
Plány pro stavbu Útulny vypracoval stavitel
Antonín Tepich, kter˘ rovnûÏ fiídil realizaci stav-
by. Útulna byla postavena jako vkusn˘ a poho-
dln˘ venkovsk˘ hostinec, kter˘ mohl poskytnout
turistÛm po dlouhé cestû potfiebné obãerstvení,
pfiípadnû i noãní odpoãinek. Podle moravsk˘ch
venkovsk˘ch staveb se vcházelo Ïudrem - pfií-
stavkem, chránícím pfied de‰tûm - do pfiedsínû,
která slouÏila souãasnû jako v˘ãep (nálevna).
K nûmu pfiiléhala síÀ Útulny, tj. hostinská míst-
nost, opatfiená dubov˘m lidov˘m nábytkem.
KuchyÀ v prvních letech provozu Útulny slouÏi-
la souãasnû jako byt hostinského. Z nálevny 
bylo moÏno sestoupit po schodech do sklepa,
vytesaného ve vápencové skále pod kuchyní.
Z pfiístavku bylo moÏno vystoupat po toãit˘ch 
schodech v kulaté vûÏiãce do ubytovací ãásti.
Nad hostinskou místností byla noclehárna pro
12 osob, nad kuchyní a v˘ãepem tzv. ‰lapáck˘
pokoj (tfiílÛÏkov˘), vyhrazen˘ ãlenÛm KâT
a hostÛm. Horní ãást vûÏiãky byla upravena jako
rozhledna, do níÏ se vystupovalo po Ïebfiíku.

Sokl objektu byl proveden z vápence láma-
ného na místû a zdi pfiízemní ãásti byly vy-
zdûny cihlou. Schody do podkroví byly 
zámûrnû umístûny mimo budovu, aby nezabí-
raly místo v hostinské místnosti. Stropy v‰ech
pfiízemních místností byly trámové, v hostin-
ské místnosti neomítané a hoblované. V prÛ-
bûhu stavby bylo z dÛvodÛ úspor nákladÛ 
upu‰tûno od pÛvodnû navrÏeného kazetového
stropu. Ze stejného dÛvodu byla z projektu
vynechána okna v hostinské místnosti a ku-

chyni na zadní stranû Útulny. Podlaha nálevny
a kuchynû byla opatfiena ‰amotovou dlaÏbou,
v hostinské místnosti byla podlaha dubová,
schody kamenné.

Dfievûné podkroví spoãívalo na stropních trá-
mech, pfieãnívajících pfies zdivo v pfiízemí, stûny
noclehárny byly opatfieny hoblovan˘m bednû-
ním, stûny ‰lapáckého  pokoje omítan˘mi sádro-
v˘mi deskami. Celá stavba byla zvenãí pfiizpÛ-
sobena stavbám charakteristick˘m pro morav-
ské lidové stavby, stfiecha byla pokryta ‰indelem. 

Není bez zajímavosti, Ïe stavitel Tepich re-
alizoval stavbu se tfiemi zedníky a ãtyfimi tesa-
fii za pouh˘ch 12 t˘dnÛ. Celkové náklady
stavby byly Klubem turistÛ vyãísleny ãástkou
3.200 zlat˘ch. Chata byla dokonãena dne 15.
srpna 1895 a svému úãelu slavnostnû pfiedána
25. srpna téhoÏ roku. Jednalo se o první turis-
tickou chatu v âeském království, postavenou
KâT.  Byla tak zaloÏena tradice turistiky v tzv.
Moravském ·v˘carsku, ale také tradice po-
dobn˘ch ubytovacích zafiízení zfiizovan˘ch
Klubem ãesk˘ch turistÛ. 

Poãátkem dvacát˘ch let minulého století v‰ak
jiÏ objekt nevyhovoval stoupajícímu cestovnímu
ruchu a okolí bylo zohyzdûno nouzovû pofiizo-
van˘mi pfiístavky. Pfiipravovanou adaptaci chaty
v‰ak pfiekazil poÏár dne 15. 12. 1927, jehoÏ pfií-
ãina nebyla nikdy dostateãnû vy‰etfiena.

Nová budova byla projektována jako plnû 
vyhovující restaurace s roz‰ífiením poãtu hostin-
sk˘ch pokojÛ v I. poschodí. Situaãnû byla budova
fie‰ena tak, aby mohlo b˘t vyuÏito prostranství

10. SVITÁVECK¯ JARMARK
- více na str. 9

SKUPINA ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKÒ POMÁHÁ

- více na str. 4

Dobová pohlednice – Útulna kolem r. 1900.

120 let Útulny na Maco‰e

Pfiísloví pro tento mûsíc

Pfiátelství 
je souãást 
lidského 
‰tûstí. Jan Werich

V¯HODNÁ REGISTRACE 
NA PÒLMARATON
- více na str. 15

pfied objektem a novû budovaná hospodáfiská
ãást byla kryta chatou. Náklady stavby vãet-
nû vodovodu a vnitfiní kanalizace 
byly rozpoãtovány ãástkou 600 000 Kã.
Financování stavby bylo zaji‰tûno plnûním
z pojistné smlouvy, nájemn˘m z Maco‰-
sk˘ch jeskyní, hypotékou z pozemkÛ, pÛjã-
kou od a.s. Moravsk˘ kras a rovnûÏ dary od
jin˘ch turistick˘ch odborÛ i jednotlivcÛ.
Novû postavená chata byla ve své dobû 
oznaãena za architektonicky i stavebnû do-
konalou. Stavba, kterou podle plánÛ Ing.
arch. ZadraÏila provádûl stavitel Jalov˘
z Blanska, byla zahájena 2. kvûtna 1928
a je‰tû téhoÏ roku dokonãena. Dostala název
„Jubilejní chata” a k jejímu slavnostnímu o-
tevfiení do‰lo dne 4. listopadu 1928 za pfií-
tomnosti mnoha v˘znaãn˘ch hostÛ. Po roce
1948 byla chata znárodnûna, pozdûji ji pfie-

vzal v rámci restituce Klub ãesk˘ch turistÛ
Praha a nyní je v majetku soukromé osoby.

Text: Ivo ·telcl, foto: archiv I. ·telcla

Na rok 2015 pfiipadá 120. v˘roãí postavení Útulny na Maco‰e. Impulsem
ke stavbû se stal první spoleãn˘ v˘let novû zaloÏeného brnûnského odbo-
ru KâT dne 27. 8. 1894 do Blanska a na Macochu. Je‰tû v roce 1894 byly
za úãelem v˘stavby Útulny zakoupeny od tfií vilémovsk˘ch obãanÛ pozem-
ky o celkové plo‰e 472,55 m2, mezi ãleny KâT byla vypsána bezúroãná
pÛjãka 600 zlat˘ch a shánûny byly dary a subvence. 
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Závod se jel v ulicích mûsta
Elzachu, kde závodníci absolvovali
12 kol. Od zaãátku bylo jasné, Ïe ni-
kdo nikomu nic nenechá zadarmo,
po zku‰enostech s pádem z WC
v Maniagu se snaÏil Ivo opût svojím
ofenzivním pojetím drÏet v ãele pelo-
tonu, to se mu dafiilo do 2. okruhu, kdy
jej opût poslal k zemi rusk˘ závodník.
Na nohy Ivovi pomohli diváci, pro
které se od tohoto okamÏiku stal hrdi-
nou, neboÈ opût sv˘m typick˘m tem-
pem se jal stíhat ujet˘ peloton a to
i pfies ãetné krvácejicí rány na svém
tûle. Jak se prodíral závodníky pfied

ním, diváck˘ ohlas byl stále hlasitûj‰í.
Ivova tváfi byla známá z plakátÛ, které
pofiadatelé rozvûsili na v‰echny rohy,
dokonce se stal i hlavní osobou na bro-
Ïurách k poháru. Od okamÏiku, kdy se
dostal na první pozici a peloton opût
vedl, ryk pfiihlíÏejicích se je‰tû více
stupÀoval. KdyÏ se Ivo objevil v cílové
rovince ve vedoucí skupince, lidé mu
aplaudovali ve stoje. V této atmosféfie
Ivo vyhrál, pfied závodníkem z Ruska
a Peru. Odmûnou mu potom bylo oce-
nûní pfii vyhla‰ování vítûzÛ, kde po-
tlesk nebral konce.

Text a foto: Ivo Koblasa sen.

Ivo Koblasa opût zvítûzil

Ivo Koblasa ml. na stupni vítûzÛ.

Sluneãná nedûle 26. 7. 2015 pfiivedla na start svûtového
poháru v silniãní cyklistice handicapovan˘ch poãetnou kon-
kurenci z celého svûta. Mezi závodníky na startu stál i Ivo,
kter˘ po bronzové medaili v páteãní ãasovce, si chtûl pfiipsat
dal‰í body do svûtového poháru. 
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Blansko a okolí

Policisté kontrolovali 
Ïelezniãní pfiejezd

Premiér v blanenském 
Domovû OLGA

V úter˘ 28. ãervence t. r. zavítal premiér
vlády âR, Bohuslav Sobotka, do stacio-
náfie pro lidi s mentálním postiÏením
v Blansku, kter˘ zfiídilo a provozuje Hnutí
Humanitární Pomoci (HHP). Tuto svoji
náv‰tûvu vykonal v rámci své cesty po
jiÏní Moravû. Doprovázela jej námûstky-
nû pro rodinnou a sociální politiku, paní

Zuzana Stöcklová, z Ministerstva práce
a sociálních vûcí. 

Pan premiér si pro‰el provoz zafiízení
a v pfiátelském rozhovoru se zajímal
o problémy nejen Domova OLGA, ale
i v‰eobecnû neziskov˘ch organizací, kte-
ré poskytují sociální sluÏby. 

Text a foto: Domov OLGA

Nové prostory lékárny.

Premiér sleduje práci klientÛ, vpravo námûstkynû Stöcklová a Jana
Kratochvílová, fieditelka HHP.

Diakonie pofiádá nové kurzy v Blansku
Diakonie âCE a spolupracující Oblastní charita Blansko Vás zvou na kurzy s tématikou Péãe a závûr Ïivota. Jeden je urãen profesio-
nálÛm, dva laick˘m peãujícím a jeden seniorÛm. 

Podrobnosti a registrace na www.pecujdoma.cz
nebo telefonech 739 244 875 a 734 171 231. 
Kurzy jsou financovány z Programu implementa-
ce ‰v˘carsko-ãeské spolupráce, pro úãastníky
jsou zdarma. 

Kurzy se konají v budovû Oblastní charity Blansko na Komenského 19 (poblíÏ Ïelezniãní stanice Blansko-mûsto):
Sobota 5. záfií 2015 - 9.00-13.00 Pomáhající profese u lÛÏka umírajícího (pro profesní skupiny). 

13.30-17.30 Doprovázení váÏnû nemocného – teoretická ãást (pro laické peãující).
Úter˘ 8. záfií 2015 - 10.30-12.30 Úkoly Ïivotního podveãera (pro seniory). 

13.00-16.00 Doprovázení váÏnû nemocného – praktická ãást (pro laické peãující).

Odkaz pfiímo na akci: http://www.pecujdoma.cz/akce/pece-a-zaver-zivota-kurzy-v-blansku/

Novinka ve zmodernizované lékárnû

Spoleãnû s ãervencov˘m otevfiením no-
vû zrekonstruované lékárny pfiedstavuje
blanenská nemocnice novinku, a to
Zákaznickou kartu. Ta nabízí klientÛm fia-
du v˘hod a samozfiejmû i slevy na vybra-
n˘ sortiment lékárenského zboÏí. 

