
Mnoho cyklistÛ v‰ech vûkov˘ch 
kategorií zaãíná dávat pfiednost jízdû
v terénu. Reakcí na tento zájem je bu-
dování areálÛ pro jízdu na terénních
horsk˘ch kolech (MTB), takzvan˘ch
singletrailÛ, které umoÏÀují jízdu „di-
vokou” pfiírodou, pfiekonávání pfieká-
Ïek a zdokonalování umu ovládat kolo
v nároãném terénu. Tyto projekty sou-
ãasnû chrání také pfiírodu, neboÈ vedou
jezdce pouze po vybudovan˘ch stez-
kách a ‰etfií tak okolní terén, vût‰inou
les. Byla by mylná pfiedstava, Ïe se 
jedná o stavbu nov˘ch lesních cest
s pouÏitím asfaltu ãi betonu – opak je
pravdou; tyto stezky co nejvíce vyuÏí-

vají jiÏ vychozené, ãi vyjeÏdûné pû‰iny
v lese a pouze upravují jejich povrch
tak, aby vyhovoval sportovní jízdû na
MTB. Navíc se vÏdy jedná o vratné zá-
sahy do lesního terénu.

Cituji z materiálu firmy Trail systém
ze Vsetína, která má s projektováním
tûchto areálÛ zku‰enosti: „Biketraily
neboli singltreky jsou úzké pfiírodní
stezky projektované a budované dle
speciální a léty provûfiené metodiky, dí-
ky které se singltrek stává ucelen˘m
produktem pro rekreaci v pfiírodû.
Singltrek se vlní mezi stromy, nikdy
nevede dlouho rovnû, pfiíli‰ z kopce ani
do kopce. Respektuje lesní prostfiedí

10. JEDOVNICK¯
VINN¯ BÁL...

- více na str.10

NOVÉ EXPOZICE 
V JESKYNÍCH...

- více na str. 3

DRAHANSK¯ 
SPORTPARK
Boskovice vybudují moderní bike areál

Citát pro tento mûsíc

Pfiítel je ãlovûk,
kter˘ zná melodii
tvého srdce, kter˘
ti ji pfiedzpívá, 
kdyÏ ji zapomene‰.

Albert Einstein  

BLÍÎÍ SE 
PÒLMARATON... 
- více na str. 15

a dûlá v‰e pro to, aby si ‰iroká ‰kála ná-
v‰tûvníkÛ uÏila jízdu v pfiírodû”.

Na svém zasedání dne 29. záfií 2015
odsouhlasila Rada mûsta Boskovice po-
dání Ïádosti o dotaci na projektovou do-
kumentaci na sportovní areál zamûfien˘
na cyklistiku, kter˘ má zatím pracovní
název Drahansk˘ sportpark. Oblasti 
cestovního ruchu se zab˘vá místosta-
rostka Ing. Jaromíra Vítková, které jsem
se zeptal:

Paní místostarostko, jak bude
Drahansk˘ sportpark vypadat?

Projektová dokumentace naváÏe na stu-
dii, která poãítá s vybudováním centra pro
sportovní, rekreaãní a turistickou cyklistiku
v ãásti Doubravy v Boskovicích a dále s vy-
budováním trval˘ch znaãen˘ch tras a okru-
hÛ (singltrekÛ), které budou mít rÛznou 
obtíÏnost. UmoÏní tak sportovní vyÏití za-
ãínajícím, pokroãil˘m i závodním cyklis-
tÛm; není nadsazeno tvrzení, Ïe na své si
pfiijde celá cyklistická  rodina – od dûtí aÏ
po seniory. Poskytne také zázemí pro koná-
ní závodÛ na MTB na vy‰‰í úrovni a posílí
cestovní ruch ve mûstû. 

Konkrétnû se bude jednat o vybudo-
vání centra sportparku v prostoru rekul-
tivované skládky v blízkosti parkovi‰tû
Westernového mûsteãka. Prostor po-
skytuje dostateãnou plochu pro vybu-
dování jednoduchého zázemí pro MTB
cyklistiku – servis, mytí kol, pÛjãovnu
kol, prodej doplÀkov˘ch potfieb, obãer-

stvení, WC,  sprchy,  sk lad  a td .
V plánu je také areál pumptrackové
dráhy a workoutového hfii‰tû. Toto
zázemí nebude slouÏit jen cyklistÛm,
ale také pû‰ím turistÛm a v‰em, kdo
se vypraví do pfiírody. Poãítáme
s dotací na vybudování nové zelenû
a estetick˘ch úprav terénu na tomto
území a ráda bych sem také zafiadila
prvky enviromentální v˘chovy a in-
formaãní ãi nauãné tabule vztahující
se k této lokalitû. Vlastní singltreko-
vé okruhy se vybudují v lesní ãásti
Doubrav, vlevo od pátefiní lesní ces-
ty (pfii pohledu od Boskovic), takÏe
zÛstane mnoho volného prostoru pro
pû‰í turistiku a dal‰í aktivity.

(Pokraãování textu na stranû 4)

Oblíbenost cyklistiky, která se stále víc stává masov˘m rekreaãním sportem, je hnacím motorem pro budo-
vání cyklostezek, bike resortÛ a vÛbec potfiebného zázemí pro cyklisty. Není divu, vÏdyÈ lokality, kde jsou na
cyklisty pfiipraveni, mají náv‰tûvnost zaji‰tûnu po celou sezonu od brzkého jara aÏ po pozdní podzim. 

roãník 4 ãíslo 8 fiíjen 2015

Originální vánoãní dárek

www.seatails.cz   tel.: 776 177 557

NOVINKA!
Mofiské panny 

v âR
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Dvojãátka Aniãka a Kaãenka byla
pfiijata do Klokánku na pfiedbûÏné opat-
fiení soudu. Matka s nimi vystfiídala 
nûkolik azylov˘ch domÛ a v‰ude pou-
kazovali na její ‰patnou péãi. K dûtem
se chovala hrubû a popudlivû, nepoví-
dala si s nimi, nedávala jim dostatek
jídla, krmila je jen peãivem. V̆ sledkem
bylo tûÏké v˘vojové zanedbání i ‰patn˘
psychick˘ stav obou holãiãek. Aãkoli
v dobû pfiijetí jim byly témûfi tfii roky,
nemluvily a vydávaly jen skfieky. Na
v‰echny nové podnûty reagovaly vydû-
‰en˘m kfiikem a pláãem. Strach mûly
i z vany. Pfii veãerním koupání Aniãka
utekla z koupelny a schovala se,
Kaãenka celou dobu ve vanû „huãela”.
KdyÏ si „teta” pfiendávala pásek z kal-
hot, dostala Kaãenka hysterick˘ zá-
chvat, zatímco Aniãka hrÛzou strnula.
Rodiãe dcery zprvu nav‰tûvovali, po
pár mûsících ale jejich zájem opadl.
Obû holãiãky udûlaly v Klokánku veli-
ké pokroky. Po pÛl roce jsme je nahlá-

sili pfiíslu‰n˘m úfiadÛm pro náhradní
rodinnou péãi. Îádnou rodinu v‰ak
pro nû nemûly. Nakonec si holãiãky
na‰li jejich noví rodiãe sami.
Dozvûdûli se o nich od známé jejich
rodiãÛ, a protoÏe byli provûfien˘mi
Ïadateli o NRP, bylo jejich Ïádosti
vyhovûno. Ze strany dvojãátek i je-
jich nov˘ch rodiãÛ to byla láska na
první pohled. Dûvãátka strávila
v Klokánku necel˘ch 10 mûsícÛ
a nyní Ïijí ‰Èastnû ve své nové rodinû.

Pfiispûjte jakoukoli ãástkou na 
úãet Fondu ohroÏen˘ch dûtí
3055103/0300, nebo ode‰lete dárcov-
skou SMS ve tvaru DMS FODKLO-
KANEK na telefonní ãíslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kã. Více na
www.darcovskasms.cz. MÛÏete pfii-

spívat také pravidelnû kaÏd˘ mûsíc
po dobu jednoho roku. Staãí odeslat
dárcovskou SMS ve tvaru DMS
ROK FODKLOKANEK na ãíslo
87 777 a kaÏd˘ mûsíc Vám bude au-
tomaticky odeãtena ãástka 30 Kã.
Více na www.darcovskasms.cz. Za
Va‰i pomoc mnohokrát dûkujeme!
www.fod.cz

Aniãka 
a Kaãenka

YMNÁZIUM BLANSKO,
pfiíspûvková organizace

Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu

• Informace o pfiijímacích zkou‰kách

• Prohlídka areálu gymnázia

• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 6. 11. 2015 v dobû od 9.00 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190
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Blansko a okolí

Správa jeskyní âeské republiky do-
konãila a zpfiístupnila nové populárnû
nauãné expozice ve ãtyfiech jeskyních
Moravského krasu. Náv‰tûvníkÛm pfii-
bliÏují dávné obyvatele jeskyní, ale ta-
ké jejich objevování nebo vyuÏívání
ãlovûkem.

Nové expozice s názvem Jeskynû
a lidé roz‰ifiují prohlídkové trasy v jes-
kyních Balcarce, Katefiinské, Sloupsko-
‰o‰Ûvsk˘ch a v jeskyni V˘pustek, kde je
navíc umístûna rozsáhlá v˘stava vûno-
vaná celému Moravskému krasu, jeho
geologii, objevování, v˘zkumu ãi ar-
cheologick˘m a paleontologick˘m nále-
zÛm.  Jednotlivé expozice na sebe volnû
navazují a provázejí náv‰tûvníka od dob
nejstar‰ího osídlení Moravského krasu

aÏ po dne‰ek.
Expozice jsou interaktivní a turistÛm

nabízejí více neÏ jen pfiehlídku vystave-
n˘ch pfiedmûtÛ.

