken-
dech hojnû vyuÏíván. V sobotu 28.
bfiezna 2015 zde na umûlé trávû byl
posledním v pofiadí vylosovan˘m
utkáním zakonãen tradiãní zimní
turnaj Artézia Cup neboli O pohár
mûsta Boskovic, tentokrát jubilejní
desát˘ roãník.

Za chladného jarního poãasí,
kdy to obãas vypadalo i na dé‰È, se
stfietla muÏstva Kofience a Vísek
s jasn˘m vítûzstvím 6:1 pro zástup-
ce malebné obce drsné Drahanské
vrchoviny. Tímto pfiesvûdãiv˘m
skóre v‰echny utvrdili, Ïe si vítûz-
nou pozici v turnaji právem zaslouÏí. Po
závûreãném hvizdu hlavního rozhodãího
se zaãalo rychle stmívat, proto fieditel
SluÏeb Boskovice, s. r. o. neprodlenû vy-
hlásil koneãné pofiadí a pfiedal ceny: 
6. Vísky, 5. Rájec Jestfiebí, 4. Boskovice

„B”, 3. Dorost Blansko, 2. Dorost
Boskovice, 1. Kofienec.

Nejlep‰ím stfielcem byl vyhlá‰en
Ondfiej Zmeko z Dorostu Blansko.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Skonãil desát˘ jubilejní 
Artézia Cup

Mgr. Milan Strya pfii pfiedání cen.

Ve dnech 31. 3. a 1. 4. 205 byly lesy v o-
kolí mûsta Boskovice zasaÏeny silnou vichfii-
cí, která napáchala znaãné ‰kody. Nejvíce
postiÏeny jsou lesní porosty v katastrálních
územích Újezd u Boskovic, Boskovice,
Hrádkov a Valchov. Vichfiicí bylo poniãeno
pfiibliÏnû 3 000 m3 dfiíví na plo‰e mnoha hek-
tarÛ. Jedná se o lesy ve vlastnictví Mûsta
Boskovice a spoleãnosti MP HOLDING, a.
s. Celková v˘‰e ‰kody se teprve upfiesÀuje,
protoÏe popadané stromy znemoÏÀují prÛ-
jezd po lesních cestách a plo‰n˘ rozsah ‰kod
je znaãn˘. Silnû byly poniãeny rovnûÏ poros-
ty kolem oblíbené cyklostezky na Zlatník,
která je momentálnû neprÛjezdná. 

Chceme upozornit v‰echny obãany, Ïe
nejvíce kritická je situace v lokalitû
„Obora”, tedy lesní porosty u hradu a dále
smûrem nad Ïidovsk˘ hfibitov. Jsou to poros-
ty, které b˘vají ãast˘m cílem procházek.
Prosíme v‰echny náv‰tûvníky lesa, aby do
tûchto porostÛ v Ïádném pfiípadû nevstupo-
vali! Nadále hrozí vysoké riziko pádu stro-
mÛ nebo jejich ãástí. Dal‰í silnû postiÏenou
lokalitou je silnice do Újezdu u Boskovic.

Zde je rovnûÏ nutno dbát zv˘‰ené opatrnos-
ti, neboÈ do‰lo k po‰kození svodidel a nad
komunikací se nachází nûkolik naklonûn˘ch
a po‰kozen˘ch stromÛ. 

S odstraÀováním ‰kod uÏ se zaãalo, av‰ak
vlastní práce na úklidu kalamity budou pro-
bíhat minimálnû jeden mûsíc. Po tuto dobu
Ïádáme v‰echny náv‰tûvníky lesa, aby dodr-
Ïovali ustanovení Lesního zákona a do po-
stiÏen˘ch porostÛ nevstupovali. 

Foto a text: Ing. Tomá‰ Minx, Ph.D.

Vûtrná kalamita v lesích 
v okolí Boskovic 

OdstraÀování ‰kod bude nároãné.
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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 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

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

Na kopcích (a Mal˘ Chlum k tûmto
pÛvodním keltsk˘m svatyním patfií)
vznikají rok co rok, vÏdy v první jarní
sobotu stanovi‰tû, která si pomocí
svûteln˘ch znamení pfiedávají signál,
symbolickou zprávu o pfiíchodu jara.
Lidé, ktefií se na kopce vypravují, si
fiíkají ãerti a podobnû jako kdysi
Keltové vykonávají obfiady k uctûní
probouzející se pfiírody, dárkynû Ïivot-
ní síly. Navazuje se tak na pradávnou
techniku vyuÏívající ohÀÛ k pfienosu
zpráv po dohodnut˘ch trasách napfiíã
krajinou z kopce na kopec. 

Keltové, k nimÏ se symbolicky vracíme
samotn˘m názvem Keltsk˘ telegraf, Ïili
v hlubokém souladu s pfiírodou, kterou uctí-
vali a respektovali. Na‰í snahou je na jejich
tradice navázat a jednou roãnû, s pfiíchodem

jara a tedy oÏivením pfiírody, vzdát pfiedává-
ním svûtla hold Zemi a vracet se tak ke sv˘m
kofienÛm. 

JiÏ 3. rokem je také na‰í, oborskou, tradicí
pfiivítání JARA zapálením ohÀové vatry na
nedalekém Malém Chlumu. A také pfiijetí a
odeslání svûtelného signálu. Signál prochází
územím Slovenska, pfies celou na‰i republiku
a konãí v Nûmecku (více na http://www.kelt-
skytelegraf.cz/). V‰ichni, kdoÏ v sobotu 21. 3.
2015 veãer v pÛl osmé pfii‰li na Mal  ̆Chlum,
stali se tedy ãerty. Pfied 20. hodinou jsme pfii-
jali svûteln  ̆ signál z rozhledny Podvr‰í ve
Veselici a poslali jej dál na rozhlednu do
Kozárova. Viditelnost byla dobrá, svítily
hvûzdy a ve vzduchu vonûlo jaro. 

V prÛbûhu celého veãera jsme chfiestili
chfiestidly a bubnovali ‰amansk˘mi bubínky.
Po pfiedání svûtla do Kozárova byl Vûdmou
zahájen keltsk˘ rituální obfiad PROBUZENÍ.

Nejprve byl proveden oãistn˘ rituál bfiezo-
v˘m koufiem od v‰eho, co jiÏ ve svém Ïivo-
tû nepotfiebujeme, co je minulostí, podûková-
ní za ZIMU, za to, Ïe jsme ji pfieÏili, za v‰e,
co nás nauãila.

Poté následoval rituál s dûkovnou obûti-
nou do ohnû – zrní (hojnost), vonn˘ch bylin
(zdraví), pruhu látky (pospolitost), pfiání pro
v‰echny zúãastnûné pro cel˘ dal‰í rok napsa-
né na kousku dfieva a také symbol zimy, sla-
mûná Morana. Toto v‰e bylo obûtováno
a zpeãetûno ohÀovou vatrou. Úãastníci set-
kání si po vyzvání Vûdmy mohli sami pro-
stfiednictvím ‰petky zrní hozeného do ohnû
zajistit hojnost pro pfií‰tí období a také si po-
Ïádat o splnûní svého tajného pfiání. 

Pro odváÏné zájemce byly pfiipraveny ru-
ny, znaky keltské abecedy, které se nyní pou-
Ïívají k vû‰tûní. Ne v‰ichni si pfiáli vûdût, co
mohou v blízké budoucnosti oãekávat.

Na Malém Chlumu jsme Keltsk˘m 
telegrafem pfiivítali JARO

Zdobení Vajíãkovníku „v plném proudu”.

I pfies ne pfiíli‰ jarní poãasí se v so-
botu 28. 3. 2015 se‰la „padesátka”
dûtí a zhruba stejn˘ poãet dospûl˘ch
na akci pofiádané Ochotnick˘m diva-
dlem Svitávka – Vítání jara –
Vajíãkovník. 

Nejdfiíve jsme „vyfikli” strom
Vajíãkovník do jarních barev krásnû vy-
malovan˘mi a ozdoben˘mi kraslicemi
a stuhami, a pak mohla zaãít 
cesta po stopách velikonoãního zajíãka.
Najít ho znamenalo projít trasu s nûkoli-
ka zastávkami, kde bylo nutné splnit 
úkoly. Po absolvování krátkého okruhu

uÏ na v‰echny ãekal Zajda pod nazdobe-
n˘m Vajíãkovníkem, aby dûti odmûnil
nejen za ‰ikovnost pfii zdolávání trasy
s úkoly, ale i za krásnû nazdoben˘ veli-
konoãní strom sladkou odmûnou a pfie-
kvapením na velikonoãní tvofiení.

Text: Jana Tome‰ová
Foto: Miroslava Holasová

Svitáveãtí zdobili Vajíãkovník
Vûdma pfii rituálním obfiadu.

Akce vítání JARA s pfiipomínkou keltské
mytologie se vydafiila. Spoleãn˘m pojítkem
byla radost ze sdílení spoleãného záÏitku, 
oslava jara nejen v pfiírodû ale také v sobû.
Keltsk˘ telegraf 2015 na Malém Chlumu byl
ve znamení dobré nálady, pokory i souznûní
s pfiírodou. 

