
Podle mluvãí Jihomoravského kra-
je Denisy Kapitanãikové se jedná
o odhad poãtu dûtí, které v pfiíslu‰-
ném roce dosáhnou ‰esti let a odkla-
dÛ z loÀského roku. „Poãty dûtí, 
které pfii‰ly v okrese Blansko k zápi-
su, budeme znát koncem bfiezna,
v tomto ãísle v‰ak budou zahrnuty

i dûti, které dostanou následnû od-
klad, popfiípadû nûkteré dûti mohou
b˘t zapsány i na více základních
‰kol. Pfiesné poãty budeme znát aÏ na
podzim 2015 na základû údajÛ, které
‰koly vyplÀují podle stavu k 30. zá-
fií,” vysvûtlila Kapitanãiková.

Text: peha, foto: L. Kunc

V ADAMOVù MAJÍ 
HISTORICK¯ SKVOST ...

- více na str. 8

SPORTUJ S NÁMI 
SE P¤EDSTAVUJE...

- více na str. 15

V Blansku na Z· Erbenova pfii‰el podpofiit budoucí prvÀáãky 
i starosta Mgr. Ivo Polák. 

U zápisÛ do prvních
tfiíd se se‰lo více dûtí
V záfií do ‰kolních lavic na Blanensku nastoupí asi
ãtrnáct set padesát prvÀáãkÛ. Tolik jich totiÏ pfii‰lo
k zápisÛm do prvních tfiíd, které se uskuteãnily v led-
nu a zaãátkem února. Vloni k zápisÛm pfii‰lo tfiináct
set dvanáct pfied‰kolákÛ. 

Citát pro tento mûsíc

Prostû se radovat
je dÛleÏitûj‰í neÏ
v‰echny materiální
vymoÏenosti.

Ch. A. Lindbergh

SKUPINA ANONYMNÍCH 
ALKOHOLIKÒ POMÁHÁ ...

- více na str. 11
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Zrod nového sportovního klubu, kte-
r˘ je otevfien v‰em bruslafikám, brusla-
fiÛm ze základních ‰kol blanenského 
okresu, a ve kterém dûti trénují nyní na
bruslích, od jara pak na inlajnkách a na
kole, a po cel˘ rok i zdravé bûhání, spe-
ciální cviky podle vzoru olympijské 
vítûzky Martiny Sáblíkové, uvítal i re-
prezentaãní trenér Petr Novák. 

Optimální vûk, kdy zaãít s takov˘mi
tréninky, není striktnû stanoven. UÏ tak
i v âeské republice bruslí i pfied‰koláci.
Ale pokud máte dítû ve tfietí tfiídû a v˘‰,
uÏ najde soupefie po republice i v zahra-
niãí. 

Ledové tréninky mlad˘ch bruslafiÛ
probíhají vût‰inou na zimním stadio-
nu v Blansku. Zavolat si o informace
nebo se pfiihlásit mÛÏete na: e-mail:
rychlobrusleni-blansko@seznam.cz,
telefonním ãísle 731 656 834.

Co je dÛleÏité: Chcete-li trénovat, zá-
vodit ve sportech Martiny Sáblíkové,

prohánût se na bruslích na ledu i na ko-
leãkách, na kole, staãí do Blanska dojíÏ-
dût jen na nûkteré tréninky a zbytek se
uãit, natrénovat „za domácí úkol” do-
ma. Víme jak! 

Text: Petr Trávníãek 
Foto: Michal Lehock˘

KdyÏ bylo Sáblíkové kolem 14-ti rokÛ a od basketbalu pfie‰la k tréninku rychlobruslení, mû-
la za vzor 5-ti náspobnou nûmeckou olympijskou vítûzku Claudii Pechsteinovou - znala ji
z televize. Teì uÏ má Matina 5 olympijsk˘ch medailí a b˘valá krasobruslafika, pak rychlo-
bruslafika Pechsteinová dokazuje, Ïe rychlobruslení je zdrav˘ sport i v jejích 42 letech.

Zrod rychlobruslení 
v Blansku

Leden leto‰ního roku se zapsal do novodobé historie
sportu v regionu: Poprvé se letos v lednu, po ãtvrt 
roce tréninkÛ, postavili na start rychlobruslafiského
závodu podle v‰ech oficiálních pravidel, dokonce
mezinárodního, mladí rychlobruslafii z Blanenska. 
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Zaãátek nového roku je vÏdy obdobím pfiání v‰eho nejlep‰ího a nejrÛznûj‰ích pfiedsevzetí. V âerné
Hofie se navíc pravidelnû setkáváme v kostele sv. Vavfiince pfii Novoroãním koncertu. 

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

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

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

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

Najdete nás na ul. Pofiíãí 14 v Blansku (pod M· Divi‰ova)
Otevírací doba: Po – Pá  8.00 – 17.00 hod       Tel.: 725 070 306

NEJLEVNùJ·Í NOVÉ HRAâKY V BLANSKU

- Komisní prodej koãárÛ
- Prodej nov˘ch karnevalov˘ch 

kost˘mÛ

Vystoupení pûveckého sboru Z· âerná Hora.

Koncert pofiádá témûfi
dvacet let na‰e základní
‰kola. Tuto tradici jsme
pfied léty zaloÏili spoleãnû
se sborem Nota gymnázia
Boskovice, kter˘ u nás vy-
stupuje nejãastûji. Po dobu
pofiádání koncertÛ se koste-
lem rozeznûly i koledy
a vánoãní písnû dvou folk-
lórních souborÛ Velen
a Kohótek. V‰ichni inter-
preti vystupují vÏdy na vy-
soce profesionální úrovni
a dodávají celému progra-
mu tu pravou slavnostní at-
mosféru. Ale ani místní pû-
vecké soubory nezÛstávají
v niãem pozadu. ·kolní
sbor ãítá kaÏdoroãnû pfies
‰edesát mal˘ch zpûvákÛ,
ktefií dávají do zpûvu 
opravdu v‰echno a chtûjí 
ukázat, jak moc rádi zpíva-
jí. Mnohokrát jsme téÏ 

oslovili ãleny ãernohorské-
ho chrámového sboru, kte-
r˘ je právem povaÏován za
jeden z nejlep‰ích amatér-
sk˘ch souborÛ v ‰irokém 
okolí. Dá se tedy fiíci, Ïe
kulturní dûní v na‰em mûs-
tysi je bohaté a kulturní 
akce se stávají stále oblíbe-
nûj‰ími. Není téÏ v˘jimkou,
Ïe s na‰ím ‰kolním sborem
spolupracují b˘valí Ïáci, 
anebo si s námi s chutí zaz-
pívají paní uãitelky, vycho-
vatelky, ãi rodiãe dûtí. 