„Chtûli jsme náv‰tûvníky v expozicích
zamûstnat, aby si sami hledali, co je zají-
má. Expozice jsou doplnûny audiovizuál-
ními pofiady, dotykov˘mi obrazovkami
a v jeskyních se odehrávají i videoprojek-
ce. V Katefiinské jeskyni je zase unikátní
nálezová situace jeskynních medvûdÛ a ve
vstupním portálu i neolitick˘ rituální ob-
fiad,” uvedl vedoucí Správy jeskyní
Moravského krasu Jifií Hebelka. 

V KÛlnû, která je souãástí Sloupsko-‰o-
‰Ûvsk˘ch jeskyní, turisté uvidí dioramata
neandrtálsk˘ch lovcÛ a zhlédnou film z je-
jich Ïivota. V Balcarce je pak projekce ze

Ïivota lovcÛ sobÛ a koní,
ktefií osídlili vstupní por-
tál jeskynû. 

Do expozic se ná-
v‰tûvníci dostanou
v rámci prohlídkové tra-
sy. V̆ stava ve V̆ pustku
je pfiístupná v patfie
správní budovy jeskynû. 

„Myslím si, Ïe nové
expozice jsou v rámci
Evropy unikát. V jednot-
liv˘ch jeskyních po
Evropû sice existují rÛz-
né v˘stavy, ale to, Ïe by
byly instalovány na tak
malé plo‰e hned ve ãty-
fiech jeskyních, tak to
jinde neexistuje” -  po-
dotkl Jifií Hebelka. 

Vybudování nov˘ch
expozic pfii‰lo na asi de-
vatenáct milionÛ korun,
ze kter˘ch vût‰inu po-
skytly evropské fondy.
Pût zpfiístupnûn˘ch jes-
kyní Moravského krasu
roãnû nav‰tíví dohroma-
dy asi 330 tisíc náv‰tûv-
níkÛ. Nejoblíbenûj‰í jsou
Punkevní jeskynû, kam
zavítá více neÏ polovina
z nich. 

Text a foto: 
Správa jeskyní

Moravského krasu
V Katefiinské jeskyni mÛÏete potkat i medvûdy. 

V JESKYNÍCH MORAVSKÉHO
KRASU JSOU K VIDùNÍ 

NOVÉ EXPOZICE

Letos se u pfiíleÏitosti konání tradiãní
Pivní pouti otevfiely brány ãernohorského
pivovaru jiÏ po devatenácté. Stalo se tak
v sobotu 26. 9. 2015 pfii poledni. I kdyÏ
poãasí zprvu zrovna nelákalo k v˘letu,
poutníci se nezalekli zataÏené oblohy
a dostavili se v hojném poãtu.

Na Pivní pouÈ kromû nad‰en˘ch pivafiÛ
zavítaly také rodiny s dûtmi, pro které byl
pfiipraven rÛznorod˘ program. Dûti si
mohly zajezdit na motokárách, zaskákat
na skákacím hradu, povozit se na koloto-
ãích ãi si nechat obliãej pokreslit pestro-
barevn˘mi obrázky. Mûly téÏ moÏnost
rozh˘bat svá tûla pfii animaãní pohybov-
ce, ãekal je v˘chovn˘ koncert a pobavila
je klauniáda. V pût hodin zahrála hudební
skupina TRYO, která potû‰ila nejen dûti,
ale i jejich rodiãe. Dûtsk˘ program poté 
uzavfiel kouzelník.

Nádvofií pivovaru mezitím uÏ od jedné
hodiny odpolední ozvuãilo uskupení
Ukulele Orchestra jako Brno následováno
kapelou Jelen. S pfiíchodem Ivana Mládka
a jeho Banjo Bandu se dokonce na obloze

objevilo sluníãko a náv‰tûvníci Pivní pou-
ti dostali je‰tû lep‰í náladu.

Kromû zlatavého moku byly k dostání
i limonády âerné hory, jako kombajnér-
ka, malinovka ãi koala. Nechybûly ani
stánky s burãákem, vínem i nûãím ostfiej-
‰ím. Na zakousnutí ke v‰em tûm nápojÛm
si úãastníci akce mohli tradiãnû koupit
klobásy, peãené vepfiové, domácí bram-
bÛrky a tyãinky, ale také tfieba speciality
ze p‰trosího masa.

Okolo ‰esté hodiny se na scénû objevi-
la známá kapela Wohnout, kterou rozjafie-
né davy nad‰enû uvítaly. Následující sku-
pina Chinaski byla pfiijata snad je‰tû vfie-
leji. O pÛl deváté pak na obloze zazáfiil
barevn˘ ohÀostroj, kter˘ mûl celou akci
slavnostnû ukonãit. Komu v‰ak je‰tû zb˘-
valy síly, mohl si poslechnout Kabát revi-
val a dopít poslední pivo.

Pivní pouÈ v âerné hofie se jiÏ zkrátka
stává legendární akcí, a mnoho leto‰ních
úãastníkÛ se nechalo sly‰et, Ïe se uÏ tû‰í
na pfií‰tí jubilejní roãník.

Text: Markéta ·tégnerová

TRADIâNÍ PIVNÍ POUË V âERNÉ HO¤E
FotoreportáÏ z akce 
na: www.listyregionu.cz

Ná‰ t˘m se za poslední dobu opût uká-
zal ve velké formû. Témûfi v‰ichni svûfien-
ci si vylep‰ují osobní rekordy a nûktefií se
zaãínají i více prosazovat na stupnû vítû-
zÛ. Dal‰í medaili z mistrovství republiky
a zase stfiíbrnou dovezl Jirka Dvofiáãek,
tentokrát se jednalo o silniãních 10 km.
Pfied podzimním maratonem má formu
i trenér Jan Kohut, kter˘ se zúãastnil nû-
kolika závodÛ ãeského poháru a nejhÛfie
skonãil na druhém místû. Dobfie si vedou
i na‰i juniofii bratfii Fialovi. Na závodû
Bûhej lesy v Bílé nedali nikomu ‰anci
a s velk˘m náskokem si dobûhli pro 1.
a 2. místo v absolutním pofiadí. Perfektní
v˘kony v‰ak podává cel˘ t˘m od dûtí aÏ
po dospûlé, aÈ uÏ se jedná o krátkou traÈ
nebo tfieba pÛlmaratón, kaÏd˘ víkend se
prosadíme na stupnû vítûzÛ na závodech
po celé republice.

MÛÏete se také pfiihla‰ovat na na‰e bû-
Ïecké a kondiãní tréninky, které probíhají
v Blansku, Brnû a Boskovicích. Nyní pfii-
pravujeme i tréninky pro triatlonisty.
V‰echny tréninky jsou pro dûti i dospûlé
od zaãáteãníkÛ pro pokroãilé. Pro ty, kte-
r˘m nevyhovují skupinové tréninky, jsou

pfiipraveny individuální lekce od bûÏec-
k˘ch a kondiãních tréninkÛ aÏ po fitness
tréninky v posilovnû nebo sluÏba trenér
do domu. Nebaví vás chodit do posilov-
ny? Vyzkou‰ejte na‰e kruhové a fitness
tréninky venku na ãerstvém vzduchu.
Ideální pfiíleÏitost jak se dostat do kondi-
ce. Nyní mÛÏete vyzkou‰et i na‰e progra-
my pro Ïeny a na hubnutí.

StaÀte se ãleny na‰eho sportovního
RELAX-FIT TEAMU. Ná‰ sportovní t˘m
je otevfien pro kaÏdého sportovce, pfiede-
v‰ím pro bûÏce, triatlonisty ale i pro dûti.
âlenové t˘mu mohou ãerpat zajímavé be-
nefity, které jim mohou pomoci ve spor-
tovní pfiípravû i na závodech, regeneraci,
nákupu bûÏeckého vybavení za v˘hodné
ceny a mnohé dal‰í. Úãastníme se závodÛ
po celé âeské republice a zúãastÀujeme
se i t˘mov˘ch závodÛ jako je napfiíklad
Vltavarun a dal‰í. Pofiádáme i t˘mové
skupinové tréninky a to v Brnû, Blansku
a Boskovicích.

www.relax-fit.ct, 
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text: Andrea Kohutova

TRÉNUJTE S JANEN KOHUTEM

Start je v sobotu 7. 11. 2015 od 16.30 do
17.30 ve vestibulu Z· Dvorské v Blansku.
Pochod je urãen pro rodiãe s dûtmi, pfiípad-
nû dûtské kolektivy s doprovodem dospû-
l˘ch. Trasa do 5 km v okolí Blanska.
Startovné 40 Kã, v cenû bufitík, peãivo, 
perník, ãaj, diplom a pfiípadná autobusová
doprava. Doporuãujeme vzít s sebou svítil-
nu, pevnou obuv a dobrou náladu!

Srdeãnû zve za âKT Blansko Petra Bártová

POCHOD PODZIMNÍM
LESEM – 35. ROâNÍK
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(Pokraãování textu ze strany 1)
Jak to bude s financováním projektu?
Na projektovou dokumentaci a reali-

zaci znaãení jednoho vybraného okruhu
poÏádáme jiÏ nyní o dotaci z JMK, vy-
uÏijeme dotaãní program na Podporu
rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy
v JMK (60 % dotace, 40 % spoluúãast).

Na realizaci celého projektu lze vyu-
Ïít dotace z Jihomoravského kraje,
Ministerstva pro místní rozvoj, Státního
fondu ÎP, IROP, pfiípadnû se obrátíme
i na dal‰í instituce. Lze oãekávat, Ïe
vût‰í ãást z pfiedbûÏnû odhadnuté ceny
bude získána z dotací. 

V této fázi se hovofií o 1. etapû to-
hoto projektu. Jsou jiÏ zvaÏovány
dal‰í etapy?

