
KdyÏ jsem se jel na tuto novinku po-
dívat, oãekával jsem bûÏné informaãní
stfiedisko, doplnûné o pár exponátÛ,
map a fotek; vyhradil jsem si na náv‰tû-
vu jednu hodinu. Nakonec jsem se zdr-
Ïel podstatnû déle a hlavnû si slíbil, Ïe
se záhy vrátím a cel˘ tento zajímav˘
objekt projdu pomalu a dÛkladnû.
Náv‰tûvníka upoutá zajímav˘ a moder-
ní vzhled budovy postavené ze dfieva
a kamene. Velk˘ zastfie‰en˘ prostor
pfied vchodem je ideálním místem pro

BOJ ZA ZDRAVÁ 
PRSA...

- více na str. 9

VÁNOâNÍ SOUTùÎ 
NA LÁZNÍCH...
- více na str. 5

DÛm pfiírody u Skalního ml˘na.  Foto: RNDr. ·tefka

DÒM P¤ÍRODY
MORAVSKÉHO
KRASU

Citát pro tento mûsíc

MuÏi dûlají 
za fieãí teãku, 
Ïeny dvojteãku.

Vlasta Burian  

NOMINUJTE
SPORTOVCE OKRESU...

- více na str. 14

shromáÏdûní skupin a zájezdÛ; odtud se
vstoupí do dvorany s recepcí. Bohatá
a vkusná v˘zdoba je doplnûna velmi
praktickou sluÏbou – je zde fiada uza-
mykateln˘ch schránek, do kter˘ch si
mohou náv‰tûvníci odloÏit svá zavaza-
dla a pfiebyteãné svr‰ky. Dojem moder-
ního, vkusného a zároveÀ funkãního 
vybavení provází náv‰tûvníka ve v‰ech
ãástech budovy. Co je v‰ak nejvût‰ím
kladem, je skuteãná interaktivnost vel-
kého mnoÏství exponátÛ a informaãních
panelÛ. Náv‰tûvník si sám volí mnoÏ-
ství a druh informací, které ho zajímají,
aktivnû vyvolává rÛzné animace a na
mnoho exponátÛ si mÛÏe sáhnout, pfií-
padnû je „objevit” v „tajn˘ch” skuli-
nách, nebo ukryté pod dvífiky. Zfietelnû
jsem si pfiedstavoval nad‰ení v dûtsk˘ch
tváfiích, kdyÏ naleznou skryté pfiedmûty,
nebo kdyÏ prolézají úzkou jeskyní, kte-
rá není vÛbec tak prázdná, jak se zdá od
vchodu. Na závûr prohlídky si mohou
náv‰tûvníci odpoãinout na pohodln˘ch
sedadlech v kinosále, kde si sami zvolí
promítnutí toho filmu, kter˘ je zajímá.
Pfiekvapila mû velmi nízká cena vstu-
penky pro jednotlivce i celé rodiny a
také skuteãnost, Ïe DÛm pfiírody je 

otevfien po cel˘ rok. V sychrav˘ pod-
zimní den je toto místo ideálním cílem
rodinného v˘letu.

Pfii mé první náv‰tûvû mû provázel 
autor konceptu, duchovní otec Domu pfií-
rody Moravského krasu, RNDr. Leo‰
·tefka, vedoucí Správy CHKO Moravsk˘
kras, kterého jsem se zeptal:

Pane ·tefko, jak vznikl projekt toho
Domu pfiírody?

Program DÛm pfiírody vznikl na zá-
kladû potfieby roz‰ífiit a zkvalitnit sluÏby
a poskytování informací náv‰tûvníkÛm
jednotliv˘ch CHKO. Investorem je
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR.
Bylo jiÏ vybudováno 6 tûchto DomÛ pfií-
rody, pfiitom ná‰ v Moravském krasu
patfií mezi nejvût‰í, pfiedev‰ím rozsa-
hem expozic. Realizace byla financo-
vána z 85 % z fondÛ EU (operaãní
program Îivotní prostfiedí). Celkové
náklady na zdej‰í stfiedisko ãinily 86

mil. Kã, z ãehoÏ pfiipadá 18 mil. na
exponáty a 16 mil. stálo vybudování
malého informaãního stfiediska u pro-
pasti Macocha, které je také souãástí
tohoto projektu. Autorkou projektu
na‰eho Domu pfiírody je paní Blanka
PoníÏilová.

Pokraãování textu na stranû 3

RNDr. Leo‰ ·tefka. Foto: ph 

DÛm pfiírody Moravského krasu byl vybudován a na sklonku leto‰ního léta otevfien
v areálu Skalního ml˘na, za parkovi‰tûm, které tvofií v˘chozí bod pro náv‰tûvníky
nejatraktivnûj‰í ãásti Moravského krasu. 
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Abychom si zase na chvíli odpoãi-
nuli od úporn˘ch pfiíprav na maturitu,
i na‰e tfiída 4. B se vydala na tradiãní
literárnû-historickou exkurzi do stovû-
Ïaté Prahy. Samozfiejmû jsme se pro‰li
po Karlovû mostû, u Hradu jsme 
kromû stfiídání stráÏí spatfiili také sa-
motného prezidenta Milo‰e Zemana
a na Vy‰ehradû obhlédli hroby 
v˘znamn˘ch ãesk˘ch osobností.
Nicménû na‰i v˘pravu zpestfiil pfiede-
v‰ím Kafka a „Kavky”.

„Kdo je‰tû nemá depresi, teì ji mít
bude,” glosoval pan uãitel Vladimír
·enk˘fi situaci, kdyÏ jsme vcházeli do
dvefií muzea Franze Kafky. Ponuré in-
teriéry muzea jsou totiÏ vymalovány
tmavû ‰edou barvou a z rÛzn˘ch stran
k náv‰tûvníkÛm doléhají zvlá‰tní zvuky
z reproduktorÛ. Cestu za bliÏ‰ím pozná-
ním Franze Kafky a jeho Ïivota doplÀu-
jí ãernobílé fotografie, z nichÏ ponûkud
dûsivû pÛsobí ty, na kter˘ch je samotn˘
literát se sv˘m propalujícím pohledem.

Veseleji nám pak bylo v televizním
stfiedisku na Kavãích horách, kde nám ná‰
tfiídní uãitel RNDr. Pavel Henek domluvil

prohlídku celého areálu. JiÏ pfii ãekání na
paní prÛvodkyni Morávkovou, která nám
mûla podat v˘klad, jsme pozornû monito-
rovali okolí, zda neuvidíme nûjakou osob-
nost z televizní obrazovky. Podafiilo se
nám zahlédnout napfiíklad doktorku

Katefiinu Cajthamlovou, sportovního ko-
mentátora Michala Dusíka, moderátorku
Ester Janeãkovou a Marcelu Augustovou ãi
trojku z Kouzelné ‰kolky – Michala
Nesvadbu, Magdalenu Reifovou a Franti‰ka
zabaleného v igelitu.

Dvûma na‰im spoluÏákÛm se posléze
dokonce po‰tûstilo úãastnit se natáãení
pofiadu pro dûti TvMiniUni jako profe-
sionální sypaãi polystyrenového snûhu
na ‰taflích. Díl se snûhem od studentÛ
blanenského gymnázia se má pr˘ vysí-
lat na Mikulá‰e.

Díky ochotû vedoucího dramaturga
pana âestmíra FraÀka jsme se podívali
dokonce do budovy zpravodajství, kam
obvykle „obyãejn˘m smrtelníkÛm” není
pfiístup povolen. Prohlédli jsme si tfieba
velín, virtuální studio se zelen˘m plát-
nem a zjistili jsme, Ïe moderátofii zpráv
si opravdu v‰echna sdûlení nepamatují,
n˘brÏ vyuÏívají speciální ãtecí zafiízení.

KdyÏ jsme poslední den plni záÏitkÛ
a únavy Prahu opou‰tûli, z tváfií nûkte-
r˘ch spoluÏákÛ se kromû tû‰ení se na
vlastní postel dala vyãíst také kapka no-
stalgie. Pfiece jen to byl ná‰ poslední
‰kolní v˘let. Rozhodnû nám ho v‰ak pá-
ni uãitelé zajímavû naplánovali a v‰ich-
ni spoleãnû jsme si ho náramnû uÏili.

Text: Markéta ·tégnerová 4.B., 
Gymnázium Blansko

Foto: archiv ‰koly

ZaÏili jsme Kafku i „Kavky”

Studenti Gymnázia Blansko pomáhají pfii natáãení v âeské televizi. 

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

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

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

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

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

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

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

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

RAJBAS 2015
O víkendu 20. - 22. 11. 2015 probûh-

ne v Blansku 17. roãník festivalu filmÛ,
setkání a dobrodruÏství RAJBAS 2015.
Akce nabízí pestr˘ program, kter˘ ne-
zÛstává pouze za dvefimi sálÛ, ale ode-
hrává se i venku v pfiírodû. Bûhem tfií
dnÛ pln˘ch filmov˘ch projekcí, setkání
s outdoorov˘mi sportovci a cestovateli,

prezentací fotografií, koncertÛ a works-
hopÛ, je pfiíleÏitostí k úãasti na závo-
dech a soutûÏích nebo k náv‰tûvû jeskyÀ
Moravského krasu. Vystoupí více neÏ
pûtadvacet hostÛ mezi nimi napfi. Petr
Slavík, Jan Vlasák, Lenka Klicperová,
Daniel Orálek a dal‰í.
V‰e o programu na www.festivalrajbas.cz

Divadlo Kolárka 

17. 11. v 19. 00 hodin:  BUDE, autorská hra 
Divadlo Kolárka  Kollárova 8, Blansko, tel.: 607 117 564,  

e-mail: divadlo.kolarka@gmail.com www.divadlokolarka.cz

STRA·IDELNÁ ·KOLA

Z· Blansko, Erbenova 13 pfiipravila
pro dûti poslední den pfied podzimními
prázdninami jiÏ ponûkolikáté Cestu
stra‰idelnou ‰kolou. 

Jako povinná v˘bava byla pfiedepsa-
ná baterka a kdo chtûl, mohl pfiijít
v kost˘mu. Bûhem podveãera dûti hrá-
ly netradiãní hry v tûlocviãnû, dûlaly
hokusy – pokusy v ãarodûjné laborato-

fii, kdo chtûl, nûco si mohl v rukodûlné
dílnû vyrobit nebo se jít podívat „do ki-
na” na nûjak˘ filmeãek… ve sklepení
ãekala na nejodváÏnûj‰í stezka odva-
hy…  

V‰ichni pfiítomní si to uÏili a na nej-
lep‰í masky ãekalo po závûreãné disko-
téce vyhlá‰ení a pfiedání cen. 

Text a foto: RePo

ARCHA - NOVÁ KAVÁRNA

V Blansku na ulici Hybe‰ova 53a, ved-
le hlavní po‰ty byla v pondûlí 2. listopadu
slavnostnû otevfiena kavárna Archa.
Náv‰tûvníkÛm a milovníkÛm dobré kávy
ãi ãaje nabízí klidné, pfiíjemné, nekufiácké
prostfiedí, vhodné pro posezení s pfiáteli,
nebo jen zastavení se na dobrou kávu.
Prostory jsou bezbariérové, vhodné jak
pro vozíãkáfie, tak pro maminky s koãár-
ky. Pro ty, ktefií pfiijdou s dûtmi je pfiipra-
ven mal˘ dûtsk˘ koutek. Pro v‰echny 

hosty je k dispozici internetové wi-fi pfii-
pojení zdarma, coÏ z kavárny dûlá pfiíjem-
né místo k vyfiízení va‰ich pracovních 
záleÏitostí. Kavárna Archa vafií v˘bornou
kávu znaãky Illy, pro milovníky ãaje po-
dává konviãkov˘ ãaj exklusivní znaãky
Ronnefeldt. Peãe vlastní mouãníky a zá-
kusky. Dal‰í produkty z jejich nabídky jiÏ
musíte pfiijít objevit a ochutnat sami.