Za v‰echny ãertice, ãerty i ãertíky
z Malého Chlumu manÏelé Eli‰ka a Jifií
Havífiovi a Jana a Jifií Trubákovi

Foto: Pavel Podgorn˘
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Letoviãtí se rozhodli obnovit na ulici
DruÏstevní, spojnicí mezi ulicí Komen-
ského a Albína Krejãího v horní ãásti
Letovic tfie‰Àovou a ‰vestkovou alej. Stane
se tak díky projektu „Aleje Ïivota”, kter˘
organizuje Jihomoravsk˘ kraj ve spoluprá-
ci s obãansk˘m sdruÏením Vûtvení. Do
projektu se pfiipojilo více mûst a obcí
a Krajsk˘ úfiad kaÏdé obci vûnuje stromy
darem. „Sázení v jednotliv˘ch mûstech
a obcích, které se zapojily, bude probíhat
po ãástech na podzim a dále v pfií‰tích le-
tech. Mûsta a obce zajistí technické zázemí,
pfiípravu dûr, tyãky, úvazky, zálivku pfii sá-
zení a také údrÏbu,” vysvûtlila Martina
Brtnická za Jihomoravsk˘ kraj a dodala, Ïe

cílem je obnovit postupnû zanikající ãi za-
nikl˘ vztah ãlovûka ke krajinû, která ho ob-
klopuje, pfiispût k uvûdomûní si spojitost
v˘voje obce a venkovské krajiny a k poci-
tu odpovûdnosti.

Kraj projekt zahájí konferencí 10. – 11.
dubna leto‰ního roku v Dolních
Bojanovicích, kam se chystá také starosta
Letovic Vladimír Stejskal. „Pfiedpokládám,
Ïe na konferenci se dozvím, kdy v˘sadbu
zahájíme u nás v Letovicích. V budoucnu
se o stromy budou starat dûti z matefiské
‰koly, která sídlí na ulici Komenského,” 
uvedl starosta.  

Text: peha
Foto: Romana Korbáfiová

Vjezd do mûsta ozdobí novou alejí

Pfiedsedkynû Hana Ker‰nerová. Jifií Slíva a Vladimír Stejskal pfii pfiípitku.

V podveãer 27. bfiezna bylo kolem
Galerie Pex ru‰no. Bezmála stovka lidí se
pfii‰la podívat na zahájení v˘stavy známé-
ho grafika Jifiího Slívy. V duchu víno, ká-
va a jazz se nesl cel˘ podveãer. K posle-
chu hrála nová letovická skupina Paleta
band se zpûváky Marcelou Královcovou
a Jaroslavem Zikou. Skupina vznikla ze
spontánního hraní na schodech fieky
Svitavy.

Pan Jifií Slíva byl osobnû pfiítomen, po-
zdravil se s náv‰tûvníky galerie, mezi kte-
r˘mi byl osobnû i starosta Vladimír
Stejskal a dokonce si v prÛbûhu veãera

zahrál se skupinou Paleta band písniãku.
V‰ichni pfiítomní se dobfie bavili a pfii
skleniãce dobrého vína to byl opravdu vy-
dafien˘ podveãer. V˘stava je prodejní
a potrvá do 22. dubna.

Galerie Pex na PraÏské ulici ã. 70
v Letovicích je prodejní galerie souãasné-
ho moderního umûní, nabízí díla morav-
sk˘ch a ãesk˘ch soudob˘ch umûlcÛ.
Galerie má otevfieno v po 9-18 hod, ãt a pá
11-18 hod, so 9-13 hod a ne 14-18 hod.
Mimo otevírací dobu lze domluvit na tel.
739 687 300. Více na www.galeriepex.cz.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Do tûchto míst budou chodit dûti z M· Komenského Letovice peãovat o „svou alej”.

Jifií Slíva vystavuje v Galerii Pex

Souboj plachetnic bûhem Srandaregaty.

Jachetní oddíl pfii TJ Sokol Letovice
vznikl nedlouho po dokonãení vodního dí-
la Letovice (pfiehrada Kfietínka), v roce
1978. Skupina nad‰encÛ z Letovic a blíz-
kého okolí vyuÏívala pro kotvení sv˘ch
plachetnic prostor za mostem, pod dne‰-
ním parkovi‰tûm. Tehdy se oddíl naz˘val
„Vodní sporty”, vedl ho pfiedseda Ctirad
Budínsk˘. Se vrÛstajícím zájmem o ja-
chting a pfiedev‰ím také o tehdej‰í novin-
ku, windsurfing, pfiib˘vali noví ãlenové
a nastala nutnost vybudovat kvalitní záze-
mí pro provozování tûchto vodních sportÛ.
Oddíl získal do svého majetku pozemek,
na kterém se nachází dnes a zaãalo usilov-
né budování areálu v pÛvodnû nepfiístupné
stráni zarostlé kefii. Po dokonãení terén-
ních úprav následovalo oplocení a vybave-
ní areálu v‰ím potfiebn˘m pro provoz a
údrÏbu plachetnic a windsurfÛ; instalovaly
se stavební buÀky pro uskladnûní sportov-
ních potfieb, bylo zhotoveno a ukotveno
pfiistávací plovoucí molo.

Jaká je souãasnost Jachetního oddílu?
Na tuto otázku odpovídá pfiedsedkynû od-
dílu paní Hana Ker‰nerová:

V souãasné dobû má oddíl 63 ãlenÛ.
I kdyÏ je u nás jachting a windsurfing provo-
zován pfiedev‰ím rekreaãnû, zájem o soutû-
Ïení rozhodnû nechybí. Od roku 2001 pofiá-
dáme kaÏdoroãnû na sklonku léta Kfietínskou
Srandaregatu. Jak napovídá její název, nejde
o soutûÏ splÀující regule jachtafisk˘ch závo-
dÛ, ale o pfiíleÏitost zazávodit si na v‰ech dru-
zích oplachtûn˘ch plavidel a také se pobavit
u rÛzn˘ch doplÀujících soutûÏí. V loÀském

roce jsme museli Srandaregatu odvolat pro
extrémnû nízk˘ stav vody a také pro opravu
silnice Letovice – Kfietín.

V první polovinû sezony se od roku
2012 jezdí men‰í regata s názvem Finn cup,
která je urãena pouze pro lodû tfiídy Finn. 

Vybavenost areálu je jiÏ dostateãná?
Zatímco koncem 90. let jsme budovali

pfiedev‰ím ochranu bfiehÛ pfied erozí,
v souãasnosti se nám podafiilo jednotn˘m
zastfie‰ením zlep‰it vzhled pÛvodních pro-
vizorních skladov˘ch prostor. Zlep‰ování
vzhledu areálu, údrÏba, budování nov˘ch
objektÛ pro provoz a uskladnûní plavidel
a sportovních potfieb - to je neustál˘ pro-
ces; vÏdy bylo a bude co vylep‰ovat. 

Mnohé sportovní a zájmové kluby si
stûÏují na stále men‰í zájem o spolkovou
a klubovou ãinnost. Jak je tomu u vás?

Tento trend musím také potvrdit.
Zatímco v nedávné minulosti jsme museli
omezovat pfiijímání nov˘ch ãlenÛ, pfiede-
v‰ím zájemcÛ s WS plováky, nyní je patr-
n˘ stále men‰í zájem o vodní sporty.
BohuÏel se to t˘ká zejména mlad˘ch lidí.
Je pravdou, Ïe windsurfing vystfiídaly mo-
dernûj‰í druhy boardov˘ch sportÛ, pfiede-
v‰ím kiteboarding, pro kter˘ není
Kfietínka pfiíli‰ vhodn˘m revírem – málo-
kdy zde fouká opravdu stabilní vítr.

Zatímco v zaãátcích oddílu se jachtingu
vûnovali zájemci z blízkého okolí
Kfietínky, tvofií v souãasné dobû, díky
moÏnosti pfiespání v areálu, ãlenskou zá-
kladnu jachtafii z mnohem ‰ir‰í oblasti.
Díky tomu je poãet ãlenÛ oddílu stále na
podobné v˘‰i; udrÏuje se fiadu let v roz-
mezí 60 – 70 ãlenÛ.

Stále tedy pfiijímáte nové zájemce
o jachting?

Ano, kdokoliv má zájem o provozování
jachtingu, ãi windsurfingu na Kfietínce,
má moÏnost se do na‰eho oddílu pfiihlásit.
Kromû povinnosti platit pfiíslu‰né pfiíspûv-
ky je nutné, aby nov˘ adept nejen vlastnil
plachetnici nebo windsurf, ale pfiedev‰ím,
aby se tomuto sportu aktivnû vûnoval.
Více podrobností, vãetnû kontaktÛ, najdou
zájemci na na‰ich webov˘ch stránkách:
www.kretinka.net.

Paní pfiedsedkynû, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

O jachtingu na Kfietínce 
s Hanou Ker‰nerovou
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Posíláme velké a upfiímné díky
redakci ListÛ RegionÛ. Ve va‰em
mûsíãníku vy‰el teprve druh  ̆ãlánek
a uÏ nám volalo hodnû lidí, Ïe ãetli
o nás a rádi by vûdûli víc. Dûkujeme
tedy za v‰echny ty, kter˘m ãlánky ve
va‰ich novinách pomÛÏou najít svou
novou Ïivotní ‰anci.