Hlavní benefit nové Zákaznické karty je
kontrola vzájemného pÛsobení vydávan˘ch
léãiv. Pfii pouÏití Zákaznické karty dojde
v prÛbûhu v˘deje lékÛ v lékárnû ke kontro-
le vzájemn˘ch úãinkÛ nejen mezi právû 
vydávan˘mi léky, ale i tûmi z klientovy his-
torie. Díky záznamÛm o v‰ech prodejích na
kartû dochází i ke kontrole historie sorti-
mentu z volného prodeje, a tudíÏ pfiedchá-

Pfiedpisy poru‰ují fiidiãi
i chodci. Aãkoli nehod na Ïelez-
niãních pfiejezdech neub˘vá, stá-
le se najdou tací, co poru‰ují
pfiedpisy. Právû díky spûchu
a hazardu fiidiãÛ i chodcÛ dochá-
zí k závaÏn˘m pfiestupkÛm na
Ïelezniãních pfiejezdech, které
nezfiídka konãí zranûním i smrtí.
Právû z tûchto dÛvodÛ kontrolují
policisté i situaci na Ïelezniãních
pfiejezdech. V pondûlí 3. srpna
v odpoledních hodinách uskuteã-
nili takovouto dopravnû bezpeã-
nostní akci i blanen‰tí policisté.
Spolu s mûstsk˘mi stráÏníky
kontrolovali Ïelezniãní pfiejezd
pfiímo ve mûstû Blansko. Sedm
fiidiãÛ vjelo na Ïelezniãní pfiejezd
v dobû, kdy to bylo zakázáno.

Pfiedpisy poru‰il i jeden cyklista a deset chodcÛ.
Pfiestupky fie‰ili policisté blokovou pokutou, ãtyfii
fiidiãi se budou zodpovídat u správního orgánu.

por. Mgr. Alice Musilová, 
PâR – K¤P Jihomoravského kraje

Foto: L. Kunc

zení vzniku moÏn˘ch nevhodn˘ch kombi-
nací volnû prodejn˘ch pfiípravkÛ s pfiede-
psan˘mi léky. Systém Zákaznick˘ch karet
tedy hlídá, zda je kombinace léãiv správná
a upozorní i na duplicitní v˘deje.

Dal‰í benefit Zákaznické karty spoãívá
v moÏnosti získat slevu pût procent na ve‰-
ker˘ sortiment lékárny Nemocnice Blansko,
kter˘ nepatfií do skupiny registrovan˘ch lé-
kÛ nebo zdravotnick˘ch pomÛcek. Sleva se
t˘ká napfiíklad kojenecké v˘Ïivy, potravino-
v˘ch doplÀkÛ, nûkter˘ch ãajÛ, kosmetiky,
obuvi a dal‰ího sortimentu.

K získání karty staãí vyplnit jednodu-
ch˘ formuláfi pfiímo v lékárnû. Stávající 
lékové a klientské karty budou platit i na-
dále a postupnû budou vymûÀovány za 
novou Zákaznickou kartu.

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko
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TAXI FLORENTI BOSKOVICE

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. 

OD ZÁ¤Í

Pil jsem 35 rokÛ a nikdy jsem ne-
pomyslel, Ïe se mohu propít do zá-
vislosti, ze které není moÏnost sám
vystoupit a skoncovat s ní. ¤íkal
jsem si, Ïe kdyÏ budu chtít, tak se uÏ
zítra nenapiju. Jak jednoduché.
KdyÏ nechci, tak nebudu pít. Pfiece
mÛÏu kdykoliv pfiestat. Jak˘ to byl
ale omyl!!!

Vût‰ina probuzení do druhého
dne bylo nûco hrozného. AbsÈáky,
zvracení, prÛjmy, hrozn˘ tfies celého
tûla, nedobrovolné vyluãování, pro-
stû stav na umfiení. A v takovém sta-
vu jsem chtûl jít do práce a tam fun-
govat cel˘ den. Abych mohl alespoÀ
trochu fungovat, tak jsem si musel po
ránu dát znovu alkohol a tûlo se 
zaãalo zmítat v bolesti, kfieãích, zvra-
cení, ale tento stav netrval dlouho
a postupnû odeznûl a já mohl pomalu
zaãít pracovní den. 

Ale to byl jen zaãátek. Na tak
zvané spravení bylo potfieba stále víc
alkoholu a já zjistil, Ïe neÏ se staãím
napravit, tak uÏ jsem znovu opil˘.
Potom jsem uÏ pil od rána a vlastnû
nepfietrÏitû. Byl jsem opil˘ celé dny
a nemohl jsem sám vystfiízlivût.
Zaãarovan˘ pekeln˘ kruh. 

Tak se stalo, Ïe jsem musel pít
i kdyÏ jsem nechtûl. Byl jsem bez-
mocn˘. Byly to hrozné stavy a po-
zdûji se dostavily v˘padky pamûti.
Nepamatoval jsem si vÛbec nic - jak
a kde jsem pil, jak jsem se choval, co
jsem provedl za ostudu. Druh˘ den
jsem se dozvídal hrozné vûci, co

jsem stihnul v‰echno provést. Vûãnû
bez penûz, nûkdy i dluhy, vûãnû bez
telefonu a nakonec jsem bloudil
v temnotû alkoholu. VÛbec nevím,
kde jsem byl i nûkolik dní. Probral
jsem se nûkolikrát v cizím mûstû
a netu‰il, jak jsem se tam vlastnû do-
stal.

Alkohol mû zaãal zbavovat zdra-
ví a hlavnû zdravého rozumu. Zaãal
fiídit mÛj Ïivot a udûlal ze mû svého
otroka. Co bylo ale nejhor‰í? Zaãala
se ve mnû probouzet zlost, zloba
a hlavnû agresivita na moje nejbliÏ-
‰í. Zaãal jsem b˘t zl˘ a byl jsem
schopn˘ ublíÏit tûm, ktefií mû milo-
vali a snaÏili se mû chránit. Pfii mém
posledním velkém tahu jsem zaúto-
ãil na své nejbliÏ‰í. Dozvûdûl jsem
se, Ïe bych byl schopn˘ i tvrdého
násilí. To byla poslední kapka, co se
t˘kalo mého pití. BÛh stál pfii mnû,
Ïe jsem nûkoho nezmrzaãil, nebo
nepfiizabil.

Nedokázal jsem se ovládat a to
mû donutilo, Ïe jsem nastoupil na
protialkoholní léãbu. Po skonãení
léãby jsem uÏ nechtûl pít, ale nebylo
to vÛbec jednoduché. Zaãal jsem
nav‰tûvovat skupinu Anonymních al-
koholikÛ a tam jsem usly‰el pfiíbûhy
druh˘ch, ktefií na tom byli mnohdy
je‰tû hÛfi neÏ já sám. A to mnû staãi-
lo, abych si uvûdomil, Ïe jsem ne-
mocn˘, Ïe jsem alkoholik.

Od té doby jsem se uÏ nenapil.
Zjistil jsem, Ïe Ïivot bez alkoholu je
ten nejvût‰í dar, kter˘ jsem získal.

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.

Dûkuji za to druh˘m stfiízliv˘m
alkoholikÛm.

Jirka
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Boskovice a okolí

Seriál prázdninov˘ch turnajÛ
v pláÏovém volejbale organizova-
n˘ kaÏdoroãnû SluÏbami
Boskovice, s.r.o. pokraãoval leto‰-
ní v pofiadí jiÏ druhou soutûÏí.
V sobotu 1. srpna 2015 zmûfiily
své síly muÏské dvojice.

Od ãasného dopoledne probí-
haly urputné boje pod Ïlutû 
orámovanou sítí v písku na kou-
pali‰ti âervená zahrada. Poãasí
bylo vcelku pfiíjemné, tentokrát,
i kdyÏ byl víkend, nebylo „natfiís-
káno”, komorní prostfiedí ke
sportování jako stvofiené. Pro ná-
v‰tûvníky, chtivé pfiedev‰ím
chladivého osvûÏení v prÛzraãné
vodû venkovního bazénu, bylo
sledování soupefiících dvanácti dvojic ví-
tan˘m zpestfiením.

Utkání skonãila, aÏ kdyÏ se zaãalo po-
malu stmívat a od vody se plíÏil veãerní
chlad. Témûfi v‰ichni náv‰tûvníci jiÏ ode-
‰li, zÛstalo jen pár vûrn˘ch, ktefií si z úst
hlavního rozhodãího, téÏ jednatele SluÏeb
Boskovice, s.r.o. a místopfiedsedy
Okresního fotbalového svazu, jímÏ je Mgr.
Milan Strya, vyslechli slavnostní vyhlá‰ení
v˘sledkÛ a zhlédli pfiedání cen. Ten úvo-
dem fiekl: „Po celodenním maratonu dûku-
ji v‰em zúãastnûn˘m, pfiedev‰ím díky vám
úroveÀ soutûÏe rok od roku vzrÛstá a je vás
ãím dál víc. V‰ichni dostanete od sponzora
zdej‰í Restaurace JG zdarma pro osvûÏení
pivo a od SluÏeb Boskovice, s.r.o. volné

vstupenky do lázní. Nejlep‰í dvojice si na-
víc je‰tû odnese na památku poháry.”

Celkové pofiadí:
4. místo „Dûdci”, Zdenûk Meluzín –

Karel Neãas
3. místo Josef Bohatec – Marek Perry 
2. místo Adam a Ondfiej Slavíãkovi
1. místo Tomá‰ Kubala – Jakub Spáãil

Na závûr probûhlo pod sítí je‰tû nezbytné
fotografování do archivu a pak se jiÏ v‰ich-
ni pfiíjemnû unaveni celodenním aktivním
pohybem na ãerstvém vzduchu rozjeli ke
sv˘m domovÛm. Právû vãas, do ulic mûsta
se pomalu poãalo vkrádat veãerní ‰ero.

Více na: www.sluzbyboskovice.cz

Unijazz ve spolupráci s mûstem
Boskovice a rodinou Mensdorff -
Pouilly, za finanãní podpory MK âR,
Mezinárodního Visegrádského fondu,
âesko-nûmeckého fondu budoucnosti
a Státního fondu kultury âR uspofiádal
23. roãník festivalu pro Ïidovskou ãtvrÈ
v termínu 9. – 12. ãervence 2015. Na 
akci zavítaly necelé ãtyfii tisíce lidí.
Poãet hostÛ festivalu je srovnateln˘
s náv‰tûvností loÀského roãníku.
„S prÛbûhem leto‰ního roãníku jsme
spokojeni. Náv‰tûvnost splnila na‰e 
oãekávání a jsme rádi, Ïe dobfie vy‰lo
i poãasí. UÏ nyní pfiem˘‰líme nad po-
dobou ãtyfiiadvacátého roãníku,” fiekl
pfiedseda Unijazzu âestmír HuÀát. 

Na hudebních scénách v letním kinû,
Zámeckém skleníku, Panském dvofie
a na palouku pfied hradem vystoupilo
celkem ‰edesát kapel. Hrad, farskou za-
hradu i synagogu oÏivilo dvanáct diva-
delních pfiedstavení a pfies padesát fil-
mÛ se promítalo v kinû Panorama. 

Text a foto: Peha 
Zdroj: http://www.boskovice-festival.cz/press

V ãervenci se opût sportovalo!

Hra v plném proudu. 

Brundibár – dûtská opera z terezínského
ghetta. Dûtskou operu Brundibár napsali

hudební skladatel Hans Krása a spisovatel
Adolf Hoffmeister v roce 1938.

Teatr Novogo Fronta – Jungle Joke: Pohádková groteska s prvky klaunerie 
a pantomimy v reÏii Jakuba Folvarãného.