Text: Andrija Biliãiã
Foto: EliPoli

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 27. 11.
na námûstí Republiky od 15:00.

Pokraãování textu ze strany 1

MÛÏete pfiiblíÏit, co v‰e ãeká náv‰tûv-
níky?

Jedná se o dvoupodlaÏní objekt. V pfiíze-
mí budete seznámení s geologickou minu-
lostí, tedy v˘vojem Moravského krasu
a jeskynních systémÛ, a s dal‰ími tématy,
které souvisí s jeskynûmi. Napfiíklad pravû-
ké osídlení jeskyní, nebo poznatky o jejich
souãasn˘ch obyvatelích – netop˘rech. Tato
expozice je umístûna v potemnûl˘ch pro-
storách, které navozují atmosféru podzemí. 

Odtud vás toãité schodi‰tû pfiivede na
denní svûtlo, do souãasné pfiírody
Moravského krasu. Zde jiÏ velké proskle-
né plochy spojují expozici se skuteãnou
pfiírodou v okolí. Expozice v tomto podla-
Ïí má dva tématické okruhy. V prvním se
vûnujeme tomu, jak ãlovûk ovlivÀoval
a vyuÏíval krajinu Moravského krasu
a druh˘m je souãasná pfiíroda.  Krajinu,
její zajímavé rostliny a Ïivoãichy pfiedsta-
vujeme v ukázce 5 biotopÛ.

V obou podlaÏích je mnoÏství nejrÛz-
nûj‰ích animací, her a kvízÛ, ve kter˘ch si
náv‰tûvník mÛÏe ovûfiit své znalosti.

Pfiedpokládám, Ïe velk˘m magnetem

je moÏnost vybrat si v kinosále nûkter˘
z nabízen˘ch filmÛ.

Ano. V na‰em kinû si zájemci mohou
vybrat ze 6ti filmÛ, z nichÏ 3 jsou pohád-
ky. Kromû toho nûkolikrát dennû pfiinesou
pracovníci obecnû prospû‰né spoleãnosti,
která DÛm pfiírody provozuje, speciální
br˘le a pustí 3D film o Moravském krasu. 

Velmi mû zaujal panel zvan˘
Krasoprojekta, kter  ̆umoÏÀuje hostÛm vybrat,
jaké zmûny v Moravském krasu by poÏadova-
li. Po zmáãknutí tlaãítka napfi. „Rychlej‰í ce-
stování” se spustí animace, která mû pfie-
svûdãila, Ïe i ochrana Ïivotního prostfiedí se dá
propagovat jinak, neÏ nudn˘mi pouãkami a zá-
kazy. Krasoprojektu náv‰tûvníkÛm vfiele dopo-
ruãuji, urãitû se pobaví.

Takto zajímavû zpracovan˘ch rÛzn˘ch
témat najdou náv‰tûvníci jistû mnohem
víc, jejich v˘ãet by byl nad rámec tohoto
povídání. Mnoho dal‰ích informací, vãet-
nû aktuální otevírací doby a ceníku nabízí
webové stránky na adrese www.dumpri-
rody.cz/moravsky-kras, nebo se lze tele-
fonicky dotázat na ãísle 516 414 826.

Pane ·tefko, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

DÒM P¤ÍRODY MORAVSKÉHO KRASU
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V rámci projektu Do svûta, kter˘ financuje Jihomoravsk˘ krajsk˘ úfiad, probûhl na na‰í ‰kole projekt s názvem
S programem SolidWorks od teorie k praxi. Ke spolupráci na projektu byla oslovena Polytechnická prÛmyslová 
‰kola v Kirovsku. První ãást projektu probûhla ve dnech 20. - 26. záfií, kdy na‰i ‰kolu nav‰tívili studenti a uãitelé
z partnerské ‰koly. Po slavnostním zahájení a pfiivítání hostÛ vedením ‰koly byli studenti rozdûleni do pracovních
skupin, ve kter˘ch spoleãnû plnili zadané úkoly. Skupiny byly vÏdy rozdûleny tak, Ïe v kaÏdé byl zároveÀ ãesk˘ i rus-
k˘ student, takÏe pfii fie‰ení úkolÛ byla nutná komunikace v anglickém jazyce. 

První den bylo na programu spoleãné
fie‰ení tfií zadan˘ch úkolÛ v prostfiedí apli-
kace SolidWorks, kde v˘stupem ke kaÏdé-
mu úkolu byl prostorov˘ model tûlesa.
Jedním z v˘stupÛ bylo vytvofiení modelu
klíãenky se jménem Ïáka, která byla ná-
slednû vytisknuta na ‰kolní 3D tiskárnû.
Po dopoledním bloku spoleãné v˘uky by-
li hosté slavnostnû uvítáni také na radnici
mûsta paní starostkou Hanou Nedomovou
a potom následoval sportovní stmelovací
program. 

Následující den byla pro hosty
z Ruska naplánovaná odborná celodenní
exkurze ve  Stfiední technické ‰kole ve
Znojmû, kde bylo k vidûní moderní obrá-
bûcí centrum i tradiãní obrábûcí stroje.
U pfiíleÏitosti této náv‰tûvy si Ïáci také
prohlédli historické centrum mûsta. 

Ve stfiedu následoval opût v˘ukov˘ do-
polední blok, tentokrát v programování
v jazyce Visual Basic. V̆ sledkem t˘mové
práce byla aplikace Kalkulaãka, která po-
ãítala jednoduché matematické operace.
Po obûdû následovala odbornû technická
exkurze v boskovické firmû Lanik s.r.o.,
která se specializuje zejména na v˘robu
keramick˘ch filtrÛ pro odlitky. Bûhem své
dvacetileté existence se firma dostala aÏ
na ‰piãku ve své specializaci. Svoje v˘-
robky vyváÏí do celého svûta. PouÏité v˘-
robní technologie jsou unikátní a firma si
je samostatnû prÛbûÏnû vyvíjí a zdokona-
luje.

Pfiedposlední den pobytu byl pro ruské
i na‰e studenty pfiipraven poznávací v˘let za
krásami Moravského krasu. Samozfiejmou
souãástí byla prohlídka Punkevních jeskyní
a propasti Macocha. 

Závûreãn˘ den první ãásti projektu za-
ãal opût spoleãnou skupinovou prací, pfii
které Ïáci tvofiili plakáty a fotoknihy, kte-
ré pfiipomínaly prÛbûh celého t˘dne.

Dopolední blok byl zakonãen slavnostním
vyhlá‰ením v˘sledkÛ a zhodnocením celé-
ho projektu. Nejlep‰í t˘my byly odmûnû-
ny, ale v‰ichni si odnesli jako upomínku
na spoleãnû stráven˘ ãas vytisknuté klí-
ãenky, které si sami vymodelovali a kovo-
vou plaketu s logem ‰koly. 

Ve dnech 4. – 10. fiíjna probûhla druhá
ãást projektu,  kdy skupina na‰ich studen-
tÛ  odcestovala do Kirovska. Tentokrát 
byly sestaveny dvû smí‰ené pracovní sku-
piny a v prÛbûhu tfií dnÛ fie‰ily praktické 
úkoly, které na sebe funkãnû navazovaly.

První den, po slavnostním zahájení, tvo-
fiilo hlavní pracovní náplÀ kaÏdé skupiny
propojení tfií poãítaãÛ do lokální sítû po-
mocí optick˘ch a metalick˘ch UTP kabelÛ.
Dále museli Ïáci vytvofiit strukturované 
síÈové pfiipojení pomocí tûchto kabelÛ

a odpovídajících aktivních síÈov˘ch prvkÛ,
které mûli k dispozici. Nejvíc na‰e studen-
ty zaujala moÏnost vyzkou‰et si svafiování
optick˘ch kabelÛ. Po ukonãení pracovního
programu byla pro ãeské studenty pfiipra-
vena exkurze do pevnosti Orje‰ok, která je
úzce spojena s historií této oblasti.

Úterním úkolem pro obû skupiny bylo
konfigurování pfiipojen˘ch síÈov˘ch zafiíze-
ní, nastavení sluÏeb na serveru a provedení
konfigurace síÈov˘ch sluÏeb u klientsk˘ch
stanic. Zatímco ru‰tí studenti provádí tyto
operace bûÏnû, na‰i Ïáci mûli jedineãnou
moÏnost vyzkou‰et si v praxi teoretické 
poznatky získané ve v˘uce. Po vyfie‰ení za-
dan˘ch pracovních úkolÛ byla na odpoled-
ním programu exkurze v lodûnici Pella,
která se specializuje na v˘robu remorkérÛ,
záchranáfisk˘ch lodí i ledoborcÛ.

(http://www.pellaship.ru/). Exkurzi vedl
hlavní inÏen˘r lodûnice, kter˘ nám ukázal
kompletní v˘robní proces stavby lodí od
základní pfiípravy materiálu, pfies kon-
strukci trupu a paluby, montáÏe vybavení
a elektroinstalace aÏ po finální povrchové
úpravy. Po zhlédnutí jednotliv˘ch ãástí
v˘robního procesu si Ïáci detailnû pro-
hlédli koneãnou podobu jedné ze záchra-
náfisk˘ch lodí, kterou si mohli projít od
strojovny po kapitánsk˘ mÛstek.

Souãástí stfiedeãního dopoledního pra-
covního bloku bylo programování klient-
sk˘ch databázov˘ch aplikací pro anal˘zu
dat naãítan˘ch ze zkonstruovaného serve-
ru. KaÏd˘ pracovní úkol zadan˘ bûhem 
uplynul˘ch tfií dnÛ byl obodován a po
skonãení tfietího pracovního dne byly bo-
dy seãteny a následovalo slavnostní vyhlá-
‰ení vítûzÛ. Aãkoliv byl v˘sledek souãtu
bodÛ tûsn˘, vítûzi se nakonec stali v‰ichni
úãastníci projektu, jehoÏ úãelem bylo ne-
jen zvládnout zadané praktické úkoly, ale
pfiedev‰ím rozvíjet spolupráci a vzájem-
nou komunikaci.

Poslední dva dny pobytu byla pro ãeské
studenty pfiipravena prohlídka Petrohradu,
náv‰tûva ErmitáÏe a prohlídka Carského
Sela - letní rezidence rusk˘ch carÛ.

Pro v‰echny zúãastnûné byla vzájemná
spolupráce pfiínosná a inspirativní.
Studenti si nejen prohloubili své technické
znalosti a také jazykové a komunikaãní
dovednosti, ale zároveÀ mûli moÏnost po-
znat nûkteré kulturní a pfiírodní památky
i spoleãenské zvyklosti obou zemí. ¤edi-
telé ‰kol, pan Alexandr Michajloviã
Tolpygo i pan Pavel Vlach, vyjádfiili na-
dûji, Ïe se vzájemná spolupráce bude
úspû‰nû rozvíjet i do budoucna.

Text: Mgr. Pavlína ·merdová, 
Ing. Jifií Hlaváãek

Foto: Ing. Jifií Hlaváãek

Mezinárodní projekt VO· a S· Boskovice

Studenti a uãitelé pfied Polytechnickou prÛmyslovou ‰kolou v Kirovsku.
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Boskovice a okolí

Zní to neuvûfiitelnû, ale je tomu tak.
Hnutí Na vlastních nohou – StonoÏka le-
tos v ãervnu zavr‰ilo 25. rok své ãinnosti. 

KdyÏ v roce 1990 paní Bûla Gran
Jensen mrzla pfied obchodními domy
v Oslo a nabízela kolemjdoucím obrázky,
které namalovaly ãeské dûti, doufala, Ïe se
jí podafií vydûlat alespoÀ tolik, aby mohla
pomoci jedné ortopedické nemocnici na
Karlovû námûstí v Praze.