Jsme alkoholici - závislí lidé,
ktefií by i se svou nemocí chtûli Ïít
„normální” Ïivot. My, co uÏ chodí-
me na mítinky AA, víme, jak moc
to pomáhá a jak mÛÏe program AA
zmûnit alkoholika. A mÛÏe zmûnit
nejen ho samotného, ale i jeho ro-
dinu a pfiátele. Právû jeho blízcí
jsou postiÏení spolu s ním a mnoh-

dy si nesou je‰tû tûÏ‰í následky,
neÏ alkoholik sám. Je moc tûÏké
se odhodlat a zaãít se sebou nûco
dûlat. Sám to ãlovûk nezmÛÏe.
Proto posíláme na‰e podûkování -
nejen za nás, ale hlavnû za v‰ech-
ny ty, ktefií trpí a nemají dost odva-
hy, nebo informací.

anonymní alkoholici PROMùNA Blansko

Silvestr princezny Fantagíro
Pít jsem zaãala v sedmnácti, na

Silvestra na horách. Do té doby jsem
alkohol a jeho úãinky na lidi nemûla
ráda a dost jsem to, i je, odsuzovala.

Doteì si Ïivû pamatuji na toho
Silvestra. Popíjeli jsme uÏ od poledne.
Ten úÏasn˘ pocit, Ïe mi jde hrát na ky-
taru, tancovat, bavit samu sebe i ostatní.
Ten veãer jsem nebyla ta tichá, v kout-
ku sedící a hlavnû úplnû nemoÏná 
o‰klivka; z My‰ího koÏí‰ku jsem se rá-
zem promûnila v princeznu, a hned
s hvûzdou na ãele! Asi tenhle pocit jsem
chtûla mít i pak, i jindy, ãím dál ãastûji.
To jsem ale je‰tû netu‰ila, jak blízko je
z toho bl˘skavého snu do tmav˘ch
a ponur˘ch nekoneãn˘ch nocí.

Chtûla jsem zapadnout, pfiála
jsem si, aby mû v‰ichni mûli rádi.
Zaãínala jsem pít i pfied akcemi s ka-
marády, abych záfiila uÏ pfii pfiíchodu.
Netrvalo dlouho a zaãalo se stávat,
Ïe jsem uÏ dojít nestihla, pfiedpfiípa-
va mû zmohla. Zaãala jsem se zaví-
rat doma (po podnájmech) a stranit
se kamarádÛ. A kdyÏ jsem vyrazila
ven, nacházela jsem si jiné kamará-
dy. Takové, co pili rychleji, a byla
vût‰í ‰ance, Ïe mezi nimi koluje la-
hev.

Netrvalo to dlouho a propila jsem
se do léãebny. ÚÏasné tfii mûsíce
v Jeseníkách. Zaãala jsem Ïivot opût
vnímat stfiízliv˘ma oãima a uÏ jsem
nechtûla pít. JenÏe… Ïe se nenapiju do
konce svého Ïivota – tohle jsem si fakt
neumûla pfiedstavit. 

Po návratu jsem se asi mûsíc al-
koholu nedotkla. Pak jsem si dala
jedno lahvové. Pfiesto, Ïe v lednici
byly tfii. Já ani nemûla chuÈ na ty dal-
‰í dvû! Tak jsem z toho usoudila, Ïe
jsem vyléãená, hurááá!   No, za t˘-
den jsem si dala uÏ v‰echny tfii a za
mûsíc… byl Silvestr. 

Vyrazila jsem za kamarády na
chaloupku. Veãer jsem se v‰ak pro-
brala v jednom obchoìáku na kraji
mûsta. Na Ïidli v koutû prodejny, na-
de mnou prodavaãka se staÏen˘mi
vlasy ‰átkem a s rohlíkem s gotha-
jem, aÈ se najím, Ïe mi to pomÛÏe.
Nakrmila mû, donesla vodu, králov-
sky se o mû v tu chvíli starala, do-
dnes jsem jí vdûãná.

Od procitnutí jsem se dobrou pÛl
hodinu nemohla ani zvednout ze Ïidle.
Pak jsem se odpotácela jít se vyspat
z toho dne, ze kterého si doteì pama-
tuji jen to, jak jsem ráno kupovala
vodku a pak veãer pohádkovou babiã-

ku s gothajem. A den na to – za kama-
rády jsem dojela a opila se znovu. 

Nastalo pût let bojÛ a proher.
Bûhem nich jsem dostala i ‰anci pfie-
stat. Tfii t˘dny jsem byla odstfiihnutá od
alkoholu – v nemocnici a pak doma –
po bouraãce, kterou jsme mûli 10.10.
JenÏe pak jsem se opût rozpila, staãila
první skleniãka. Velmi rychle a zase
jsem dopadla o nûco hÛfi a hloubûji. 

O Silvestru 2011 jsem si naplno
uvûdomila závaÏnost mého pití. Byli
jsme pár dní na horách, já témûfi ne-
vylezla z postele. Pfiiotrávená alko-
holem jsem prospala tfii dny. Svádûla
jsem to na pfiepracování, celkovou 
únavu a nevyspání pfies rok. Dost
moÏná jsem tomu i vûfiila. Od kama-
rádÛ jsem si vyslouÏila pfiezdívku
Princezna Fantagíro – Ïe se jim snad
jen zdám, nebo oni mnû?

Tohle byla teãka za rokem, kter˘,
jak jsem vûfiila a doufala, mûl b˘t pro
mû pfielomov˘. Myslím, Ïe byl – sá-
hla jsem si na dno, jen jsem si je‰tû
nebyla ochotná pfiiznat, Ïe sama sobû
uÏ pomoct neumím a nemÛÏu.
Pfiesto, Ïe jsem uÏ pít za Ïádnou ce-
nu nechtûla, tak jsem pfii odjezdu
sbalila i láhev vodky, co se nedopila,
a uÏ se tû‰ila, aÏ budu sama s ní.

Vûdûla jsem, Ïe je to zlé a zaãala
pociÈovat ãím dál vût‰í bezmoc.
Doktofii, ani psychiatfii mi pomoct
nedokázali, já sama sobû? SnaÏila
jsem se, co jsem mohla. Pfied létem
jsem zaãala zvaÏovat dal‰í léãbu, ne-
vûdûla jsem kudy kam. Stále jsem se
snaÏila pfiestat a stále mi to ne‰lo. Jen
v hlavû mi je‰tû znûlo, Ïe kdyÏ opût
nevy‰lo, tak 10. 10. (vnímala jsem
tohle datum tak, Ïe uÏ jednou jsem se
v ten den znovu narodila a svou ‰an-
ci k Ïivotu zase propásla) to pÛjde.
Bude muset jít. Nûjak. 

10. 10. 2012 jsem se probudila 
opuchlá a ãervená v obliãeji, v cizím
bytû, je‰tû ze mû ãpûl alkohol.
Zamaskovala jsem stopy vãerej‰ího
„posledního” pití, jak jen to bylo
moÏné, a vyrazila jsem do práce.
Bylo mi zle, tak jsem se uÏ v poled-
ne odporouãela domÛ. 

Hodinu jsem ãekala na autobus,
vedle obchodu. Celou hodinu jsem
mûla v hlavû tisíc hlasÛ „bûÏ, napo-
sledy; ne, je 10.10.; kdyÏ ne teì, tak
neskonãí‰ uÏ nikdy; tro‰ku, na bo-
lest; NE, jen trp; nesmí‰…” a v po-
sledních pûti minutách jsem dobûhla
pro láhev vína. 

(Pokraãování textu na stranû 9)

Svût oãima alkoholika

Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota
DÛsledky pití b˘vají katastrofální.
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Osobní zpovûì alkoholika -
Nejvût‰í promûna mého Ïivota

(Pokraãování textu ze strany 8)
AÏ doma, v pÛlce lahve, na mû plnou

vahou dolehla bezmoc. Sesunula jsem se
ze Ïidle na zem a nûco pfies pÛl hodiny
jsem se nebyla schopná pohnout.

Sama sobû uÏ nepomÛÏu. Je pro mû
je‰tû nûjaká nadûje? Napadlo mû „ano-
nymní alkoholici”. Zadala jsem je do vy-
hledávaãe, zavolala na ãíslo, které bylo 
uvedené jako kontakt a „objednala” se na
nejbliÏ‰í mítink. S obavami, ale zároveÀ
s nadûjí, Ïe je mi je‰tû pomoci, jsem do‰la.
A stalo se to snad je‰tû ve dvefiích. Spadl
ze mû obrovsk˘ kámen, stra‰né závaÏí. 

Okolo stolu sedûli stfiízliví alkoholici,
ktefií mû pfiijali takovou, jaká jsem byla.
Podali mi ruku, oslovili mû jménem (v do-
bû, kdy jsem nebyla schopná se na sebe
ani podívat do zrcadla!), nechali mû vy-
breãet, vyslechnout jejich pfiíbûhy, ve kte-

r˘ch jsem se nacházela, a povûdût ãást
svého, kter˘ mû tíÏil. Bez odsuzování, se
soucitem a pochopením.

Probudila jsem se z dlouhého temného
a beznadûjného snu a od té doby nejenÏe
nepiju a hlasy z mé hlavy jsou pryã, ale 
uãím se Ïít – a ÎIJU! Zní to jako zázrak
a kdybych to neproÏila, myslela bych si,
Ïe je to pohádka, ale já to proÏila, tak mÛ-
Ïu zodpovûdnû fiíct: Je to ZÁZRAK!