Projekt byl v roce 2013 projednáván
se zástupci JMK jako nadregionální. Je
zahrnut jako pilotní projekt do novû pfii-
pravované Koncepce rozvoje cyklistiky
v JMK pro období 2015 – 2023 a mûl by
se stát jedním ze základních prvkÛ pro-
pojení terénní cyklistiky v ose Brno –
Jedovnice – Moravsk˘ kras – Boskovice
a souãasnû navazovat na cykloturistické
propojení s Pardubick˘m krajem a kra-
jem Vysoãina. Zafiazení do zmiÀované
koncepce v˘raznû pfiispûje k zaji‰tûní
dotací.

Odhadnete ãasov˘ horizont dal‰ího
postupu aÏ k otevfiení Drahanského
sportparku?

Na základû úkolu RM byla zpracová-
na „Studie proveditelnosti zámûru

Drahansk˘ sportpark”. Dne 9. záfií se
vedení mûsta se‰lo v Zámeckém sklení-
ku s vefiejností k projednání tohoto 
zámûru, kde byl pfiítomn˘mi obãany
projekt pfiivítán. Na zasedání Rady mûs-
ta dne 29. 9. bylo schváleno podání 
Ïádosti o dotaci z JMK na zpracování
projektové dokumentace (PD) a realiza-
ci vybraného okruhu cyklotrasy. 

Po obdrÏení rozhodnutí o poskytnutí
dotace z JMK bude následovat do kon-
ce tohoto roku v˘bûrové fiízení na zpra-

covatele PD. SoubûÏnû budeme Ïádat
o dal‰í dotace a dále pak bude následo-
vat v˘bûrové fiízení na zhotovitele. Je
pfiedpoklad, Ïe realizace vybran˘ch
cyklotras by mohla b˘t zahájena zhruba
v polovinû roku 2016. V prÛbûhu roku
2016 budeme také usilovat o získání
prostfiedkÛ na roz‰ífiení o dal‰í trasy.
Plánujeme je‰tû nejménû jedno setkání
s vefiejností, na kterém bude moÏnost
prodiskutovat jednotlivé ãásti navrho-
vaného projektu. V této poãáteãní fázi

si na pfiesnûj‰í stanovení termínu do-
konãení stavby netroufnu. 

V ãem vidíte hlavní pfiínos tohoto
projektu?

Nepochybnû to bude velk˘ pfiínos pro
moÏnost sportovního vyÏití obãanÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií, zvlá‰tû pak
pro vhodné trávení volného ãasu mla-
dou generací.

Ten, kdo nav‰tívil v letní sezonû podob-
né bikeparky, napfiíklad v Novém Mûstû na
Moravû, Rychlebské stezky, nebo Singltrek
Pod Smrkem v Jizersk˘ch horách, ví, Ïe
parkovi‰tû zde b˘vají plná náv‰tûvníkÛ
z dalekého okolí. Lze tedy pfiedpokládat, Ïe
tento projekt bude prospû‰n˘ také pro pod-
nikatele v Boskovicích a tedy i pro ekono-
miku mûsta.

Jsem ráda, Ïe s tímto zámûrem nám od
poãátku pomáhají skuteãní odborníci – Bc.
Roman Kalabus, vedoucí projektu Bike re-
sortu Vala‰sko, ãlen âeské mountainbiko-
vé asociace, autor studie proveditelnosti
a Erik ¤ezník, kter˘ má bohaté zku‰enosti
s pofiádáním MTB závodÛ a s cyklistikou
vÛbec. Musím fiíci, Ïe mû také potû‰il pfií-
stup vefiejnosti; máme v dobré pamûti ne-
spokojenost obãanÛ, kterou vyvolal zámûr
prodat ãást Doubrav firmû, která by tam 
umístila modely dinosaurÛ. V tomto pfiípa-
dû obãané nalezli podstatné rozdíly – ve‰-
keré pozemky zÛstávají v majetku mûsta
a terénní cyklistika je sport, kter˘ do pfiíro-
dy patfií; navíc posílí rekreaãní potenciál
oblíben˘ch Doubrav.

Paní místostarostko, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Boskovice vybudují moderní bike areál

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková a Erik ¤ezník pfii projednávání zámûru s vefiejností. (foto ph)
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Boskovice a okolí

V nedûli 20. 9. 2015 Autocrosov˘ klub
Boskovice pofiádal dal‰í závody této sezó-
ny nedaleko Boskovic, v Chrudichromské
rokli. Diváci pfii‰li závodníky podpofiit
v opravdu velké mífie. ZávodÛ se zúãastni-
lo pro nás rekordních asi ãtyfiicet aut.
Závodilo se celkovû v pûti kategoriích.
V kategorii do 1200 ccm vyhrál závod

Klíã Vlastimil mlad‰í, jako
druh˘ byl ·tûpánek Martin
a na tfietím místû dojel do
cíle Tomá‰ek Jakub. V ka-
tegorii do 1400 ccm vyhrál
Vondál Daniel, na druhém
místû skonãil Hru‰ka
Roman a jako tfietí Zouhar
Jan. V dal‰í kategorii a to
auta bez úprav do 1400
ccm zvítûzil Padrta Luká‰,
na druhém místû dojel ·plí-
chal David a tfietí byl ·plí-
chal Jifií. V kategorii aut
bez úprav nad 1400 ccm
byl jako první v cíly ·tûpá-
nek Martin, jako druh˘
Kupsa Martin a jako tfietí

FÀukal Radomír. Nejsilnûj‰í kategorii
aut bez úprav nad 1600 ccm, ovládl
Kropáã Miroslav, na druhém místû
skonãil Luãan Miroslav a jako tfietí byl
Eminger Petr. V‰em vítûzÛm gratuluje-
me a tû‰íme se na dal‰í závody, které
budou 25. 10. 2015.

Text a foto: Ivana ·ikulová

Autocross fiádil 
v Chrudichromské rokli

KaÏdoroãnû pofiádá sbor pro obãanské
záleÏitosti v obci Kofienec slavnostní uví-
tání do Ïivota a do svazku obce novû 
narozené obãánky. V leto‰ním roce byli
starostou obce pfiivítány tfii holãiãky a je-
den kluk. Dûti dostaly od obce pûkné dár-
ky a rodiãe pamûtní list v upomínku na
slavnostní akt.  S pásmem básní a písní

pro dûti, rodiãe a v‰echny pfiítomné vystou-
pily dûti M·. Cel˘ kulturní program oboha-
tili ãlenové folkórních souborÛ KofieÀák
a KofieÀáãek. Dobrou náladu podtrhlo  spo-
leãné focení  z kterého  dostanou rodiãe od
obce fotografie na památku.

Text: Miroslav Zemánek
Foto: Jitka Svobodová

O víkendu 3. a 4. fiíjna byly v Boskovicích
tradiãní a oblíbené Husí slavnosti. Letos se
konal v pofiadí jiÏ XII. roãník. Poãasí lidem
pfiálo, pofiadatelé si nechali záleÏet na v˘bûru
programu, kter˘ byl opût pfiipraven tak, aby si
kaÏd˘ náv‰tûvník na‰el „to svoje”. 

Areál parku u Zámeckého skleníku byl
zaplnûn stánky s v˘robky tradiãních fie-
mesel, s jídlem a pitím a upomínkov˘mi
pfiedmûty. Program Letního kina lákal 
náv‰tûvníky napfiíklad na koncerty Xindla
X, BratrÛ EbenÛ nebo kapely Sto zvífiat.
V prostoru za Muzeem Boskovicka jako
kaÏdoroãnû byla Okresní v˘stava chova-
telÛ. Muzeum Boskovicka mûlo také 
otevfieno a zde byla k vidûní v˘stava sta-
vebnice Merkur, koãárkÛ a panenek jako
Ïiv˘ch. Na ulici hradní pfiedvádûla S·

André Citroena nejen nejnovûj‰í vozy
znaãky Citroen, ale i historické zemûdûl-
ské stroje a zafiízení. Mohutn˘ Kirovec
a „pásák” se zapfiaÏen˘mi pluhy si tento-
krát na‰ly místo na Masarykovû námûstí.

Tradiãnû byly v rámci konání Husích
slavností pozvány do Boskovic delegace
z partnersk˘ch mûst. Letos pfiijala pozvání
v‰echna mûsta - Rawa Mazowiecka
(Polsko), Levice (Slovensko), Frasnes-lez-
Anvaing (Belgie) a Prnjavor (Bosna
a Hercegovina). Poprvé do Boskovic pfiije-
li i zástupci maìarského mûsta Nyírbátor,
které je partnersk˘m mûstem Rawy a které
má zájem o spolupráci s Boskovicemi.

Pro hosty byl pfiipraven pestr˘ program.
Text: Ing. Jaroslav Parma
Foto: Monika ·indelková

Ohlédnutí za XII. Husími
slavnostmi

Slavnostní vítání obãánkÛ 
v obci Kofienec

Auta bez úprav do 1400 ccm na trati.

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. 

Na‰e ãtenáfika paní Antonie
Miniková z Borotína je vá‰nivá
houbafika a v záfií na‰la v lese nad
Borotínem málo se vyskytující
„kotrã”. V prÛmûru mûl 22 cm.
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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.

Opût jedeme k vám a vyráÏíme do boje s podzimními bacily! Nalaìte si Radio Haná
a zjistíte, kde se právû pohybuje na‰e hlídka se zásobou vitamínÛ pro kaÏd˘ den. Nejlep‰í
hudební v˘bûr Vám posíláme do Boskovic i Letovic (96,2 FM), Blanska (98,6 FM) i do
celého svûta díky online pfiehrávaãi na novém webu www.radiohana.cz. 

Pfiejeme parádní podzim s Radiem Haná.

Tel.: 516 802 211, fieditelka: 516 802 216, 
v˘chovná poradkynû: 516 802 220, ‰kolní psycholoÏka: 516 802 220

e-mail: info@gymbos.cz   www.gymbos.cz

Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2016/2017 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

Do primy osmiletého gymnázia pfiijímáme 30 ÏákÛ 
a do prvního roãníku ãtyfiletého gymnázia 60 ÏákÛ.

Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. 2015 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  Boskovice

Keramika v Kun‰tátû, Kun‰tát v keramice

Zcela zaplnûné kun‰tátské námûstí spokojen˘mi náv‰tûvníky.

KaÏdoroãnû koncem záfií pfiijíÏdí 
obdivovat práci zhrubl˘ch dlaní, neko-
neãné trpûlivosti a fantastické tvofiivosti
na tisíce lidí, stejnû tomu bylo 
i leto‰ní pfiedposlední záfiijov˘ víkend. 

Internetové prohlíÏeãe, plakátovací
plochy, reklamy v autobusech nebo le-
táãky kfiiklav˘ch barev nás neustále
zvou do spoleãnosti, do pfiírody,
k podpofie toho ãi onoho. Stejnû tak se
témûfi kaÏdá vesnice mÛÏe pochlubit
vánoãním, jarním nebo tradiãním jar-
markem, z kalendáfie na nás vyskaku-
jí poznámky, kam urãitû musíme jet.
Ale není slavnost jako slavnost. Proto
jsou tak Ïádané tématické jarmarky,
které mají historii a v neposlední fiadû
pak nápad. A tohle v‰echno kun‰tát-
sk˘ hrnãífisk˘ jarmark splÀuje. Je to
akce tradiãní, kterou organizuje v jád-
ru stejná skupina lidí. Souãástí celo-

roãních pfiíprav je také inovace jar-
marku. Napfiíklad nûkolik posledních
úspû‰n˘ch roãníkÛ soutûÏ O nejlep‰í
v˘robek. Letos jsme se pustili i do v˘-
zkumu mezi náv‰tûvníky. Cílem anke-
ty bylo zjistit, za jak˘m úãelem lidé
pfii‰li. Jestli je nejvût‰í lákadlo pálená
hlína nebo bohat˘ hudební program.
V˘sledky ankety zatím nejsou vhodné
distribuce, jarmareãní komise se o nû
bude opírat v sestavû jarmarku v dal-
‰ím roce -  uvedl ãlen organizaãního
t˘mu.

Napadá mû uÏ jen jediná otázka. Je
to právû charakteristickou osobytostí
námûstí, které stfieÏí Jifiík z Podûbrad
nebo je to va‰í pozorností pfii ãetbû na-
‰eho periodika, kdyÏ jsem se vloni
zmiÀovala, Ïe kdo pfiijede jednou, bude
se vracet?

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Franti‰ek Kobylka

Tak jako k Boskovicím patfií letní kino (nejvût‰í promítací plocha v âR), k Blansku povûstmi opfiedená Macocha, tak ke Kun‰tátu kera-
mika a s ní spojen˘ hrnãífisk˘ jarmark. 15 500 náv‰tûvníkÛ zavítalo do svébytného mûsteãka za nákupem nebo za inspirací, která ãefií z
opracované hlíny. Ano, ãtenáfii, ãísla mluví za v‰e a opût nám potvrzují, Ïe hrnãífiské fiemeslo nevymfielo, naopak. 
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Bûhem posledního ví-
kendu v záfií se konala na
zámku v Letovicích akce
s názvem „Spojujeme lidi
Evropy”. Tento projekt
byl podpofien Evropskou
komisí v rámci programu
„Evropa pro obãany” ãást-
kou 25 tisíc Eur. Letovice
pfiivítaly delegace v‰ech
sv˘ch partnersk˘ch mûst –
polského Chelmna, nû-
meckého Kirchlintelnu,
slovensk˘ch Slepãan,
chorvatského Stari Gradu,
a novû i z 10. obvodu ma-
ìarského hlavního mûsta
Budape‰ti. 

Cílem setkání byla pod-
pora spolupráce a porozu-
mûní mezi lidmi v Evropû
a navazování nov˘ch pfiá-

telství. V doprovodném programu se uskuteãnily vy-
stoupení hudebních tûles, setkání pûveck˘ch soubo-
rÛ a zájmov˘ch skupin partnersk˘ch mûst.

Text a foto: ph

Starosta Letovic Vladimír Stejskal pfiivítal hosty.

Novinky z Nemocnice 
Milosrdn˘ch bratfií

Letovice nav‰tívily delegace 
z partnersk˘ch mûst

Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií Letovice,
pfiíspûvková organizace Jihomoravského
kraje je od dubna leto‰ního roku akreditova-
n˘m zdravotnick˘m zafiízením.  Podafiilo se
jí získat Certifikát kvality a bezpeãí, kter˘ je
jasn˘m dÛkazem, Ïe toto krajské zdravot-
nické zafiízení disponuje profesionály ve
sv˘ch oborech a Ïe je snahou v‰ech zamûst-
nancÛ nemocnice zvy‰ování kvality péãe
o pacienty a zaji‰tûní bezpeãného prostfiedí
pro pacienty i zamûstnance. 

Hodnocení kvality a bezpeãí zdravot-
ních sluÏeb provedla âeská spoleãnost pro
akreditaci ve zdravotnictví, s.r.o. 30. dub-
na 2015. Slavnostní pfiedání certifikátu se
uskuteãnilo 22. 9. 2015 za úãasti RNDr.
Renaty Podstatové, zástupkynû spoleãnos-
ti, která provedla ‰etfiení a hodnocení.

MUDr. Drahoslava Královcová, fiedi-
telka Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
Letovice upfiesÀuje: „Práce na získání
Certifikátu kvality a bezpeãí byla pro
v‰echny zamûstnance nemocnice velmi
nároãná. Zúroãili jsme nûkolikaleté úsilí
o zvy‰ování kvality a bezpeãí námi posky-
tovan˘ch sluÏeb, nastolili jsme v nemoc-
nici potfiebné fiídící procesy a v‰e zavedli
do praxe. Ve‰ker˘ personál nemocnice se

aktivnû zapojil jak do pfiípravy, tak i do re-
alizace. Jsem hrdá na to, Ïe na‰e malá ne-
mocnice, která má více neÏ 250-ti letou
historii, mÛÏe pacientÛm nabídnout kvalit-
ní a bezpeãné sluÏby. Dûkuji auditorské
firmû za její pfiístup k nám a za cenné pod-
nûty a rady, které vyuÏijeme v budoucnu
k dal‰ímu rozvoji ãinnosti nemocnice.”

Bûhem léta fini‰ovaly práce na revitali-
zaci zahrady nemocnice v hodnotû 6,8 mil
Kã. Dotace ze Státního fondu Ïivotního
prostfiedí pokryla 3,9 mil Kã, zfiizovatel
Jihomoravsk˘ kraj pfiispûl ãástkou 2,4 mil
Kã a z vlastních zdrojÛ nemocnice bylo fi-
nancováno 0,5 mil Kã.

A právû obû akce pfiivedly námûstka
hejtmana Jihomoravského kraje Mgr.
Marka ·lapala 22. záfií 2015 do Letovic.
Spoleãnû s ãlenem rady Jihomoravského
kraje Mgr. Václavem BoÏkem, CSc. byli
úãastníky slavnostního pfiedání Certifikátu
kvality a bezpeãí fieditelce NMB MUDr.
Drahoslavû Královcové a souãasnû spolu
s ní pfiedali revitalizovanou nemocniãní
zahradu k uÏívání jak pacientÛm nemocni-
ce, tak i ‰iroké vefiejnosti.

Text: Daniela Ottová
Foto: Renata Kuncová Polická

Slavnostní pfiedání revitalizované nemocniãní zahrady.

Valér Kováã vystavuje 
v Galerii Pex

V pátek 25. záfií v podveãer zavíta-
lo mnoho lidí do Galerie Pex
v Letovicích, aby byli osobnû pfiítom-
ni zahájení v˘stavy Valér Kováã – ob-
razy. Úvodní slovo pronesl dlouholet˘
pfiítel Valéra Kováãe, primáfi MUDr.
Jan Machaã. 

Valér Kováã (nar. 1936), rodák
z Liptovské osady, Ïije od sv˘ch dva-

ceti let v Brnû a posledních tfiicet let
tvofií a pracuje v Ostrovû u Macochy.
Je znám nejen jako skláfisk˘ v˘tvarník,
ale i jako skvûl˘ malífi. Je nositelem
mnoha ãesk˘ch i zahraniãních cen
a mnozí z nás jeho díla znají „z teré-
nu”. Mimo jiné je autorem krásného
sklenûného oltáfie s velk˘m kfiíÏem
v kapli sv. Václava a AneÏky âeské

v ·o‰Ûvce, podílel se na
nové tváfii obfiadní sínû
v Blansku, sklenûná
vstupní hala na brnûn-
ském v˘stavi‰ti je také je-
ho dílo. Mnoho jeho dûl
najdeme i v zahraniãí, na-
pfiíklad památná sklenûná
deska ke ãtyfistému v˘roãí
Bible kralické na budovû
University v Le‰nû
v Polsku, ve Spi‰ské nové
vsi v kostele je autorem
monumentálního fiezané-
ho oltáfiního kfiíÏe. Toto je
jen krátk˘ v˘ãet prací na-
daného a Ïivot milujícího
Valéra Kováãe.

V˘stavu je moÏné si
prohlédnout do 22. fiíjna
v Galerii Pex.

Text a foto: 
Renata Kuncová Polická

Valér Kováã, Helena Kalasová a MUDr. Jan Machaã 
pfii zahájení v˘stavy.
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VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!
AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ
znaãky HUSQVARNA, 
po dohodû i jin˘ch 
znaãek. 

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:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO

T
e
x
t
i
l
E
c
o

T¤ÍDIâKA TEXTILU

MANIPULAâNÍ DùLNÍK

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
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Pane Tich˘, vím, Ïe jste pfied 18 lety za-
ãínali péct na pfievzat˘ch zastaral˘ch tech-
nologiích. Nyní je DOPES moderní pekárna
s vynikající povûstí. Byla to obtíÏná cesta?