A my v‰ichni, nejen ‰ko-
lou povinní, ktefií se snaÏí-
me pûstovat u dûtí lásku ke
zpûvu a tradicím, vûfiíme, Ïe
se na‰e práce a ãas zúroãí
a Ïe za pár let uvidíme nû-
které na‰e ‰koláky nejen
v fiadách gymnazistÛ, ktefií
u nás pfied léty zaãínali, ale
tfieba i na prknech, co zna-

menají svût. âlovûk by mûl
umût dûkovat za v‰e, co ho
obohacuje a naplÀuje jeho
Ïivot. Hudba má to zvlá‰tní
kouzlo lidi spojovat a pro-
bouzet v nich pfiíjemné 
emoce. A proto dûkujeme
v‰em, kdo bez nároku na
odmûnu dûlají pro druhé nû-
co navíc, jen tak, pro radost. 

AÈ je tedy tento rok pro
v‰echny ‰Èastn˘, spokoje-
n˘, pln˘ usmûvav˘ch tváfií
a u‰lechtil˘ch srdcí. AÈ har-
monicky plyne jako krásná
píseÀ, jejíÏ melodie nûkdy
pomalu stoupá, obãas kle-
sá, ale vÏdy dobfie skonãí. 

Základní ‰kola âerná
Hora dûkuje ãernohorské far-
nosti za moÏnost uspofiádání
této tradiãní novoroãní akce.

Za organizátory J. Kubelková
Foto: archiv ‰koly

Novoroãní koncert v âerné Hofie
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Blansko a okolí

Pfiedná‰ky ZO âZS 
v Domû zahrádkáfiÛ

27. 02. 2015 - pátek v 16.00 – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko
Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc. Souãasná
Kuba a Latinská Amerika. O zmûnách po-
litick˘ch, sociálních a ekonomick˘ch,
které probíhají.
Vstup voln˘.   

11. 03. 2015 - stfieda v 16.00 – DÛm za-
hrádkáfiÛ Blansko 
Bc. Tomá‰ Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS
Chrlice ZS Îele‰ice. O‰etfiování ovoc-
n˘ch plodin – nákup materiálu, v˘sadba,
agrotechnika.
Vstup voln˘.

Îivotní pfiíbûh 
Karoliny Meineke 

Karolina z Linsingenu na portrétu
F. Bartolozziho.

Karolinin rukopis.

„Nyní se zfiíkám v‰ech nárokÛ na
‰tûstí - Ïiji jen je‰tû v jin˘ch a pro jiné -
odstupuji - a jsem ode dne‰ka pro tebe
mrtva. Mûj se dobfie! - má jediná, má
vûãná lásko - Williame Jindfiichu, bratfie,
choti, pfiíteli - není jména, jeÏ by tû moh-
lo zváti, tak jak mé srdce tû naz˘vá -
Williame, nic neroztrhne na‰e du‰e - ale
naposledy - nebesa, naposledy - ti fií-
kám… Tvá Karolína.”

Karolina von Linsingen se narodila
v roce 1768 v hannoverské ‰lechtické 
rodinû. Její otec, baron Linsingen,
byl blízk˘m pfiítelem anglického krá-
le Jifiího III. a královny Charlotty
Sofie. A tak se jednou Karolina se-
známila se synem královského páru,
princem Williamem, vévodou
z Clarence, jenÏ pozdûji, v letech
1830–1837, vládl jako král Vilém IV.
Spojenému království Velké Británie
a Irska. Oba se do sebe zamilovali
a svoji lásku stvrdili 21. srpna 1791
tajn˘m sÀatkem. Ov‰em netrvalo
dlouho a jejich ãin vy‰el najevo.
Nerovn˘ sÀatek byl pro konzervativní
královskou rodinu nepfiijateln˘, a tak
byla nakonec Karolina donucena
k souhlasu s rozvodem. V té dobû jiÏ
byla tûhotná. Nicménû po porodu jí
bylo fieãeno, Ïe chlapec zemfiel. Ve
skuteãnosti byl ale dán na v˘chovu
do Ïidovské rodiny. 

Po v‰ech strastech pak váÏnû one-
mocnûla. Dokonce upadla do podivného
stavu a lékafii ji prohlásili za mrtvou. Jen
jist˘ doktor a chemik Adolf Meineke ne-
byl o její smrti pfiesvûdãen, a tak udûlal
v‰e proto, aby nedo‰lo k jejímu pohfibe-
ní. Karolina se skuteãnû nakonec pro-
brala a rozhodla se za doktora
Meinekeho provdat. Ov‰em její docho-
vané dopisy hovofií, Ïe pro ni tento sÀa-
tek nebyl ani tak z lásky, n˘brÏ spí‰e
z vdûku. Doopravdy stále milovala své-
ho b˘valého muÏe, coÏ nám dokládá
i v úvodu citovan˘ úryvek z dopisu, kte-

r˘ Karolina roku 1795 poslala princi
Williamovi. 

Nov˘ Ïivot zaãala s doktorem
Meinekem nejdfiíve v Berlínû, odkud ro-
ku 1809 ode‰li do Blanska. Zde spolu
s manÏelem a dcerou Jindfii‰kou Ïili na
zámku u starohrabûte Hugo Franti‰ka
Salma. Teprve v Blansku Karolina ko-
neãnû na‰la klid a cítila se ‰Èastná. Na‰la
si pfiátele a zaãala se vûnovat literární
ãinnosti. Její manÏel získal slu‰nou prá-
ci v blanensk˘ch Ïelezárnách, ov‰em
pomûrnû brzy si znepfiátelil své okolí,
a proto se spolu se svojí manÏelkou roz-
hodl z Blanska odejít.

Jejich dcera Jindfii‰ka se v roce 1813
vdala za horního mistra blanensk˘ch Ïele-
záren Karla Taubnera, ve kterém na‰la
i Karolina velkého pfiítele. Dokonce tak
velkého, Ïe jemu jedinému sdûlila svoje
tajemství o sÀatku s princem Williamem.
Karolina v Blansku svoji dceru, zetû a po-
zdûji i vnuãku velmi ãasto nav‰tûvovala.
Nakonec pfii jedné z náv‰tûv, dne 31. led-
na 1815, Karolina Meineke ve vûku 46 let
na blanenském zámku zemfiela. Byla po-
chována na starém hfibitovû u kostela sv.
Martina, kde nám tuto zajímavou dámu
dodnes pfiipomíná pamûtní deska.

A právû v leto‰ním roce, kdy si pfiipo-
mínáme 200. v˘roãí od jejího úmrtí, vy-
dalo mûsto Blansko nástûnn˘ kalendáfi
vûnovan˘ pohnutému Ïivotnímu pfiíbû-
hu Ïeny, které titul anglické královny 
unikl pouhou hfiíãkou osudu. 