V pátek 21. srpna uvedeme v 17.00 hod.
na nádvofií Zámku Boskovice poslední
pfiedstavení pro dûti z cyklu Boskovick˘
pohádkov˘ hfiebínek. Divadlo Studna za-
hraje âertovskou pohádku o království,
které díky králi propadne peklu. 
Vstupné: 80 Kã jednotlivci / 210 Kã ro-
dinné (3 – 5 ãlenÛ).

V nedûli 23. srpna doporuãujeme
nav‰tívit Promenádní koncert. V parku
u Zámeckého skleníku totiÏ vystoupí
vynikající folkové trio Alibaba
z Olomouce, které si své pfiíznivce zís-

kalo jiÏ na boskovickém Open Micu. 
Zaãátek v 15.00 hod., vstup zdarma.

V pondûlí 7. záfií si urãitû nenechte ujít prv-
ní z Jazz and Bluesov˘ch koncertÛ. V 19.00
hod. vystoupí v Zámeckém skleníku americ-
ká zpûvaãka Marilyn Oliver, která pochází
z mûsta Akron (stát Ohio) a právem získala
pfiezdívku „Akron's Queen of Blues” (ak-
ronská královna blues). Marilyn má hudbu
v krvi, hlavnû moÏná proto, Ïe je pranetefií
legendárního bluesmana Muddyho Waterse.

Vstupné v pfiedprodeji v Mûstském
informaãním stfiedisku Boskovice.

KZMB zvou:

Festival Boskovice opût 
nabídl filmy, divadla a hudbu
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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.

Ve stfiedovûku se fiemeslníci sdruÏovali
podle sv˘ch oborÛ v cechy. Vedle mistrov-
sk˘ch cechÛ zde byla i tovary‰ská bratrstva,
jejichÏ ãlenové se organizovali hlavnû proto,
aby mohli ãelit sv˘m zamûstnavatelÛm.
Vrchnost podporovala Ïivnosti, kter˘m udû-
lovala ãetné v˘sady. Aby byl pfii letovick˘ch
trzích zachován pofiádek, mûly cechy povin-
nost platit jednoho Ïoldnéfie na pomoc právu
rychtáfiskému. Na cechy a jejich ãleny dohlí-
Ïeli obecní kon‰elé. V roce 1543 povolil pan
Kri‰tof z Boskovic cech krejãovsk˘, roku
1546 je zmínka o fiemesle blanafiském (ko-
Ïe‰nickém), z roku 1574 se dochoval na 
jiÏní zdi kostela sv. Prokopa znak cechu fiez-
nického. V roce 1584 poÏádali letoviãtí krej-
ãí, ktefií chtûli zdokonalit své fiemeslo, 
brnûnské krejãí o opis jejich cechovních ar-
tikulí (pravidla a pfiedpisy, které upravovaly
organizaci cechÛ) a ti této Ïádosti vyhovûli.
V roce 1617 Jindfiich Václav Thurn potvrdil
cech zámeãníkÛ, koláfiÛ, kováfiÛ a bednáfiÛ.
Letoviãtí fiemeslníci v roce 1643 za purk-
mistra Jana Le‰ky Ïádali úlevu od placení
jednoho Ïoldnéfie pfii jarmarcích, protoÏe je
tato povinnost finanãnû zatûÏovala. Jejich
Ïádosti bylo vyhovûno jen zãásti, od poplat-
ku byli osvobozeni jen ãásteãnû. V roce
1630 – 1666 v‰ichni letoviãtí fiemeslníci mû-

li pfii robotách jisté úlevy. Aby mohli fiemes-
lo lépe provozovat, robotovali pouze devût
dní v roce – tfii dny o senoseãích, tfii dny

o Ïních a tfii dny pfii sklizni jeãmene a ovsa.
Za tyto v˘hody musel kaÏd˘ fiemeslník za-
platit tfii zlaté do panské pokladny. Jako 
ostatní poddaní museli i fiemeslníci odebírat
z letovického zámku kyselé zelí, omastek
a s˘r za danou cenu. V roce 1702 se pekafi-
skému cechu pfii poÏáru ztratily cechovní ar-
tikule, které jim obnovil Karel Ludvík
z Rogendorfu v roce 1715. V roce 1720 mû-
ly Letovice Ïidovského knihafie, za primáto-
ra Václava Mládka v roce 1734 vznikl cech
punãocháfisk˘, v roce 1743 schválil Jindfiich
Kajetán Blımegen letovick˘m a okolním
mistrÛm provaznick˘m zfiídit si vlastní pro-
vaznick˘ cech. Majitel panství Jindfiich
Kajetán Blımegen v roce 1744 vydal nafiízení,
v jakém pofiadí pfii slavnostních náboÏensk˘ch
procesích pÛjdou pfiíslu‰níci jednotliv˘ch ce-
chÛ: první punãocháfii a v dal‰ím v pofiadí
tkalci, pekafii, zámeãníci, kováfii, koláfii, bed-
náfii, ‰evci, fiezníci, soukeníci, krejãí, provaz-
níci a poslední mlynáfii, ktefií ‰li pfii
Nejsvûtûj‰í svátosti. Procesí patfiila mezi nej-
dÛleÏitûj‰í mûstské slavnosti. Z této doby se
zachovaly cechovní lampy, které se v prÛvo-
dech nosily a které jsou vystaveny v kostele
sv. Prokopa dodnes. V roce 1754 byla
v Jindfiichovû zaloÏena továrna na plátno

a kartoun na místû, kde dfiíve b˘vala panská
ledkárna (dne‰ní Tylex). Prvním majitelem
továrny byl Zachariá‰ Sauermann z âech od
sask˘ch hranic. V Letovicích v roce 1771 by-
lo 10 cechÛ se 126 mistry. Nejpoãetnûj‰í byl
cech soukenick˘ se 34 mistry, cech punão-
cháfisk˘ s 19 mistry, spoleãn˘ cech koláfisk˘,
kováfisk˘, zámeãnick˘ a bednáfisk˘ se 14
mistry, krejãovsk˘ s 11 mistry, fieznick˘ s 10
mistry, tkalcovsk˘ s 10 mistry, obuvnick˘ se
7 mistry a pekafisk˘ cech s 6 mistry. V mly-
náfiském cechu bylo 6 mistrÛ -  Jan Jaro‰
(ml˘n podkostelní), Mikulá‰ Cernotsk˘
(ml˘n hladíkovsk˘), Franti‰ek Entner (ml˘n
lazinovsk˘), Jakub Le‰ák (ml˘n skrchovsk˘),
Dominik Jaro‰ (ml˘n zbonûck˘), Jan Kubita
(ml˘n obecní). Provaznick˘ cech mûl 5 mist-
rÛ. Mimo cechy byli barvífi Dominik Vesel˘,
mydláfi Leopold Hönig, postfiihaã (provádûl
celkovou úpravu sukna) Karel Knobloch
a zámeãník Franti‰ek Matou‰ek. 

Na sklonku XVIII. století za císafie Josefa
II. bylo vyváÏeno ve velkém mnoÏství sukno,
plátno hrubé, jemné a dal‰í tkaniny.
Nejjemnûj‰í plátno vyrábûla janovická továrna
hrabûte Harracha a letovická hrabûte
Blımegena (Dvofiák, Rudolf: Dûjiny Moravy).
Z tehdej‰ích listinn˘ch dokumentÛ se dovídá-
me, Ïe fiemeslníci a mû‰Èané pouÏívali ve 
velké mífie peãetítek se znakem fiemesla, zaãá-
teãními písmeny sv˘ch jmen a fantastick˘mi
v˘zdobami. V roce 1817 byla zfiízena v brnûn-
ské ulici ãíslo 5 knihtiskárna Jana Forganta. 

Dne 25. prosince 1842 se konala poslední
schÛze soukenick˘ch tovary‰Û v hospodû
U zlat˘ho jelena u pantáty Fridricha ·piky.
V roce 1859 byly cechy úfiednû zru‰eny a pfie-
mûnûny ve spoleãenstva. Pfiesto se je‰tû dlou-
hou dobu aÏ do konce 19. století v Letovicích
zachovávaly cechovní zvyklosti, kdy fiemesl-
níci chodili ve starodávn˘ch ãern˘ch plá‰tích
na pohfiby zemfiel˘ch ÏivnostníkÛ a kdy „mat-
ka pokladnice” (cechovní truhlice, do které se
ukládaly listiny a finance) ãtyfi cechÛ byla
s náleÏitou pietou uschována (dost moÏná, Ïe
se uchovala aÏ do dne‰ní doby). 

Málokteré mûsto velikosti Letovic se mÛ-
Ïe pochlubit tak bohatou historií fiemesel
a odborného Ïivnostenského ‰kolství jak
Letovice.

Z poznámek historika a prvního fieditele
Masarykovy ‰koly práce v Letovicích Emanuela

Janou‰ka napsal Karel Synek. 
Foto: Bohumil Kocina

Z historie letovick˘ch fiemesel a Ïivností

Cechovní lampy. 

JiÏ ve stfiedovûku mûli letoviãtí fiemeslníci dobrou povûst. Letoviãtí soukeníci uÏ v XV. století vyjíÏdûli po obchodních
cestách vedoucích pfies Letovice (jedna vedla z Brna na sever k Litomy‰li a druhá, naz˘vaná „Trstenická stezka”,
z Olomouce pfies Jevíãko na západ ke Svojanovu) daleko do svûta. Soukeníci pfii zpracování sukna potfiebovali valchu, kte-
r˘ch bylo v Letovicích hned nûkolik (na val‰e se tkané sukno do sebe „zatloukalo”, takÏe vznikla pevná hladká látka bez
detailÛ tkaní). Jednu z nich zaloÏil v roce 1480 tehdej‰í majitel panství Albrecht z Letovic (1477 – 1499). 
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SDH Letovice oslavil 
145 let od zaloÏení

Dne 20. ãervna jsme mohli nav‰tívit
Letovickou hasiãskou zbrojnici, kde na
nás ãekal bohat˘ program. Letoviãtí ha-
siãi slavili jiÏ 145 let od zaloÏení sboru. 

Program zaãínal v 10 hodin dopoledne
spanilou jízdou, kde se po Letovicích
projela hasiãská vozidla, která mûli hasi-
ãi od svého zaloÏení. 

Celé akce se zúãastnili i sbory pfiizva-
n˘ch hasiãÛ z okolí. Hasiãi pfiedvedli 
ukázky rÛzn˘ch hasiãsk˘ch zásahÛ i z dob,
kdy je‰tû nebyla hasiãská vozidla, vypro-
‰Èování z vozidla a jiné. Profesionální hasi-
ãi z Blanska pfiedvedli i záchranu zvífiete
ze stromu se závûreãn˘m slanûním. 

K vidûní byla i spousta fotografií pofií-
zen˘ch za celé pÛsobení SDH Letovice.
Pro dûti byly pfiipraveny i soutûÏe o zají-
mavé ceny. I pfies nepfiízeÀ poãasí se celé-
ho programu zúãastnilo pfies ãtyfii stovky
lidí. 

Program byl zakonãen taneãní zába-
vou a vyvrcholil v deset hodin veãer 
ohnivou show a ohÀostrojem. 

Text: Veronika ·edová
Foto: Petr Neãas

Historické vozidlo SDH Bofiitov.

Centrum sociálních sluÏeb
v Letovicích oslavuje 

letos jubileum
Pfiíspûvková organizace Centrum soci-

álních sluÏeb mûsta Letovice letos oslavu-
je dvû v˘roãí – 15 let od otevfiení Domu
s peãovatelskou sluÏbou a 10. v˘roãí vzni-
ku Domova pro seniory. Centrum posky-
tuje sluÏby v moderní budovû, kterou by
moÏná mnohá mûsta mohla Letovicím zá-
vidût; pfiedev‰ím v‰ak zaji‰Èuje vysok˘
standard sluÏeb pro seniory.  ¤editele
CSSML Ing. Ivo Kubína jsem se zeptal:

Pane fiediteli, kdyÏ se ohlédnete na uply-
nulé období, jste spokojen s tím, jak se poda-
fiilo vybudovat toto moderní centrum, nebo
zÛstaly je‰tû nûjaké nesplnûné úkoly?