Já se domnívám, Ïe pokud chce nûkdo
v kterémkoliv oboru podnikat s dÛrazem na
kvalitu, tak to snadné nemá nikdy. Masívní
reklama propagující v˘robky velk˘ch firem
a boj o co nejniÏ‰í cenovky v regálech ob-
chodÛ nepfieje poctivé fiemeslné práci.

Nám se podafiilo zmodernizovat potfiebné
zázemí, nakoupili jsme moderní v˘robní za-
fiízení vãetnû sázecích termoolejov˘ch pecí
od firmy Kornfeil a zajistili dostateãn˘ poãet
vozidel na rozvoz. Nyní jsme zaãali zafiazo-
vat do na‰eho vozového parku vozidla na
pohon plynem; oãekáváme úsporu nákladÛ
na pohonné hmoty a zanedbatelná není ani
men‰í ekologická zátûÏ.

Máme tedy v‰echny pfiedpoklady pro
trval˘ rÛst na‰í produkce i firmy. Kromû
jediného – nejsme ochotni pfiistoupit na
poÏadavky velk˘ch obchodních fietûzcÛ;

nejsme ochotni jít cestou pouÏívání lev-
nûj‰ích surovin a sniÏování kvality na‰eho
peãiva proto, abychom udrÏeli nízkou ce-
nu. 

Filosofie na‰í spoleãnosti spoãívá v pro-
dukci kvalitních v˘robkÛ a také v zaji‰tûní
odpovídajících platÛ na‰im zamûstnancÛm,
ktefií odvádí dobrou a nároãnou práci. 

BohuÏel tento postoj nekoresponduje se
souãasn˘m trendem sniÏování nákladÛ za
kaÏdou cenu. Proto musím odpovûdût – ano,
jsme úspû‰ná firma a ano, obtíÏná cesta to
byla, je, a bude, s tím musíme poãítat.

Máte zafiazen nûjak˘ nov˘ sortiment pe-
kafisk˘ch v˘robkÛ?

DÛraz klade-
me na hlavní 
produkty, tedy
chléb a rohlíky,
nabízíme v‰ak
mnoho dal‰ích
v˘robkÛ. Ze spe-
ciálních chlebÛ
namátkovû chléb
sluneãnicov˘, d˘-
Àov˘ s velk˘m ob-
sahem vlákniny,
‰pekov˘, samo-
Ïitn˘ ãi ‰paldov˘.
Kromû bûÏn˘ch
rohlíkÛ také gra-
hamov˘ ãi rÛzné
pizza rohlíky, 
veky a dal‰í Ïá-
dané v˘robky.
Nabízíme také
hodnû druhÛ
sladkého peãiva

– vánoãky, záviny, loupáãky, koblihy
a rÛzné koláãe. Respektujeme zájem zá-
kazníkÛ o takzvané fitness peãivo a máme
také tyto produkty zdravé v˘Ïivy ve v˘-
robním programu; letos je to celozrná
kostka a chléb fitness.  

SnaÏíme se pravidelnû zafiazovat do pro-
dukce nové v˘robky a nabídnout tak zákaz-
níkÛm vût‰í moÏnost v˘bûru.

Kde v‰ude mohou zákazníci vá‰ sorti-
ment koupit?

Máme své vlastní podnikové prodej-
ny zde v Bene‰ovû, v Prostûjovû
a v Boskovicích. Dodáváme peãivo do
sítû prodejen Jednoty Boskovice vãetnû

supermarketu COOP, dále do mnoha
dal‰ích men‰ích prodejen na Blanensku
a ãásteãnû i Prostûjovsku. Nedávno jsme
zaãali zásobovat i nûkolik obchodÛ na
severním okraji Brna a novû i nûkteré
provozovny spoleãnosti Hru‰ka. Mezi
odbûratele patfií i ‰koly, které chtûjí dû-
tem a studentÛm zajistit opravdu ãerstvé
peãivo.

Mrzí nás, Ïe v poslední dobû na vesnicích
zanikají malé prodejny, které patfiily k na‰im
stál˘m odbûratelÛm. Pravdûpodobnû tento
trend zesílí díky chystané povinnosti zavést
elektronickou on-line evidenci trÏeb; zajistit
potfiebné vybavení mÛÏe b˘t pro malé ob-
chÛdky na vesnicích docela problém.  

Logo pekárny DOPES se ãasto objevuje
ve v˘ãtu sponzorÛ rÛzn˘ch sportovních
a kulturních akcí.  

Ano, snaÏíme se podporovat potfiebné;
nejen sportovce, ale také napfiíklad tûles-
nû postiÏené. Na‰e pomoc je zamûfiena
téÏ na podporu místní spolkové ãinnosti,
domnívám se, Ïe je to i jakási povinnost
úspû‰né firmy. Nezapomínáme ani na
na‰e vlastní zamûstnance; také letos
jsme pro nû uspofiádali letní besídku
s obãerstvením. Chtûl bych je‰tû touto
formou podûkovat v‰em, ktefií v na‰í fir-
mû pracují; velmi dobfie víme, Ïe bez je-
jich kvalitní a poctivé práce bychom se
nemohli chlubit kvalitními produkty
a osmnáctiletou úspû‰nou ãinností na‰í
pekárny.

Pane Tich˘, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

PEKÁRNA DOPES BENE·OV

Interiér prodejny v Boskovicích.  (foto ph)

Bene‰ovská pekárna DOPES záso-
buje peãivem ‰iroké okolí jiÏ 18 let. Za
tu dobu si na‰la mnoho vûrn˘ch zákaz-
níkÛ ktefií ví, Ïe Bene‰ovsk˘ chléb sice
nepatfií k levn˘m produktÛm na trhu,
ale jeho vysoká kvalita je nemûnná
a léty provûfiená. Firma se opakovanû
úãastní odborn˘ch pekafisk˘ch soutûÏí,
na kter˘ch získal fiemesln˘ chléb
z Bene‰ova u Boskovic celou fiadu oce-
nûní, vãetnû vítûzství v této kategorii.
Jednatele spoleãnosti DOPES pana
Antonína Tichého jsem se zeptal:
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Svûtov˘ den zvífiat slavily dûti ve Svitávce
Divadelní spolek SnûÏenky a Machfii ze Svitávky

pofiádal v sobotu 3. 10. 2015 oslavu svûtového dne
zvífiat. PrÛvod asi 35 dûtí za doprovodÛ rodiãÛ a pra-
rodiãÛ se vydal na náv‰tûvu k místním chovatelÛm
za zvífiátky. Nejdfiíve si prohlédli minizookoutek pa-
na Pavla Dyãky, kter˘ jim ukázal témûfi 30 druhÛ
zvífiat. Potom se jiÏ prÛvod vydal na Sasinu, kde pan
Ivo PeÀáz s rodinou chová velké stádo ovcí. Pro 
dûti i dospûlé bylo pfiipraveno obãerstvení, hry pro
dûti, jízda na koni. JelikoÏ foukal vítr, nad loukou se
za chvíli vzná‰eli draci. Na zvídavé otázky k léãbû
zvífiátek odpovídal pan MVDr. Leopold ·ar‰on.
Divadelní spolek dûkuje za milou úãast dûtí i dospû-
l˘ch a tû‰í se, Ïe pfií‰tí rok opût Svûtov˘ den zvífiat
spoleãnû oslaví.

Text a foto: Marcela Dyãková

pátek 13. listopadu 2015 ve 20.00 hodin
ve v‰ech prostorách KD Jedovnice

se skupinou MEDIUM 
a moÏná pfiijde i kouzelník.

MÛÏete se tû‰it na zajímavé pfiedtanãení, 
v˘bornou zábavu, kvalitní ko‰t vína s cimbálovkou,

bohatou tombolu i obãerstvení.

Pfiedprodej vstupenek v kanceláfii ‰koly 
1. 10. 2015.           Telefon 516 442 224

DDDDoooopppprrrraaaavvvvaaaa    zzzz     JJJJeeeeddddoooovvvvnnnniiiicccc    ddddoooo    BBBBllllaaaannnnsssskkkkaaaa    ppppoooo    sssskkkkoooonnnnããããeeeennnníííí     aaaakkkkcccceeee    zzzzaaaajjjj iiii‰‰‰‰ttttûûûûnnnnaaaa....

Z· JEDOVNICE pofiádá jubilejní

10. JEDOVNICK¯ VINN¯ BÁL
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prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

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

Jsme realitní kanceláfi zamûfiená na trh s nemovitostmi v blanenském
a boskovickém regionu, ale máme zájem spolupracovat i s klienty z jin˘ch
lokalit .  Znalost místního trhu s realitami a osobní pfiístup ke kaÏdému 
obchodnímu pfiípadu povaÏujeme za na‰e hlavní pfiednosti .  Nabízíme vám
profesionální a slu‰né jednání.  Je za námi více neÏ devût let práce v rea-
litní branÏi a na‰ím cílem je,  aby se spokojení klienti  za námi vraceli  a
doporuãovali  nás sv˘m pfiátelÛm a znám˘m. 

Rády budeme spolupracovat i s vámi.
Ing. Silvie Hyn‰tová, Lenka Oujeská Veselá

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. Silvie Hyn‰tová
Tel.: 775 582 092

Lenka Oujeská Veselá
Tel.: 775 246 549

Smetanova 6
678 01 Blansko

Tento dokument jasnû ukazuje, jak˘m
smûrem se má v následujících deseti letech
nakládání s odpady v âeské republice ubí-
rat. Sleduje pfii tom evropskou odpadovou
hierarchii, podle které by se v ideálním pfií-
padû mûlo vzniku odpadu pfiedcházet.
Pokud mu pfiedcházet nelze, mûl by se v co
nejvût‰í mífie opûtovnû vyuÏívat, recyklovat
a co nejménû skládkovat. Na krajích nyní
je, aby do konce ãervna 2016 zpracovaly
vlastní plány odpadového hospodáfiství,
které budou vymezenému rámci odpovídat.