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: kalendáfi Blanenské ‰lépûje 

Karoliny Meineke (2015)
Vladimír Polák, 

Mohla b˘t anglickou královnou (1997)  
Foto: archiv mûsta Blansko

V pondûlí 19. ledna strávili vût‰inu
svého vyuãování Ïáci 6. roãníku jedo-
vnické základní ‰koly mimo budovu
‰koly. Nav‰tívili totiÏ novû otevfiené
expozice zábavního vûdeckého parku
VIDA v Brnû.

V b˘valém pavilonu D na brnûn-
ském v˘stavi‰ti na plo‰e 4600 m2 vy-
rostly desítky interaktivních exponá-
tÛ, rozdûlen˘ch do 4 tematick˘ch sek-
cí – Planeta, Civilizace, âlovûk
a Mikrosvût. Vût‰ina z nich je pohyb-
livá a funkãní, takÏe si náv‰tûvník
mÛÏe vyzkou‰et v‰e na vlastní kÛÏi.
Souãástí parku je i labodílna, kterou
jsme také nav‰tívili. Zde si v‰ichni
zájemci mohli vyrobit vlastní záloÏ-

ku. V Divadle vûdy jsme zase shlédli
fyzikální show, zamûfienou na pfiemû-
ny skupenství látek.

Mezi nejzajímavûj‰í exponáty patfii-
ly obfií model lidského srdce, obfií sate-
lit, nebo modely povodní, boufiky ãi
tsunami. Plni záÏitkÛ jsme se po tfiech
hodinách navraceli do ‰koly a vûfiím,
Ïe fiada z nás se do vûdeckého parku 
opût brzy vrátí. Tímto zajímav˘m zpÛ-
sobem se snaÏíme zatraktivnit a oÏivit
v˘uku na jedovnické základní ‰kole
nejen ve fyzice, ale i v fiadû dal‰ích
pfiedmûtÛ.

Mgr. Bc. Michal Souãek, 
fieditel ‰koly

Foto: archiv ‰koly

V˘stava blanenského fiezbáfie
Vladimíra Michálka pfiedstaví 
ucelen˘ pfiehled jeho tvorby za
období 2013–2014 v Galerii Joná‰

Blansko. Otevfieno je v úter˘ a ve
ãtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin.
Vstup zdarma.

Pofiádá: Galerie a antikvariát Joná‰ 

Náv‰tûva ve VIDù

Dfievofiezby v Galerii Joná‰

·koláci na exkurzi.
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Poradna v˘Ïivy 

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

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

Nutno objednat na tel.: 603 266 186, e-mail: studio.zdraviakrasy@seznam.cz

TvÛrãí aktivity lehkého experimentování nadan˘ch teenagerÛ
– zkrácenû T.A.L.E.N.T. je název projektu, díky kterému
mohli studenti boskovického gymnázia se sv˘mi uãiteli od
dubna 2013 pracovat v celkem jedenácti odborn˘ch seminá-
fiích a ãtyfiech badatelsk˘ch projektech.

Na Gymnáziu Boskovice bude 
slavnostnû ukonãen projekt T.A.L.E.N.T.

Jednalo se o dal‰í projekt, na kter˘ se
‰kole podafiilo získat finanãní zdroje
z Operaãního programu Vzdûlávání pro
konkurenceschopnost a navázat tak na vel-
mi úspû‰n˘ projekt ·kola plná pfiíleÏitostí.

Ústfiedním zámûrem projektu bylo zv˘-
‰ení konkurenceschopnosti nadan˘ch a mi-
mofiádnû nadan˘ch ÏákÛ regionu
Boskovicka. Cílem bylo rozvíjet nejenom
jejich intelektuální potenciál, ale také emo-
cionální a sociální dovednosti. DÛleÏit˘
byl také rozvoj prezentaãních schopností
nadan˘ch ÏákÛ a podpora dovednosti zpra-
covávat ucelené v˘stupy jejich práce.

V‰echny odborné semináfie byly posta-
veny na individuálním pfiístupu k Ïákovi
a vycházely z potfieb jednotliv˘ch ÏákÛ.
Jejich souãástí byly exkurze a spolupráce
s odborn˘mi institucemi a pracovi‰ti. Îá-
ci pracovali s odborn˘mi periodiky. 

Úkolem badatelsk˘ch projektÛ bylo
rozvíjet badatelské my‰lení nadan˘ch
ÏákÛ, podpofiit jejich motivaci k samo-
statné vûdecké a v˘zkumné práci a posí-
lit jejich prezentaãní a komunikativní
dovednosti.

Nedílnou souãástí projektu T.A.L.E.N.T.

byla také odborná pomoc samotn˘m peda-
gogÛm i rodiãÛm nadan˘ch ÏákÛ. Pro 
uãitele byly urãeny ãtyfii workshopy repre-

zentující nové metody a formy práce s cílo-
vou skupinou projektu.  Jejich posláním
bylo rozvíjet pedagogické dovednosti za-

pojen˘ch pedagogÛ, ale i pedagogÛ ji-
n˘ch ‰kol regionu v práci s nadan˘mi
a mimofiádnû nadan˘mi Ïáky ‰kolnû ús-
pû‰n˘mi, Ïáky tzv. ‰kolnû neúspû‰n˘mi
a také Ïáky s tzv. dvojí v˘jimeãností.

Inovativní pfiístup k nadan˘m ÏákÛm
se promítl v podobû plného psycholo-
gického a speciálnû pedagogického zá-
zemí. ·kola tak nabídla propojení pfiímé
pedagogické intervence, psychologické-
ho poradenství a speciálnû pedagogické
podpory v práci s nadan˘mi Ïáky.

V̆ sledky práce a závûreãné v˘stupy
projektu T.A.L.E.N.T. budou pfiedstave-
ny vefiejnosti v úter˘ 17. bfiezna 2015 od
14.30 hodin v aule boskovického gym-
názia. Souãasnû bude pfiíleÏitost k setká-
ní v‰ech zapojen˘ch studentÛ, jejich pe-
dagogÛ, rodiãÛ i odborníkÛ z praxe.
Budou se tak moci podûlit o svoje zku-
‰enosti a snad i plány do dal‰ích let.

Práce s nadan˘mi studenty totiÏ na
‰kole zcela jistû s tímto projektem ne-
skonãí. 