V globále si myslím, Ïe co bylo pro nás
prioritní, to se nám spoleãn˘mi silami po-
dafiilo postupnû zrealizovat. Uvedl bych
napfiíklad v˘stavbu a moderní vybavení
druhé místnosti pro osobní hygienu v do-
movû pro seniory, protoÏe kapacita pÛvod-
ní uÏ nebyla dostaãující. Dále to byla 
v˘stavba altánu v zahradû, vãetnû pfiístu-
pov˘ch chodníkÛ, nákup nového automo-
bilu pro potfiebu peãovatelské sluÏby, 
pfiestavba nebytov˘ch prostor v domû s pe-
ãovatelskou sluÏbou na dvû nové bytové
jednotky a z témûfi nulového vybavení
místnosti pro fyzioterapii máme v souãas-
né dobû moderní pracovi‰tû disponující 
laserem, ultrazvukem, magnetoterapií
a lymfodrenáÏí. V na‰em zafiízení pracuje-
me s konceptem basální stimulace, v leto‰-
ním roce pfii resupervizi jsme obhájili
a získali jiÏ podruhé certifikát „Pracovi‰tû
basální stimulace” platn˘ do roku 2019.
O co jsme usilovali, ale nepodafiilo se nám
to dotáhnout do úspû‰ného konce, bylo zfií-
zení dal‰í sluÏby, a to domova se zvlá‰tním
reÏimem. Studii jsme pfiedloÏili do rady
mûsta, ale zejména s ohledem na vy‰‰í ná-
klady provozu, které by pfiipadly k tíÏi zfii-
zovatele, nakonec nebyla schválena. 

Vím, Ïe jste v minul˘ch letech bojoval
také o spravedlivûj‰í rozdûlování financí
na provoz sociálních sluÏeb; podafiilo se
tento problém úspû‰nû vyfie‰it?

BohuÏel situace se pro nás nijak zásad-
nû nezmûnila. V leto‰ním roce poprvé 
dotace hodnotil a pfiiznával pfiímo jihomo-
ravsk˘ kraj, ale v pfiípadû sluÏby domova
pro seniory jsme obdrÏeli dotaci cca 
o 1 mil. Kã niÏ‰í, neÏ jsme poÏadovali.
U peãovatelské sluÏby to dopadlo lépe neÏ
kdykoli v pfiede‰l˘ch letech; místo nûkoli-
ka desítek tisíc jsme tentokrát obdrÏeli 0,5
mil. Kã. O to víc mû tû‰í, Ïe se podafiilo
ministryni práce a sociálních vûcí paní
Marksové prosadit pro poskytovatele soci-
álních sluÏeb dal‰í dofinancování ze stát-
ního rozpoãtu v celkové v˘‰i 720 mil. Kã,
z ãehoÏ pro jihomoravsk˘ kraj pfiipadá 78
mil. Kã. TakÏe optimisticky oãekávám po-
tfiebné finanãní prostfiedky na pfielomu fiíj-
na/listopadu. Tím bychom v leto‰ním roce
mûli sluÏby plnû finanãnû zaji‰tûny.

Pfies ãastou kritiku úrovnû péãe v sou-
krom˘ch domovech pro seniory tato zafií-
zení stále nabízí své sluÏby. Jak se díváte
na tento problém pohledem odborníka; je
to cesta k uspokojení poptávky na zaji‰tû-
ní péãe pro potfiebné seniory?

Soukromé domovy, pfiesnûji fieãeno ne-
registrovaná zafiízení poskytující sluÏby
rÛzného charakteru seniorÛm, jsou tako-
vou zvlá‰tní kapitolou. Mohli jsme se s ni-
mi setkat, respektive pÛsobily a pÛsobí

i v na‰em regionu. Pfii kontrole vefiejného
ochránce práv bylo zji‰tûno, Ïe tato zafiízení
poskytují neodbornou péãi, omezují klienty
v pohybu, podávají léky podle uváÏení per-
sonálu, zdravotní úkony provádí nekvalifi-
kovan˘ personál a dal‰í fiady nedostatkÛ,
které v souhrnu pfiedstavují ‰patné zacháze-
ní se seniory. ProtoÏe tato zji‰tûní jsou 
velmi ãastá a vefiejnost je uÏ vnímá, nemys-
lím si, Ïe pro nás, jakoÏto registrované posky-
tovatele, pfiedstavují v˘razné konkurenãní
prostfiedí. Domnívám se v‰ak, Ïe varování ve-
fiejnosti pfied nejrÛznûj‰ími ubytovacími zafií-
zeními, která poru‰ují zákon, nemají potfiebná
oprávnûní, a pfiesto sociální a o‰etfiovatelskou
péãi poskytují, je na místû. KoneckoncÛ,
v loÀském roce bylo Centrum komplexních
sluÏeb pro rodinu a domácnost v Kun‰tátu ta-
ké pfiedmûtem kontroly vefiejného ochránce
práv. S nelichotiv˘m v˘sledkem této kontroly
se vefiejnost mÛÏe seznámit na webov˘ch
stránkách ombudsmana. Za sebe fiíkám, Ïe
touto cestou nikomu nedoporuãuji se vydat.
Snad pouze tehdy, pokud by se mûlo jednat
o krátkou, pfiechodnou dobu, vyÏadující 
okamÏité fie‰ení, po pfiedchozím podrobnûj-
‰ím seznámení se zafiízením. 

Oslavy jubilea Centra sociálních slu-
Ïeb jiÏ probûhly, mÛÏete jejich prÛbûh
pfiiblíÏit?

Oslavy probûhly 18. ãervna ve vyzdo-
bené zahradû, kde jsme se v hojném po-
ãtu se‰li nejen s na‰imi uÏivateli, ale
i s jejich rodinn˘mi pfiíslu‰níky a pozva-
n˘mi hosty. Díky poãasí, které nám pfiá-
lo, jsme tak strávili spoleãnû pfiíjemné
a pohodové odpoledne. VáÏím si toho, Ïe
pan starosta Vladimír Stejskal ocenil 
práci v‰ech zamûstnancÛ a pfiedal nám
ãestné uznání rady mûsta za dosaÏené v˘-
sledky bûhem desetiletého období.
Vnímáme to jako velkou podporu zfiizo-
vatele, bez které by se nám nepracovalo
tak dobfie. Bûhem celého odpoledne nás
provázela cimbálová muzika Majerán,
zatanãily nám maÏoretky Vo Co Gou
a pfiítomní si vyzkou‰eli ‰tûstí pfii losová-
ní bohaté tomboly. V prÛbûhu celé akce
si zájemci mohli prohlédnout ukázky v˘-
robkÛ na‰ich uÏivatelÛ a také fotografie
z historie a souãasnosti Centra. Pfii pfiíle-
Ïitosti na‰eho v˘roãí jsme vydali nástûn-
n˘ kalendáfi s názvem „Hodnota du‰e”,
kter˘m jsme chtûli zachytit a ukázat na‰e
uÏivatele tak, aby bylo zfiejmé, Ïe i stáfií
má svÛj pÛvab. Za úspû‰n˘ prÛbûh celé
oslavy bych rád podûkoval na‰im za-
mûstnancÛm a také sponzorÛm a dárcÛm,
bez kter˘ch bychom oslavu v takovém
velkém mûfiítku nemohli uskuteãnit.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: Mgr. Andrea Knödl 

Moderní budova Centra sociálních 
sluÏeb v Letovicích. 

Parní konûspfieÏná stfiíkaãka
z roku 1912.
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Úspû‰né studentky Gymnázia Blansko Nikola Odehnalová a Veronika Vykydalová.

Podmínkou u v‰ech pracovních pozic je bezúhonnost a fiidiãsk˘ prÛkaz „B”
Pracovi‰tû: SKS s.r.o., Brnûnská 21b, 678 01 Blansko
Nabízíme: zajímavou perspektivní práci v renomované firmû, zamûstnanecké v˘hody, 

moÏnosti jazykového vzdûlávání

Kontakt: Profesní Ïivotopis za‰lete 
na e-mailovou adresu: 
hedlova@sksblansko.cz

Projektant elektro-silnoproud
Pracovní náplÀ: Samostatné projektování NN

rozvodÛ a pfiíprava v˘robních
podkladÛ, návrhy fie‰ení, 
podpora obchodu 

PoÏadujeme: Znalost MS Windows, Office,
Autocad LT

Samostatn˘ servisní technik
Pracovní náplÀ: práce v terénu na silnoproud˘ch

a slaboproud˘ch instalacích

PoÏadujeme: §6 vyhl. 50/1978 Sb., znalost
rozvodÛ slaboproudu – systé-
my EZS, EPS, CCTV, 
SK apod.

Montér elektro
Pracovní náplÀ: montáÏní práce v terénu na 

silnoproud˘ch a slaboproud˘ch
instalacích

PoÏadujeme: §6 vyhl. 50/1978 Sb., znalost
problematiky slaboproud˘ch 
a silnoproud˘ch rozvodÛ

Hledáme pracovníky na pozice:

Ve ‰kolním roce 2014/15 postoupilo do
krajského kola stfiedo‰kolské odborné 
ãinnosti z blanenského gymnázia ‰est stu-
dentÛ, z nich se do celostátní pfiehlídky pro-
bojovaly dvû studentky leto‰ních oktáv
Veronika Vykydalová a Nikola Odehnalová
a obû dosáhly v˘razného úspûchu.

Veronika Vykydalová získala v oboru
Ekonomika a fiízení s prací Îivot na dluh
krásné 2. místo celostátního kola SOâ.
Nikola Odehnalová obsadila 4. místo ce-
lostátního kola SOâ s prací TeslÛv trans-
formátor v oboru Fyzika.

Veroniko, cesta tvé odborné práce od
prvních krÛãkÛ aÏ po úãast v celostátním
kole nebyla snadná. Jak dlouho trvá
shromaÏìování podkladÛ a materiálÛ
k tak nároãnému ekonomickému tématu
jako je zadluÏení?

Asi pfied dvûma roky nás na gymnáziu
upozornili na opûtovné vypsání témat pra-
cí SOâ s odbornou podporou JCMM.
Prohlédla jsem si tedy nabídku témat
a nejvíce mne oslovilo právû téma Îivot
na dluh. Pfiihlásila jsem se do v˘bûrového
fiízení, dokonce jsem byla vybrána, ale na-
konec bohuÏel toto téma nebylo finanãnû
podpofieno, a proto se neuskuteãnilo. 

KdyÏ jsem poté ke konci tfietího roãní-
ku zaãala uvaÏovat nad vhodn˘m tématem
své maturitní práce, fiekla jsem si, Ïe zku-
sím Îivot na dluh zpracovat i bez odborné
pomoci. Za‰la jsem tedy za paní Mgr.
Alicí Svanovskou, mojí uãitelkou mate-
matiky, zda by se nestala vedoucí mé prá-
ce. NejenÏe mne neodmítla, ale také mi
zafiídila odbornou pomoc – seznámila
jsem se tak tedy s Mgr. Michalem
Kozie∏em, PhD., kter˘ mi poskytoval bû-
hem psaní práce odborné rady a patfií mu
za to také velk˘ dík. PÛvodnû jsem svoji
maturitní práci vÛbec nechtûla publikovat
jako Stfiedo‰kolskou odbornou ãinnost
(SOâ), ale díky podpofie paní Svanovské

jsem se nakonec do této soutûÏe pfiihlásila.
A vyplatilo se, stále nemohu uvûfiit, Ïe se
mi podafiilo obsadit neuvûfiitelné 2. místo
v Celostátním kole SOâ – takÏe velk˘ dík
za v‰echno patfií také této pedagoÏce. 