Sama o tom fiíká: „Norové si rychle
v‰imli toho, Ïe nûkde existují dûti a uãite-
lé, ktefií jenom nenatahují ruku a prosí
o almuÏnu, ale Ïe dûlají nûco, aby pomoh-
li tam, kde je potfieba.”

Ani ji, ani nikoho jiného nemohlo na-
padnout, Ïe je to zaãátek 25leté cesty a Ïe
to poznamená Ïivoty tisícÛ dûtí.

Postupnû se k její v˘zvû malovat vánoãní
pfiání a jejich prodejem ve svûtû pomáhat po-
tfiebn˘m pfiidávaly dal‰í a dal‰í ‰koly. Mezi
nimi i Z· Boskovice – Zelená na nám. 9.
kvûtna. Tehdy uãitelka v˘tvarné v˘chovy,
dnes dÛchodkynû, Marie Ry‰avá, byla se
sv˘mi Ïáky pfiítomna slavnostnímu oka-

mÏiku, kdy paní Bûla pfiijela
do boskovické léãebny pohy-
bov˘ch poruch pfiedat drah˘
pfiístroj, na kter˘ by dûti ne-
b˘t StonoÏky je‰tû léta ãeka-
ly. Pfiístroj dnes jiÏ neslouÏí,
ale pomohl mnoh˘m a vdûã-
nost pracovníkÛ léãebny
a hlavnû rodiãÛ dûtí trvá.

A protoÏe ãas rychle utíká,
je tfieba nejen dál pomáhat,
ale také se obãas zastavit
a podûkovat v‰em, ktefií ve
svém nad‰ení neustali. Proto
se v pondûlí 21. záfií 2015,
kdy se pfiipomíná Svûtov˘
den míru, se‰li ve Zvíkovci
uãitelé, patroni, vojáci AâR

a pfiíznivci hnutí.  Byly mezi nimi i uãitel-
ky Z· Boskovice, které navázaly na svou
pfiedchÛdkyni a jsou pochodnûmi na cestû
sv˘m kolegÛm, Markéta Pospi‰ilíková
a Jana Svobodová, která patfiila k ocenû-
n˘m, jimÏ Dominik kardinál Duka, za 
úãasti politick˘ch, církevních a armádních
ãinitelÛ, pfiedal diplom za obûtavou práci
pro hnutí. Paní Bûla spolu s generálem
Josefem ·íbou podûkovali nejen uãitelÛm,
ale v‰em lidem, ktefií hnutí po celou dobu
podporují. AÈ uÏ jsou to umûlci, sportovci,
novináfii, fieditelé ‰kol, ale hlavnû úÏasné
stonoÏkové dûti se sv˘mi rodiãi.   

StonoÏkové narozeniny obohatily sv˘m
zpûvem ãesk˘ch lidov˘ch písniãek dívky
z místního Domova Zvíkovecká kytiãka, v je-
hoÏ areálu pak probûhla zahradní slavnost. 

V jejím závûru se pfiítomní shodli, Ïe je
sice krásné se takto potkávat a scházet, ale
vÛbec nejlep‰í by bylo, kdyby stonoÏkové
pomoci jiÏ nebylo nikde tfieba.

Text: Jana Svobodová
Foto: Markéta Pospi‰ilíková

Z· Boskovice, nám. 9. kvûtna

StonoÏka slavila 
ãtvrtstoletí

Za pfiíznivého, ale uÏ podzimního po-
ãasí se uskuteãnil rybáfisk˘ den na rybní-
ce v obci Such˘. SoutûÏní den, pro mladé
rybáfie pfiipravilo v pátek 9. 10. 2015
Stfiedisko volného ãasu Boskovice ve
spolupráci s MO MRS Boskovice. Ve
sportovním rybolovu se na 1. místû umís-

til Petr Papou‰ek se 113 
body. Jako 2. vystoupil na
bednu Jan Pfiichystal se 104
body. Na 3. Pfiíãku dosáhl
David Stejskal s poãtem 76
bodÛ. Jan Pfiichystal zároveÀ
ulovil nejvût‰í rybu kapra 40
cm. Pro rybáfie zaãáteãníky
byla pfiipravena soutûÏ v po-
znávání ryb. Zajímavou 
novinkou byla soutûÏ v na-
hazování na terã. V této dis-
ciplínû si vedl nejlépe Karel
·krabal. Následoval ho
Matyá‰ Pfiichystal. Tfietím

nejúspû‰nûj‰ím se stal Vojtûch Charvát.
V‰ichni úãastníci si odnesli ceny. Do ry-
báfiského dne je vûnovalo SVâ
Boskovice, MO MRS Boskovice a pfiede-
v‰ím rybáfiské potfieby NA HÁâKU –
Miroslava KfiíÏe.

Text a foto: Vladimír ·evãík

V nedûli 25. 10. 2015
Autocrosov˘ klub Boskovice
pofiádal dal‰í a zároveÀ po-
slední závody této sezóny ne-
daleko Boskovic, v Chrudi-
chromské rokli. Diváci pfii‰li
závodníky podpofiit v oprav-
du velké mífie. ZávodÛ se 
zúãastnilo pro nás rekordních
asi padesát aut. CoÏ bylo 
zase o deset aut více, neÏ mi-
nulé závody. Jsme rádi, Ïe se
o na‰em klubu dovídá více
a více závodníkÛ a jezdí zá-
vodit i z jin˘ch ãástí republi-
ky, neÏ jen z na‰eho okolí.
Tím, Ïe k nám zavítá více závodníkÛ, je
pro nás i diváky pfiínosné v tom, Ïe je
v kaÏdé kategorii dostatek aut a pak jsou
celé závody zajímavûj‰í a napínavûj‰í. 

Závodilo se celkovû v pûti kategoriích.
V kategorii do 1200 ccm upravené, vyhrál
závod Tomá‰ek Jakub, jako druhá byla ·i-
kulová Ivana a na tfietím místû dojel do cí-
le Dokoupil Tomá‰.  V kategorii do 1200
ccm bez úprav, vyhrál Klíã Vlastimil
mlad‰í, jako druh˘ Klíã Andrej, na tfietím
místû Filgas Roman. V kategorii do 1400

ccm, vyhrál Vondál Daniel, na druhém
místû skonãil ·ikula Zdenûk a jako tfietí
TÛma Pavel. V dal‰í kategorii a to auta bez
úprav do 1400 ccm, zvítûzil Borovan
Filip, na druhém místû dojel Klíã
Vlastimil mlad‰í a tfietí byl Klíã Vlastimil
star‰í. V kategorii aut bez úprav do 1600
ccm byl jako první v cíly Eminger Petr, ja-
ko druh˘ Kropáã Miroslav a jako tfietí
Havel Tomá‰. V‰em vítûzÛm gratulujeme
a tû‰íme se na sezónu 2016. 

Text: Ivana ·ikulová
Foto: Michal Poláãek

Dne 21. 12. 2015 budou slosovány v‰echny úãtenky nad 150 Kã z lázní vhoze-
né do pfiipravené krabice a opatfiené jménem, pfiíjmením, telefonem a bydli‰tûm.

Autocross burácel v Chrudichromské
rokli, naposled v sezónû 2015

RYBÁ¤SK¯ DEN

Mladí rybáfii se sv˘mi cenami.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 29. 11
na Masarykovû námûstí od 16:00
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V minulosti jsme ãtenáfiÛm pfied-
stavili skupinu Anonymních alkoho-
likÛ, která pÛsobí celorepublikovû
a jejímÏ cílem je podpofiit ty, ktefií
chtûjí zpfietrhat své okovy s alkoho-
lem spojené. Dnes zvefiejÀujeme
dal‰í ze zpovûdí alkoholika, kter˘
svoji cestu bez alkoholu jiÏ na‰el. 

Alkoholikem jsem se nikdy stát ne-
chtûl. Dodnes si pfiesnû pamatuji, jak
jsem s alkoholem zaãínal, jak dospûle
se cítil, jak jsem si uÏíval prvních opo-
jení, ale jak zle mi od poãátku b˘valo.
A právû nûkde tady, zejména pak na
vysoké ‰kole, se to narodilo.

Pfiesn˘ ãas, kdy jsem si alkoho-
lem zakládal na problém, si zkrátka
nepamatuji. Ale o to více si uvûdo-
muji, kolik starostí jsem si jím zpÛ-
sobil. Nehledû na to, Ïe kdykoliv
jsem se jen trochu napil, uÏ jsem ne-
mûl vÛbec sílu pfiestat, jedinou mojí
my‰lenkou bylo to, Ïe se chci napít
zase, Ïe se chci opít. CoÏ se mnû na-
konec vÏdycky dokonale podafiilo.

Postupem ãasu jsem celou svoji
Ïivotní cestu alkoholu plnû podfiídil.
V‰echny v˘lety, kter˘ch jsem byl 
ochoten se zúãastnit, musely b˘t na
alkohol napojeny jako pupeãní ‰ÀÛ-
rou. Îádná oslava se bez alkoholu
neobe‰la. Pil jsem jak oficiálnû, pro-
toÏe jsem mûl v lednici vÏdycky do-
statek vína, tak i neoficiálnû, kdyÏ
jsem si obãas nûkde schoval vodku,
abych si mohl úroveÀ své hladiny ur-
ãovat sám. Mnohokrát se mi stalo, Ïe
jsem trochu ochutnal alkohol i sv˘ch
kamarádÛ, napfiíklad slivovici, a poté
jsem uÏ ji musel celou dopít, vût‰i-
nou velmi rychle, bez ohledu na ná-
sledky, které se pochopitelnû velmi
záhy dostavily.

Kolik dÛleÏit˘ch vûcí jsem si v Ïi-
votû díky alkoholu pokazil, kolik lidí
jsem pouráÏel. Dlouho mnû v‰ak 
trvalo, neÏ jsem pochopil, Ïe zkrátka

problém s alkoholem mám a je‰tû dé-
le neÏ jsem se rozhodl mu pfiestat na-
slouchat. Ze zaãátku jsem se snaÏil
o kontrolované pití. To mû v‰ak
vÏdycky po nûjaké dobû opustilo,
protoÏe jsem se cítit jako vítûz v sou-
boji s ním a znovu mu podlehl. Pak
jsem nûjakou dobu nepil s tím, Ïe se
k tomu po urãité dobû opût vrátím,
po návratu jsem ale pil je‰tû více neÏ
dfiív. Neosvûdãilo se mi ani urãení
data posledního napití, protoÏe do té
doby jsem pil, jako bych mûl umfiít
a potom jsem to vydrÏel tfieba pouze
nûkolik dní.

Nakonec se jedinou moÏností 
ukázalo zaãít Ïít stfiízliv˘m Ïivotem,
k ãemuÏ jsem se uch˘lil z velikého
zoufalství, kdyÏ uÏ to vypadalo, Ïe
bych mohl v‰echno ztratit. Vyhledal
jsem skupinu AA a zaãal ji pravidel-
nû nav‰tûvovat. Poznal jsem lidi, kte-
fií na tom byli velmi podobnû jako já,
jejichÏ Ïivotní pfiíbûh byl velice po-
dobn˘ tomu mému. A z jejich tváfií
a slov jsem jednoznaãnû vyãetl, Ïe
b˘t stfiízliv˘ je obrovsk˘m darem.
Vypl˘valo mi to i z pfiíbûhÛ, které
jsem na setkáních sly‰el, ãím v‰ím si
tito lidé museli projít, co v‰echno
ztratili a jak jim Ïivot bez alkoholu 
otevfiel nejen mysl, ale prakticky
i cel˘ svût. Mezi nimi jsem poznal,
Ïe nejsem zkaÏen˘ ãlovûk.

A také jsem s nimi pochopil, Ïe
Ïít bez alkoholu lze. ProtoÏe jsem
v‰ak alkoholik, vím, Ïe riziko k ná-
vratu je velké, Ïe v‰e mÛÏe skonãit
po vypití jediné skleniãky. A jak my
fiíkáme, proto se jí pro dne‰ek vyhnu.
Nevím, zda tomu tak bude i zítra, po-
zítfií, ale dnes ano! ¤íkám si to kaÏdé
ráno a funguje to. ChuÈ na alkohol mi
postupnû odeznûla, zaãal jsem mys-
let na jiné vûci. 