Text: Svûtlana Trefná, 
Gymnázium Boskovice

Foto: archiv ‰koly

Studenti boskovického gymnázia pfii svém bádání.
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Setkání komunálních politikÛ 
za KDU-âSL v Hotelu Sudick˘ DvÛr 

Na podnût pfiedsedkynû OV KDU-âSL
Blansko Ing. Jaromíry Vítkové se ve stfiedu 21.
ledna uskuteãnilo pod hlaviãkou Evropské aka-
demie pro demokracii, ve spolupráci s Nadací
Hannse Seidela, pracovní setkání zastupitelÛ za
KDU-âSL okresu Blansko. Zájem byl obrov-
sk˘, o ãemÏ svûdãil zaplnûn˘ sál pro více jak
100 úãastníkÛ. Ing. Jaromíra Vítková v první
ãásti zhodnotila v˘sledky komunálních voleb,
které probûhly na podzim 2014, a které byly pro
KDU-âSL velmi úspû‰né, nejen co do poãtu
získan˘ch mandátÛ, ale i co do poãtu podan˘ch
kandidátek v jednotliv˘ch obcích okresu.
Podûkovala v‰em, ktefií se jak˘mkoliv zpÛso-
bem podíleli na pfiípravû komunálních voleb
a pfiítomn˘m zastupitelÛm nabídla svou pomoc
nejen jako pfiedsedkynû OV KDU-âSL, ale i ja-
ko místostarostka mûsta Boskovic a zastupitelka
JMK. Bc. Roman Cel˘, námûstek hejtmana
JMK, radní JMK Ing. Jifií Nûmec a Ing. Antonín
Tesafiík seznámili pfiítomné zastupitele s oblast-

mi, které mají v rámci svého pÛsobení na JMK
v kompetenci. Druhá ãást byla vûnována odbor-
n˘m tématÛm. ZastupitelÛm byla podána infor-
mace o právní odpovûdnost i pfii v˘konu funkce
ãlena zastupitelstva obce v návaznosti na Zákon
o obcích a na nov˘ Obãansk˘ zákoník. Byl
pfiedstaven Regionální akãní plán a Operaãní
programy pro období 2014 - 2020.

Nejvût‰í pozornost ze strany zastupitelÛ byla
v‰ak vûnována dotaãním programÛm JMK na
rok 2015 a informaci o spoleãn˘ch nákupech 
energií pro jednotlivé obce. Bûhem setkání pfii-
‰el pozdravit v‰echny pfiítomné 1. námûstek
hejtmana JMK Ing. Stanislav Juránek a zastupi-
tele povzbudil v jejich práci. Závûrem Ing.
Jaromíra Vítková podûkovala hostÛm, pfiedná‰e-
jícím, v‰em pfiítomn˘m za spoleãné setkání
a popfiála novû zvolen˘m zastupitelÛm hodnû
úspûchÛ v jejich práci. 

Text: Bc Marie Zouharová
Foto: Mgr. Dagmar Hamalová

Místostarostka mûsta Boskovice, ãlenka zastupitelstva
JMK a pfiedsedkynû okresní organizace KDU-âSL

Blansko seznamuje pfiítomné s pfiehledn˘mi v˘sledky
komunálních voleb 2014. Mezi hosty zleva radní JMK

Ing. Antonín Tesafiík, radní JMK Ing. Jifií Nûmec, 
námûstek hejtmana JMK Bc. Roman Cel˘. 
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Boskovice a okolí

V listopadovém ãísle ListÛ regionÛ
jsme ãtenáfie informovali o projektu
Mil˘ JeÏí‰ku studentÛ Vojty Pauknera
a Martina Kuãery, v rámci kterého po-
slaly „JeÏí‰kovi” svá pfiání také dûti
z Dûtského domovu v Boskovicích.
V dobû, kdy ze v‰ech stran poslouchá-
me stesky nad údajn˘m sobectvím a ne-
dostatkem solidarity v ãeské spoleãnos-
ti, máme velikou radost, Ïe mÛÏeme
pfiijít s dobrou zprávou svûdãící o opa-
ku. V rámci projektu se loni podafiilo
splnit pfiání témûfi 1 400 dûtí z dûtsk˘ch
domovÛ v âeské republice i na
Slovensku. Jistû i mezi ãtenáfii ListÛ re-
gionÛ se na‰la fiada tûch, kdo si v pfied-
vánoãním shonu udûlali ãas, aby pfiispû-
li na dobrou vûc.

A jak tedy „Mil˘ JeÏí‰ek” nadûloval
v Dûtském domovû v Boskovicích? Na
to jsme se zeptali pfiímo paní fieditelky.
„Dárky byly vybírány velice peãlivû,
dûtem se splnila snad v‰echna pfiání,” fií-
ká Mgr. Jarmila ·tÛlová. „Momentálnû
je v dûtském domovû 36 dûtí a radost te-
dy byla znásobena natolik, Ïe nelze fiíct,
které z dûtí mûlo radost nejvût‰í. Dárky

z darovan˘ch stavebnic sestavily.” A co
dûtem a pracovnicím Dûtského domova
v Boskovicích po velké vánoãní radosti
pfiipraví rok 2015? „Dûti mají pfied se-
bou pololetní vysvûdãení a uÏ také pfie-
m˘‰líme o velk˘ch prázdninách. Toto
období je po Vánocích nejkrásnûj‰í a ta-
ké nejnároãnûj‰í. Nûkteré dûti budou
základní ‰kolu ãi uãební obor konãit,
budou  rozhodovat o své budoucnosti.
Nûkteré  z mal˘ch dûtí zahájí v tomto
roce povinnou ‰kolní docházku. Cel˘
rok nám pfiiná‰í drobné i vût‰í dárky
i pfiekvapení. Pfiála bych dûtem, aby pfie-
kvapení byla tak milá jako ta, která na-
‰ly pod vánoãním stromeãkem. KdyÏ se
putování cel˘m rokem podafií, urãitû
kaÏdé dítû uvítá opût dárek, kter˘ bude
i odmûnou a do projektu Mil˘ JeÏí‰ku se
rádi zapojíme.”

Dûkujeme v‰em ãtenáfiÛm, ktefií
v rámci projektu Mil˘ JeÏí‰ku splnili pfiá-
ní dûtem nejen z boskovického domova
a pfiejme dûtem z DD v Boskovicích
krásn˘ a ‰Èastn˘ rok!

Text: Hana Lipovská
Foto: Jarmila ·tÛlová

nemají hodnotu pouze
hmotnou, mají v˘-
znam, kter˘ se penûzi
zaplatit nedá – dûti po-
znávají, Ïe si na nû nû-
kdo vzpomnûl, Ïe ne-
jsou  tak  osamûlé, jak
si nûkdy pfiipadají.
Dûti jsou vedeny k to-
mu, aby si  skuteãnost,
Ïe na nû nûkdo myslí,
i kdyÏ je osobnû ne-
zná, uvûdomily, a Ïe
dostat dárek, je velmi
milé, nikoli samozfiej-
mé. Dnes ráno jsem
mûla pfiíjemn˘ záÏi-
tek, kdyÏ  dûti ukazo-
valy, co v‰echno jiÏ

V sobotu 21. února ve 20.00 zveme v‰echny
pfiíznivce klasické rockové hudby na jedineã-
n˘ koncert americké skupiny Simeon Soul
Charger v Zámeckém skleníku Boskovice.
Kapela vznikla v roce 2008 v Akronu v Ohiu
a fiadí se mezi kapely nové generace
Woodstocku. Jejich hudbu lze charakterizo-
vat jako smûs progresivního rocku, folku
a blues sedmdesát˘ch let v novém kabátu. 
Vstupné: 220 Kã na místû / 180 Kã
v pfiedprodeji.