PROMùNA – skupina AA
Oblastní Charita Blansko, 
Komenského 19
Jana: 776 010 822
Jirka: 603 170 835
Tomá‰: 603 781 471
email: aa.blansko@gmail.com 
internetové stránky skupiny:
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/

Hodná holka v nás. To byl název me-
ditaãního veãera, kter˘ v polovinû bfiez-
na vedla v blanenské ãajovnû Ulita paní
Magda Kfiepelková, psychosomatiãka,

spisovatelka a léãitelka sebedestrukcí.
Byla jsem jednou z témûfi ãtyfiiceti pfii-

jítiv‰ích osob. Zajímavé bylo, Ïe se této
pfiedná‰ky zúãastnili i muÏi, ikdyÏ v mno-

hem men‰ím zastoupení neÏ Ïeny. Pfii ‰ál-
ku v˘borného ãaje jsme se v‰ichni díky
paní Kfiepelkové dozvûdûli zajímavé vûci,
které tfieba tu‰íme, ale je potfieba si je 
uvûdomit, aby se nám Ïilo lépe. Jak fiekla
paní Magda: „Îivot je velmi osobní zále-
Ïitost. NemÛÏeme ho Ïít za nûkoho nebo
pro nûkoho”. Mnohdy návyky, které nám
neprospívají, si neseme z rodiny z dûtství.
V prÛbûhu veãera jsme diskutovali, coÏ
bylo zajímavé a pfiínosné pro ostatní, na-
uãili jsme se zklidnit se, uvûdomit si sama
sebe a ãlovûk musí b˘t „pozorovatelem”
toho, co mu Ïivot pfiiná‰í a s pokorou so-

bû vlastní pfiijímat co se pfiihodí. Nechtít
za kaÏdou cenu vûci zmûnit, protoÏe v‰e,
co se dûje, má tak b˘t a ãlovûk se má z ús-
pûchu radovat a z neúspûchu se pouãit. 

Vûdûli jste tfieba, Ïe: Vlastní dech a po-
hyb jsou první vûci, jak se uvolnit a do-
volit si zklidnit se, kdyÏ je nám tûÏko?
Nebo Ïe „Hodné holky se dostanou do ne-
be… a ty zlobivé? Kamkoli jen chtûjí…”

V závûru veãera bylo moÏné si zakou-
pit knihy, které paní Kfiepelková napsala.
Pevnû vûfiím, Ïe takto zajímav˘ veãer ne-
byl v Ulitû naposledy. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Pohodov˘ meditaãní veãer v „Ulitû”
Trenér Petr ·ebek a jeho svûfienci.

Právû v takovémto stylu je vedena v˘uka
bruslení na zimním stadionu v Boskovicích.
„V˘ukov˘ program bruslení pro kluky a hol-
ky” probíhá za spolupráce âSLH a HC
Boskovice pod zá‰titou zku‰eného trenéra
Petra ·ebka. Îáci 1.- 3. tfiídy na‰í ‰koly jsou
do tohoto projektu zapojeni a v˘uku absol-
vují kaÏd˘ pátek. Zejména v souãasné dobû
poãítaãové techniky je kaÏdá pohybová ak-
tivita pro dûti velice dÛleÏitá a hlavnû pro-
spû‰ná.

Cílem projektu je osvojení si základ-
ních pohybov˘ch dovedností na bruslích

s vyuÏitím velké ‰kály pomÛcek, zajíma-
v˘ch her a cviãení. Díky radám a zku‰e-
nostem pana trenéra ·ebka mají Ïáci 
jedineãnou pfiíleÏitost zdokonalit si své
bruslafiské dovednosti. Po dvou mûsících
v˘uky zvládají v‰ichni jízdu vpfied
a mnozí jiÏ i základy techniky jízdy
vzad. Dûti udûlaly obrovsk˘ pokrok.
Tû‰íme se, aÏ bude ledová plocha vymû-
nûna za in-line povrch a my znovu obuje-
me brusle, tentokrát koleãkové. 

Text: Iva Paráková
Foto: Ing. Jaroslav Parma

Bruslení hravû, zdravû 
a kreativnû na ZS v Boskovicích

Magda Kfiepelková pfii své pfiedná‰ce.
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Ing. Petr Fiala vítá na âOV v Blansku v‰echny pfiítomné.

Pátek 20. bfiezna 2015 byl den, kdy bylo na
obloze vidût zatmûní Slunce. ZároveÀ byl
v‰ak dnem, kdy VAS a.s. divize Boskovice 
uskuteãnila v Blansku setkání u pfiíleÏitosti
Svûtového dne vody. Svûtov˘ den vody pfii-
padá sice aÏ na 22. bfiezen, ale i o dva dny dfií-
ve to byla akce skvûle pfiipravená a povedená. 

Zúãastnûní mûli sraz ráno v Blansku na
ãistiãce odpadních vod a to ne zcela náhodou.
7. záfií to bude padesát let, co âOV zahájila
svÛj provoz. Vzhledem k tomu, Ïe se Blansko
rozrÛstalo, byla postupnû pfiipojována na
âOV vybudovaná sídli‰tû a nûkteré mûstské
ãásti Blanska a obce. V souãasné dobû jsou
napojeny âe‰kovice, Tûchov, ObÛrka,
Klepaãov, Horní Lhota, Dolní Lhota, Rájeãko
a v roce 2010 jako poslední byl napojen
Spe‰ov. V letech 2005 – 2006 byla ãistiãka dí-
ky projektu „Ochrana vod povodí fieky Dyje”
zmodernizována.  V souãasné dobû je âOV
vyuÏita ze dvou tfietin, má rezervu pro napo-
jení dal‰ích moÏn˘ch vesnic v okolí. Velikost
âOV je 29 379 EO (Ekvivalentní obyvatel -
umûle zavedená jednotka, která pfiedstavuje
produkci odpadní vody 150 l/den a produkci
zneãi‰tûní 60g BSK5/den). Maximální hodi-
nov˘ prÛtok má ãistiãka 136 l/s. Vyãi‰tûná
voda opou‰tí ãistiãku odpadních vod za 55
hodin od „pfiijetí”. Po velmi zajímavé pro-
hlídce ãistiãky odpadních vod s v˘kladem se
v‰ichni pfiesunuli do restaurace Zámecká s˘p-
ka v Blansku, kde probíhala druhá ãást setká-
ní - odborn˘ semináfi.

Zde se ujal slova pan Ing. Petr Fiala, fiedi-
tel divize Boskovice, kter˘ je‰tû jednou pfiiví-
tal v‰echny pfiítomné a pfiedstavil pfiítomné
starosty obcí a mûst, zástupce „Svazku vodo-

vodÛ a kanalizací” mûst a obcí Boskovice,
Svazu VKMO s.r.o. Brno a VAS, a.s. Brno.
Poté následovaly prezentace na téma
Historie ãi‰tûní odpadních vod v mûstû
Blansku a okolí (Ing. Pavel Mikulá‰ek, v˘-
robnû-technick˘ námûstek divize Boskovi-
ce), Ekonomika mal˘ch âOV (Viktor
Sedlák, obchodnû-ekonomick˘ námûstek di-
vize Boskovice), Divize Boskovice v roce

2014 – v˘sledky a ukazatele (Ing. Petr Fiala,
fieditel divize Boskovice), Konsolidace vlast-
nictví VAS a.s., vlastnick˘ model provozová-
ní a in-house kontrakt (Ing. Jindfiich Král,
pfiedseda pfiedstavenstva VAS a.s.).

Podûkování patfií v‰em, ktefií pfiiloÏili ru-
ku k dílu, aby se takovéto zajímavé dopo-
ledne mohlo uskuteãnit.

Text a foto: RePo

Svûtov˘ den vody 
s VAS a.s. divize Boskovice

Tû‰íme se na vás:
PO - PÁ 8 -18 hod. 

SO 8 - 17 hod.
www.zerarajec.cz

516 412 774 velkoobchod
516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky
- dfieviny a pûstební nádoby

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko
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Poradna v˘Ïivy 
a zdravého Ïivotního stylu

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

www.studio-zdravi-krasy.cz
Pavla DoleÏalová, v˘Ïivov˘ poradce

Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz
âeskobratrská 3, Letovice (za Albertem)

Tel.: 515 538 885WWW.STOLMAT.CZ

STOLMAT
sortimentem pfiekvapíme 

MUDr. Tamara Jurajdová sepisuje zprávu z koÏního vy‰etfiení.

Odbûr krve je také souãástí vy‰etfiení.

Vznik nádorÛ ovlivÀuje napfi. koufiení,
sloÏení potravy, nadmûrn˘ pfiíjem soli,
z neovlivniteln˘ch faktorÛ pak napfi. gene-
tická predispozice ãi vûk. Od roku 1995
dochází ke stabilizaci úmrtnosti pfiede-
v‰ím díky nov˘m léãebn˘m metodám
a zachycení nádorového onemocnûní v ra-
ném stádiu. Stále je v‰ak v âeské republi-
ce velmi vysok˘ podíl pacientÛ, u kter˘ch
je nádorové onemocnûní diagnostikováno
aÏ ve stádiu pokroãilém.