Slovo dluh a pojmy z ekonomické ob-
lasti nás potkávají na kaÏdém kroku.
Motivací pro sepsání práce byla tedy
i aktuálnost tématu?

Îivot na dluh je dnes jiÏ skoro samo-
zfiejmost, av‰ak jedná se teprve o trend
poslední doby. S tímto trendem pfiicházejí
také nové pojmy a povinnosti kaÏdého
ãlovûka, ve kter˘ch se v‰ak ne v‰ichni do-
káÏeme plnû zorientovat.

Cílem práce bylo pfiedev‰ím upozornit
na rizika vzniklá nepromy‰len˘mi úvûry
a seznámit ãtenáfie s finanãními produkty

dostupn˘mi na ãeském trhu. Dále jej také
seznámit s rizikem upadnutí do dluhové
pasti a zjistit, jak vysoké je toto riziko za-
dluÏení konkrétní skupiny studentÛ a absol-
ventÛ ‰kol ve vûkovém rozpûtí 18 aÏ 28 let.
V teoretické ãásti jsem se tedy vûnovala
pfiedev‰ím základním pojmÛm, nutn˘m pro
orientaci na finanãním trhu, popisu rÛzn˘ch
finanãních produktÛ a pojmu dluhová past.
V praktické ãásti jsem se jiÏ zamûfiila na vy-
pracování a vyhodnocení zkoumání cílové
skupiny pomocí zpracování odpovûdí res-
pondentÛ. Z tohoto v˘zkumu vypl˘vá, Ïe
mladí lidé bohuÏel nejsou vÛbec schopni
rozli‰it v˘hodnost nabízeného úvûru, nema-
jí ani pfiehled o vlastních financích a jiÏ
vlastnûn˘ch bankovních produktech, ale
k mému pfiekvapení by upfiednostnili radu
od finanãního poradce pfied vyhledáváním
informací na internetu. 

Jak˘ osud ãeká tvoji práci nyní?
Prozatím je moje práce zafiazena do archi-

vu Gymnázia Blansko, av‰ak do budoucna
uvaÏuji o jejím zvefiejnûní na internetu, aby
byla dále uÏiteãná. V praxi ji lze totiÏ vyuÏít
jako jakousi pfiíruãku pro Ïivot na dluh.
PfiestoÏe práce není psaná jako pfiíruãka, ãte-
náfi by po jejím pfieãtení mûl b˘t schopen
rozli‰it rÛzné typy úvûrÛ a jejich v˘hodnost
za dané situace. Mûl by také vûdût, jaká rizi-
ka na sebe bere, pokud se rozhodne zadluÏit,
jak pfiedcházet upadnutí do dluhové pasti,
a také by mûl vûdût, jak se chovat a kde hle-
dat pomoc, pokud jiÏ do této pasti upadnul.

VyuÏije‰, Veroniko, poznatkÛ a zku‰e-
ností ze soutûÏe SOâ pfii dal‰ím studiu?

BohuÏel jsem sice nemohla uplatnit SOâ
jako zv˘hodnûní u nûkterého z pfiijímacích fií-
zení (Ïádná z mnou vybran˘ch univerzit a fa-
kult tuto soutûÏ nijak nezohledÀuje), ale úãast
v této soutûÏi pro mne byla neuvûfiitelnou Ïi-
votní zku‰eností. Díky této práci jsem mohla
opût hloubûji proniknout do problematiky fi-
nancí a zjistit také velké vyuÏití matematiky
v ekonomickém mûfiítku. Proto jsem se nako-
nec tedy rozhodla nastoupit na obor
Aplikovaná statistika na Pfiírodovûdecké fa-
kultû UP v Olomouci. Mohla jsem si také vy-
zkou‰et napsat odbornou práci, obhájit si ji
pfied odbornou porotou a také si vyzkou‰et po-
hotovost m˘ch reakcí pfii zodpovídání v‰eteã-
n˘ch dotazÛ porotcÛ. Napfiíklad v Celostátní
pfiehlídce jsem se tak na chvíli ocitla v kÛÏi mi-
nistrynû ‰kolství a pokou‰ela jsem se navrh-
nout a prosadit návrhy pro zv˘‰ení úrovnû fi-
nanãní gramotnosti v âeské republice.

Dûkuji, Veroniko, za mil˘ rozhovor, bla-
hopfieji k dosaÏen˘m v˘sledkÛm a pfieji
mnoho úspûchÛ pfii studiu na vysoké ‰kole.

Rozhovor s Veronikou Vykydalovou, studentkou
Gymnázia Blansko, vedla Mgr. Jana ÎilkováFoto:
Soukrom˘ archiv N. Odehnalové a V. Vykydalové

Studentka blanenského gymnázia je 
autorkou pfiíruãky o tom, jak Ïít bez dluhÛ

Gymnázium v Blansku se dlouhodobû vûnuje nadan˘m studentÛm a vytváfií jim potfiebné zázemí nejen v podobû moderního
materiálnû technického vybavení. Kvalifikovaní pedagogové ‰koly spoleãnû s konzultanty odborné vefiejnosti pfieváÏnû z vyso-
k˘ch ‰kol pomáhají mlad˘m vûdcÛm v realizaci jejich odborn˘ch snÛ, motivují a podporují je v úãasti v pfiedmûtov˘ch soutû-
Ïích. SOâ je soutûÏí talentovan˘ch stfiedo‰kolákÛ v fie‰ení odborn˘ch problémÛ v osmnácti vûdních oborech. SoutûÏ probíhá
zpravidla ve tfiech kolech formou soutûÏních pfiehlídek, kde soutûÏící své odborné práce obhajují. V˘sledkem SOâ je samo-
statnû vypracovaná práce nebo uãební pomÛcka, která je pfiedkládána odborné porotû k posouzení.
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První roãník festivalu byl velmi úspû‰n˘.

Táborová pohoda.

Nacviãené pfiedstavení pro rodiãe Noemova archa v podání „táborníkÛ”.

Doubravick˘ hudební tábor
K letním prázdninov˘m mû-

sícÛm jiÏ dlouho neodmyslitel-
nû patfií rÛzné dûtské tábory.
Jeden z nich, Hudební tábor se
jiÏ potfietí uskuteãnil v termínu
20. – 31. 7. 2015 v Doubravici
nad Svitavou. 

Ochutnat bylo moÏné 38 druhÛ piv.
Konzumenti je hodnotili a z dvanácti
zastoupen˘ch pivovarÛ zvítûzilo
Sedlãanské pivo. Kromû pivovarnic-
k˘ch produktÛ, nealkoholick˘ch nápojÛ
byly v nabídce napfiíklad i domácí s˘ry
a dal‰í pochutiny. 

Udírny jely naplno a propeãené k˘ty
vonûly na dálku. Dûti obléhaly skákací
hrad a na pódiu se stfiídali umûlci.
Vystoupil Medicimbal Romana Veverky,
Golden Delicious, Pavel Helan. Velk˘ ús-
pûch zaznamenal Jifií ZboÏínek. Vrcholem
byl koncert skupiny M≈ÁGA A ÎëORP.
Ta doslova oslnila publikum. 

PrÛvodcem festivalu se stal hvûzdn˘
moderátor rádia Krokod˘l Tonda Kala.
Bûhem tropického dne pfii‰la velmi krátká

osvûÏující de‰Èová pfieháÀka. Po ní se vy-
tvofiila nad rybníkem a cel˘m areálem
nádherná duha. 

Po dobu konání akce nebylo potfieba
Ïádného zdravotního o‰etfiení. Konstatoval
pfiítomn˘ lékafi. Policie a bezpeãnostní
sluÏba zÛstávala také bez zásahu. 

Cel˘ festival byl zakonãen slavnostním
ohÀostrojem. Ten byl odpálen pfiímo z hla-
diny místního rybníka. Nad festivalem
pfievzal zá‰titu hejtman jihomoravského
kraje Michal Ha‰ek. 

Spoleãná akce obcí Such˘ a Velenov
skonãila úspû‰nû. Cílem tohoto projektu
bylo setkání lidí a to se povedlo.
FotoreportáÏ z celé akce na www.listyre-
gionu.cz (vloÏeno dne 28. 7. 2015)

Text a foto: Vladimír ·evãík

Pod zá‰titou KCDM
(KfiesÈanského centra dûtí
a mládeÏe) táborová vedoucí
paní Jitka Borková z Obory
se sv˘m t˘mem dokázala dû-
tem ve farské zahradû za kos-
telem pfiipravit „tábor”, ze
kterého se dûtem nechtûlo jet
domÛ. 

Celkem bylo táborníkÛ 
okolo tfiiceti, tábor fungoval

buìto jako pfiímûstsk˘ nebo
denní. Dûti, které v tábofie
i spaly, si uÏily stany s podsa-
dami. V areálu tábora bylo po-
staveno veliké indiánské t˘pí,
kde dûti v hork˘ch letních
dnech na‰ly dostatek stínu pro
rÛzné hry. Na osvûÏení nechy-
bûl táborov˘ bazén, místo pro
míãové hry, dûti hrály rÛzné
bojové hry, podnikaly v˘lety,

mûli rodiãe moÏnost nav‰tívit své
ratolesti a uÏít si v krásném pro-
stfiedí hezké slunné odpoledne.
Dûti si s vedoucí pfiipravily diva-
delní vystoupení – biblick˘ pfiíbûh
Noemova archa. Po zhlédnutí ná-
sledovalo pfiátelské posezení pod
táborovou pergolou, vãetnû boha-
tého obãerstvení, kdy dûti obslu-
hovaly své rodiãe a nosily jim 

osvûÏující nápoje, buchty, jedno-
hubky byly pfiipraveny na stole.
K veãeru následovalo spoleãné 
opékání bufitÛ s domácím chlebem
a dal‰í, nádhernû proÏit˘ táborov˘
den se ch˘lil ke konci. Ani rodi-
ãÛm se z tábora nechtûlo a mnozí
závidûli sv˘m dûtem, Ïe tam mo-
hou zÛstat. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

tfieba na pouÈovou m‰i v Újez-
dû u Boskovic, kde dûtská pû-
vecká skupina Radost (dûti
z tábora) mûla pûvecké vy-
stoupení. Ostatní dûti z tábora
byly v roli posluchaãÛ. Na
zpáteãní cestû táborníci nav-
‰tívili koupali‰tû v Újezdû,
kde se v‰ichni vyfiádili.
Vzhledem k tomu, Ïe tábor
byl pojat jako hudební, rÛz-
n˘ch hudebních nástrojÛ
a zpívání si v‰ichni uÏili do
sytosti…  V̆ roba táborov˘ch
triãek, svezení se na koníkovi,
krouÏek háãkování nebo krou-
Ïek cizích jazykÛ a mnoho
dal‰ích rÛzn˘ch aktivit, to v‰e
patfií k táboru v Doubravici. 

V polovinû tábora byl pro
rodiãe „náv‰tûvní den”, kdy

VESUF na Suchém 
Ve známém kempu na Suchém to 18. 7. 2015 opût Ïilo. Historicky

první Velenovsko – Suchovsk˘ festival mal˘ch pivovarÛ (VESUF)
zde nav‰tívilo, dle odhadÛ ãtyfii aÏ pût tisíc náv‰tûvníkÛ. 