UÏ více neÏ rok si takto uÏívám
stfiízlivého Ïivota. Zjistil jsem, jak je
Ïivot krásn˘, kolik vûcí se v nûm dá

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

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 
mítinky: stfieda od 17.30 
internetové stránky skupiny: 
http://skupina-aa-promena.webnode.cz/ 

Anonymní alkoholici v blízkém okolí: 
Svitavy – skupina AA
Petr: 775 187 155
Pavel:  605 152 424 
aa.svitavy@seznam.cz 
mítinky: úter˘ od 17:30 Poliãská 3 

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.   Foto: RePo

proÏít, jak ‰Èastn˘ koneãnû jsem. UÏ
nemusím pít, abych získal energii,
kterou jsem alkoholem ztrácel, uÏ ji
prostû mám. Moji blízcí se o mû mo-
hou opfiít, jejich Ïivot mû zajímá,
jsem ‰Èastn˘, kdyÏ jim mohu udûlat
radost. A kolik nov˘ch vûcí jsem za-
ãal. A kolik zajímav˘ch knih jsem
pfieãetl, kolik zajímav˘ch lidí poznal.
UÏ zase vím, Ïe stojí za to Ïít, jak
nutné je uÏívat si okamÏikÛ ‰tûstí i
okamÏikÛ v‰edních.

Návrat k alkoholu nemohu nikdy
stoprocentnû vylouãit, bylo by ale
chybou spadnout zase na zaãátek
a pfiijít o v‰echno to krásné, co jsem
díky stfiízlivosti nalezl. Nehledû na
to, Ïe bych se k ní uÏ nemusel ani ni-
kdy vrátit…

Martin
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Perníková chaloupka byla 
„jako z pohádky”.

V Letovicích poãátkem 20. století stá-
vala na tehdej‰ím Podkostelním námûstí
cukrárna Franti‰ka Freitaga, kter˘ se zab˘-
val perníkáfistvím a voskafistvím. V roce
1925 dal letovick˘ akademick˘ malífi Jan
Danûk této budovû podobu perníkové cha-
loupky, kdyÏ ji vyzdobil  lidov˘mi motivy,
jeÏibabou a dívkami v ãeskoslovensk˘ch
krojích, nabízejících FreitagÛv perník.
Tuto sgrafitovou prÛãelní malbu vytvofiil
Jan Danûk v duchu tzv. ãeskoslovenské-
ho ornamentu. Tento trend souvisel se
snahami vytvofiit jak˘si univerzální lido-
v˘ motiv, kter˘ by reprezentoval nedávno
vzniklou âeskoslovenskou republiku.
Cukrárna mûla velk˘ vûhlas po celém ‰i-
rokém okolí a svojí v˘zdobou lákala
k náv‰tûvû a nákupu hlavnû dûti. ProtoÏe
kdo by si nechtûl koupit perník pfiímo
u jeÏibaby v perníkové chaloupce. V prÛ-
bûhu let jak chaloupka, tak i fasáda
zchátrala a její majitel místo ní postavil
novou poschoìovou budovu s modernû

zafiízenou cukrárnou s posezením a v˘-
robnou cukráfiského zboÏí.

Marná sláva, i kdyÏ ‰el s dobou, kouzlo
perníkové chaloupky nenávratnû zmizelo.

Text: Karel Synek
Foto: archiv K. Synka

O Perníkové chaloupce 

Îáci Masarykovy stfiední ‰ko-
ly Letovice podnikli zajímavou
exkurzi do Jaderné elektrárny
Dukovany, Pfieãerpávací vodní
elektrárny Dale‰ice a Památníku
Bible kralické. 

KdyÏ jsme dorazili na místo,
ãekal nás nev‰ední záÏitek. Pfii
vstupu do prostor infocentra JE
Dukovany zaznûl naléhav˘ tón
sirény. Dom˘‰livû jsme si mys-
leli, Ïe se tak dûje kvÛli nám, 
jako cizí osoby v prostoru, ale
nebylo tomu tak. Probíhal cviã-
n˘ poplach. Tak jsme prchali 
jako v‰ichni ostatní do krytu
a jako bonus jsme se seznámili
s tímto ménû nav‰tûvovan˘m
prostfiedím. Nûktefií si oblékli
i ochrann˘ oblek proti zamofiení. Poté
jsme procházeli infocentrem elektrárny
a pfii prohlíÏení modelÛ jsme sly‰eli v˘-
klad o pouÏití paliva, nakládání s energi-
emi a dal‰ími moÏnostmi pfiepracování
s dÛrazem na bezpeãnost a o mezinárod-
ní spolupráci.

K JE Dukovany patfií i PVE Dale‰ice,
která pfiispívá k zabezpeãení chladící vody
pro JE Dukovany. Dozvûdûli jsme se, Ïe
vodní dílo Dale‰ice sestává ze dvou nádr-
Ïí, hlavní nádrÏ se sypanou hrází je nej-
vy‰‰í sypanou hrází v âeské republice, 

její v˘‰ka je 100 metrÛ, délka pfies údolí
více neÏ 300 m a ve sv˘ch základech 
dosahuje ‰ífika hráze rovnûÏ 300 m.

Na zpáteãní cestû jsme na chvíli za-
kotvili v pÛvabné obci Kralice, která je
neodmyslitelnû spjata s pokladem âeské 
republiky – Biblí kralickou ti‰tûnou
v tajné bratrské tiskárnû tehdy umístûné
ve stfiedovûké tvrzi. 

Celou exkurzi vnímáme jako pfiínosn˘
a bohat˘ doplnûk v˘uky.

Text: Pavla Bojdová, Sára Davidová
Foto: archiv ‰koly

Zajímavá exkurze 

Ole‰nick˘ kvítek

V sobotu 31. 10. se v kulturním domû
v Ole‰nici na Moravû odehrála soutûÏní
pfiehlídka dûtsk˘ch kapel. Dûtské kapely
ve vûku do 20 let soutûÏily o dvû ceny -
o to, kdo vyhraje cenu porotní, rozhodo-
vali peãlivû vybraní odborní porotci
Ladislav „Pupek” Chromeãek (zakládající
ãlen skupiny Kamelot), Roman „Yetty”
Kobler (frontman skupiny Morãata na útû-
ku), Karel Kuba (uãitel ZU· Letovice)
a za T. O. Zmijáci Milan Mistr a David
Ostr˘. O divácké cenû rozhodovali pfií-
tomní náv‰tûvníci, ktefií vhazovali kon-
trolní útrÏky do hlasovacích sklenic.
Cel˘m odpolednem provedl Kuba
Slavíãek, kter˘ mimo Ole‰nick˘ kvítek
moderuje také Ole‰nickou kytku.

Pfiehlídky se zúãastnily ãtyfii skupiny:
PruÏiny, Je‰tûrky, âiperky a Mot˘lí )D(e-
fekt, které v rámci svého vystoupení mûli
moÏnost zahrát pût písní – autorsk˘ch ne-
bo písní pfievzat˘ch od jin˘ch interpretÛ. 

Jeden z nejemotivnûj‰ích okamÏikÛ od-
poledne byl, kdyÏ se skupinou Je‰tûrky
vystoupila teprve dvouletá Eli‰ka TûÏká,

která si od divákÛ, za svÛj pûveck˘ v˘kon,
vyslouÏila obrovsk˘ potlesk. 

I pfies nesmírnou kvalitu v‰ech kapel vítû-
zové mohli b˘t pouze dva. Hned na prvním
roãníku Ole‰nického kvítku v‰ak do‰lo k situ-
aci, kdy jak cenu diváckou, tak cenu porotní
získala skupina PruÏiny, ve sloÏení Katefiina
Krajíãková, Eli‰ka Aubrechtová, David Liber
a Jifií Krajíãek, která se tím stala absolutním
vítûzem celé soutûÏní pfiehlídky a vystoupí ja-
ko soutûÏící na 31. roãníku Ole‰nické kytky
a jako host na druhém roãníku Ole‰nického
kvítku. PruÏiny si také odvezly dvû krásné
so‰ky, které vûnoval Ing. Václav Prajs. Václav
Prajs také v˘‰e zmínûné Eli‰ce TûÏké vûnoval
na památku na její první velké vystoupení dva
obrazy z vlastní tvorby.

Celá akce by nemohla vzniknout bez cen-
né podpory sponzorÛ Agroservis Sedláãek,
pana Ing. Jana Stránského, pana Ing.
Ondfieje Homolky, VSP Group Ole‰nice,
Tiskárna Bûlehrádek Letovice, fieznictví
Franti‰ek ·utera a mûsta Ole‰nice.

Text: Tereza Dfievová 
Foto: Barbora TvrdoÀová

Vítûzná skupina PruÏiny.

Francúzska komédia 

Roberta Thomasa

Mandarínková 
izba

Maro‰ Kramár, Pavol Topoºsk˘,
Zuzana Tluãková 

a Bibiana Ondrejková
MKS Letovice / Kulturní dÛm

PONDùLÍ 23. LISTOPADU
2015 V 19.00 HOD

Vstupné: 
pfiedprodej 200 Kã / na místû 250 Kã

Pfiedprodej vstupenek: 
MKS Letovice, Nová 71/1, 

tel.: 516 474 422, 
mob.: 739 396 535, 

info@mks-letovice.cz

VÁNOâNÍ 
KONCERT
Hana a Petr Ulrychovi

JAVORY

SOBOTA 12. PROSINCE 2015 
V 19.00 HOD

Vstupné: 
pfiedprodej 200 Kã / na místû 240 Kã

Pfiedprodej vstupenek: 
MKS Letovice, Nová 71/1, 

tel.: 516 474 422, mob.: 739 396 535

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 29. 11.
na Masarykovû námûstí od 16:00.
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A právû v duchu této tradice se
u nás v âerné Hofie konala jiÏ devá-
t˘m rokem lampiónová slavnost.
OheÀ je symbolem svûtla, tepla a
ãistoty, a proto má symbolicky své
místo i v na‰em prÛvodu. Îáci zá-
kladní ‰koly povaÏují za ãest, kdyÏ
mohou nést zapálenou louã v jeho 
ãele. PrÛvod se jako pestrobarevn˘
svûtélkující had proplétal ulicemi, aÏ
koneãnû dospûl ke svému cíli. Louãe
i svûtla pohasly a fotbalové hfii‰tû se
rázem promûnilo na svícemi oblemo-
vané jevi‰tû, po kterém se prohánûl
ohniv˘ kÛÀ s jezdcem a k potû‰ení
v‰ech dûtí i dospûl˘ch zde probíhala
ohÀová show, tentokrát ve westerno-
vém duchu nápaditû propojeném s ro-
mantick˘m tancem ohniv˘ch vûjífiÛ.
Po programu, o kter˘ se postarala

skupina ·tvanci, následovala volná zá-
bava a obãerstvení. Pofiadatelé akce,
kter˘mi byly Základní ‰kola âerná
Hora, Mûstys âerná Hora, SDH
a Fotbalov˘ klub âerná Hora, dûkují
v‰em, ktefií pfiispûli jak˘mkoliv zpÛso-
bem k bezproblémovému prÛbûhu akce
a pfiedev‰ím hlavnímu sponzoru slav-
nosti, kter˘m byl Pivovar âerná Hora. 

A co lze fiíci závûrem? Dûkujeme
v‰em ãernohorsk˘m obãanÛm za to,
Ïe si tuto tradiãní akci nenechali 
ujít a pfii‰li spoleãnû se sv˘mi dûtmi
podpofiit tradiãní podzimní akci, jeÏ
byla oslavou ohnû a svûtla, které
bychom mûli rozsvítit nejen ve
sv˘ch pfiíbytcích, ale pfiedev‰ím
v na‰ich srdcích.                             