Vãasné zachycení poãátku nádorové-
ho onemocnûní dává pacientovi vy‰‰í
‰ance na úspû‰nou léãbu. Pokud chcete
i vy pro své zdraví a klidn˘ spánek nû-

co udûlat, zajdûte si na preventivní vy-
‰etfiení do nového onkologického pro-
gramu v Nemocnici Blansko. Jak tako-
vé vy‰etfiení probíhá a co v‰e se pfii nûm
bude dít?

Po objednání na konkrétní den a hodinu
si vás sestfiiãka vyzvedne v ãekárnû a ab-
solvujete komplexní klinické vy‰etfiení
onkologem. Zde je kromû sepsané rodinné
anamnézy provedeno vy‰etfiení EKG,
zmûfiení krevního tlaku, pulsu, vy‰etfiení
koneãníku, ‰ikovná sestfiiãka vám odebere
krev na ‰iroké vy‰etfiení vãetnû vybran˘ch
tumorov˘ch markerÛ, odevzdáte pfiinese-
né vzorky moãi a stolice. Sestfiiãka vás 

mi pfiíjemn˘ a rychl˘. Zaji‰tûné parková-
ní v areálu nemocnice je samozfiejmostí. 

Vyhotovená zpráva se v‰emi v˘sledky
je vám zaslána doporuãenû âeskou po‰tou
nejpozdûji do tfií t˘dnÛ nebo si ji mÛÏete
vyzvednout osobnû v Nemocnici Blansko.
V pfiípadû pozitivního v˘sledku se o vás
pracovníci Nemocnice Blansko postarají
a probûhnou dal‰í vy‰etfiení, která jsou jiÏ
hrazená ze zdravotního poji‰tûní. 

Preventivní onkologick˘ program mÛ-
Ïete vûnovat i jako dárek formou dárkové-
ho poukazu. Cena je 4 500 Kã, více 
informací na www.nemobk.cz nebo na tel.
722 062 438.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

osobnû doprovodí i na
dal‰í pracovi‰tû, kde
probûhne bûhem mÏi-
ku ultrazvuk bfiicha,
rentgen plic a u Ïen
ultrazvuk prsou. Po
skonãení vy‰etfiení si
vás sestfiiãka zavede
na koÏní vy‰etfiení za-
mûfiené na prevenci
melanomu. 

Celá náv‰tûva on-
kologického preven-
tivního programu 
trvá dvû hodiny, ve‰-
ker˘ personál je vel-

Onkologická prevence 
v Nemocnici Blansko

Z hlediska epidemiologie zhoubn˘ch nádorÛ patfií âeská repub-
lika k nejzatíÏenûj‰ím státÛm Evropy i svûta. Roãnû se diagnosti-
kuje pfies 500 nov˘ch pfiípadÛ onemocnûní na 100 tisíc obyvatel,
úmrtnost ãiní více neÏ 262 úmrtí na 100 tisíc obyvatel.
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➨ Prodám italsk˘ skútr Malaguti F15 Firefox LC
(50 ccm), 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 rodin-
ného domu 5+kuchyÀ s garáÏí v obci Knínice
u Boskovic. DÛm je patrov˘ se sedlovou stfie-
chou, jeho zastavûná plocha je 116 m2, pozemek
je ãtvercového tvaru a jeho celková 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. Byt se skládá
s místností a kuchyní, velké koupelny 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 rádio 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 (26 m2) 
se zahradou (324m2) v Blansku, oblast Hluchov.
Bez RK. Mobil: 608 518 829. 
➨ Prodám nové nepouÏité sklepní plastové okno
bílé jednoduché, zasklení 5mm do stavebního
otvoru 80x50 cm, v˘robce Ronn Drain complet.
Cena 1 100Kã. Odvoz vlastní (Boskovice). Tel.:
724 362 712. 
➨ Prodám pouÏité zachovalé dvefie 
- interiérové prosklené 80cm pravé, interiérové
prosklené 60 cm pravé, interiérové plné 60 cm
pravé. Cena 200 Kã/ks. Odvoz vlastní
(Boskovice). Tel.: 724 362 712. 
➨ Prodám 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 digitální videorekorder 
D 50Y-100M. Nov˘, tel.: 516 411 881.
Prodám digitální setobox ZIRCOM nov˘. Tel.: 516
411 881.  
➨ 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. 
➨ Prodám vykrmené prase za 35 Kã / kg. 
Váha cca 150 kg. Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám byt 1+kk v Letovicích. 
Obytná plocha je 46 m2. Cena bytu je 1 190 000
Kã. Tel.: 725 779 011.
➨ Prodám koãárek FIRKON VERÁNO 
po 1 dítûti, pouÏívan˘ asi 1,5roku, trojkombinace.
Stav velmi dobr˘, cena 3 000 Kã, odbûr
Jedovnice. Tel.:732 374 173, e-mail: alka.stanko-
va@email.cz 
➨ Prodám zachoval˘ elektrick˘ sporák BRAVO 
se sklokeramickou deskou za 2 000 Kã. PÛvodní
cena 15 000 Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám pfienos. pouzdro na záda na akordeon 
za 1500 Kã. Materiál PES 600D, zesílen˘ zip, tva-
rované mûkké zádové popruhy, pfiední kapsa, v˘-
ztuha dna. (‰ x hl x v)v cm 60 x 30 x 53. Tel.: 723
908 292. 
➨ Nabízím ORIGINAL DVD filmy
v perfektním stavu. Napfi. Titanic, Mlãení jehÀá-
tek, Francouzská spojka, Základní instinkt, Jméno
rÛÏe aj. Tel.: 737 957 822, j.korcina@tiscali.cz 
➨ Prodám zahradu o samotû
s pûkn˘m v˘hledem za 100 tis. Kã. Tel.: 777
079 911. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika” foto za‰lu e-mai-
lem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 

¤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.
➨ Hledám paní (pána) na cestování 
po âesku a Evropû. Tel.: 724 231 309. 
➨ Vdova, 57 let hledá podnájem 2+1 dÛm, 
byt, chatu, do 7 000 Kã/ mûsíc. Rod. dÛvody, spû-
chá. Prosím, nabídnûte, tel.: 722 605 184. 
➨ Studentka hledá brigádu: hlídání dûtí, 
pomoc seniorÛ, pomoc vdomácnosti, úklid. Spolehlivost,
poctivost, ãasová flexibilita. Tel.: 607 734 874. 
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 
s moÏností pfiihlá‰ení k trvalému pobytu, 2+1, 2+kk,
Blansko - Sever, max do 8 000 Kã vãetnû, bez úãasti RK.
Nabídky na mail rybackovalenka@email.cz.  Dûkuji. 
➨ Hledám za úplatu peãovatelku 
pro mlad‰í seniorku z Boskovic. Na 2 hodiny
3x t˘dnû. Tel.: 604 667 186.

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 stu-
denty(tky), nebo 1 dospûlého(lou). V domû 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 byt 2+1 63 m2

v ulici Na Vyhlídce v Boskovicích. Je po rekon-
strukci, ãásteãnû zafiízen˘. Cena 5 000 Kã/mûsíc +
inkaso. Tel.: 733 325 984. 
➨ Pronajmu 1+1 byt v Blansku, stfied mûsta. 
Tel.: 777 184 392. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
u rybníka v Jedovnicích s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pfiípadnû pomoc. Tel.: 776 756 472. 
➨ Nabízím pronájem prostorné garáÏe 
v lokalitû Blansko - Zborovce, ulice Sloupeãník (nad
b˘val˘mi technick˘mi sluÏbami). Tel.: 731 511 132. 

NABÍZÍM

➨ Najde ‰tíhl˘, 41 let, sympatick˘, 
bezva kamarádku, na hezké chvíle, vûk nerozho-
duje. Jen Blansko a okolí. SMS 608 160 106. 
➨ Rozveden˘ nekufiák z Blanska 61/186/88 
hledá Ïenu 50-60 rokÛ, nad 170 cm, ‰tíhlej‰í po-
stavy se smyslem pro jízdu na kole nebo turisti-
ku. SouÏití v mém domû vítané, neboÈ láska kve-
te v kaÏdém vûku. SMS na tel.: 728 507 878. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím trezor na krátké zbranû. 
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné.
Tel.: 606 931 795.
➨ V souãasné dobû sháním ke koupi 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 v Blansku byt o vel. 2+1 nebo 3+1.
Lokalita nerozhoduje. Tel.: 722 659 170. 
➨ Zakoupím zdravá vãelstva, dobfie zaplatím. 
Tel.: 776 756 472. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Koupím Moped nebo Mustang, Babettu 
i nepojízdné nebo star‰í stroj. Tel.: 605 529 478.
➨ Kamna nebo kotel na dfievo hledám za odvoz,
i nefunkãní. Dále ledniãku nebo mrazák funkãní,
dûkuji. Tel.:777 079 911. 
➨ Koupím Jawa 550, pafiez, pion˘r, Stadion 
moÏno i díly nebo vraky. Tel.: 774 262 828. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály, 
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále
koupím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti.
Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku 
(Rájec, Sloup, Jedovnice nebo blízké okolí). Ne
RK! Tel.: 739 967 377. 
➨ Koupím men‰í byt v Blansku 1+1 (2+1). 
Ne od RK. Tel.: 739 967 371. 