Jihomoravská koncepce plánu odpado-
vého hospodáfiství kromû zmínûn˘ch 
obecn˘ch priorit poãítá také s roz‰ífiením
brnûnského zafiízení na energetické vyuÏití
odpadu, které provozuje mûstská spoleã-

nost SAKO Brno. Ve spalovnû, která pro-
‰la v letech 2009-2010 rozsáhlou moderni-
zací, se s odpadem z ãern˘ch kontejnerÛ
nakládá jako s dÛleÏitou surovinou a vyu-
Ïívá se jako palivo pro v˘robu energie
a tepla. Zafiízení na energetické vyuÏití od-
padu roãnû zuÏitkuje témûfi 250 tisíc tun

smûsného komunálního odpadu a zajistí
tak dodávky tepla ve formû páry nebo hor-
ké vody a elektrické energie do brnûnsk˘ch
domácností. Zámûrem kraje je roz‰ífiit 
brnûnskou spalovnu o tfietí kotel, byla by
tak schopna ekologicky vyuÏívat smûsn˘

instalace tfietího kotle i s prostorovou 
rezervou pro navazující technologie, pfie-
dev‰ím systému ãi‰tûní spalin,” vysvûtlila
environmentální specialistka RNDr. Jana
Suzová. Zafiízení na energetické vyuÏití
odpadu disponuje pûtistupÀov˘m systé-

mem ãi‰tûní spalin, kter˘ zaji‰Èuje plnûní
emisních limitÛ s úãinností ãi‰tûní na úrov-
ni 99,6 %. V̆ sledkem je, Ïe z komínu 
brnûnské spalovny odchází do ovzdu‰í mé-
nû zplodin tûÏk˘ch kovÛ, neÏ kolik je moÏ-
né nad˘chat v bûÏném pracovním prostfiedí.

Brnûnská spalovna spoleãnosti SAKO
dnes umoÏÀuje ekologickou likvidaci
odpadu nejen Brnu, ale ãásteãnû i kraji
Jihomoravskému, Olomouckému a kraji
Vysoãina.

Pfied âeskou republikou dnes stojí neleh-
k˘ úkol, kter˘ pfiedstavuje nutnost zásadní
zmûny v pfiístupu k nakládání s komunálním
odpadem a pfiedev‰ím odklon od skládková-
ní do roku 2024. Bez nov˘ch zafiízení na 
energetické vyuÏívání odpadu to v‰ak nebu-
de snadné. „Obrázek si mÛÏete udûlat sami,”
fiíká fieditel spoleãnosti SAKO Ing. Jifií
Kratochvil a dodává, Ïe brnûnská spalovna 
energeticky za rok vyuÏije 248 tisíc tun 
odpadu, coÏ je mnoÏství, které by zasypalo
fotbalové hfii‰tû do v˘‰ky 126 metrÛ. Tato hro-
mada se spálením zredukuje o 90 % a navíc se
z ní vyrobí elektfiina pro 20 tisíc domácností
a teplo pro 40 tisíc domácností. Ze ‰kváry, kte-
rá zbude po energetickém vyuÏití odpadu, se
vytfiídí takové mnoÏství Ïelezn˘ch a neÏelez-
n˘ch kovÛ, ze kterého bychom vyrobili 40 ki-
lometrÛ Ïeleznice a 45 tisíc nov˘ch jízdních
kol. A to uÏ je slu‰ná bilance, co fiíkáte?  

Zdroj: SAKO Brno, a.s. 
Foto:  Archiv SAKO Brno, a.s.

komunální odpad z celé jiÏní Moravy
a ãásti okolních krajÛ.

„Tento zámûr zapadá do my‰lenky obû-
hového hospodáfiství, které se stává jednou
z hlavních priorit Evropské komise. Pfii re-
konstrukci zafiízení jsme poãítali s moÏností

Plán odpadového hospodáfiství kraje? ¤e‰ení nabízí brnûnská spalovna

Brnûnská spalovna roãnû energeticky vyuÏije témûfi ãtvrt milionu tun odpadu.

âeská republika roãnû vyprodukuje
pfiibliÏnû tfiicet milionÛ tun odpadu,
z toho více neÏ pût milionÛ tun tvofií od-
pad z na‰ich domácností. Od roku
2008 stouplo mnoÏství odpadu, kter˘
kaÏd˘ z nás roãnû odloÏil do kontejne-
ru, z bezmála tfií set kilogramÛ na sou-
ãasn˘ch pût set kilogramÛ. Je‰tû pfied
dvaceti lety konãil obsah na‰ich odpa-
dov˘ch nádob pfieváÏnû na skládkách,
dnes jiÏ vût‰ina vyspûl˘ch zemí sklád-
kování cílenû omezuje. Trendem je 
odpad recyklovat a materiálovû nebo
energeticky vyuÏívat. To je také jedním
z cílÛ Plánu odpadového hospodáfiství
âeské republiky pro období 2015-
2024, kter˘ vláda v prosinci loÀského
roku schválila.

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz
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BLAHOP¤ÁNÍ 

A léta bûÏí … V srpnu se doÏil kulatého jubilea vzácn˘ch 90. let Bohuslav Mokr˘.
Nezapomnûl na nûj s gratulací ani ministr vnitra. Jednak proto, Ïe slouÏil v ãs. armá-
dû, ale zejména proto, Ïe je zaslouÏil˘ váleãn˘ veterán. UÏ od záfií 1944 pÛsobil v par-
tyzánském oddíle na Blanensku, kter˘ nesl název Prokop Hol˘, proto má i pfiíslu‰né 
osvûdãení, které potvrzuje statut váleãného veterána a zároveÀ ãeskoslovenského par-
tyzána. Mj. v leto‰ním roce obdrÏel váleãná vyznamenání k 70. v˘roãí osvobození 
na‰í vlasti od Konzulátu RF v Brnû, ale i od Ministra obrany âR. ZaslouÏenû byl oce-
nûn za nebojácné ãiny v dobû okupace na‰eho státu proti wehrmachtu nebo za pomoc
rusk˘m partyzánÛm, ktefií byli letecky nasazeni k boji proti fa‰istÛm v okolí Blanska,
odkud Bohuslav Mokr˘ z Rájce – Jestfiebí pochází. Velitelem oddílu byl para‰utista 
R. Procházka a partyzáni se zamûfiili na oblast Bystfiice nad Pern‰tejnem a pozdûji na
destrukãní ãinnost proti Ïeleznici v tûsném okolí Brna. Lesní úkryty ãasem zapadly …
partyzánské chodníãky zarostly trávou a lesem, pfiísahy pfieru‰ilo zapomínání … tak
nûjak dnes vidí onu váleãnou epopej, které se Bohumil Mokr˘ jako dvacetilet˘ mladík
ãestnû zúãastnil, aby pomohl svému národu v dobû nejtûÏ‰í. Dnes Ïije spokojen˘m Ïi-
votem stále ãilého dÛchodce, o kterého s velk˘m pochopením peãuje jeho manÏelka.
Váleãn˘ veterán je rovnûÏ v péãi âeskoslovenské obce legionáfiské, která mu Ïivotní
jubileum rovnûÏ pfiipomnûla. 

Text a foto: J. Kux

VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací co vzal, 
ale vzpomínky zůstávají dál.

Dne 7. 10. 2015 jsme vzpomněli 4. výročí úmrtí
manžela, tatínka, bratra, 

pana Pavla Trávníčka z Blanska.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, syn Marek
a bratr Ladislav s rodinou.

Váleãn˘ veterán Bohuslav Mokr˘ v doprovodu ata‰é Konzulátu RF
v Brnû K. Sultánové pfii slavnostním udûlení medaile za osvobození vlasti v r. 1945.

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena

dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám pianino zn. Fibich 
v zachovalém stavu. Na poÏádání foto a následnû
prohlídka nástroje v Boskovicích. Cena dohodou,
tel.: 607 853 413.
➨ Prodám  starou funkãní váhu 
- velkou decimálku, cena dohodou. Tel.: 607 704 757.
➨ Prodám polykarbonátov˘ skleník 
s podestou a aut. otvíráãem oken. v-1950, d-3700,
‰-1900 nové nepouÏité v originálním balení. Tel.:
602 884 457.
➨ Prodám klavír BroÏ, cena 8 000 Kã, 
tel.: 723 767 938. 
➨ Prodám lanov˘ naviják Proma - LN 600. 
Témûfi nepouÏívan˘. Cena 2000 Kã. Tel.: 602 433 769. 
➨ Prodám byt 3+1 v Boskovicích. 
Tel.: 774 151 965, 606 380 090. 
➨ Prodám dvû velkoformátové obrazové 
publikace BARRANDOV I - Vzestup k v˘‰inám,
BARRANDOV III - Oáza uprostfied dûsu. Formát
32x24 cm, velkolepé obrazové pojetí dûjin
Filmového studia Barrandov. PÛvodní cena knihy:
1499 Kã, nyní 449 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám obilí – jeãmen, p‰enice. 
Cena 400 Kã/q. Boskovice, tel.: 728 034 249.
➨ Prodám kuchyÀ Asta oranÏová, 
4,5 m dlouhá, cena 2 500 Kã/1 m. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodám manÏelskou postel, cena 800 Kã. 
732 949 689. 
➨ Prodám dûtsk˘ pokoj za 1 000 Kã 
a jiné pfiíslu‰enství. Tel.: 732 949 689. 
➨ Prodáme 0,5 m3 ol‰ového dfieva 
- polena, za 800 Kã. Odvoz ze zahrádkáfiské ob-
lasti Baãina u Blanska nutn˘. Tel.: 737 802 235. 
➨ Prodám nové pro‰ívané deky, 
nov˘ zimní koÏich a kabát – neno‰en˘. Nov˘ ‰icí
stroj. Cena dohodou, tel.: 603 756 493. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu 2+1 v RD v Kun‰tátû, 
cena 6 000 Kã. Tel.: 736 146 546.