Za organizátory Jana Kubelková
Foto: Jifií Bernard

V pátek 2. fiíjna si absolventi oboru
Stavebnictví Masarykovy stfiední ‰koly
Letovice mohli zavzpomínat na stfiedo-
‰kolská léta a vrátit se zpátky do ‰kolních
lavic. Po slavnostním zahájení celého
dne se b˘valí Ïáci roze‰li do tfiíd, kde si
opût vyzkou‰eli kreslení na r˘sovacích
prknech, zopakovali si znalosti z dûjin
architektury, spoãítali pfiíklad ze stavební
mechaniky, zamûfiili terén teodolitem 
anebo provedli zkou‰ku materiálu ve sta-
vební laboratofii.

Po ‰kolním obûdû následovala 
prohlídka ‰koly a to pfiedev‰ím od-
born˘ch dílen, hodina tûlocviku
a promítání fotek ze ‰kolních akcí do-
provázené povídáním si o souãasn˘ch
zamûstnáních absolventÛ, vystudova-
n˘ch a studovan˘ch ‰kolách a Ïivotû
celkovû. Tato velmi pfiíjemná debata
se souãasn˘mi, ale i b˘val˘mi uãiteli
následnû pokraãovala v restauraci Na
koupali‰ti, kde cel˘ den konãil.

AbsolventÛ se se‰lo celkem ‰edesát

‰est a tento poãet svûdãí o tom, Ïe na 
na‰i ‰kolu a zde proÏitá léta hezky vzpo-
mínají a rádi se za námi vrací. 

Ing. Hana Dostálová 
uãitelka stavebních oborÛ 

Masarykovy stfiední ‰koly Letovice

Podzimní slavnost v âerné Hofie

Sraz letovsk˘ch stavafiÛ 2015 aneb „Zpátky do ‰kolních lavic”

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 872/23,
Blansko (budova b˘valého sídla âSAD

naproti restauraci U Golema)
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Pronájem bytov˘ch a nebytov˘ch prostor 
v novû zrekonstruované budovû v Blansku, 
ul. Komenského (pokoje, byty, komerãní 

prostory). Parkovací stání ve dvofie. Více info 
u makléfie nebo na www.realitymajerova.cz.

K nastûhování od ledna 2016. 

Prodej fiadového patrového RD 6+2, 178 m2,
s vjezdem a men‰í zahrádkou, po ãást. rekon-
strukci, v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info

v RK. Cena 2.900.000 Kã + provize RK. 

JiÏ podeváté se letos ãernohorské námûstí rozzáfiilo mnoha barvami a kupodivu to nebylo zásluhou pouliãních lamp. V podveãer 27. fiíj-
na se uskuteãnila dal‰í z mnoha svût˘lkov˘ch slavností, které jsou kaÏd˘m rokem oslavou svûtla a vzpomínkou dávn˘ch keltsk˘ch tradic.
Obvykle si totiÏ lidé myslí, Ïe svátek halloween pochází z USA. Ale opak je pravdou. Halloween jako takov˘ je pouze pokraãováním dávn˘ch
„ohÀov˘ch oslav”, které kdysi nesly název Samhain a mají svÛj pÛvod v Evropû. 

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

Nabízíme pracovní pozice:
T¤ÍDIâKA TEXTILU
• jednosmûnn˘ provoz 

MANIPULAâNÍ DùLNÍK
(VZV V¯HODOU)

• jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO

T
e
x
t
i
l
E
c
o
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Den pro ÏenyBoj za zdravá prsa
KDY?

23. listopadu 2015 od 7.30 do 17.30 hodin

KDE?
Na radiodiagnostickém oddûlení Nemoc-
nice Blansko, které je akreditované pro
mamární screening.

PRO KOHO?
V âR hradí zdravotní poji‰Èovny preven-
tivní vy‰etfiení prsu Ïenám od 45 let vûku.
Akce v Nemocnici Blansko je proto
zamûfiena na Ïeny pod touto vûko-

vou hranicí, tj. do 44 let.
PROâ?

V âeské Republice je kaÏdoroãnû dia-
gnostikováno více neÏ 6 000 nov˘ch
pfiípadÛ onemocnûní, dva tisíce Ïen
s touto diagnózou roãnû zemfie. 
Karcinom prsu je na prvním místû me-
zi pfiíãinami úmrtí ve vûkové kategorii
20 - 54 let! Karcinom prsu je pfiitom
dobfie léãiteln˘ (aÏ 92 % pacientek) -
pokud je v‰ak nádor odhalen vãas.

JAK BUDE AKCE PROBÍHAT?
Na vy‰etfiení se nebude objednávat.
Pfiedem je nutno zajistit si na tel. ã.
800 180 880 poukázku AVON, kte-
rou Liga proti rakovinû pfiispívá na
preventivní vy‰etfiení prsu ãástkou
200 Kã. Rozdíl mezi hodnotu pouka-
zu a skuteãnou cenou provedeného
vy‰etfiení hradí Nemocnice Blansko,
tzn. Ïe vy‰etfiení bude pro Ïeny zcela
bezplatné.

Po vyplnûní základního dotazníku 
bude dle indikace lékafiek provedeno
ultrazvukové nebo mamografické vy-
‰etfiení (pfiípadnû kombinace obojího).
Po ukonãení vy‰etfiení obdrÏí Ïeny ti‰tû-
n˘ v˘sledek s pfiípadn˘m doporuãením. 
Od 10 – 14 hodin bude moÏná konzul-
tace v mamární poradnû (oddûlení jed-
nodenní péãe) – prim. Krejsta.
Prvnû vy‰etfiené Ïeny obdrÏí instruk-
táÏní DVD k samovy‰etfiení prsou.
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Byli jsme u toho!

Do‰lo k vzácnému úkazu – úplnému zat-
mûní Mûsíce, jeÏ bylo moÏné sledovat ve
v‰ech jeho fázích po celou jeho dobu, tedy
asi kolem ãtyfi hodin. Tento jev je v takovém
rozsahu viditeln˘ jen velmi zfiídla a jednou
za nûkolik desítek let. Proto stojí za to
ukrást pár hodin spánku a osobnû jej zhléd-
nout.

Amatérsk˘ pozorovatel Ing. Pavel
Kopeck˘, Ph. D. téÏ nelitoval probdûlé noci
a vyrazil se na vyjímeãn˘ úkaz podívat as-
tronomick˘m dalekohledem. V Boskovicích
je totiÏ malá hvûzdárna skrytá za typick˘m
ozubením místní Základní umûlecké ‰koly
jíÏ má tento  odborník a uãitel místního
gymnázia dlouhá léta ve své péãi. Jinak tato
pozorovatelna spadá pod Kulturní zafiízení
mûsta.

I já jsem se vydal ztichl˘m noãním mûs-
tem, abych na vlastní oãi vidûl toto skvûlé
divadlo. Cestu z domova ozafioval velk˘
Mûsíc, pouliãní lampy tvofiily stra‰idelné
stíny, v dálce se obãas ozvalo ‰tûkání psa.
Málokdy má ãlovûk moÏnost vidût svoje
mûsto pohrouÏené do spánku v tuto pozdní
noãní hodinu.

âím víc jsme se blíÏili ke ‰kole, tím více
se obloha zaãala pokr˘vat mraky, jeÏ nevûs-
tily nic dobrého. I pfies to jsme opatrnû 
odsunuli stfiechu a ãekali, zda se na nás 
usmûje ‰tûstí. Usmálo se, tak jsme vidûli 

postupující zemsk˘ stín pfies mûsíãní ko-
touã. Ne nadlouho, jakmile mûlo pfiijít vyvr-
cholení, kdy se cel˘ Mûsíc mûl schovat do
stínu Zemû a zãervenat, schoval se, ale za
husté mraky. A to na dost dlouho. Ing. Pavel
Kopeck˘ sebûhl dolÛ do tepla k poãítaãi 
zjistit situaci. Po chvíli se vrátil a prohlásil 
vítûzoslavnû: „Za pÛl hodiny se obloha vy-
ãistí, musíme vydrÏet.” Já jsem tomu moc
nevûfiil, ale mlãky jsem souhlasil. Je to pfie-
ce odborník, tak má pravdu a bohaté zku‰e-
nosti. Dobu ãekání jsme vyuÏili na krátkou
slovní reportáÏ pro BTV – Boskovickou te-
levizi. A pak to pfii‰lo. Ing. Pavel Kopeck˘
nelhal. Sice ne za pÛl hodiny, ale tak za ce-
lou se obloha pomalu a nesmûle poãala od
severov˘chodu otvírat, na v˘chodû se roz-
záfiila Venu‰e intenzivním svûtlem.
Pomaliãku a jakoby nejistû zaãalo svítat.
Ochladilo se je‰tû víc, ale toho jsme si ne-
v‰ímali. Hltali jsme nev‰ední pfiírodní úkaz,
zpoãátku se Mûsíci zpoza mrakÛ moc ne-
chtûlo, ale nakonec se ukázal nízko nad ob-
zorem vlevo od vûÏe Radnice v celé své
kráse. SnaÏili jsme se alespoÀ nûco zachytit
objektivy sv˘ch fotoaparátÛ a kamer, do ti-
cha bylo sly‰et jen slabé bzuãení pohonu
dalekohledu. I tam jsme se obãas podívali,
Mûsíc se v okuláru zdál aÏ neskuteãnû blíz-
ko. Na pfiechodu svûtla a stínu bylo moÏno
rozeznat pohofií, krátery a dal‰í nerovnosti

Témûfi mrazivá podzimní noc z 27. na 28. záfií 2015. Obyãejná, ja-
ko mnohé dal‰í. Ale pfiece jen byla nûãím vyjímeãná. Na dobu od
tfií hodin ráno ãekali pfiedev‰ím astronomové a mnoho amatérsk˘ch
pozorovatelÛ na mal˘ch hvûzdárnách po celé na‰í vlasti.

mûsíãní krajiny. Byla to jedním slovem nád-
hera, jaká se nevidí moc ãasto. I té ãervené
barvy na nûm je‰tû trochu zbylo, tak jsme si
uÏili i to.

Ing. Pavel Kopeck˘, Ph. D. upfiesnil:
„Úkaz byl pozorovateln˘ z celého území
âR. Byl zpÛsoben tím, Ïe mûsíc byl v úplÀ-
ku a jeho postavení se Zemí a Sluncem by-
lo v jedné pfiímce. V‰echna tfii tûlesa byla
v zákrytu. âervená barva mûsíce pfii úplném
zatmûní je zpÛsobena lomem svûtla v zem-
ské atmosféfie, kdy jeho ãervená sloÏka se 
oh˘bá nejvíce. Naposledy byl jev u nás 
pozorovateln˘ v roce 2011, dal‰í bude 27.
ãervence 2018. Cel˘ prÛbûh zatmûní bude

viditeln˘ aÏ v roce 2029. Tentokrát byl mû-
síc téÏ neobvykle velk˘, ‰lo o takzvan˘ 
superúplnûk. Mûsíc byl cca hodinu pfied zat-
mûním na své dráze nejblíÏe zemi cca 357
000 kilometrÛ, tento úplnûk byl nejvût‰í
v roce 2015.” 

Svítání bylo stále intenzivnûj‰í, v‰ak jiÏ
byla pokroãilá doba kolem pÛl sedmé.
Rychle pofiídit je‰tû pár snímkÛ Radnice
s Mûsícem a zatáhnout stfiechu. Po probdûlé
noci jsme se stále je‰tû ztichl˘mi ulicemi
(byl pfiece státní svátek) vydali pomalu
k domovu. „Nakonec to ãekání pfiece jen
nebylo marné,” shodli jsme se.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 
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prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

tel.: 777 733 585, e-mail: akelektro@seznam.cz

Mûsto Scandiano se nachází v severní
Itálii v kraji Emilia-Romagna, v provincii
Reggio Emilia. Scandiano má cca 25 000
obyvatel. 