KOUPÍM

PRODEJ Z DRUHÉ RUKY  jsme tu pro vás
Prodáme va‰e nepotfiebné vûci • Vykoupíme va‰e nepotfiebné vûci

Chybí vám peníze?  • PÛjãíme vám oproti zástavû
Jsme tu pro vás dennû: Po-Pá  9.00-12.00 13.00-17.00, So 10.00-12.00

Najdete nás v Blansku, ul. Smetanova 8. Naproti parku „Rudoarmûjce”
Volejte 602 871 487

Hledám ke koupi rodinn˘ dÛm
se zahradou (i k rekonstrukci ) 

nebo pozemek k v˘stavbû rodinného
domu v této lokalitû. 

Kontakt: 777 243 177 
Dûkuji Pavla Slováãková 

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Treska s nudlemi 
a smetanovo - bylinkovou omáãkou

Bfiezen a duben jsou mûsíce, kdy první nedoãkavci z Petrova cechu vyráÏe-
jí na lov tresek do Norska. DomÛ si pak pfiiváÏejí pfiedev‰ím mraÏené file-
ty nûkolika druhÛ tresek. Treska je velice chutnou rybou a je ozdobou kaÏ-
dé tabule. Tento recept je jen jednou alternativou na pfiípravu této lahÛdky.
Ingredience 4 porce: Tûstoviny (nudle) Tagliatelle 400 g, filety ryby (treska obecná) 
4 ks po 150 g, rozmar˘n lísteãky ze 2 vûtviãek, bazalka 20 lístkÛ, paÏitka 20 stonkÛ,
petrÏelovou naÈ (hrstka), ãesnek 2 men‰í strouÏky, víno bílé suché 150 ml, smetana 
na vafiení 150 ml, s˘r buì parmazánového typu nebo niva 100 g, rybí v˘var nebo voda
200 ml, mouka hladká - 1 pol. lÏíce, pepfi ãern˘ mlet˘ nebo citronov˘, sÛl, máslo, olej,
citronová ‰Èáva, v‰e dle potfieby.
Postup: Nudle uvafiíme podle návodu na obalu. MraÏené ryby, necháme povolit, nakrájí-
me na men‰í medailonky, zakapeme citronovou ‰Èávou, osolíme, opepfiíme a necháme
odleÏet. Lístky rozmar˘nu a petrÏelky (zkrátka, co máme ze zeleného kofiení) jemnû use-
káme. Ochucené medailonky zvolna opeãeme z obou stran na oleji s máslem. Potom je
vyjmeme a uchováme na teple. Ve v˘peku necháme rozpustit máslo, opeãeme krátce na
koleãka nakrájen˘ ãesnek, pfiisypeme mouku, kterou krátce za stálého míchání orestu-
jeme, nastrouháme s˘r (já pouÏívám Nivu). Pfiidáme bylinky, v‰e podlijeme v˘varem
a vínem. Omáãku vafiíme zvolna do zhoustnutí. Nakonec za stálého ‰lehání vmícháme
smetanu a omáãku podle potfieby dochutíme. Vafiené nudle a rybí medailonky rozdûlí-
me na nahfiáté talífie a pfielijeme bylinkovou omáãkou. Podáváme ihned po pfiípravû.
Oldìas
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Mûsteãko leÏící v oblasti pfiírodního parku
„Lysicko” patfií spolu s dal‰ími dvûma souse-
dícími parky do chránûného krajinného území.
Jeho dominantou a zároveÀ i nejvût‰ím turis-
tick˘m lákadlem je státní zámek s bohat˘mi
interiéry a unikátní zámeckou zahradou.      

Aãkoliv osídlení oblasti Lysické sní-
Ïeniny je nám díky archeologick˘m ná-
lezÛm známo hluboko do minulosti, 
písemné doklady, které by objasnily za-
loÏení obce, chybí. MÛÏeme pfiedpoklá-
dat, Ïe Lysice byly zaloÏeny nejspí‰e
v dobách stfiedovûké kolonizace, ov‰em
prameny z 11. a 12. století pfiímou zmín-
ku o Lysicích nepfiiná‰ejí. Tu nalezneme
aÏ v listinû z roku 1308, ve které se obje-
vuje jméno Heroldus z Kun‰tátu a Lysic.
Zmínûná písemnost nám tak dokládá, Ïe
Lysice v této dobû vlastnil v˘znamn˘ rod
pánÛ z Kun‰tátu.

Ve své dobû patfiil Herold z Kun‰tátu
a Lysic mezi v˘znamné muÏe, neboÈ vy-
konával dÛleÏitou funkci nejvy‰‰ího ko-
morníka. Úfiad nejvy‰‰ího komorníka

Lysiãtí nejspí‰e opût vrátili do staré vod-
ní tvrze v obci.

Pfiíslu‰níci lysické vûtve pánÛ
z Kun‰tátu vlastnili panství do roku 1451.
Poté sice panství i nadále zÛstalo v drÏení
pánÛ z Kun‰tátu, ov‰em vláda pfiipadla ‰le-
chticÛm z jin˘ch vûtví. Posledním z rodu
z Kun‰tátu byl Ludvík Zajímaã, kter˘ ale
celé dominium prodal Vilémovi
z Pern‰tejna, jednomu z nejv˘znamnûj‰ích
muÏÛ pfielomu 15. a 16. století.
Pern‰tejnové Lysice nedrÏeli dlouho, neboÈ
jiÏ v roce 1529 je do desek zemsk˘ch vlo-
Ïen jako majitel Jan âernãick˘ z Kacova.
Za panování âernãick˘ch z Kácova zapo-
ãala pfiestavba pÛvodní tvrze. 

V renesanãní zámek se pak sídlo pro-
mûnilo koncem 16. a v první polovinû 17.

mohli zastávat pouze pfiíslu‰níci urozené-
ho rodu a znalci tehdej‰ích právních po-
mûrÛ. Úkolem byl dozor nad fiádn˘m
a správn˘m zápisem do desek zemsk˘ch,
jeÏ pfiedstavují pfiedchÛdce pozemkov˘ch
knih. Na Moravû byly desky zemské vy-
dávány ve dvou fiadách a byly vedeny zá-
roveÀ v Brnû i v Olomouci. A právû
Herold z Kun‰tátu a Lysic byl povûfien
vedením desek zemsk˘ch v Brnû.

Po Heroldovû smrti se vlády nad
Lysicemi ujal jeden z jeho synÛ Kuna,
kter˘ zaloÏil lysickou vûtev pánÛ
z Kun‰tátu. Z písemn˘ch pramenÛ není
známo, kde Lysiãtí páni z Kun‰tátu sídli-
li. Nejspí‰e na staré vodní tvrzi, jeÏ stála
pfiímo v obci. Ov‰em Kunovi potomci se
psali jiÏ s pfiídomkem z Rychvaldu. Hrad
Rychvald, o kterém máme první zmínku
z roku 1371, se nacházel nedaleko Lysic.
Jako sídelní místo ale Lysick˘m slouÏil
pomûrnû krátkou dobu, neboÈ jiÏ v roce
1375 do‰lo k jeho rozbofiení. Poté se

století za vlády dal‰ích majitelÛ, pánÛ
z Náchoda. V této dobû byla také dobu-
dována renesanãní zámecká zahrada, kte-
rá pfiedstavuje jednu z v˘znamn˘ch 
památek svého druhu na Moravû. V roce
1652 se Ferdinand Leopold z Náchoda
zaslouÏil také o to, aby císafi Ferdinand
III. pov˘‰il Lysice na mûsteãko. B˘valo
zvykem, Ïe pfii takovém aktu byl obci
spolu s pov˘‰ením propÛjãen i znak.
Ov‰em v pfiípadû Lysic se tak nestalo
a mûsteãko pfievzalo znakové atributy
hrabat z Náchoda. Jedná se o dva lvy, jeÏ
zdobí mûstsk˘ znak dodnes. 

O století pozdûji byly na zámku pro-
vedeny dal‰í stavební úpravy, tentokrát
ve stylu barokním. A koneãnû do dne‰ní
podoby byl zámek a jeho interiér upra-
ven v polovinû 19. století, kdy Lysice
patfiily rodu Dubsk˘ch z Tfiebomyslic. 

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Franti‰ek Zfiídkavesel˘ a kol., 

Lysice 1308–2008 (2008)

Z historie obcí a mûst 
na‰eho regionu LYSICE

Lysice dne‰ních dnÛ.

VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
■ ruční montáž kabelových svazků a konektorů 
■ jednoduchá obsluha výrobních zařízení
■ kontrola, kompletace a balení výrobních kusů

NÁSTROJAŘ
■ výroba, údržba a oprava nástrojů / dílů dle

výkresové dokumentace

SEŘIZOVAČ
■ seřizování a oprava výrobních strojů 

a zařízení podle výrobní specifikace

Adresa: TE Kuřim, K AMP 1293, Kuřim 664 34



Ivo Koblasa, 22 let˘ paralympij-
sk˘ reprezentant v cyklistice pochá-
zející z âerné Hory, vybojoval pro
ãeskou reprezentaci na konci bfiezna
2015 na MS paralympijské cyklistiky
v nizozemském Apeldoornu bronzo-
vou medaili v závodû na 1 km. Pfied
Ivem protnuli cílovou pásku rychleji
pouze dva závodníci z âíny, na dru-
hou pfiíãku mu scházela necelá vtefii-
na. Ivo tak má ohromnou motivaci
a ‰anci na lep‰í umístûní do budouc-
na, zejména pak na paralympiádû

v Rio de Janeiro 2016, které by se
rád zúãastnil.