Ve stfiedu 25. února pokraãuje v 19.00
cyklus Jazz&Blues Boskovice koncertem
izraelské zpûvaãky Didy Pelled. Na v˘-
chodním pobfieÏí USA hrává pravidelnû se
svou kapelou, ãasto ale i cestuje po festi-

valech. Její první album bylo oznaãeno
serverem 'All About Jazz' jako jedno z nej-
lep‰ích cédéãek roku 2011. V Zámeckém
skleníku vystoupí s vynikajícím ãesk˘m
kontrabasistou Tomá‰em Li‰kou a Danem
Aranem z Izraele na bicí.
Vstupné: 170 Kã na místû / 130 Kã
v pfiedprodeji.

V úter˘ 3. bfiezna vystoupí v 19.00
v Zámeckém skleníku písniãkáfi Karel
Plíhal. Upozornûní: Pofiad není vhodn˘
pro dûti do 12-ti let! 
Vstupné: 200 Kã v pfiedprodeji.
Pfiedprodeje probíhají v Mûstském in-
formaãním stfiedisku, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Dûtem se pfiání vyplnila

·tûdr˘ veãer v Dûtském domovû v Boskovicích.

V pondûlí 19. ledna 2015 krátce po de-
sáté hodinû otevfiel jednatel Nemocnice
Boskovice s.r.o. Dan Navrátil novou lé-
kárnu, která vznikla rekonstrukcí zde dfií-
ve provozované privátní lékárny. Za zfii-
zovatele nemocnice promluvila starostka
mûsta Hana Nedomová.

Nová lékárna nabízí ‰irok˘ sortiment
lékÛ, doplÀkov˘ sortiment a je pamatová-
no i na dûti.

Více informací o Nemocnici Boskovice
s.r.o. najdete na nov˘ch stránkách nemoc-
nice.

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

Nemocnice otevfiela novou lékárnu

KaÏdou nedûli v mûsíci
únoru bude teplota vody
v rekreaãním bazénu
33°C. 

Tak neváhejte a pfiijìte
se „ohfiát”. 
www.sluÏbyboskovice.cz
tel.: 516 452 286 

724 696 151

Foto: Martin Polick˘

Teplej‰í voda v lázních

Máme radost, Ïe vám mÛÏeme ozná-
mit narÛstající náv‰tûvnost kina
Boskovice. Podle v˘sledkÛ Unie filmo-
v˘ch distributorÛ se kino Boskovice 
zafiadilo na 22 místo v náv‰tûvnosti jed-
nosálov˘ch kin v âeské republice. Na
mûsto, které má 11 000 obyvatel je to
obrovsk˘ úspûch. Za rok 2014 jsme 

odehráli 651 pfiedstavení a do kina pfii-
‰lo 34 437 divákÛ. PrÛmûrná náv‰tûv-
nost na jedno pfiedstavení je 52 divákÛ.
Oproti roku 2013, kdy se kino
Boskovice umístilo na 30 pfiíãce v ná-
v‰tûvnosti jednosálov˘ch kin pfii‰lo le-
tos do kina zhruba o 4 000 divákÛ více. 

Tomá‰ Marvan – vedoucí kina

Do kina chodí více lidí

Centrum vzdûlávání v‰em nabízí novû
v Boskovicích bezplatné kariérní pora-
denství pro obyvatele regionu.

V úter˘ 27. 1. 2015 byla tato sluÏba 
oficiálnû pfiedstavena pfiímo v prostorách
VO· a S· na Komenského 1, kde se na-
chází konzultaãní místnost.

Slavnostního zahájení ãinnosti se za
zfiizovatele této sluÏby zúãastnil Ing.
Stanislav Juránek, námûstek hejtmana
JMK, vedoucí Centra vzdûlávání v‰em
Mgr. Hana Rozpr˘mová a za vedení mûs-

ta Boskovice Ing. Jaromíra Vítková, mís-
tostarostka mûsta.

Lidé, ktefií potfiebují pomoci s rozvo-
jem kariéry nebo zorientovat se na trhu
práce a dal‰ího vzdûlávání, se mohou
jiÏ nyní obracet na kariérní poradkyni
Martinu Neumannovou.
Kontakt:
e-mail: neumannova@vzdelavanivsem.cz
tel.: 727 965 847

Text a foto: Ing. Jaroslav Parma

V Boskovicích byla otevfiena
poboãka CVV

Zleva Mgr. Hana Rozpr˘mová, Ing. Stanislav Juránek a Ing. Jaromíra Vítková.
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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

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

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.

Grantov˘ projekt Operaãního programu Vzdûlávání pro konkuren-
ceschopnost Lep‰í start, reg. ã. CZ.1.07/1.2.17/02.0037 (doba re-
alizace 1. 3. 2013 - 27. 2. 2015), jehoÏ realizátorem je Základní
‰kola Velké Opatovice, okres Blansko, spadá do oblasti podpory 7.
1. 2 - Rovné pfiíleÏitosti dûtí a ÏákÛ, vãetnû dûtí a ÏákÛ se speciál-
ními vzdûlávacími potfiebami. Projekt je spolufinancovan˘ ESF
a rozpoãtem âR, jeho schválen˘ rozpoãet je 2 553 065 Kã.

PROJEKT LEP·Í START 
NA Z· VELKÉ OPATOVICE

Projekt je zamûfien na péãi o Ïáky se
speciálními vzdûlávacími potfiebami, tj.
Ïáky s v˘vojov˘mi poruchami uãení
a chování, Ïáky s vadami fieãi, Ïáky se
zdravotním znev˘hodnûním, Ïáky se so-
ciokulturním znev˘hodnûním i Ïáky
s problémov˘m chováním. 