Partnerství mezi obûma mûsty bylo pode-
psáno ve Scandianu dne 14. záfií 1964 za úãas-

ti tehdej‰ích pfiedstavitelÛ – pfiedsedy MNV
Blansko Josefa Kovafiíka a starosty Scandiana
Gaspare Dentiho. V následujícím roce poté by-
la smlouva podepsána i v Blansku. 

Pro italskou delegaci byl pfiipraven boha-
t˘ program. Kromû náv‰tûvy Moravského
krasu a novû otevfieného Domu pfiírody byli
ital‰tí pfiátelé na exkurzi u regionálních v˘-
robcÛ a nav‰tívili DÛm dûtí a mládeÏe
a Stfiední ‰kolu gastronomickou, s. r. o.
Samozfiejmû nechybûly ani oficiální akce,
mimo jiné ve ãtvrtek 22. 10. 2015 v dopo-
ledních hodinách probûhlo za úãasti ‰iroké
vefiejnosti vysazení Lípy pfiátelství u radnice
Blansko a setkání v Muzeu Blansko s kul-
turním programem soukromé ZU· Blansko.
Na tradiãních farmáfisk˘ch trzích bylo moÏ-
né v tento den dopoledne mimofiádnû nav‰tí-
vit i stánek s ochutnávkami gastronomic-
k˘ch produktÛ z partnersk˘ch mûst. 

Termín oslav v˘roãí se kryl s termínem
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem, proto byli
souãástí delegace i dva bûÏci, ktefií se spo-
leãnû se sportovci z dal‰ích partnersk˘ch
mûst PÛlmaratonu aktivnû zúãastnili.

V sobotu 24. 10. 2015 na spoleãném zá-
vûreãném veãeru, kde kromû Soukromé 
základní umûlecké ‰koly Blansko vystoupil
také italsk˘ kytarista Francesco Spina, pro-
bûhlo neformální setkání mezi dlouholet˘mi

italsk˘mi a ãesk˘mi pfiáteli. Zde mûli pfiítom-
ní moÏnost zhlédnout fotografickou v˘stavu
o historii druÏebních stykÛ mezi Blanskem
a Scandianem. „Politici pfiicházejí a odcháze-
jí, ale pfiátelství zÛstává. Pfiál bych si, aby to-
mu tak bylo navÏdy.” – tûmito slovy se pfii
své závûreãné fieãi rozlouãil starosta mûsta

Blanska Mgr. Ivo Polák. Myslím si, Ïe pan
starosta tûmito slovy pfiesnû vystihl, Ïe pfiá-
telství obou mûst je hluboké a trvalé.

Oslavy 50. v˘roãí jsou financovány z ev-
ropského programu Europe for Citizens.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Martina Hejãová

50 let pfiátelství mezi mûsty Scandiano a Blansko

Pfiivítání delegace na blanenské radnici. 
Vysazení Lípy pfiátelství u radnice Blansko. 

Ve dnech 21. – 25. 10. 2015 nav‰tívila mûsto Blansko delegace z italského Scandiana, ve-
dená starostou Scandiana Alessiem Mammim. V leto‰ním roce slaví Blansko a Scandiano 50
let spoleãného partnerství. Pozvání na tyto v˘znamné oslavy pfiijali také pfiedstavitelé dal‰ích
partnersk˘ch mûst, konkrétnû Legnice a Komárna. Hostem oslav 50. v˘roãí partnerství byl
mimo jiné i zástupce z Velvyslanectví Italské republiky v Praze.

Smetanova 6
678 01 Blansko

www.realityhynstova.cz
Ing. Silvie Hyn‰tová
Tel.: +420 775 582 092

Lenka Oujeská Veselá
Tel.: +420 775 246 549

D

G

G

G

RD 4+2, Blansko, 
CP 282 m2, 
dobrá lokalita, 
zahrada, podsklepeno, 
po rekonstrukci, 
vhodné k podnikání; 
cena: 3.690.000 Kã

Byt 2+1 OV, Blansko,
CP 55 m2, cihla,
vlastní plyn. kotel, 
balkon, po rekonstrukci, 
cena: 1.340.000 Kã.

RD 6+1 Boskovice, 
CP 709 m2. OP 550 m2,
dÛm v Ïádané lokalitû, 
po kompletní rekonstrukci,
cena: info u makléfiky. 

Byt 3+1, Svitávka, 
CP 108 m2, 
uzavfien˘ dvÛr, 
sklep, 2x kolna, pÛda, 
cena: 750.000 Kã.
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VZPOMÍNKA
Dne 12. 11. 2015 uplynulo 5 roků 

od úmrtí manžela a tatínka
pana ZDEŇKA NOVOTNÉHO z Blanska.

Stále vzpomínáme.
Manželka a synové s rodinou.

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám jádra vla‰sk˘ch ofiechÛ, 
Boskovice, 1 kg za 210 Kã. Tel.: 608 535 560. 
➨ Prodám rod. domek ve Vranovû nad Dyjí, 
(dvojdomek, moÏno odkoupit i jednotlivû), v klid-
ném prostfiedí u lesa, 10min. od hráze pfiehrady.
Vhodn˘ i pro 3 rod. k celoroã. rekreaci. (3 sa-
most. byty se soc.zafiíz.) K disp. dílna-garáÏ, 2 
oploc. parcely (936 m2). Velmi v˘hodná cena. Info
na tel.: 603 527 162, 608 548 590. 
➨ Prodám star‰í kuchyÀskou linku 
Mokka - 1,5 m, cena 1 000 Kã, praãku s boãním
plnûním AEG - cena 2 800 Kã, 3 ks star‰ích skfií-
ní a 2 ks noãních stolkÛ - cena 1 500 Kã, novûj‰í
prosklenou skfiíÀ s dvûma zásuvkami – 2 500 Kã.
Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám 36 m2 styroduru,  
tl. 5cm za cenu 111 Kã/m2 z dÛvodu zmûny pro-
jektu. Tel.:  605 076 400. 
➨ Prodám chatu se zahradou 
v Blansku – Podlesí. âásteãnû podsklepená s po-
zemkem 354 m2, orientovaná na jiÏní stranu.
Pozemek lehce dostupn˘ autem z místní komuni-
kace, moÏnost vybudování domku k celoroãnímu
uÏívání, (pfiípojky v místû). Zn. Levnû, tel.: 721
625 289. 
➨ Prodám zachovalou tfií místnou sedaãku 
Ektorp z IKEA, barva vínová. PÛvodní cena 13 000
Kã, nyní 1 950 Kã, e-mail: mil_s@post.cz
➨ Prodám nové pro‰ívané deky, 
nov˘ zimní koÏich a kabát – neno‰en˘. Nov˘ ‰icí
stroj. Cena dohodou, tel.: 603 756 493. 
➨ Prodám NAVIGACI GPS, úplnû nová, 
velk˘ displej 5", vãetnû drÏáku do auta. PÛvodní
cena 2 990 Kã, nyní 1 400 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám témûfi novou mikrovûÏ 
GRUNDIG. Radio AM/FM, CD pfiehrávaã s funkce-
mi, kazetov˘ MC pfiehrávaã. Dálkové ovládání, 
efektní modré podsvícení u reproduktorÛ.
PÛvodní cena 3 300 Kã, nyní 1 200 Kã. Tel.: 737
957 822. 
➨ Prodám sportovní dalekohled „Bushnell”, 
model 78-1545; 15-45 x  50 mm. Zcela nov˘.
Cena 3 000 Kã. Tel.: 737 802 235. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Kdo daruje nebo levnû prodá 
3-5 zeleninov˘ch pfiepravek? Tel.: 606 931 795.

HLEDÁM

➨ Nabízíme douãování matematiky 
pro Ïáky Z· nebo pfiípravu k pfiijímacím zkou‰-
kám na S· v Boskovicích, tel.: 731 049 496. 

NABÍZÍM

➨ Îena bez spoleãensk˘ch a finanãních závazkÛ 
hledá pána na úrovni  kolem 50 - 60 rokÛ.
Kontakt: e-mail: prokrasnedny@seznam.cz. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím rod. dÛm na Blanensku. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 
➨ 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. 
➨ Rodina na spoleãenské úrovni hledá 
ke koupi rodinn˘ domek, platí v hotovosti.
Majitele nechá bydlet a pomÛÏe s drobn˘mi 
potfiebami. Info na e-mail: Mat.Dolansky@se-
znam.cz. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích nebo v okolí 
(do max. 20 km). DÛm mÛÏe b˘t i k opravám, ale
obyvateln˘. Cena max. do 2 000 0000 Kã, tel.:
731 981 508. 
➨ Koupím maringotku. Nejlépe velkou,
dfievûnou, ale nabídnûte i jiné. Tel.:  608 833 306.

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Krémová polévka – d˘Àová 

V listopadu mnozí sklízí ze zahrady poslední zeleninu, mezi kterou
se ãasto objeví i nûkolik d˘ní mnoha rÛzn˘ch druhÛ. Vyzkou‰ejte
mÛj recept na d˘Àovou pochoutku hodící se do sychrav˘ch pod-
zimních dnÛ, zahfieje, nasytí a potû‰í i svou okrovou barvou. 

Ingredience na 8 porcí:

Postup:
V hrnci osmahneme na tuku na kostky nakrájenou mrkev (ve verzi pro dûti) nebo kapii (ve
verzi pro dospûlé), pfiidáme cibuli najemno, aÏ zezlátne, pfiihodíme ãesnek najemno a 
okamÏitû vloÏíme d˘ní na kostky, podlijeme v˘varem, dosolíme, vloÏíme kofiení v sítku 
a uvafiíme domûkka. 
V prÛbûhu vafiení si na pánvi na tuku pfiipravíme topinky, které fiádnû naãesnekujeme a oso-
líme, poté nakrájíme na kostiãky a odloÏíme. MÛÏeme pfiipravit i opeãené kousky slaniny.
Po uvafiení d˘nû, vyjmeme kofiení, rozmixujeme ponorn˘m mixérem, pfiilijeme sladkou
smetanu, ve které jsme rozmíchali dÛkladnû hladkou mouku.  Provafiíme do zhoustnutí,
dochutíme. Podáváme na talífii posypané ãesnekov˘mi krutony, slaninou a zakápnuté za-
kysanou smetanou.

D˘nû 600 g (celá Hokaido-pouÏívá se i se slupkou, nebo oloupaná duÏnina z velké d˘nû,
mÛÏe b˘t i z mrazáku), mrkev 2 ks nebo kapie 2 ks, cibule 2 ks, ãesnek 3-4 strouÏky, 
voda, masox nebo v˘var, sÛl, pepfi, nové kofiení, bobkov˘ list, olej nebo máslo, mouka
hladká, sladká smetana, zakysaná smetana, chleba na topinky, slanina.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Hledám ke koupi dÛm na Blanensku. 
Tel.: 728 996 814 

Koupím byt na investici. 
Tel.: 720 519 375 

Koupím dÛm/chalupu Boskovice – Letovice. 
Tel.: 774 193 566 

MKS Letovice
pfiijme do trvalého pracovního pomûru od
1. 1. 2016 (nebo dle dohody) technického

pracovníka/údrÏbáfie na cel˘ pracovní 
úvazek. Podmínkou je vzdûlání a praxe 

v oboru elektro, v˘hodou Vyhlá‰ka ã. 50.
BliÏ‰í informace na: 

http://www.mks-letovice.cz; kontaktní 
osoba Mgr. Jana Trubáková, 

tel. ã. 774 497 437, 
e-mail  info@mks-letovice.cz.

Pfiihlá‰ky s poÏadovan˘mi doklady pfiijí-
máme do 15. 11. 2015 na adresu

Mûstské kulturní stfiedisko Letovice, 
ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice. V˘bûrové

fiízení probûhne zaãátkem prosince t. r.

Prodej vánoãních stromkÛ od 9. 12. 2015.
Prodej ryb od 21. 12. 2015.