Ivovi se dafiilo i ve stíhacím závo-
dû na 3 km, kde pfiekonal svÛj nej-
lep‰í osobní ãas a poprvé ve své 
závodnické kariéfie se umístil na vel-
mi pûkném 5. místû na svûtû v této
nároãné disciplínû.

Text: mp
Foto: archiv I. Koblasy
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Ivo Koblasa (v popfiedí) na startu v Apeldoornu.

Ivo Koblasa 
v Apeldoornu zabodoval

jsou mediálním partnerem 
Iva Koblasy a drÏí mu palce 

i pfii dal‰ích závodech.

Netradiãnû konãila zimní sezóna pod
stfiechou zimního stadiónu v Blansku.

Nov˘ oddíl ASK Blansko –
Speedskating Moravsk˘ kras uspofiádal
otevfiené závody pro dûvãata a kluky –
rychlobruslafiské Ïactvo z Blanska,
Boskovicka a okolí. A to v netradiãním
ãase – brzy zrána 30. 3. 2015, protoÏe
hned poté ledafii na zimním stadiónu
zaãali s rozpou‰tûním ledové plochy.
Po nezbytné údrÏbû ji opût vytvofií
zkraje letních prázdnin, kdy o ni má
velk˘ zájem spousta hokejov˘ch ‰kol. 

Rychlobruslafiské závody v Blansku by-

ly na ledû první tamní oficiální. Klub uÏ
poÏádal o pfiijetí do âeského svazu rychlo-
bruslení. Dûti trénují podle osvûdãené me-
todiky trenéra olympijské vítûzky Martiny
Sáblíkové (rychlé brusle, kolo, inlajnky,
bûhy, skoky, zdravá v‰estrannost...).

Na pÛl okruhu bylo koneãné pofiadí
následující: Dívky: 1. Martina Lusková
(Sloup) 10,32 s., 2. Petra Zhofiová (âerná
Hora) 12,50, 3. Sára Pe‰átová (Brno) 12,54
s. Ho‰i: 1. Matûj Semeniuk (Blansko)
10,92 s., 2. Martin Luska (Sloup) 12,54, 3.
Jakub Li‰ka (Blansko) 13,70 s.

Okruh 111 m: Dívky: 1. Martina

Lusková (Sloup) 19,46 s., 2. Petra Zhofiová
(âerná Hora) 22,52, 3. Sára Pe‰átová
(Brno) 22,54 s. Ho‰i: 1. Matûj Semeniuk
(Blansko) 18,61 s., 2. Martin Luska (Sloup)
22,17 s., 3. Martin Pe‰át (Brno) 23,05 s.

Dva okruhy: Dívky: 1. Martina Lusková
(Sloup) 37,73 s., 2. Sára Pe‰átová (Brno) 43,3
s. Ho‰i:1. Matûj Semeniuk (Blansko) 37,53 s. 

Máte-li chuÈ pfiidat va‰e ‰kolou povinné
dítû k tréninkÛm s rychlobruslafii, je k tomu
nyní nejlep‰í ãas. Co se zjara a pfies léto na-
uãí, s tím bude pfií‰tí zimu snáz dohánût ãs.
‰piãku. Informace na tel.: 776 359 836.

Text a foto: RePo

Rychlobruslafiské závody v Blansku

Mladí rychlobruslafii na tréninku 
v Blansku. 
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Program Boskovick˘ch bûhÛ 2015

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe se v Boskovicích na prvního máje bûhá. Je to zásluhou obãanského sdruÏení „Sportuj s ná-
mi”, které jiÏ letos po‰esté pfiipravilo celodenní sportovnû-kulturní akci pro celé rodiny nazvanou Boskovické bûhy.
Z nabídky tratí si urãitû vybere kaÏd˘ - trénovan˘ i netrénovan˘. Nejmlad‰í dûti mohou bûÏet s rodiãi nebo sami, po-
kud nemáte natrénováno, pak zvolte Bambasáck˘ lidov˘ bûh na 800 metrÛ. Pokud se cítíte na víc, zvolte Zámeck˘
bûh se ZPMVâR (2,5 km) pfii kterém probûhnete nádvofiím a zahradou empírového zámku Boskovice.

6. Boskovické bûhy startují 
v pátek 1. kvûtna!

Pro ty nejtrénovanûj‰í je urãen hlavní
závod – Bûh za sedmizub˘m hfiebenem na
12,5 km. Probûhnete ty nejkrásnûj‰í loka-
lity v okolí mûsta – Westernové mûsteãko
v Doubravách, Arboretum ·melcovna,
sportovní areál âervená zahrada, Pilské 
údolí, Hradní kopec a pfies zámeckou za-
hradu a zámek Boskovice budete sbíhat po
Hradní ulici, ze které je‰tû odboãíte do Ïi-
dovské ãtvrti.

Letos budete za registraci odmûnûni
Pokud máte jen trochu chuÈ si zabûhat,

tak neváhejte, registrace do bûhÛ se letos 
opravdu vyplatí! Prvních tisíc zaregistrova-
n˘ch bûÏcÛ obdrÏí Dárkov˘ poukaz na sle-
vu 100 Kã na nákup zboÏí od spoleãnosti
Dara bags, která vyrábí originální ãeské ka-
belky a doplÀky pro dámy i pro pány.
Dal‰ím dárkem je Poukaz na slevu 50 % na
ubytování ve Wellnesscentru Ohrada Vísky.

To ale není v‰e. Pokud se v rámci hlav-
ního závodu zaregistrujete do T˘mové sou-
tûÏe a vyhrajete, mÛÏete se tû‰it na zájezd
od CK ATLAS Adria s.r.o. pro 4 osoby na
10 nocí v moderním klimatizovaném 
apartmánu v letovisku Ba‰ka Voda.

Stejná cestovka má pfiipraven zájezd pro
dvû osoby i pro náv‰tûvníky Boskovick˘ch
bûhÛ.

Celodenní program pro v‰echny
Program zahájí ãerství vítûzové pû-

vecké soutûÏe RH Faktor, jejíÏ finále se
koná 28. dubna. Následovat bude taneã-

ní vystoupení Fit studia Cvicsnami.cz,
které má pro náv‰tûvníky pfiipraven
i workshop.

Co se bûhem roku nauãily, pfiedvedou
dûti z projektu „Dûti sportují s námi”, a to
jak z gymnastického, tak atletického
krouÏku. Tradiãnû své umûní pfiedvede
oddíl Aikida pod vedením Karla Trefného.

Hlavnû pamûtníkÛm se pfiipomene roc-
ková hudební legenda z Brna – skupina
Progres 2, jejíÏ nejznámûj‰í deskou je
Dialog s vesmírem. Hlavními postavami
skupiny jsou zpûvák a kytarista Pavel
Vánû a bubeník Zdenûk Kluka.

Hned po dobûhu hlavního závodu bude
mít autogramiádu ná‰ nejlep‰í vytrvalec
Daniel Orálek, kter˘ bude podepisovat
svou knihu „MÛj dlouh˘ bûh”.

V.I.P. osobností leto‰ních Boskovick˘ch
bûhÛ by mûl b˘t Václav Chaloupka.

Program zakonãí hudební vystoupení
boskovické skupiny Karlovy hraãky.

Ve spodní ãásti námûstí si pfiijdou na
své pfiíznivci zdravého Ïivotního stylu,
kde se budou prezentovat rÛzné spoleã-
nosti z této oblasti.

08.50   Vystoupení vítûzÛ pûvecké sou-
tûÏe RH Faktor 2015

09.20 Taneãní vystoupení Fit studia
Cvicsnami.cz

09.40   Slavnostní zahájení
Boskovick˘ch bûhÛ 

09.45 zahájení dûtsk˘ch bûhÛ
09.50   Bûh dûtí do 5 let s rodiãi
10.00 Bûh dûtí do 5 let bez rodiãÛ
10.10   Bûh I. pfiípravky - ho‰i 6 - 7 let
10.25 Bûh I. pfiípravky - dívky 6 - 7 let
10.40   Bûh II. pfiípravky - ho‰i 8 - 9 let
10.50 Bûh II. pfiípravky - dívky 8 - 9 let

11.05   Bûh III. pfiípravky - ho‰i 10 –
11 let + mlad‰ích ÏákÛ 12 – 13 let

11.15 Bûh III. pfiípravky - dívky 
10 - 11let + mlad‰ích ÏákyÀ 
12 – 13 let

11.25   Bûh star‰ích ÏákÛ 14-15 let +
star‰ích ÏákyÀ 14-15 let

11.35 Aikido - ukázka bojového umûní 
11.45   Vystoupení dûtí z gymnastické-

ho krouÏku Dûti sportují s námi
11.55 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch

bûhÛ 
(I. pfiípravka + II. pfiípravka)