Ve ‰kole pracuje ‰kolní psycholog,
kter˘ poskytuje svoje sluÏby ÏákÛm
‰koly, jejich zákonn˘m zástupcÛm i pe-
dagogÛm. Od ‰kolního roku 2013/2014
nav‰tûvují Ïáci tzv. dyskrouÏky. âinnost
dyskrouÏkÛ zaji‰Èují odbornû pro‰kole-
né asistentky. DyskrouÏky jsou zamûfie-
ny na pomoc ÏákÛm s v˘vojov˘mi poru-
chami uãení v ãeském jazyce, matemati-
ce a v anglickém jazyce na 1. i 2. stupni.
Ve ‰kole pÛsobí kvalifikovan˘ logoped,
kter˘ se vûnuje ÏákÛm s poruchou fieãi.
Byly vytvofieny sady pracovních listÛ,
které jsou vyuÏívány v dyskrouÏcích,
v logopedickém krouÏku i v bûÏné v˘uce.
Vzdûlávací materiály jsou rovnûÏ publi-
kovány na ‰kolním webu, kde je Ïáci
mohou vyuÏívat pro domácí pfiípravu.
Îáci se zdravotními problémy nav‰tûvu-
jí zdravotní tûlesnou v˘chovu a relaxaã-

ní cviãení ve vodû. ÎákÛm se sociokultur-
ním znev˘hodnûním se vûnují asistentky,
které dohlíÏejí na pfiípravu ÏákÛ na v˘uku,
no‰ení ‰kolních pomÛcek a spolupodílejí
se na fie‰ení v˘chovnû-vzdûlávacích pro-
blémÛ svûfien˘ch ÏákÛ. 

V dobû realizace
projektu se uskuteãnilo
5 tematicky zamûfie-
n˘ch akcí – tzv.
Aktivních odpolední
pro Ïáky se speciálními
vzdûlávacími potfieba-
mi (SVP) a jejich zá-
konné zástupce. Pro
Ïáky zapojené do pro-
jektu jsme realizovali
v˘chovnû-terapeutick˘
program Canisterapie
a exkurze na farmu do
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova,
do Westernového mûs-
teãka Boskovice a do
Brna (náv‰tûva diva-
delního pfiedstavení
a Bonga nebo Tech-
nického muzea).

Pro realizaci zmínûn˘ch aktivit byla za-
koupena celá fiada v˘ukov˘ch pomÛcek
(cviãebnice, speciální uãebnice pro Ïáky
s poruchami uãení, logické hry, SW, pra-
covní se‰ity, speciální vymalovánky, elek-
tronick˘ bzuãák, logopedická zrcadla, gym-

nastické míãe, cviãební podloÏky, rela-
xaãní vaky, elektronické uãební pomÛcky,
pomÛcky pro relaãní cviãení i cviãení ve
vodû, …). Ve ‰kole byl zfiízen informaãní
kiosek (stolní PC sestava se 4 terminály),
kde si Ïáci v dobû mimo vyuãování mo-
hou vyhledávat informace, mají pfiístup ke
vzdûlávacím materiálÛm a testÛm. Kiosek
je urãen v‰em ÏákÛm ‰koly vãetnû tûch,
ktefií nemají doma poãítaã ãi pfiipojení
k internetu. ·kola vytvofiila pracovi‰tû pro
Ïáky se SVP – tzv. dyscentrum – na tomhle
pracovi‰ti pÛsobí psycholog, speciální pe-
dagog, logoped a realizuje se tu také ãást
dyskrouÏkÛ. Pro ãinnost dyskrouÏkÛ je dá-
le urãena jedna uãebna na 1. stupni a jedna
uãebna na 2. stupni. Tyto uãebny jsou vy-
baveny stolní PC sestavou a ãástí uãebních
pomÛcek.

Cel˘ pedagogick˘ sbor absolvoval
sérii ‰kolení zamûfien˘ch na práci se Ïá-
ky s poruchami uãení a chování, uãitelé
1. stupnû a vychovatelky ‰kolní druÏiny
se zúãastnili ‰kolení zamûfieného na lo-
gopedickou prevenci.

Text: Mgr. Marie ·imáãková 
Foto: archiv ‰koly

Dûti pracují se speciálnû vy‰kolenou pedagoÏkou.
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V srpnovém ãísle pfiinesly
Listy regionÛ rozhovor
s Miloslavem Krejsou, pfiední 
umûleckou osobností na‰eho 
okresu. Na zaãátku prosince
pfievzal pûtaosmdesátilet˘ leto-
vick˘ hudebník z rukou jihomo-
ravského hejtmana Michala
Ha‰ka na zámku v Mikulovû
Cenu Jihomoravského kraje za
pfiínos v oblasti hudby.
Ocenûnému jubilantovi osobnû
pogratuloval také prezident
Zeman, kter˘ se pfiedávání cen
zúãastnil v rámci své náv‰tûvy
kraje. Spolu s Milo‰em Krejsou
byl ocenûn i váleãn˘ pilot RAF
Miroslav Antonín Li‰kutín,
trumpetista Jaromír Hniliãka ãi
brnûnsk˘ vûdec Armin Delong.
Cenu Jihomoravského kraje,
která je udûlována osobnostem,
jejichÏ dílo a ãinnost v˘razn˘m
zpÛsobem reprezentuje Jiho-
moravsk˘ kraj a pfiispívá k je-
ho vûhlasu a dobrému jménu,
získala v minulosti i blanen-
ská rodaãka, plavkynû Yvetta
Hlaváãová. Panu Krejsovi
k v˘znamnému ocenûní blaho-
pfiejeme.

Text: Hana Lipovská 
Foto: Renata DaÀková

Ocenûní Miloslavu Krejsovi

Prezident Zeman blahopfieje ocenûnému 
Milo‰i Krejsovi.

Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ. 

Mûsto Letovice uãinilo dal‰í krok k vût-
‰í otevfienosti smûrem k vefiejnosti.
Rozhodli se totiÏ zpfiístupnit zápisy ze za-
sedání Rady mûsta. Usnesení je pfiístupné
na webov˘ch stránkách mûsta
http://www.letovice.net/samosprava/rada-
mesta/usneseni-rady-mesta/. ZvefiejÀování
je podle místostarosty Jifiího Palbuchty
povinné i ze zákona. „ZprÛhlednûní a
otevfiení se vefiejnosti je velmi drahá zále-
Ïitost. Program v poãítaãi vy‰el na témûfi
tfiicet tisíc a museli jsme pro ná‰ web pofií-
dit také vût‰í kapacitu pamûti. Z na‰eho
pohledu ale ze strany vefiejnosti o infor-
mace zájem velk˘ nebude,” míní
Palbuchta s tím, Ïe pro úãely elektronické-

ho zvefiejnûní bude zápis upraven tak, aby
neuvádûl osobní údaje.  

Text: peha

Na webovkách novû zprávy 
ze schÛzí Rady mûsta

Fakulta stavební âeského vyso-
kého  uãení technického  v Praze
spoleãnû s renomovan˘m ãasopi-
sem Stavebnictví a interiér kaÏdo-
roãnû vypisuje pro tfiíãlenné t˘my
ÏákÛ stfiedních ‰kol z celé âeské
republiky studentskou soutûÏ Hala
roku Junior.