NABÍZÍM

➨ Vdova 57 let hledá pfiítele/pfiítelkyni.  
Îivotem zklamaní – máme je‰tû ‰anci b˘t ‰Èastni?
SMS 722 605 184. 
➨ Îena 43/180 vysoká, ‰Èíhlá nekufiaãka 
hledá sympatického muÏe pro Ïivot. Boskovice
a okolí. Zn: volat na 603 570 188.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím staré stolafiské 
a ãalounické materiály, d˘hy, fiezivo, Ïínûné mat-
race, pruÏiny atd. Dále koupím star˘ nábytek ne-
bo i celé pozÛstalosti. Tel: 608 279 717. 
➨ Koupím rod. dÛm na Blanensku. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 598 284. 

KOUPÍM

Spoleãnost BERYL BK, s.r.o. 
nabízí práci ve v˘robní hale

v âerné Hofie. 
Jedná se o HPP, jednosmûnn˘

provoz, pozice strojní zámeãník. 
Informace k dispozici pfies

e-mail info@beryl.cz 
nebo tel. 733 531 651. 

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Kufiata na rÛÏovkách (na houbách)
na plechu a na ro‰tu

Recept souseda na chatû pana Franti‰ka Marka, hodící se k nûkterému
z posledních podzimních zahradních párty s grilováním. âas od ãasu se
najde na chatû pfiíleÏitost a narazí se beãka piva. VÏdy uÏ dopfiedu 
vym˘‰líme, co k pivu. Jednou se v ãase této události v lese urodilo
hodnû rÛÏovek a tak Franta pfii‰el s nápadem, kter˘ má uÏ dnes nûko-
lik repríz a hlubokou tradici. 

Ingredience na 8 porcí:

Postup:
Porce kufiat si nasolíme, naãesnekujeme a okofieníme dle chuti, dáme odleÏet. Pod ro‰tem
rozdûláme oheÀ a udrÏujeme Ïhavé uhlí, na ro‰t dáme plech na buchty, rozpustíme na nûm
sádlo, vloÏíme nakrájenou zeleninu, jemnû osolíme, pfii restování promícháváme vafieã-
kou.
Po pûti minutách restování vloÏíme na zeleninu kufiecí porce, po chvíli podléváme pivem,
udrÏujeme oheÀ, porce v základu obracíme, podléváme pivem. Dochucujeme základ.
Jakmile jdou kufiata od kosti, posuneme plech na kraj ro‰tu a na ro‰t poloÏíme jednotli-
vé porce kufiat, udûláme nad Ïhav˘m uhlím pûknou kÛrãiãku. Servírujeme porci kufiete na
talífi, nabûraãkou pfielijeme zeleninou s v˘pekem. Podáváme s peãivem a pivem (pûknû se
u toho pije).

Kufiecí ãtvrtky nebo stehna 8ks, MuchomÛrka rÛÏovka 10-20 vût‰ích ks, mÛÏeme nahradit
jin˘mi houbami, cibule 4 ks, pórek 1 ks, kapie 4 ks, ãesnek dle potfieby, kofiení - dle
libosti, sÛl, sádlo, pivo na podlévání.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

775 23 75 23
TAXI FLORENTI BOSKOVICE

VZPOMÍNKA

Dne 20. 10. 2015 to bude již 25 let, 

co nás ve věku 64 roků 

opustil náš manžel, tatínek, dědeček a strýc 

pan Mojmír Francínek.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.



Seriál/ i* 13

roãník IV        ãíslo 8       fiíjen 2015606 931 795☎

Dvojmûstí Rájec-Jestfiebí, které se nachází nedaleko mûsta Blanska, se fiadí k dal‰ím vyhledávan˘m turistick˘m cílÛm na-
‰eho regionu. Pfiedev‰ím je to místní zámek, jenÏ se kaÏdoroãnû stává v˘letním cílem mnoha náv‰tûvníkÛ. Na své si tu pfiijdou
také milovníci kvûtin, neboÈ specializací zámeckého zahradnictví je pûstování kamélií a jifiin.

Nejstar‰í historie Rájce je spjata s dûji-
nami mûsta Blanska. UÏ dfiíve jsme si 
fiíkali, Ïe nejstar‰í osídlení Blanska a oko-
lí spadá jiÏ do dob pravûk˘ch. A nejinak
tomu není ani v pfiípadû Rájce. Ov‰em
konkrétnûj‰í zprávy z tohoto období dûjin
chybí, a tak první dochovanou písemnou
zmínku o Rájci datujeme, stejnû jako
v pfiípadû Blanska, aÏ do roku 1131. Tehdy
olomouck˘ biskup Jindfiich Zdík vydal lis-
tinu, která potvrzovala vlastnictví statkÛ
olomoucké diecéze. Mezi vyjmenovan˘mi
statky se nacházela i Rájec, tehdy spojená
právû s Blanskem.

Ve 13. století jsou ale jiÏ jako majitelé
Rájce uvádûni páni z Rájce, kter˘m patfii-
ly také dvû místní stfiedovûké tvrze. Uvádí
se, Ïe oba gotické hrady byly pravdûpo-
dobnû zniãeny za tzv. moravsk˘ch mark-
rabûcích válek, jeÏ probíhaly na pfielomu
14. a 15. století. Pod tímto názvem tak do
dûjin vstoupil mocensk˘ souboj mezi dvû-
ma bratry Prokopem a Jo‰tem, syny Jana
Jindfiicha Lucemburského, kter˘ byl mlad-
‰ím bratrem ãeského krále Karla IV.

Roku 1464 se majiteli Rájce stali páni
z Drnovic. Ti se postupnû zaslouÏili o ob-
novu jednoho z rozbofien˘ch hradÛ, jenÏ
se nacházel na místû dne‰ního zámku.
Zhruba o sto let pozdûji pak tehdej‰í maji-
tel Bernard Drnovsk˘ z Drnovic zapoãal
pfiestavbu tohoto sídla a roz‰ífiil jej v té do-
bû ve velmi módním duchu na renesanãní

zámek. Zaãátkem 17. století ale rod
Drnovsk˘ch vymfiel po meãi a celé rájec-
ké panství pfie‰lo skrze sÀatek poslední
ãlenky Johanny Drnovské na hrabûcí rod
RoggendorfÛ. 

Ov‰em jak uÏ to tak v historii nûkdy b˘-
vá, v polovinû 18. století cel˘ zámek za-
chvátil poÏár a nezÛstalo z nûj témûfi nic.
Záchranou se tak pro Rájec stal rok 1763.
Tenkrát totiÏ celé panství koupil Antonín

Karel hrabû Salm-
Rei ffe rsche id t ,
kter˘ jiÏ vlastnil
panství blanenské,
a rozhodl se zbyt-
ky zámku zcela strhnout a vybudovat si
nové reprezentaãní sídlo. Nov˘ zámeck˘
komplex, jenÏ náv‰tûvníci mohou dodnes
obdivovat, byl vystavûn podle vzoru fran-
couzského dvora krále Ludvíka XVI. na-
z˘vaného jako rokokov˘, nûkdy téÏ jako
luisézovsk˘ klasicismus. Rodina SalmÛ
pak rájecké panství vlastnila aÏ do konce
druhé svûtové války, kdy jim byl majetek
na základû Bene‰ov˘ch dekretÛ znárod-
nûn.

Roku 1960 byl oficiálnû potvrzen vznik
soumûstí Rájec-Jestfiebí. Historie Jestfiebí
ale nebyla vÏdy spojena s Rájcí. První
zmínku o obci v písemn˘ch záznamech mÛ-
Ïeme datovat do roku 1371. Tehdy patfiilo
Jestfiebí vladyckému rodu pánÛ z Bofiitova.
K bofiitovskému panství pak náleÏelo aÏ do
konce 16. století, kdy pfie‰lo pod správu
panství ãernohorského, ke kterému se fiadi-
lo aÏ do poloviny 19. století. Náv‰tûvníci si
mohou v mûstské ãásti Jestfiebí prohlédnout
kapli Svaté Anny, ve které se nachází pa-
mátn˘ zvon z poãátku 19. století.  

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Zd. HasoÀ - Pfiemysl Reibl, 

Zámky okresu Blansko (1999)
www.rajecjestrebi.cz

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu RÁJEC-JEST¤EBÍ

Pohled z námûstí Míru ke kostelu V‰ech svat˘ch. (Foto: RePo)
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VÝROBNÍ OPERÁTOR / OPERÁTORKA
■ ruční montáž kabelových svazků a konektorů 
■ jednoduchá obsluha výrobních zařízení
■ kontrola, kompletace a balení výrobních kusů

SEŘIZOVAČ
■ seřizování a oprava výrobních strojů 

a zařízení podle výrobní specifikace

TE Connectivity Kuřim

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O PRÁCI
15. 10. 2015 od 16 hod. 

a každý další 3. čtvrtek v měsíci
Zájemci potvrdí svou účast na telefonním čísle 541 165 541

nebo e-mailem na dod@te.com

Kontaktujte personální oddělení:
TE Connectivity Kuřim, 
K AMP 1293, Kuřim 664 34

TE Connectivity Kuřim je součástí korporace TE Connectivity,
která je největším výrobcem a dodavatelem kabelové a
konektorové techniky. Moderní závod se sídlem v Kuřimi
(okr. Brno venkov, 10 km severně od Brna) se zaměřuje na
výrobu pro automobilový průmysl (VW, Mercedes, Audi,
Opel, BMW aj.). Zaměstnává více jak 2500 zaměstnanců.