VLADÍK, D¤EVOV¯ROBA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU 

Tel.: 516 432 791
Po - Pá   8 - 18 hod.
So - Ne   8 - 12 hod.

Renovace dvefií a zárubní. 
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 

Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchodce.

MS-Renova 604 150 378.
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Na‰í dne‰ní zastávkou bude dal‰í z turisticky hojnû nav‰tûvovan˘ch míst na‰eho regionu. ¤eã bude o mûstysu Sloup, leÏí-
cím v severní ãásti Moravského krasu. A právû velkou vût‰inu náv‰tûvníkÛ do Sloupu lákají zejména pfiírodní krásy v podobû 
okolní krajiny a Sloupsko-‰o‰Ûvsk˘ch jeskyní. Ov‰em Sloup se také fiadí k dÛleÏit˘m poutním místÛm, neboÈ je souãástí tzv. ma-
riánského poutního trojúhelníku, jenÏ vedle Sloupu zahrnuje téÏ Vranov a Kfitiny.  

Není tfieba nikterak zdÛrazÀovat, Ïe 
okolí Sloupu bylo osídleno jiÏ v dávn˘ch
dobách. VÏdyÈ právû tady se nachází jed-
no z nejv˘znamnûj‰ích archeologick˘ch
nalezi‰È jiÏní Moravy, slavná jeskynû
KÛlna, která pravûkému ãlovûku slouÏila
jako sídli‰tû. Díky tomu zde archeologové
objevovali velké mnoÏství nejrÛznûj‰ích
nálezÛ od nástrojÛ, kostí zvífiat aÏ k sa-
motn˘m kosterním pozÛstatkÛm ãlovûka.
Nejslavnûj‰ím se pak stal zlomek ãelisti
neandrtálského chlapce, kter˘ byl datován
do doby pfied 120 000 lety.

Název obce se tradiãnû odvozuje od 
osamoceného sloupovitého skalního 
útvaru, tyãícího se u vchodu do Sloupsko-
‰o‰Ûvsk˘ch jeskyní a naz˘vaného jako
„Hfiebenáã”. Ten je dnes vyhledáván pfie-
dev‰ím milovníky horolezectví. První 
písemná zmínka o vsi je datována aÏ do
poslední tfietiny 14. století, kdy je jako 
drÏitel obce uvádûn hejtman Sulík
z Konice. V následujícím období se pak
majitelé Sloupu pomûrnû ãasto stfiídali.
Pro nás je ale podstatné období od konce
16. století, neboÈ se v této dobû obec stává
souãástí majetku rájeckého panství.

V minulém pfiíspûvku jsme si pfiipomí-
nali, Ïe ve zmínûném období drÏeli Rájec
páni z Drnovic. Poté, skrze sÀatek posled-
ní ãlenky rodu Johanky Drnovské a Jifiího
Ehrenricha z Roggendorfu, pfiechází pan-

ství na rakousk˘ ‰lechtick˘ rod. Do dûjin
Sloupu pak velmi v˘znamnû zasáhl jejich
vnuk Karel Ludvík z Roggendorfu a jeho
manÏelka Karolina. Oba se velkou mûrou
zaslouÏili o rozvoj celého panství, byli ve-

lice zboÏní a také se podíleli na financová-
ní fiady sakrálních staveb. Jednou z nich
byl i kostel Panny Marie Bolestné, jenÏ
stojí v srdci obce a tvofií její dominantu. 

Jak uÏ bylo fieãeno, Karel Ludvík

z Roggendorfu byl
velmi zboÏn˘ muÏ
a udrÏoval úzké
vztahy s brnûnsk˘m fiádem minoritÛ. Na 
poãátku 18. století se mu od fiádu podafiilo
získat sochu Panny Marie Bolestné, pochá-
zející zfiejmû z poloviny 15. století. Tuto 
sochu pak nechal pfievést do Sloupu, kde ji
prozatím uschoval u zdej‰ího mlynáfie. âa-
sem se projevila její uzdravující moc a do
obce zaãaly proudit davy poutníkÛ, ktefií chtû-
li vyuÏít její zázraãné síly. Karel Ludvík tak
nechal vystavût kapli, jeÏ ale náporu putují-
cích postupnû pfiestávala staãit. Nutností se
proto stala v˘stavba nového, vût‰ího kostela.
Hrabû v‰ak v roce 1737 umírá a stavby, resp.
jejího financování se tak ujímá manÏelka
Karolina. Kostel, jehoÏ stavba zapoãala v ro-
ce 1751, byl vystavûn ve stylu vrcholného 
baroka. Ke slavnostnímu vysvûcení pak do‰lo
jiÏ o tfii roky pozdûji, tedy v roce 1754. 

Poté, co do‰lo k vyhofiení rájeckého zámku,
se hrabûnka Karolina natrvalo usadila ve
Sloupû, kde také v roce 1759 umírá.
Symbolicky je pohfibena ve „svém” kostele. Jak
uÏ víme, roku 1763 celé rájecké panství, tedy
i Sloup, kupuje Antonín Karel hrabû Salm-
Reifferscheidt. Nûktefií ãlenové rodu SalmÛ jsou
pak pochováni také na sloupském hfibitovû. 

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: www. mestyssloup.cz

Foto: archiv obce

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu SLOUP

Sloup dne‰ních dnÛ.
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14
s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 

tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu nebo na internetu 
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

DOVOLENÁ 2016 PRO KAÎDÉHO – 1. MINUTA  
EXOTIKA – vãasn˘ v˘bûr slev, dûti aÏ 0 Kã!

EGYPT, KANÁRY, KYPR od 11.290, EMIRÁTY od 18.990
ZANZIBAR od 24.590, THAJSKO od 27.900, 

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 

TIP: NA LYÎE – autem i busem z Blanska!   
Advent 28. 11. – Salzburg s prÛvodcem, Blansko

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 300 CK

Anketa je vyhla‰ována v tûchto kategoriích:
1. Hlavní kategorie – SPORTO-

VEC OKRESU ZA ROK 2015
- sportovec bez rozdílu pohlaví, kte-

r˘ v roce 2015 dosáhl vûku 21 let, 
dosáhl mimofiádn˘ch sportovních ús-
pûchÛ v prÛbûhu roku 2015 a je ãle-
nem sportovního subjektu, jehoÏ sídlo
je na území daného okresu. V této 
kategorii bude ocenûno 10 sportovcÛ
s pofiadím a vítûz získá hlavní cenu
a titul SPORTOVEC OKRESU ZA
ROK 2015.

2. Kategorie SPORTOVNÍ TA-
LENT OKRESU ZA ROK 2015

- sportovec bez rozdílu pohlaví,
kter˘ v roce 2015 dosáhl vûku maxi-
málnû 20 let, dosáhl mimofiádn˘ch
sportovních úspûchÛ v prÛbûhu roku
2015 a je ãlenem sportovního sub-
jektu, jehoÏ sídlo je na území dané-
ho okresu. V této kategorii bude 
ocenûno 10 sportovcÛ bez pofiadí,
ale vítûz bude vyhlá‰en a získá hlav-
ní cenu a titul SPORTOVNÍ 
TALENT OKRESU ZA ROK 2015.

3. Kategorie SPORTOVEC S HAN-
DICAPEM

- vítûz nebo vítûzka této kategorie
získá titul NEJLEP·Í SPORTOVEC
S HANDICAPEM OKRESU ZA ROK
2015 (pfiípadnû mohou b˘t ocenûní
i dal‰í navrÏení handicapovaní spor-
tovci, ktefií budou v okresu navrÏeni).

4. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – SENIORSK¯ T¯M
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
(OKRESU) ZA ROK 2015

- sportovní kolektiv bez rozdílu
pohlaví, kategorie dospûlí (tzn. t˘m
byl zafiazen do seniorsk˘ch soutûÏí),
kter˘ dosáhl mimofiádn˘ch sportov-
ních úspûchÛ v prÛbûhu roku 2015
a je ãlenem/startuje za sportovní sub-
jekt, jehoÏ sídlo je na území daného

okresu. Budou vyhlá‰eny tfii kolekti-
vy bez pofiadí, ale vítûz získá hlavní
cenu a titul NEJLEP·Í SENIORSK¯
T¯M OKRESU ZA ROK 2015.

5. Kategorie SPORTOVNÍ KO-
LEKTIV – MLÁDEÎNICK¯ T¯M
OKRESU ZA ROK 2015

- sportovní kolektiv bez rozdílu po-
hlaví, kategorie mládeÏ (tzn. t˘m byl
zafiazen do mládeÏnick˘ch soutûÏí),
kter˘ dosáhl mimofiádn˘ch sportov-
ních úspûchÛ v prÛbûhu roku 2015
a je ãlenem/startuje za sportovní sub-
jekt, jehoÏ sídlo je na území daného
okresu. Budou vyhlá‰eny tfii kolektivy
bez pofiadí, ale vítûz získá hlavní cenu
a titul NEJLEP·Í MLÁDEÎNICK¯
T¯M OKRESU ZA ROK 2015.

6. Kategorie SPORTOVNÍ AK-
CE ROKU 2015

- v˘znamná sportovní akce, která
probûhla na území daného okresu
v roce 2015. Budou vyhlá‰eny tfii
sportovní akce bez pofiadí, z nichÏ
ale vítûz získá titul NEJLEP·Í
SPORTOVNÍ AKCE OKRESU ZA
ROK 2015.

7. Kategorie OSOBNOST OKRE-
SU V OBLASTI SPORTU v roce
2015

- v této kategorii budou ocenûny
osobnosti, které jsou celoÏivotnû
spjaty se sportovním prostfiedním na
území daného okresu. Cenu mÛÏe
získat sportovní reprezentant, trenér,
rozhodãí, pedagog, funkcionáfi, pfií-
padnû sportovec, kter˘ se narodil
v daném okresu a reprezentuje âR
a dan˘ okres sv˘mi sportovními ús-
pûchy …atd. KaÏd˘ z ocenûn˘ch zís-
ká speciální trofej odli‰nou od trofe-
jí ve v˘‰e uveden˘ch kategoriích.

8. Kategorie SPORTOVEC –
SYMPAËÁK (cena vefiejnosti).

âesk˘ pohár ÏákÛ v kolové

T˘m oddílu ÏákÛ MO Svitávka.

První kolo se hrálo v sobotu
v Chrastavû. Z celkovû zúãastnû-
n˘ch 11 t˘mÛ z celé âR vybojovali
hráãi Svitávky Adam s Martinem 4.
místo a Michal s Davidem 7. místo.

Po pfienocování na ubytovnû TJ
Lokomotiva Liberec pokraãoval
turnaj v nedûli druh˘m kolem.

V druhém kole pokraãovalo
v‰ech 11 t˘mÛ. Adam s Marti-
nem udrÏeli 4. místo a Michal
s Davidem se posunuli na 6.
místo.

Obû druÏstva podala dobré
v˘kony a sehrála se na dal‰í
kola âeského poháru.

Podpofiit hráãe Ïákovské ko-
lové mÛÏete ve ‰kolní tûloc-
viãnû Z· Svitávka v sobotu 28.
11. 2015 od 9 hod., kde se ode-
hraje 5. kolo âeského poháru.

Text: Milan Chlup, 
MO Cykloklub Svitávka

Foto: archiv Kolová Svitávka 

O víkendu 17. - 18. 10. 2015 se hráãi oddílu kolové „Mlékárna Ole‰nice
Cykloklub Svitávka” Adam Chlup, Martin Koneãn˘, Michal Musil a David Petr
úãastnili prvních dvou kol âeského poháru ÏákÛ v kolové.