Za na‰i ‰kolu se soutûÏe, která
se letos v Praze konala 23. ledna
zúãastnilo druÏstvo s názvem
Propadlíci ve sloÏení Marek âech
jako vedoucí druÏstva, ãleny t˘mu
byli Ladislav Schulz a Jakub
Matu‰Û.

SoutûÏilo se ve dvou na sebe
navazujících kategoriích. V kate-
gorii A si  studenti,  podle  urãené-
ho zadání, ve ‰kole postavili ze
dfieva vazník, kter˘ pak byl pfii soutûÏi za-
tûÏován aÏ do jeho  zfiícení. Druhá ãást
soutûÏe pak probíhala pfiímo na stavební
fakultû. DruÏstva obdrÏela nová zadání
a bez pomoci vyuãujících mûla postavit
vazník z rÛzn˘ch typÛ lepenek, letos to
bylo pro rozpûtí 125 cm.  Vazník praktic-
ky z papíru, postaven˘ na‰ím druÏstvem,
unesl pfii své  hmotnosti 706 g neuvûfiitel-
n˘ch 28,8 kg neÏ se prolomil.

Sami jsme nad tím nevûfiícnû kroutili
hlavou, a nebyli jsme jediní! 

Tento v˘sledek znamenal v koneãném
úãtování fantastické 3. místo ze 40 soutû-
Ïících druÏstev a 1. místo ‰kol z Moravy.

Vítûzi soutûÏe se nakonec stali studenti
z Prahy a na druhém místû byla stavební
prÛmyslovka z Plznû.

SoutûÏící si vedle mnoha propagaãních
materiálÛ, triãek s logem soutûÏe, vodová-
hy, pfiedplatného ãasopisÛ a diplomu od-
nesli také penûÏitou v˘hru 3 000 Kã.

Je to v˘borná zku‰enost, dobr˘ pocit
a také pfiíklad skvûlé reprezentace na‰í
‰koly a jejích studentÛ, která tak dobfie ob-
stála v silné konkurenci mnohem vût‰ích
stavebních ‰kol.

Text: Ing. Jan Pofiízek, uãitel a Marek âech,
student 4. roãníku obor Stavebnictví

Foto: Ing. Jan Pofiízek  

Îáci Masarykovy stfiední ‰koly v Letovicích
‰koly excelovali v celostátní soutûÏi 

KC Velké Opatovice zve:
Pondûlí 16. 2. v 18.00 
Zámeck˘ sál - Zdravotní cviãení 
Pofiádá SMVO - rozh˘beme ztuhlé tû-
lo a posílíme svalstvo potfiebné pro
správné drÏení tûla - cviãení je pro
muÏe i Ïeny.
1 hod. cviãení 25 Kã 

Pátek 20. 2. v 19.30 kinosál
Století Miroslava Zikmunda.
Îivotopisn˘ film Století Miroslava
Zikmunda pfiiná‰í osobit˘ pohled na
boufilivé dûjiny dvacátého století oãima
muÏe, kter˘ poznal cel˘ svût. 
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno

Sobota 21. 2. Ve 20.00 zámeck˘ sál 
Tfie‰niãkov˘ ples - hraje skupina Rotor
R˘mafiov. Bohatá tombola.
Vstupné: 50 Kã

Pátek 27. 2.v 19.30 kinosál 
Drákula: Neznámá legenda. NeÏ se stal
Drákulou, byl Vladem III., vládcem malé
zemiãky jménem Transylvánie, která se
krãila ve stínu mocné osmanské fií‰e...
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno
od 12 let

Sobota 28. 2. Ve 20.00 zámeck˘ sál
Ples SDH V. Opat. - hraje skupina
Naostro. Bohatá tombola 
Vstupné: 50 Kã
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V nenápadném novogotickém kostelíku sv. Barbory v Adamovû je umístûn vyfiezan˘ reliéf, jedineãné kulturní
hodnoty, umístûn˘ nad menzou boãního oltáfie. Tvarovû bohatá kompozice zachycuje 59 postav a pfiedstavuje
Nanebevzetí Panny Marie. Korpus tzv. svûtelského oltáfie o rozmûrech 650x270 cm z lipového dfieva, je jedi-
nou dochovanou ãástí b˘valého kfiídlového retáblu (pozn. oltáfiní nástavec obsahující sochy, reliéfy ãi obrazy)
hlavního oltáfie cisterciáckého klá‰tera ve Svûtlé (Zwettl – Rakousko).

Svûtelsk˘ oltáfi je v dûjinách umûní
znám pfiedev‰ím svou fiezbáfiskou v˘-
zdobou. Ze slohovû historického hledis-
ka zafiazení patfií do komplexu plastiky
dunajské ‰koly a je jedním z její nejv˘-
znamnûj‰ích dûl.

Korpus svûtelského oltáfie je sloÏen
ze tfií zón a to: Skupina apo‰tolÛ nad
hrobem P. Marie – zóna pozemská.
Panna Maria nesená andûly k nebesÛm
– zóna pfiechodná. Nejsvûtûj‰í Trojice –
zóna nebeská.

Objednavatelem oltáfie byl opat
Erasmus Leisser. Na zhotovení oltáfie
pracovalo v letech 1516 – 1525 ‰est
fiezbáfiÛ. V archivu zwettelského klá‰-
tera, v tzv. „Annales” – latinsky psané
kroniky opatem J. B. Linckem, je za-
chycena podoba oltáfie pfied destrukcí.
Z obrázku je patrné, Ïe adamovsk˘
korpus tvofiil jen men‰í ãást pÛvodní-
ho celku.

Oltáfi byl z pÛvodního místa odstra-
nûn v roce 1732 a roku 1852 byl od-
prodán svûtelsk˘m opatem Steinigrem
vídeÀskému obchodníku s umûním 

do Frankfurtu nad Mohanem v listopadu
2014 – únor 2015. Poté bude pfievezena
do Vídnû od února 2015 – ãervna 2015.

Text: ji‰
Foto: Miroslav Zavadil

G. Plachému. Na podnût odborníkÛ
a vefiejné diskuze v‰ak dolnorakouské
místodrÏitelství nafiídilo vrátit korpus
oltáfie klá‰teru. Svûtelsk˘ opat byl 
ochoten vrátit utrÏené peníze, odmítl
ale uhradit v˘daje spojené s jeho res-
taurováním.

Pfiipomínku si zaslouÏí kníÏe Alois
z Liechtensteinu (1796 - 1858) za vyna-
loÏené náklady na v˘stavbu novogotic-
kého kostelíka sv. Barbory a zakoupení
nejcennûj‰í památky kostela – ãásti svû-
telského oltáfie. Zaplatil také náklady
nutn˘ch oprav a doplnûní po‰kozen˘ch
ãástí. V roce1857 jej daroval právû po-
stavenému kostelíku v Adamovû.