Informujeme / i*

roãník IV       ãíslo 6       srpen 2015 www.listyregionu.cz

10

V̆ bornou formu potvrzuje i mlad˘
Rí‰a Kfiivánek, kter˘ ve své kategorii
9 let nemá na Blanensku a okolí mo-
mentálnû konkurenci. Ostatní bûÏci
nezÛstávají pozadu a také dosahují
vynikajících v˘sledkÛ. Dobfie si ve-
dou také na‰i triatlonisti v ãele
s Lubo‰em Gro‰kem a Romanem
Chupem. Myslím, Ïe sezonu máme
skvûle rozjetou a Ïe se je‰tû doãkáme
velk˘ch v˘sledkÛ.

MÛÏete se také pfiihla‰ovat na na-
‰e bûÏecké a kondiãní tréninky, kte-
ré probíhají v Blansku, Brnû
a Boskovicích - trénujeme i pfies lé-
to. Nyní pfiipravujeme i tréninky

pro triatlonisty. V‰echny tréninky
jsou pro dûti i dospûlé od zaãáteãní-
kÛ pro pokroãilé. Pro ty, kter˘m ne-
vyhovují skupinové tréninky, jsou
pfiipraveny individuální lekce od
bûÏeck˘ch a kondiãních tréninkÛ aÏ
po fitness tréninky nebo sluÏba tre-
nér do domu. Nebaví vás chodit
pfies léto do posilovny? Vyzkou‰ejte
na‰e kruhové a fitness tréninky ven-
ku na ãerstvém vzduchu. Ideální
pfiíleÏitost jak se dostat dokondice.

StaÀte se ãleny na‰eho sportov-
ního RELAX-FIT TEAMU. Ná‰
sportovní t˘m je otevfien pro kaÏ-
dého sportovce, pfiedev‰ím pro

bûÏce, triatlonisty ale i pro dûti.
âlenové t˘mu mohou ãerpat zají-
mavé benefity, které jim mohou
pomoci ve sportovní pfiípravû i na
závodech, regeneraci, nákupu bû-
Ïeckého vybavení za v˘hodné ce-
ny a mnohé dal‰í. Úãastníme se
závodÛ po celé âeské republice
a zúãastÀujeme se i t˘mov˘ch zá-
vodÛ jako je napfiíklad Vltavarun
a dal‰í. Pofiádáme i t˘mové skupi-
nové tréninky a to v Brnû, Blansku
a Boskovicích.
www.relax-fit.ct
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text a foto: Katefiina Kohutová

Trénujte s Janem Kohutem

Blanenské ko‰íkáfiky nezahálejí
Jan Kohut se sv˘m svûfiencem Jifiím Dvofiáãkem. 

T˘m blanensk˘ch dorostenek.

Eli‰ka z Blanska, která trpí dûtskou
mozkovou obrnou, byla bohuÏel v ne-
mocnici a tak se akce nemohla zúãastnit,
nicménû tak, jako Eli‰ka bojuje, tak její
rodina a blízcí pfiátelé bojují s ní a spo-
leãnû vûfií v jedno a to v lep‰í zítfiky. 

Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m. Velké
díky patfií Kulturnímu domu v Kun‰tátû,
kter˘ nabídl opût prostory k uskuteãnûní
této akce a pfiipravil pro v‰echny úãastní-
ky obãerstvení.

Tato vefiejnû dobroãinná akce se bude
konat pravidelnû kaÏd˘m rokem, je urãena
pro ty, ktefií chtûjí pomoci a za úkol má ta-
to akce podpofiit Eli‰ku v jejím snu- posta-
vit se na vlastní nohy. 

Nyní se na vás v‰echny Eli‰ka bude tû-
‰it na dal‰í pfiipravované akci, kter˘m je
PÛlmaraton Moravsk˘m krasem, kter˘ se
uskuteãní 24. 10. 2015.

Text: Veronika ·edová
Foto: SoÀa Adámková

Jednou z posledních aktivit byla
25. 7. spolupráce s Nemocnicí
Blansko pfii závodech draãích lodí,
které se konaly na rybníku Ol‰ovec
v Jedovnicích. PfiestoÏe v‰echny 
úãastnice z fiad BK Blansko drÏely
pádlo poprvé, dokázaly po krátké in-
struktáÏi skonãit ve 200 m závodû na
krásném 4. místû. V kilometrové di-
stanci obsadily 7. místo. V obou kate-
goriích pokofiila posádka doplnûná
basketbalistkami nûkteré zku‰enûj‰í

soupefie, ktefií závody na draãích lo-
dích uÏ nûjakou dobu jezdí.

Dal‰í zajímavou akcí, kterou dûvãata
svou úãastí podpofií, bude bûh 2,4 km na
Blanenském pÛlmaratonu. Závodu se zú-
ãastní témûfi v‰echny hráãky t˘mu U 19.
Urãitû nepÛjde o poslední iniciativu BK
Blansko, která nesouvisí pfiímo s basket-
balem, ale bezesporu pomáhá ve zvy‰o-
vání fyzické pfiipravenosti na blíÏící se
sezonu 2015-2016. 

Text a foto: Pavel Zouhar, trenér U 19

Eli‰ka dûlá mal˘mi kroky,
velké pokroky

Jízda pro Eli‰ku. 

V sobotu 27. 6. 2015 se motorkáfii a lidé s chutí podpofiit dobrou vûc úãastnili jiÏ dru-
hé dobroãinné akce s názvem Jízda pro Eli‰ku. Akce zaãínala v 13:00 a ukonãení pro-
bûhlo mezi 16:00 a 17:00 hodinou odpolední. 

Na‰e pofiád se rozrÛstající tréninková skupina se stále ãastûji v˘raznû prosazuje na závodech po celé âR. Nejvût‰ího úspûchu dosáhl
Jirka Dvofiáãek, kter˘ obsadil na veteránském mistrovství republiky v Trutnovû 2. místo v osobním rekordu 4:33min. a tím se zároveÀ no-
minoval na mezistátní utkání do Salcburku, kde reprezentoval âeskou republiku. A i tam se doãkal v˘razného vylep‰ení osobního maxi-
ma, kdyÏ fini‰oval na 3. místû v ãase 4:27 min. 

Basketbalov˘ klub Blansko se mimo svoji hlavní mistrovskou se-
zonu zamûfiuje také na úãast pfii nejrÛznûj‰ích akcích jin˘ch spor-
tovních odvûtví.
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âil˘ ruch, kter˘ jiÏ od dávn˘ch dob Mûstys Svitávka, leÏící nedaleko mûsta Boskovic, zaÏíval, byl zpÛ-
soben jeho v˘hodnou polohou. Jako souãást v˘znaãné obchodní cesty, jeÏ kopírovala tok fieky Svitavy, se
tak mohl py‰nit rÛzn˘mi privilegii. A nejen díky tomu proto dnes mÛÏeme poznávat zajímavosti z jeho his-
torie. Pojìme se tedy ve struãnosti podívat na dÛleÏité dûjinné momenty této obce.  

Archeologické v˘zkumy a nálezy nám
dokládají, Ïe oblast kolem Svitávky byla
osídlena jiÏ v dobách pravûk˘ch. Díky
své strategické poloze pak osada
Svitávka patfiila od dob raného stfiedovû-
ku k v˘znamn˘m hospodáfisk˘m místÛm

ãeského státu, neboÈ se nacházela na dÛ-
leÏité obchodní stezce táhnoucí se podél
toku fieky Svitavy. Její trasa byla lemo-
vána obchodními stanicemi a místy, kde
byly od kupcÛ vybírány poplatky, tzv.
m˘to. Jako m˘tnice byl tak na poãátku

12. století zbudován také opevnûn˘ hrad
zvan˘ Hradisko, kter˘ se tyãil na vrchol-
ku nad samotnou obcí.

Poloha Svitávky, ale zejména ãinnost
spjatá s vybíráním financí lákala pfiede-
v‰ím církevní instituce, které se snaÏily 
obec získat pod svoji moc. Koncem 12.
století tak byla ãesk˘m králem
Vladislavem II. vydána listina, podle níÏ
byla Svitávka spolu s majetkem a okolními
osadami Míchovem a ZboÀkem darována
premonstrátskému klá‰teru Hradisko
u Olomouce. Od roku 1201 byla Svitávka
pfiiãlenûna k panství ‰ebetovskému, které
taktéÏ ke klá‰teru náleÏelo. 

Na poãátku 13. století, za panování ães-
kého krále Václava I., byla Svitávka pov˘-
‰ena na svobodné mûsteãko. Obec také
získala svolení pofiádat dvakrát do roka
jarmark, postavit si vlastní pivovar a obãa-
né mûli právo provozovat ‰enk, kde mohli
uvafiené pivo prodávat. Za vlády krále
Václava II. pak bylo vybudováno opevnû-
ní, které mûlo obec a její obyvatele chránit
pfied nájezdy nepfiátel. Ov‰em v této dobû,
koncem 13. století, také obchodní v˘znam
Svitávky mírnû upadal. V okolních pan-
stvích zaãala moravská ‰lechta budovat
v˘znamnûj‰í sídla, a tak nakonec hrad
Hradisko, slouÏící jako místo pro vybírání
m˘ta, zanikl. 

Obnoven byl bûhem husitsk˘ch vá-
lek, kdy na stejném místû husité posta-

vili men‰í hrádek, kter˘ ov‰em neslou-
Ïil jako místo sídelní, n˘brÏ byl zbu-
dován pro vojenské úãely. V polovinû
15. století byl ale nadobro opu‰tûn.
V této dobû byla také Svitávka odebrá-
na premonstrátÛm a nov˘m majitelem
se stal Vanûk âernohorsk˘ z Boskovic
ml., jenÏ obec pfiipojil ke svému pan-
ství. V˘‰e zmínûná privilegia Svitávce
potvrdil v listinû z roku 1583 také cí-
safi Rudolf II. Souãasnû bylo obyvate-
lÛm Svitávky dovoleno pouÏívat peãeÈ
a mûstys získal také svÛj znak s vyob-
razením sv. ·tûpána, jenÏ je pouÏíván
dodnes.

K dûjinám Svitávky také neodmyslitel-
nû patfií textilní prÛmysl, kter˘ je spojován
pfiedev‰ím se jménem Ïidovské rodiny
Löw-Beerov˘ch. Ta zde zakoupila dolní
ml˘n, z nûhoÏ se v prÛbûhu 19. století stal
tovární areál na v˘robu textilních látek
a zpracování vlny. Na poãátku století ná-
sledujícího pak nechala rodina Löw-
Beerov˘ch ve Svitávce postavit dvû vily,
tzv. Velkou a Malou vilu, které se fiadí
k v˘znamn˘m památkám svého druhu
a jsou zapsány na seznamu kulturních pa-
mátek âeské republiky. 

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: Jan Knies, Boskovsk˘ okres.

Vlastivûda moravská (1904), M. Koudelka -
Zd. HasoÀ, Hrady okresu Blansko (1997)

Foto: Jaroslav Horák

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu SVITÁVKA

Námûstí ve Svitávce.
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➨ Daruji za odvoz zachovalou smaltovanou vanu.
Tel.: 728 464 995. 