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

Byt OV 3+1 
o CP 120 m2

v Letovicích.
Cena 1 800 000 Kã
+ provize RK
Tel: 733 713 239

RD 2+kk po ãást. re-
konstr. v Kuniãkách
o CP 95 m2.
Cena 550 000 Kã 
+ provize RK
Tel: 733 713 239

Kiosek s obãerstve-
ním v rekr. oblasti
Such˘ vã. vybavení.
Cena 999 000 Kã 
+ provize RK.
Tel: 733 713 239

Byt OV 2+1 
o CP 77 m2

v Letovicích.
Cena 1 300 000 Kã
+ provize RK
Tel: 733 713 239
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To je reakce jedné z bûÏkyÀ na jubilej-
ní 20. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem, kter˘ v sobotu 24. fiíjna pofiádal
v Blansku spolek „Sportuj s námi”. 

Patronem PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem je místostarosta mûsta Blanska
Ing. Jifií Crha. Ten se letos aktivnû zúãast-
nil dvou závodÛ.

V Lidovém bûhu na 800 m odstartoval
s t˘mem FK Blansko, jehoÏ je pfiedsedou.
Aktuálnû je ústfiední postavou blanenské-
ho fotbalového t˘mu showman a baviã
Petr ·vancara. Ten pfied startem motivo-
val v‰echny bûÏce takto: „Kdo mû pfied-
bûhne, mÛÏe jít v nedûli zadarmo na fot-
bal!”

Do Mûstského bûhu na 2,4 km odstar-
toval Jifií Crha s námûstkem hejtmana
JMK Ing. Stanislavem Juránkem. V obou
závodech se role startéra ujal starosta
mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák, kter˘ se
jubilejního roãníku blanenského pÛlmara-
tonu nemohl aktivnû zúãastnit ze zdravot-
ních dÛvodÛ.

Jako první se ale v sobotu pfiedstavili
nejmlad‰í bûÏci – dûti do 5 let si mohly
vybrat, jestli pobûÏí s rodiãi nebo sami.
Dûti do sedmi let jiÏ musely bûÏet bez 
rodiãÛ. V‰ichni úãastníci byli v cíli odmû-
nûni pamûtními medailemi.

V doprovodném programu letos za-
hrála bûÏcÛm a divákÛm kapela Tfietí 
zuby. Tradiãnû se na bûÏeck˘ch závodech
pofiádan˘ch spolkem „Sportuj s námi”
pfiedstavuje boskovick˘ oddíl Aikida pod
vedením Karla Trefného. âlenové oddílu
se na závodû podíleli i pofiadatelsky.

Svoje sportovnû-taneãní umûní pfiedvedly
ãlenky blanenského Fit studia Cvicsnami.cz.
Nejdfiíve pfiedvedly svoje soutûÏní skladby,
ve druhém vstupu se pokou‰ely rozpohybo-
vat diváky pfii workshopu.

Ve tfiiãtvrtû na dvû zaznûla poprvé na
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem hymna
bûhÛ Sportuj s námi. Zazpíval ji letovick˘
sbor Worship. O pût minut pozdûji 
odstartoval Jifií Crha rekordní poãet 1 179
bûÏcÛ na traÈ jubilejního 20. roãníku

PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem.
Je symbolické, Ïe tento jubilejní roãník

ovládl domácí bûÏec Jan Kohut, a to systé-
mem start - cíl. Jak prozradil v rozhovoru
po závodû, na prvním kilometru zjistil, Ïe
potfiebuje bûÏet rychlej‰í tempo, neÏ sou-
pefii, a tak se od nich odpoutal a aÏ do cíle
bûÏel sám. Zvítûzil v ãase 1:08:55. Za dvû
minuty probûhl cílem Jifií âípa a tfietí byl
Jifií Petr. Nejlep‰í ãesk˘ vytrvalec Daniel
Orálek skonãil na ãtvrtém místû. Nejlep‰í
Ïenou byla na 25. místû absolutního pofia-
dí Petra Kamínková, druhá v Ïenách byla
Petra Vévodová a na tfietím místû dobûhla
·árka D˘rová Macháãková.

Bezchybn˘ prÛbûh celého dne, více neÏ
3 000 bûÏcÛ a divákÛ, ale zejména reakce
bûÏcÛ po závodech dokazují, Ïe v pofiádá-
ní sportovnû-spoleãensk˘ch akcí v tako-
vém rozsahu nemá spolek „Sportuj s
námi” v regionu konkurenci. ZástupcÛm
vedení mûsta – starostovi Ivo Polákovi
a místostarostovi Jifiímu Crhovi – to doká-
zalo, Ïe mûli ‰Èastnou ruku, kdyÏ v roce

2011 pfiedali pofiadatelství tohoto celorepub-
likovû v˘znamného sportovního závodu
právû zku‰en˘m pofiadatelÛm ze „Sportuj
s námi”. Pro pofiadatele je také potû‰ující je-
jich podpora pfii pofiádání dal‰ích roãníkÛ,
jak to uvedl starosta Ivo Polák: „Pokud 
bude organizátorem i v budoucích letech
„Sportuj s námi”, tak jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe PÛlmaraton ve mûstû Blansku má
skvûlou budoucnost a Ïe i v pfií‰tích roãní-
cích bude nejen velká náv‰tûva divákÛ, ale
i samotn˘ch bûÏcÛ.”

Pofiadatelé dûkují v‰em partnerÛm
a dobrovolníkÛm, bez kter˘ch by nebylo
moÏné tuto akci zorganizovat.  Z fiad dob-
rovolníkÛ dûkují zejména  SDH Klepaãov,
Ole‰ná, Tûchov, Dolní Lhota, ObÛrka ãle-
nÛm oddílu Aikido Boskovice, ãlenÛm cyk-
listického oddílu Moravec a Drahanského
sport teamu, stráÏníkÛm Chránûné krajinné
oblasti Moravsk˘ kras a dal‰ím dobrovolní-
kÛm, ktefií se pfiihlásili individuálnû.

Jaroslav Parma
Sportuj s námi

Byli jste skvûlí, díky! 
Pfií‰tí rok nás tam máte zase

Budoucí vítûz PMK 2015 Jan Kohut (v popfiedí se startovním ãíslem 1345)
na startu. Foto: RePo

Ing. Jifií Crha a Petr ·vancara na startu Lidového bûhu. 
Foto: Jaroslav Parma



Putování / i*

roãník IV       ãíslo 9       listopad 2015 www.listyregionu.cz

16

Dal‰í ãíslo vyjde ve stfiedu 16. prosince 2015, uzávûrka je 7. prosince 2015.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník IV. Vychází v nákladu 15 500 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

Tfiináctá zábavnû poznávací exkurze obãanÛ BrÈova-Jenãe pod vedením Radovana Chloupka
tentokrát smûfiovala do stfiedoãeské metropole stfiíbra - Kutné Hory. 

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Arboretum ·melcovna Boskovice vás srdeãnû zve na

Dny adventních a vánoãních dekorací
25. a 26. listopadu od 12.00 do 18.00 hodin ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna „Dva Dvory”

- Prodejní v˘stava adventních a vánoãních dekorací a polotovarÛ
- V˘roba vlastních adventních dekorací pod vedením aranÏéra

obãerstvení zaji‰tûno  úãastnick˘ poplatek 35 Kã na v˘robu 1 ks dekorace

Prvním cílem v Kutné Hofie byl chrám
sv. panny Barbory. V této pûtilodní gotic-
ké katedrále jsme vidûli oltáfi,
Smí‰kovskou kapli, Mincífiskou kapli,
Pískovské kaple a kazatelnu. Nûktefií vy-
stoupali na emporu - balkón, kde si zblíz-
ka prohlédli varhany a chrámové lodû 
vidûli z ptaãí perspektivy. V sousedství
chrámu sv. Barbory se nachází b˘valá 
kaple BoÏího tûla s vyhlídkou. Kolem
Jezuitské koleje a Arcidûkanského farní-
ho kostela sv. Jakuba Vût‰ího s právû 
opravovanou vûÏí a Hrádku - âeského
muzea stfiíbra jsme se pfiemístili
k Vla‰skému dvoru. 

Vla‰sk˘ dvÛr b˘val královsk˘m palá-
cem s mincovnou, kde se od roku 1300
razily stfiíbrné PraÏské gro‰e. Nejprve
jsme prohlédnuli nádvofií, odkud se
vchází do jednotliv˘ch mincovních dílen
zvan˘ch ‰mitny a poté vstoupili do palá-
ce, kde jsou expozice v˘roby penízÛ
a v b˘valé královské domácí kapli nám
prekéfisk˘ tovary‰ pfiedvedl raÏbu mince.
Po obûdû jsme se vydali na spoleãnou
procházku historick˘m jádrem Kutné
Hory kdysi zvan˘m âeské Athény. Na
Palackého námûstí nás zaujalo setkání nû-
kolika desítek vozÛ Wartburg veterán klu-
bu, a pokraãovali jsme Kollárovou ulicí
a ulicí Jifiího z Podûbrad kolem evange-
lického kostela, kostela Nejsvûtûj‰ího
Srdce Pánû u b˘valého klá‰tera Vor‰ilek
a církevního gymnázia ke Staré fafie.
Za‰li jsme také pfies Václavské námûstí
k Morovému sloupu na ·ultysovû ulici.

Poté jsme se pfiesunuli do Sedlece,
odkud jsme nejprve pû‰ky vystoupali na
lesnat˘ vrch KaÀk, v druhohorách ost-
rov v kfiídovém mofii, kde se nachází
svûtoznámá paleontologická lokalita -
národní pfiírodní památka KaÀk, a na 
vrcholu rozhledna Havífiská bouda
s restaurací a penzionem. Je to kamenná

rozhledna z kyklopského zdiva s pro-
sklenou kavárnou nahofie, odkud je v˘-
hled nejen na Kutnou Horu, ale také na
zámek Kaãina a tepelnou elektrárnu
Chvaletice. V Sedleci stojí b˘val˘ cis-
terciáck˘ klá‰ter, dnes cigaretová továr-
na a Muzeum tabáku Philip Morris,
a v sousedství bazilika Nanebevzetí

Panny Marie a sv. Jana Kfititele.
Vstoupili jsme do baziliky postavené na
pfielomu tfiináctého a ãtrnáctého století.
Na zaãátku osmnáctého století obnove-
nou tehdy zaãínajícím stavitelem Janem
BlaÏejem Santinim-Aichelem ve stylu
barokní gotiky. Pfied námi se otevfiela
vysoká hlavní loì s hlavním oltáfiem
a boãní loì s kaplemi. V kinosále jsme
si se zájmem prohlédli pouãné video
z historie Sedlece a druh˘m ‰nekov˘m
bezvfietenov˘m schodi‰tûm vylezli pod
stfiechu a podkrovím do‰li na kÛr.
V tomto prostoru libokrásnû zazpívala
paní prÛvodkynû Dagmar. K sedlecké
katedrále patfiil hfibitov s kostelem
V‰ech svat˘ch. Hfibitovní kostel je tvo-
fien dvûma podlaÏími. Horní kaple sym-
bolizuje BoÏí království, dolní kaple
vstup z pozemského svûta do podsvûtí.
Tento prostor je proslul˘ v˘zdobou
z kostí - jsou tu kostûné lustry, kruci-
fix, Schwarzenbersk˘ erb a pyramidy
z lebek a kostí. A nakonec jsme spo-
leãnû poveãefieli ve stylové staroãeské
restauraci Daãick˘ v Kutné Hofie.
Stûny této krãmy jsou vyzdobeny Ïer-
tovn˘mi i senzaãními obrazy nejen
z ãeské historie. Po dobré veãefii zb˘-
valo uÏ jen podniknout zpáteãní cestu
domÛ. TakÏe díky brÈovsk˘m dárcÛm
krve a v‰em, kdoÏ mûli podíl na tomto
zdafiilém putování, na kterouÏto upo-
mínku byla i tentokrát vydána pamûtní
pohlednice.

Text a foto: Jifií Vymûtalík

Dárci krve z BrÈova – Jenãe putovali do Kutné Hory

Velechrám. Kutná Hora, kostel sv. panny Barbory a Jezuitská kolej.
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