12.20   Vystoupení dûtí z atletického
krouÏku Dûti sportují s námi

12.30 Bambasáck˘ lidov˘ bûh 
na 800 m

12.40   Workshop pro vefiejnost Fit stu-
dia Cvicsnami.cz

13.00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ dûtsk˘ch
bûhÛ (III. pfiípravka, mlad‰í
a star‰í Ïáci a Ïákynû) 

13.20   Zámeck˘ bûh s ZPMVâR
o délce 2,5 km

14.00 Koncert skupiny Progres 2
15.15   Hymna Boskovick˘ch bûhÛ 

15.20 Bûh za sedmizub˘m hfiebenem
na 12,5 km

15.40   Vyhlá‰ení v˘sledkÛ bûhu na 2,5
km a vûkové kategorie 16 – 17 let 

16.30 Autogramiáda Daniela Orálka
a pfiedstavení jeho knihy MÛj
dlouh˘ bûh

17.15   Vyhlá‰ení v˘sledkÛ Bûhu za se-
dmizub˘m hfiebenem 

18.00 Hudební vystoupení skupiny
Karlovy hraãky

Odkaz na facebook BB 
https://www.facebook.com/BoskovickeBehy 

Turisté jdou s námi
Pokud nebûháte a na Boskovické bûhy

se vydáváte jen jako doprovod, mÛÏete se
zúãastnit projektu Turisté jdou s námi. Na
v˘bûr budou trasy od 2 do 12 kilometrÛ.
Navíc si budete moci prohlédnout místa ji-
nak vefiejnosti nepfiístupná. Zajímavá je
urãitû prohlídka funkãního ml˘nu pana

Dvofiáãka, stejnû jako prostory b˘valého
„Panského pivovaru”. Víte, Ïe je
v Boskovicích „Expozice historick˘ch ze-
mûdûlsk˘ch strojÛ”? I ta bude v pátek 1.
kvûtna pro zájemce otevfiena. Pokud máte
svÛj turistick˘ deník, urãitû va‰e srdce za-
plesá. K Boskovick˘m bûhÛm je opût vy-
dána unikátní Absolventská vizitka, kte-
rou si mÛÏete koupit jen jednou v roce na
jednom místû – 1. kvûtna v Boskovicích.
Letos byla vyhlá‰ena vûrnostní akce o ce-
ny pro ty, ktefií pfii jubilejním 10. roãníku
Boskovick˘ch bûhÛ ukáÏí 5 rÛzn˘ch
Absolventsk˘ch vizitek Boskovick˘ch bû-
hÛ. K tomu bude zapotfiebí i Absolventská
vizitka z roku 2014, která bude také v
omezeném mnoÏství k zakoupení na leto‰-
ním roãníku Boskovick˘ch bûhÛ.

Navíc mají na MIS Boskovice, kde se
budete na pochody registrovat, k dispozici
dal‰ích 10 turistick˘ch vizitek! Pokud deník
je‰tû nemáte, mÛÏete si ho zde samozfiejmû
také zakoupit. I na úãastníky projektu
„Turisté jdou s námi” moÏná ãeká moÏnost
získání ceny. Ale to uvidíte aÏ na místû.

Dûkujeme v‰em bûÏcÛm, ktefií se re-
gistrovali na 6. Boskovické bûhy, dûkuje-
me v‰em partnerÛm Boskovick˘ch bûhÛ
za to, Ïe je mÛÏeme pofiádat a tû‰íme se na
shledanou s vámi v‰emi v pátek 1. kvûtna
na Masarykovû námûstí v Boskovicích.

Podrobné informace k Boskovick˘cm bû-
hÛm najdete na www.boskovickebehy.com
a na FB profilu /BoskovickeBehy.

Ing. Jaroslav Parma
Foto: archiv Sportuj s námi

Start Lidového bûhu pro v‰echny.

Barevn˘ had na ulici Hradní. 
Daniel Orálek bude po dobûhu pode-
pisovat svou knihu MÛj dlouh˘ bûh. Do cíle zb˘vá jen kousek.
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ReÏisér Strach natáãel na blanenském 
gymnáziu druh˘ díl krimisérie Labyrint

Jednu ze scén druhého dílu nového krimi-
nálního seriálu Labyrint natáãel v prostorách
blanenského gymnázia filmov˘ ‰táb âeské
televize Brno pod vedením reÏiséra Jifiího
Stracha. Sedmidíln˘ seriál zab˘vající se vy-
‰etfiováním brutálních vraÏd vzniká v brnûn-
ském studiu âeské televize podle scénáfie
Petra Hudského. Nov˘ kriminální seriál
Labyrint je inspirovan˘ obrazy Hieronyma
Bosche a bude odvysílán letos na podzim.

V hlavní roli majora Reme‰e se v nûm
pfiedstaví herec Jifií Langmajer, dal‰í po-
stavy ztvární Zuzana Kanócz, Stanislav
Majer, Zuzana Kajnarová, Miroslav
Donutil, Lenka Vlasáková a dal‰í. Seriál
natáãí Jifií Strach pfiedev‰ím v Brnû a na
Blanensku jiÏ nûkolik t˘dnÛ.

Pro druh˘ krimipfiíbûh série tentokrát ze
studentského prostfiedí bylo tfieba natoãit
scénu v prostorách ‰koly, pro kterou si fil-
mafii vybrali k tomuto úãelu vhodnou bu-
dovu - Gymnázium v Blansku. Natáãení
probûhlo 12. bfiezna. NeÏ pfii‰el na plac re-
Ïisér, kameraman a herci, musela b˘t tech-
nika nachystaná, aby nic nebránilo první
klapce. Poãetná skupina filmov˘ch odbor-
níkÛ rozloÏila potfiebnou techniku do prv-

ního a druhého poschodí budovy, nejvíce
ãasu zabrala pfiíprava schodi‰tû. 

Do natáãení byl zapojen i komparz slo-
Ïen˘ z osmi chlapcÛ a sedmi dívek gym-
názia ve vûku 17 let dle poÏadavkÛ filma-
fiÛ. Hráli pfiirozenû sami sebe pfii pohybu
po ‰kolním schodi‰ti v dobû pfiestávky,
kdy na chodbách vládne ãil˘ ruch, vytvá-
fieli tzv. kfioví pro rozhovor vy‰etfiovatelÛ
s jednou ze studentek, která se v natáãe-
ném pfiíbûhu znala s obûtí. S pfiítomností
filmov˘ch celebrit Jifiího Langmajera
a Zuzany Kanócz  nemûli studenti 
nejmen‰í problém. Kamery, poãetného
‰tábu a techniky kolem dokola se nebáli,
stateãnû, odpovûdnû a témûfi profesionálnû
plnili pokyny filmafiÛ. V‰e se na‰tûstí ode-
hrálo v klidu v pozdních odpoledních ho-
dinách mimo bûÏné vyuãování, kdy uÏ ve
‰kolní budovû vládnou pouze paní uklí-
zeãky, které této v˘jimeãné pracovní pfie-
stávky vyuÏily a celé natáãení nad‰enû sle-
dovaly. Nûkter˘m se dokonce podafiilo 
ukofiistit rychlou fotografii pana
Langmajera do mobilu. 

O spoleãnou oficiální fotografii se stu-
denty septimy A, ktefií se asi na hodinu sta-

li filmov˘mi herci, poÏádala paní pro-
dukãní reÏiséra Jifiího Stracha a herce
Jifiího Langmajera a Zuzanu Kanócz.
Jejich vstfiícnost a profesionalita byly na-
prosto ohromující. 

Perliãky z natáãení?
• Poznat reÏiséra Jifiího Stracha, kter˘ se

skr˘val pod kapucí a pro náhodného ko-
lemjdoucího je jen tûÏko k rozeznání,
nebylo snadné. Na‰tûstí ho prozradil je-
ho nezamûniteln˘ hlas. 

• Oblíben  ̆herec Jifií Langmajer je charizma-
tick  ̆a sympatick  ̆fe‰ák. 

• Culík hereãky Zuzany Kanócz byl
pfieãesán a upraven paní maskérkou
devûtkrát.

• Text herci nespletli ani jednou.
• Komparzisté nechodili nûkolikrát po

schodech nahoru a dolÛ zadarmo.
• Po zaznûní slova AKCE musí zavládnout

skuteãn˘ klid a nikdo a nic se nesmí po-
hnout, ani jedin˘ lísteãek malé palmy
v truhlíku s kvûtinami pfied kanceláfií v pfií-
zemí ‰koly, kter˘ byl v zábûru kamery. To
se pak ãeká a ãeká…aÏ se h˘bat pfiestane.

• Hlavními pracovními nástroji v‰ech
zúãastnûn˘ch byly dokonalá souhra,
naprostá profesionalita, sebekázeÀ
a disciplína. 

Text a foto: Mgr. Jana Îilková

V pozadí Jifií Langmajer
a Zuzana Kanôcz.

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

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

Prodej zahrady s dvûma zdûn˘mi chatami, 1106 m2,
chatová oblast Blansko – Otisky. Elektfiina, uÏitková
voda, po rek. MoÏno prodat i samostatnû. Slunné

místo nad Blanskem. Cena – info v RK. 

Prodej OV 1+1 s balkonem, 38 m2,
Blansko – Sever, 4p/4 bez v˘tahu,

nízké náklady, vhodn˘ k modernizaci
dle vlastních pfiedstav. 

Cena 820.000 Kã + provize RK 
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