DARUJI

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv, 
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodáme leto‰ní jehniãky a beránky. 
Tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám dva stfie‰ní nosiãe na kolo 
- jeden za 350 Kã a druh˘ za 250 Kã. Dále  stfiíbr-
n˘ nosiã na kolo KW hliníkov˘ a nosiã na kolo PE-
MA (univer. uchycení) ocelov˘ po 250 Kã, tel.:
723 908 292. 
➨ Prodám men‰í motorku znaãky Ketoa, 
obsah 50 cm3. Motor Honda ãtyfitakt. Jede 70
km/hod. V˘born˘ stav. Cena 9.900 Kã. Zdravotní
dÛvody. Tel.:773 975 066.    
➨ Prodám náhradní díly na vÛz 
Toyota Corola E9 1,6 GTI. Tel.: 739 687 067.  
➨ Prodám Chrysler Voycer v dobrém stavu, 
r. v˘r. 1997, 7 míst, cena dle dohody, cca 30 000
Kã. Benzín, tel.: 607 157 828. 
➨ Prodám malotraktor T4K14 s vlekem
a náhradními díly. Cena dohodou, tel.: 776
723 946. 
➨ Prodám nahrané videokazety za 5 Kã 
pfies 80 kusÛ (filmy a pohádky). Stûhování, spû-
chá. SMS: 722 605 184. 
➨ Prodám chatu se zahradou v Blansku 
– Podlesí. âásteãnû podsklepená, zdûná 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 bubnovou sekaãku „VARI PONY 2”
motor Honda, k tomu jednostrann˘ pluh, závûs-
né zafiízení, kovové ‰ípové návleky na kola. Stav
dobr˘, cena dohodou. Boskovice, tel.: 606 313
913 po 18 h. 
➨ Prodám Fiat Brava 1.6,nova STK,
eko placeno, r.96, 187 tis.km,  cena  25 000 Kã,
tel.: 777 079 911. 
➨ Prodám Ford KÁ za 16 000 Kã, 
Monitor 19" LG… LCD ‰irokouhlé za 1 300Kã,
tel.: 605 529 478. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Vdova 58 let, prosí, kdo daruje 
1 rozkládací kfieslo nebo rovnou sedaãku. Mohu
vymûnit za rohovou pro‰ívanou – ‰patnû se na
ní spí. Nemám odvoz, pfiedem dûkuji. Tel.: 722
605 184. 
➨ Hledám star‰í kamna za odvoz, vanu, 
praãku, ledniãku. Tel.: 605 529 478. 
➨ Hledám k pronájmu men‰í domek 
a to v lokalitû Letovice nebo Boskovice. Kontakt:
katerina168@post.cz. 
➨ Hledám dlouhodob˘ pronájem 1+1 
nebo 1+kk v Blansku od 1. 9. 2015 do 7 500 Kã
vãetnû inkasa. Tel.: 733 351 235.

HLEDÁM

➨ Pronajmu byt 1+1 v Blansku 
na ulici Chelãického. Byt je po celkové rekonstruk-
ci. Vybavení -  kuchyÀská linka, plynov˘ sporák,
sprchov˘ kout. K dispozici je sklep. Nájem + inka-
so 7 700 Kã za mûsíc. Tel.: 607 724 114. 
➨ Hledáte milou spoleãnost pro své dûti 
nebo jen nechcete b˘t sami? Nabízím fie‰ení –
obãasné hlídání hravého dvouletého boloÀské-
ho psíka, kter˘ zaÏene Va‰e smutky a samotu a
vyplní Vá‰ ãas. Je pfiítuln˘ a spoleãensk˘.
Odmûna dohodou. Tel. 734 440 844, staãí SMS,
zavolám zpût. 
➨ Pronajmu 2+1 v RD v Kun‰tátû, 
cena 6 000 Kã. Tel.: 603 330 246. 
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 3+1 
Blansko - Zborovce, slunn˘, s velk˘m balkonem a
vlastním topením. âásteãnû zafiízen˘. Cena 10
000 Kã vã. inkasa. Tel:739 546 123.
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
s v˘tahem na ulici Slovákova v Boskovicích v 1.
poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen, po domluvû
je moÏné ho dovybavit. Pokud máte zájem, volej-
te mi po 17. hod na tel.: 724 296 021 - Zouhar.

NABÍZÍM

➨ ·tíhlá, tmavovlasá S· by ráda poznala 
muÏe pro Ïivot kolem 55/180 s autem. Brno a
okolí, tel.: 702 330 665. 

SEZNÁMENÍ
➨ Koupím ruãní lis na ovoce.
Tel.: 606 767 938. 
➨ Koupím fezové etikety, zápalkové nálepky, 
pohlednice a známky. Studen˘ Ladislav, Lidická
23B, Brno. Tel.: veãer do 21. hodin 533 400 216.
➨ Koupíme chalupu na Blanensku. 
Rekreace - bydlení. 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. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 
➨ Koupím nálepky od zápalek – star‰í. 
Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím odznaky vzorn˘ voják 
do roku 1960 s prÛkazem. Napfi. vzorn˘ hláskafi,
kuchafi, Ïelezniãáfi, v˘sadkáfi, dûlostfielec  aj., po-
hraniãní stráÏe a ministerstva vnitra. Tel.: 721
639 481.

KOUPÍM

Pro provozovnu v Rájci-Jestfiebí hledáme 
mechanika k opravám pil, sekaãek, 

kfiovinofiezÛ, zahrad. traktorÛ.
Praxe nutná. Kontakt: 777 709 518.

âínské medikamenty,
originál, elixíry, tobolky, ãaje, pomáhají pfii

problémech cévních, srdeãních, 
mozkov˘ch, pohybov˘ch, po chemoterapii,

regenerace organizmu. 
Konzultace, dodání na: 603 929 928.

V˘bor pro kulturu a sport a Fotbalov˘ klub
âerná Hora vás srdeãnû zvou na koncert Veselé

trojky, v pátek 28. srpna 2015 od 18 hodin 
na v˘leti‰ti za Domem s peãovatelskou sluÏbou.
Pfiedprodej vstupenek ve Vinotéce pod lipami, 

rezervace na e-mailu vtkoncert@seznam.cz

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Pizza

Tento recept jsem získal od dcery Terezky, která pofiád vym˘‰lí co dobrého
uvafiit sv˘m dûtem Vojtovi a Markétce. Teì, v období letních hork˘ch dnÛ, je
navíc je‰tû doba vhodná pro lehké pokrmy, jako je pizza. Zkuste si udûlat na
obûd nebo veãefii pizzu podle tohoto jednoduchého receptu. Z níÏe uvede-
n˘ch ingrediencí budete mít tûsto na ãtyfii malé pizzy o prÛmûru cca 25 cm.

Ingredience:
250 g vody, 35 g olivového oleje (asi 5 lÏic), 10 g soli (asi 2 lÏiãky), 500 g hladké mouky,
1 lÏiãka droÏdí.
Postup: Rozdûláme kvásek, vmícháme do ostatních surovin a vypracujeme hladké tûsto, dá-
me vykynout. Po vykynutí rozválíme na dva aÏ tfii plí‰ky na tenkou vrstvu, posypeme mlet˘m
oregánem a na tûsto vloÏíme dal‰í suroviny. Nabízí se 1 000 ingrediencí (dcera dává zakysa-
nou smetanu, kousky Hermelínu, ananas a brusinkov˘ kompot – skvûlé). VyuÏít dále mÛÏe-
te tfieba rÛzné druhy s˘rÛ, uzenin, ale i sardinky, zapomenout nesmíte na olivy.
Peãeme na 180 °C cca 17-20 minut. Jako pfiílohu mÛÏeme podávat hlávkov˘ salát.
Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA

Od života nic nežádal, 
pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2015 to byly 4 roky, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

VZPOMÍNKA

V úter˘ 25. srpna tomu bude 10 let,
co nás ve vûku nedoÏit˘ch 

70 let navÏdy opustil ná‰ manÏel, 
tatínek, dûdeãek, bratr a str˘c

pan Jan Novák.

Nikdy nezapomeneme.

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.

najdete také na 
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Mûsto Kun‰tát, námûstí Krále Jifiího

❚ ROZMANITÁ P¤EHLÍDKA HRNâÍ¤SKÉHO UMùNÍ
❚ OJEDINùLÁ AKCE V REGIONU
❚ DOPROVODN¯ KULTURNÍ PROGRAM 

Informace na www.kunstat.eu

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

Jak uvedlo vedení ‰koly, zapojení do
projektu bylo pro Základní ‰kolu ·ebetov
v˘zvou, protoÏe se dlouhodobû snaÏí 
dûtem zatraktivÀovat v˘uku cizích jazykÛ.
Pofiádá napfiíklad pfiedná‰ky hostÛ, ktefií
mají zku‰enosti se Ïivotem v zahraniãí,
a vede Ïáky k zájmu o zahraniãní dûní.
Lidé s mezinárodní zku‰eností se bûhem

Evropského projektového t˘dne stali také
patrony jednotliv˘ch zemí. Mûli za úkol
pfiedstavit ÏákÛm danou zemi a pomoci
jim s tvorbou informaãních panelÛ o ní.

KaÏd˘ den Evropského projektového
t˘dne byl vûnován jinému státu – Velké
Británii, Francii, ·panûlsku, Rusku a ·véd-
sku. Jako patroni zastupovali zemû napfiíklad
vyuãující cizích jazykÛ, pfiekladatelky a tlu-
moãnice z jazyka dané zemû nebo lidé, ktefií
z pfiíslu‰né zemû pocházejí.

Co je dÛleÏité pro dorozumûní se v za-
hraniãí a v jak˘ch situacích se potfiebuje-
me dorozumût? Nad tûmito otázkami se
Ïáci zamysleli pfii pfiípravû slovníãku frází,
kter˘ bûhem Evropského t˘dne vytvofiili
spoleãnû s uãiteli a patrony státÛ.

Do programu projektového t˘dne se 
zapojily i dûti z Matefiské ‰koly ·ebetov
a klientky pfiíspûvkové organizace Sociální
sluÏby, jeÏ v prÛbûhu t˘dne vytváfiely v te-
rapeutick˘ch dílnách sérii obrazÛ na téma
„Evropa na‰ima oãima”. Jejich práce byly
spoleãnû s obrazy dûtí ze základní a ma-
tefiské ‰koly pfiedstaveny na vernisáÏi
v závûreãn˘ den Evropského t˘dne. 

O tom, Ïe t˘mov˘ sport sbliÏuje a nezá-
leÏí pfii nûm na rase ãi národnosti, ale 
dodrÏování fair play, se Ïáci pfiesvûdãili
pfii sportovním utkání nazvaném „Sportuje
celá Evropa”. Utkání t˘mÛ se uskuteãnilo

pod vlajkou konkrétního státu a vedením
kapitána t˘mu – patrona dané zemû.

Souãástí posledního dne Evropského
projektového t˘dne byl také semináfi o ev-
ropském vzdûlávacím programu Erasmus+
uspofiádan˘ zástupci DZS. âtyfii desítky 
úãastníkÛ z fiad odborné vefiejnosti v oblas-
ti vzdûlávání se pfii nûm dozvûdûly, jaké
moÏnosti program institucím nabízí a jak
se do nûj mohou zapojit. Celkem 45 dûtí se

zúãastnilo také zábavn˘ch kvízÛ a soutûÏí,
které pro nû pfiipravili pracovníci DZS.

Evropské projektové dny se konaly jiÏ
potfietí, pofiádalo je 16 institucí ze v‰ech
krajÛ âeské republiky, jejichÏ návrhy 
programu akce vybrala odborná komise
z celkem 67 pfiihlá‰ek. 

Více o Evropsk˘ch projektov˘ch dnech
najdete na www.evropanasimaocima.cz. 

Foto: archiv Z· ·ebetov

Îáci Z· ·ebetov poznávali, jak se Ïije v evropsk˘ch zemích
„·kola v Evropû, Evropa ve ‰kole” nazvala Základní ‰kola 

·ebetov Evropsk˘ projektov˘ den, kter˘ pofiádala 5. ãervna 2015
za podpory Domu zahraniãní spolupráce (DZS). Abychom byli
pfiesní, ‰lo dokonce o projektov˘ t˘den, kter˘ v pátek vyvrcholil
v˘stavou prací, jeÏ dûti bûhem t˘dne pfiipravily.
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Hra v plném proudu.Du‰an Zelen˘ zahajuje turnaj.