Ve dnech 6. - 11. ãervence 2015 se konalo ME v baseballu
ÏákÛ v polské Miejske Gorce. V reprezentaãním druÏstvu
âeské republiky byl také ãlen baseballového klubu Olympia
Blansko Adam Prudil. Rodina PrudilÛ se stává „zásobárnou”
talentÛ pro baseball a to nejen blanensk˘. AdamÛv star‰í
bratr Michal získal stejn˘ titul uÏ v roce 2008, hrál také s re-
prezentaãním druÏstvem na MS na Tchaj-wanu a získal mno-
ho dal‰ích ocenûní. Adama jsem zastihl s tatínkem Petrem
Prudilem pfii tréninku v areálu Olympie a vyzpovídal ho:

Adame, jak se dlouho vûnuje‰ basebal-
lu a jak ãasto trénuje‰?

Hraji od tfií let. (Táta upfiesÀuje – první
zápas Adam hrál, kdyÏ mu byly 3 roky a 9
mûsícÛ, kdy ho trenér Ota Kostka postavil
do pole i na pálku na tradiãním vánoãním
baseballovém turnaji v Blansku.) K base-
ballu mû dostal Michal, kter˘ zaãínal ve
sv˘ch 6 letech. V sezónû trénuji témûfi kaÏ-
dé odpoledne; celkem to bude tak asi 12 ho-
din t˘dnû; 3 dny v t˘dnu v klubu a zbytek
s tátou, nebo bráchou.

Málokter˘ kluk se mÛÏe ve 12 letech po-
chlubit, Ïe je Mistrem Evropy; jaké byly
Tvoje dal‰í úspûchy?

Loni jsem byl s reprezentaãním druÏ-
stvem ve Slovinsku na ME, kde jsme skon-
ãili tfietí.

Letos jiÏ zmiÀované zlaté ME a poté ãeská
kvalifikace na Litlle League, kterou jsme
s v˘bûrem jiÏní Moravy na Kladnû vyhráli
a díky tomu jsme mohli hrát evropskou kvali-
fikaci na svûtovou sérii, která se hraje v USA.
S t˘mem jsme prohráli aÏ v semifinále.

K nejvût‰ím záÏitkÛm patfií zápas s afric-
kou Ugandou (pozdûj‰ím vítûzem), kter˘
jsme sice prohráli, ale nikdy na tento zápas
nezapomenu.

Minul˘ t˘den jsem s t˘mem Tfiebíã
Nuclears, kde tento rok hostuji, vybojoval
v Praze tfietí místo na MâR mlad‰ích kade-
tÛ do 13 let.

Jak probíhalo ME v Miejske Gorce?
Nejprve jsme v základní skupinû porazili

postupnû Rakousko, Francii, Rumunsko

a Bûlorusko, v semifinále Polsko a ve finále
Rusko 5:4. Utkání s Ruskem bylo hodnû na-
pínavé; prohrávali jsme 4:0 a pfiesto se nám
podafiilo nakonec vyhrát. Celkové umístûní
bylo úspûchem hlavnû proto, Ïe Francie
i Rusko byly úãastníci leto‰ního MS.

(Táta dodává, Ïe Adam byl v Polsku star-
tujícím nadhazovaãem a také zahrál posled-
ní out finále.)

Co Tû ãeká v dal‰í sezonû?
Leto‰ní sezonu hostuji v baseballovém

klubu Nuclears Tfiebíã. Je to proto, Ïe
v Blansku druÏstvo do 13 let nehraje pravi-
delnou soutûÏ. Jedná se jen o doãasné fie‰e-
ní, do Olympie se pfií‰tí sezonu zase vrátím.
(Táta doplÀuje, Ïe v Blansku v Olympii hra-
je Adam soutûÏ kadetÛ do 15 let v základní
sestavû a vede si dobfie.)

Trénink a zápasy zfiejmû zaberou hodnû
ãasu, jak zvládá‰ ‰kolní povinnosti?

Ujde to.
(Odpovídá táta: Na konci ‰kolního roku

mûl Adam 3 dvojky, jinak samé jedniãky,
takÏe s uãením problémy nejsou.)

Má‰ nûjaké dal‰í koníãky, nebo base-
ball pohltí v‰echen TvÛj voln˘ ãas? 

Je‰tû bûhám a pak se jedná o dal‰í doplÀ-
kové sporty jako tfieba plavání, hlavnû mi-
mo sezonu; letos zaãnu také nav‰tûvovat
posilovnu. Ve volném ãase si rád zahraji nû-
jakou super poãítaãovou hru.

Adame, pfieji Ti hodnû dal‰ích úspûchÛ.
Petr Hanáãek

Adam Prudil z Blanska
je drÏitelem titulu
Mistr Evropy ÏákÛ 

do 12 let v baseballu

âeské reprezentaãní druÏstvo v Miejske Gorce. 
Adam Prudil je 6. zleva, horní fiada. (archiv P. Prudila)
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Jako první zahajují sportovní program
Dûtské bûhy, kde se pfiedstaví dûti od 2 do
7 let s rodiãi i bez nich. Netrénovaní rodi-
ãe se star‰ími dûtmi se mohou zúãastnit
Lidového bûhu na 800 metrÛ, do kterého
není potfieba se letos registrovat. Pro tréno-
vané jsou pfiipraveny tratû Mûstského bûhu
na 2,4 km a PÛlmaratonu Moravsk˘m kra-
sem na 21,1 km.

Pofiadatelé pfiipravili pro v‰echny 
úãastníky registrovan˘ch bûhÛ medai-

le, úãastníci hlavního závodu obdrÏí
speciální v˘roãní medaile.

PÛlmaraton ale nejsou jen bûhy, v do-
provodném programu se pfiedstaví sku-
pina Tfietí zuby, Fitstudio Cvicsnami.cz
Anety Kuklínkové, aikido Karla
Trefného a dal‰í.

Poprvé budou bûÏci vybíhat na traÈ
pÛlmaratonu za doprovodu hymny
bûhÛ Sportuj s námi.

Studio FixTape bude provádût tejpo-

vání jen za cenu materiálu, Martin
Gulda pfiedvede rÛzné druhy masáÏí.

Blanensk˘ pÛlmaraton bude opût po-
máhat Kamilu Va‰íãkovi v jeho snaze
dostat se na paralympiádu do Rio de
Janeira 2016.

Pro v‰echny zaregistrované bûÏce
jsou na FB profilu /pulmaratonmorav-
skymkrasem pfiipraven˘ soutûÏe o hod-
notné ceny. Trochu vám napoví názvy –
Rodina, Vtipálci, Selfíãkáfii, Tipafii –

ale na podmínky soutûÏí se podívejte
pfiímo na ná‰ profil a hlavnû soutûÏte!

Podrobné informace najdete na
WWW.PULMARATONBLANSKO.COM,
aktuální novinky a soutûÏe na FB profi-
lu /pulmaratonmoravskymkrasem.

Pfiijìte tedy v sobotu 24. fiíjna od
10.30 na námûstí Republiky v Blansku. 

Pfiijìte, bûhejte a bavte se.
Jaroslav Parma
Sportuj s námi

PÛlmaraton Moravsk˘m krasem – závod pro celou rodinu
Spolek Sportuj s námi pofiádá v sobotu 24. fiíjna jubilejní 20. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem. Za pût let,

kdy Sportuj s námi pÛlmaraton pofiádá, jiÏ tento závod není v˘sadou vytrvalcÛ, ale stala se z nûj celodenní spor-
tovnû-spoleãenská akce urãená pro celé rodiny.
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Ve dnech 23. aÏ 25 záfií 2015 vycestovalo
Gymnázium Rájec-Jestfiebí do JeseníkÛ
do stfiediska Relaxa nedaleko R˘mafiova.
Primáni (‰estilet˘ cyklus) a prvÀáci (ãtyfilet˘ cyklus) se
v doprovodu tfiídních uãitelÛ a v˘chovné poradkynû vy-
dali vstfiíc dobrodruÏstvím, která jim pfiinesl jiÏ tradiãní
adaptaãní pobyt pro novû nastupující studenty. 

Tfiídy si po pfiíjezdu pfievzali zku‰ení in-
struktofii a hned po obûdû jsme se vlastnû po
hlavû vrhli do programu. Studenty ãekala
nízká lana, bungee trampolína, bungee run-
ning, army game, vysoká lana, lezecké stûny,
skok do prázdna a rÛzné hry a hrátky, jejichÏ
cílem bylo vzájemnû se nejen lépe poznat, ale
uÏít si i trochu adrenalinu, nûco nového se 
nauãit a vyzkou‰et si své fyzické a sociální
hranice. Na uãitelích bylo, aby v‰e pozornû
sledovali, pfiípadnû také do nûkter˘ch aktivit
vstupovali, a udûlali si tak obrázek o jednot-
livcích i tfiídách jako celku. V‰e se odehráva-
lo venku, v pfiíjemném a klimaticky velmi
zdravém prostfiedí JeseníkÛ. A navzdory 
pokroãilému datu a pfiedpovûdi bylo pfiívûti-
vé poãasí, takÏe do‰lo dokonce i na koupání
ve venkovním bazénu se slanou vodou. 

Veãery trávili studenti víceménû podle
svého, uãitelé je nicménû v rámci moÏ-
ností a pfiíleÏitostí (samostatnost, odpo-
vûdnost, ubytování a úklid, diskotéka, 
veãerka, slu‰né chování apod.) „zpovzdá-
lí” zasvûcovali do pravidel, která je tfieba
nejen na ‰kolních akcích dodrÏovat.
Proã? ProtoÏe to ke vzdûlání pfiece patfií!

Za zdárn˘ prÛbûh tfiídenního programu je
tfieba podûkovat jak studentÛm Primy a 1.
roãníku, tak i zúãastnûn˘m pedagogÛm.
V neposlední fiadû pak díky patfií i organiza-
ci STAN, která pro rájecko-jestfiebské gym-
názium tento program pfiipravila. Za rok
s nov˘mi studenty na shledanou!

Text: Mgr. Petr Janãík, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s. 

Foto: archiv ‰koly

Adaptaãní pobyt 2015
pro Primu a 1. roãník

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. 

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.
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