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

TO tuto akci je kaÏdoroãnû velk˘ zá-
jem. „Nûkdy nûkdo odpadne, nûkdo pfii-
bude, ale jádro hráãÛ zÛstává stejné.
Nûkteré t˘my musíme bohuÏel odfiíkat,
akce je pojata jako oslava bowlingu, 8
muÏstev – 8 drah. Hrají ‰estiãlenné t˘my,
dvû trojice hráãÛ se pravidelnû stfiídají,
takÏe kaÏd˘ hráã odehraje 12 hodin ãisté-
ho ãasu.” Uvedl Du‰an Zelen˘, jeden ze
spoluorganizátorÛ akce. 

Letos se organizátofii rozhodli po-
moci Domovu OLGA v Blansku a to
tak, Ïe za kaÏd˘ strike (sraÏení plného
poãtu kuÏelek) vûnují tomuto domovu
2 Kã. Bûhem turnaje se podafiilo hrá-
ãÛm udûlat 3 618 strike, tj. 7 236 Kã
pro Domov OLGA. Domov OLGA je
zafiízení, které poskytuje sociální sluÏ-
bu denní stacionáfi pro osoby s men-
tálním postiÏením. V provozu je od
roku 1993. Vedením Bowlingu
Blansko byla v˘sledná ãástka zao-
krouhlena na 10 000 Kã. Symbolick˘
‰ek byl pfii závûreãném vyhodnocení
pfiedán paní Janû Kratochvílové, fiedi-
telce Hnutí Humanitární Pomoci
(Domov OLGA & Centrum VELAN).
Tyto peníze budou vyuÏity pro pro-
vozní potfieby Domova OLGA.

„KaÏdá akce má mít nûjak˘ lidsk˘
rozmûr a my jsme rádi, Ïe se nám ho
podafiilo najít právû touto cestou. Také
se mi líbí, Ïe ná‰ bowlingov˘ maraton
je spí‰e spoleãensko – sportovní udá-
lost, setkání znám˘ch, navázání 
nov˘ch pfiátelství. Platí tady staré,
známé: „Není dÛleÏité vyhrát, ale zú-
ãastnit se.” V ãervenci jsem absolvo-

val tfii maratony, 200 km na horském
kole, 24 hodinov˘ non-stop turnaj
v bowlingu a 24 hodin non-stop bles-
kov˘ch ‰achov˘ch partií na svûtovém
‰achovém festivalu v Pardubicích.
âlovûk si mÛÏe na sklonku své pra-
covní kariéry dopfiát hodnû vûcí, ale
nûco si prostû koupit nelze. A právû
takovéto pocity a taky víru v sebe sa-

ma jsem získal na tûchto leto‰ních ak-
cích.” Uvedl pan Chládek.

Více fotografií na www.listyregio-
nu.cz (vloÏeno dne 4. srpna 2015)

V dal‰ím ãísle ListÛ regionÛ vám pfii-
neseme rozhovor s panem Chládkem
nejen o jeho sportovních úspû‰ích.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Bowling pro zábavu i pro pomoc
V parních letních dnech 17. – 18. ãervence probûhl na Bowlingu v Blansku jiÏ 5. roã-

ník 24 hodinového non-stop turnaje. 

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

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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Závod 1000 Miles Adventure odstartoval poprvé v roce 2011. Letos se jel jiÏ 5. roãník, kter˘
startoval 5. ãervence z nejv˘chodnûj‰í obce na Slovensku – Nové Sedlice, která se nachází
u slovensko-polsko-ukrajinsk˘ch hranic. Cíl byl v obci Skalná v Chebském v˘bûÏku.

Blanensk˘ biker Radim Bláha zabodoval
v závodû 1000 Miles Adventure

Jedná se o extrémní ultramaraton bez
zaji‰tûní napfiíã b˘val˘m âeskosloven-
skem, kter˘ se startuje v lich˘ch letech ze
Slovenska a v sud˘ch letech opaãnû
z âeské republiky. Závodníci pfiekonají
pfii svém putování traÈ v délce cca 1620
km s celkov˘m pfiev˘‰ením pfiibliÏnû 35
km. Pro závodníky, ktefií si netroufnou na
celou trasu, je pfiipravena krat‰í verze,
která konãí zhruba v polovinû trasy ve
Franti‰kovû v Jeseníkách. Stanoven je
pouze start, cíl a trasa, kterou musí zá-
vodníci dodrÏet. Spaní a jídlo je jen na
závodnících. Cílená podpora je zakázána.
Závodníci musí vystaãit s v˘bavou, kte-
rou mají s sebou.

Trasa závodu je velmi atraktivní a záro-
veÀ velmi drsná. Po trase jsou rozmístûné

tfii záchytné body, tzv. checkpointy, kde se
zapisují ãasy prÛjezdÛ, a poskytuje malé
obãerstvení. Závodníci pouÏívají GPS
s nahranou trasou, kterou musí dodrÏet, ji-
nak hrozí diskvalifikace.

Na start se letos postavilo 152 závodní-
kÛ ze 7 státÛ svûta a to nejen bikefii na 
horsk˘ch kolech, ale i chodci/bûÏci a ko-
lobûÏkáfii. Mezi nimi startoval jiÏ po tfietí
i blanensk˘ biker Radim Bláha.

Na Slovensku ãekaly na závodníky nej-
vy‰‰í kopce, kde trasa vede také pfies
Nízké Tatry a Velkou Fatru s nejvy‰‰ím
vrcholem na trati KríÏnou ve v˘‰ce 1574
m. n. m. spolu s extrémním vedrem, kdy
teploty ve stínu dosahovaly ke 40°C. Zde
bylo také nutné dodrÏovat zákazy pohybu
v národních parcích v noci zejména kvÛli
moÏnému setkání s medvûdy.

V âesku, kde trasa vede pfies Vsetínské
vrchy do JeseníkÛ a po severní hranici
s Polskem a Nûmeckem a prochází praktic-
ky v‰emi ãesk˘mi horami aÏ k A‰i, se nao-
pak ochladilo a v noci v Krkono‰ích teplota
klesala k nule. Na závûr se pfiidal i dé‰È, tak-
Ïe o rozmary poãasí nebyla nouze. Trasa ve-
de také pfies vyhlá‰en˘ nejsevernûj‰í bod
âR, tzv. Nordkapp ve ·luknovském v˘bûÏ-
ku, kter˘ byl spolu s Kru‰n˘mi horami ze-
jména kvÛli nepfiístupnosti a de‰ti provûr-
kou fyzick˘ch i psychick˘ch sil. 

Letos musela b˘t poprvé traÈ po polo-
mech v Jeseníkách narychlo pfietrasována
a zkrácena o asi 40 km, coÏ závod zrych-
lilo o pfiibliÏnû pÛl dne.

Radim Bláha zdárnû ukonãil závod
1000 Miles Adventure s celkov˘m ãasem 9

dnÛ, 20 hodin a 2 minuty. Dohromady ura-
zil 1631 km. Tento v˘sledek mu staãil na 
1. místo v kategorii M2 (muÏi roãník 1974
a star‰í) a 6. místo v celkovém pofiadí.

Dal‰í informace na www.1000miles.cz
Text: RePo, foto: 1000miles.cz

Na 1. checkpointu s fieditelem a zakladatelem závodu Janem Kopkou.

Radim Bláha. Foto: soukrom˘ archiv

Zaregistrujte se
v˘hodnû 

na PÛlmaraton!
Jubilejní dvacát˘ roãník PÛlmaratonu

Moravsk˘m krasem odstartuje letos v netra-
diãním termínu v sobotu 24. fiíjna. V˘hodnû se
zaregistrovat na nûkter˘ z pfiipraven˘ch bûhÛ
s jistotou získání triãka PMK 2015 mÛÏete do
pondûlí 31. srpna 2015!

Vzhledem k podzimnímu termínu musel pofia-
datel – spolek Sportuj s námi – posunout i zaãátek
závodu. Dûtské bûhy startují v 10.40 a patron
PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem, místostarosta
Blanska Ing. Jifií Crha, oficiálnû zahájí leto‰ní
soupefiení bûÏcÛ v 11.10 hodin.

V‰ichni zájemci o Lidov˘ bûh by mûli b˘t
pfiipraveni na startu ve 12.25, letos poprvé se
nemusí registrovat pfiedem. Staãí tedy jen pfiijít
a bûÏet.

Bûh mûstem startuje ve 12.50 a do hlavního
bûhu – PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem – vy-
razí více neÏ tisícovka bûÏcÛ ve 13.50 hodin.

Podrobné informace získáte na 
www.pulmaratonblansko.com nebo na 

FB profilu /pulmaratonmoravskymkrasem.
Sportuj s námi
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Dal‰í ãíslo vyjde ve stfiedu 16. záfií 2015, uzávûrka je 7. záfií 2015.
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Dûti nocovaly na blanenském zámku

Dûti na zámku uvítala dvorní dáma v his-
torick˘ch ‰atech a uãila je dobové tance.
Pfied samotn˘m pfiespáním dûti hledaly po-
klad, za splnûní úkolÛ dostaly fragmenty
mapy. SloÏená mapa je dovedla k pokladu.
Dûti si poté samy ptaãími brky zapisovaly
do zámecké kroniky, podívaly se do vûÏe
a pfied spaním si vyslechly pohádky z regio-
nu. Ke spánku se uloÏily v hudebním salonu.
Ráno po snídani dûti vyrábûly medailony,
které jim zÛstaly na památku.

„VyuÏíváme objektové uãení, jelikoÏ
dûti pfiijdou do kontaktu se skuteãn˘mi
exponáty a historick˘m prostorem. Dûti
hledaly poklad, pro‰ly si bûÏnû nepfiístup-
né ãásti zámku a tvofiily kroniku dle sku-
teãn˘ch událostí spojen˘ch s blanensk˘m
zámkem,” popsala muzejní pedagoÏka
Daniela Pietraszová. 

Desetiletá Valerie se nejvíc tû‰ila na
spaní v zámeck˘ch prostorech: „Na zám-

ku budu spát poprvé, je to stra‰n˘ do-
brodrÛÏo.” Její kamarádka osmiletá Sa‰a
dodala: „Líbilo se mi hledání pokladu.
Sbírali jsme kousky mapy a poskládali ji
dohromady a ‰li po chodbách. Dostali
jsme ãokoládové mince.”

¤editelka muzea Pavlína Komínková
by úspû‰nou akci na základû pozitivních
reakcí ráda zopakovala: „Událost jsme
si chtûli pilotnû vyzkou‰et, mohla by se
stát pfiíjemnou letní tradicí. PovaÏujeme
za dÛleÏité seznamovat dûti s historií re-
gionu zábavnou formou. Chtûla bych,
aby zábavnû poznávací a vzdûlávací
programy byly v budoucnu nedílnou
souãástí ãinnosti muzea.”

Akce se zúãastnily dûti z pfiímûstského
tábora Klubu Ratolest, jehoÏ tématem by-
la ‰lechtická éra, ale i dal‰í dûti, které na-
bídka spaní na zámku oslovila. 

Text a foto: Muzeum Blansko

Dûtem se akce moc líbila. 

30. ãervence 2015 ráno se více neÏ dvû desítky dûtí probudily v hudebním salonu blanenského zámku. T˘m
pracovníkÛ z Muzea Blansko zde pro nû ve stfiedu 29. ãervence veãer uspofiádal zábavn˘ poznávací program,
kter˘ vyvrcholil pfiespáním na zámku. Událost se v rámci ãinnosti muzea konala poprvé.
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