KníÏe Jan II z Liechtensteinu (1840
–1929) byl roku 1923 poÏádán, aby vû-
noval adamovsk˘ kostel, faru i hfibitov
církvi. Pfies právní komplikace pfie‰el
kostel a jeho  majetek do rukou katolic-
ké církve v roce 1941.

Páter Jakub Rozmahel (27. 3. 1885 –
13. 5. 1962) sv˘m dílem pfiispûl k popu-
larizaci svûtelského oltáfie. Studoval
historii kostela a napsal první ãeskou

studii o svûtelském oltáfii vydanou
vlastním nákladem v roce 1936.
Sestavil historii kostela sv. Barbory vy-
danou v roce 1937. Pfiispûl k pfievodu 
adamovského kostela katolické církvi
z vlastnictví LiechtensteinÛ.

ThLic. Jifií KaÀa, správce adamovské
farnosti se zaslouÏil o restaurování svû-
telského oltáfie, vãetnû získání finanã-
ních prostfiedkÛ z ministerstva kultury
a Jihomoravského kraje. Pfiiãinil se také
o zápis korpusu oltáfie na seznam kul-
turních památek.

Firma S. Lukas, s.r.o. (specializovaná
firma na restaurování památek) proved-
la s t˘mem odborníkÛ restauraci svûtel-
ského korpusu (kvûten 2006 – 2007).
Cílem byla záchrana a zastavení 
destrukãních procesÛ (dfievokazn˘
hmyz, uvolnûné a rozlepující se ãásti 
oltáfie, odstranûní plísní) a oprava defor-
mace fiezeb zpÛsoben˘ch dÛsledkem
‰patné instalace.

Národní galerie Praha po schválení
Biskupství brnûnského zapÛjãila tfii blo-
ky oltáfie na v˘stavu Fantastické svûty

V ADAMOVù MAJÍ 
HISTORICK¯ SKVOST

Svûtelsk˘ oltáfi v kostele Sv. Barbory 
v Adamovû.
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V fiíjnu 2014 oslavilo Gymnázium Blansko 65 let existence slavnostním
otevfiením zrekonstruovan˘ch prostor ‰koly. 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDùLÁVÁNÍ

Rekonstrukce probíhala od listopadu
2013 do záfií 2014. V pfiístavbû byla kom-
pletnû vymûnûna okna a vchodové dvefie.
Tfiídy byly vybaveny nov˘mi radiátory
s termoregulaãními ventily a dostaly nové
osvûtlení. V tûlocviãnû byla provedena
v˘mûna oken, její obvodové zdi, nov˘
podhled a podlaha byly zatepleny. Interiér
tûlocviãny doplnilo dfievûné obloÏení stûn. 

Ze spojovací lávky zÛstala zachována
pouze kovová konstrukce, do níÏ byl vsazen
nov˘ fasádní systém. Podlaha a podhled by-
ly zatepleny, stûny obloÏeny dfievem.

Komplexní rekonstrukcí ‰kola získala
celkovû nov˘ a svûÏí vzhled.

Postupn˘mi zmûnami prochází také
vnitfiní vybavení ‰koly díky projektÛm
z Operaãního programu Vzdûlávání pro
konkurenceschopnost.  Z finanãních pro-
stfiedkÛ projektu EU - Peníze stfiedním
‰kolám byla vût‰ina kmenov˘ch uãeben
gymnázia vybavena dataprojektory a dal‰í
IT technikou a celá ‰kola byla pokryta sig-
nálem WiFi. 

V souãasné dobû realizujeme projekt
s názvem Podpora pfiírodovûdného a tech-
nického vzdûlávání na stfiedních ‰kolách
v Jihomoravském kraji. Od fiíjna 2013
jsme vybudovali nové odborné laboratofie
a badatelské centrum, zakoupili moderní
vybavení, napfi. sady Vernier, stavebnice
pro sestavení a programování robotÛ.
V projektu spolupracujeme také s partner-
sk˘mi základními ‰kolami, pro které pfii-
pravujeme programy vzájemného uãení.
Pro na‰e studenty jsme pfiipravili fiadu vol-
noãasov˘ch aktivit, pfiedná‰ky, pfiírodo-
vûdná soustfiedûní a exkurze napfi. do âes-
kého hydrometeorologického ústavu
v Praze, do hvûzdárny v Ondfiejovû atd.
Závûr projektu bude patfiit exkurzím do
vybudovaného centra vûdy  Moravian
Science Centre v Brnû.  

Studenti gymnázia se pravidelnû zapo-
jují do Stfiedo‰kolské odborné ãinnosti.
KaÏdoroãnû soutûÏí ve více neÏ deseti 
oborech s vynikajícím umístûním, napfi.
Viola Florianová s prací v oboru
Zemûdûlství, potravináfiství, lesní a vodní
hospodáfiství získala prvenství v celostát-
ním kole s prací V̆ nos a stolní hodnota
vybran˘ch odrÛd brambor.

O tom, Ïe se ‰kola vûnuje nadan˘m stu-
dentÛm, svûdãí vítûzství Natálie Havránko-
vé v leto‰ním finálovém kole ·panûlské 
olympiády Olimpia Mundo Hispano v Brnû,
postup studenta oktávy A Pavla ·maka do

národního kola Chemické olympiády, t˘m
DEFO sloÏen˘ ze studentÛ septimy
A (hráãi Matûj Kotouãek, Jakub Skoup˘,
Gábina Plchová, Martin Res a Martin

Vesel˘) obsadil na celorepublikovém
grandfinále v pI‰Qworkách skvûlé 3. mís-
to, basketbalov˘ t˘m gymnázia hájil ús-
pû‰nû barvy ‰koly v republikovém finále
ve Îìáru nad Sázavou, odkud ho‰i pfiivez-
li bronzové medaile. 

V rámci dotaãního programu Jihomo-
ravského kraje Do svûta! získala ‰kola pe-
níze na projekt s regionální tematikou
Expedice kostelík, kter˘ se zab˘val v˘-
znamnou historickou památkou Blanska,
a to dfievûn˘m kostelíkem. Realizátofii pro-
jektu podnikli v˘pravu na Podkarpatskou
Rus do obce NiÏní Seli‰tû u Chustu, aby
na‰li místo, kde stál pÛvodnû dfievûn˘ kos-
telík. Cel˘ projekt byl poté prezentován
vefiejnosti v blanenské knihovnû.

Na tuto tradici navázalo gymnázium

dal‰ím projektem s tematikou blanenského
regionu, a to expedicí Histoire de la
Grande Guerre, kter˘ pfiipomíná sté v˘roãí
vypuknutí Velké války v létû 1914.

Program vûnovan˘ blanensk˘m vojákÛm
âeskoslovensk˘ch legií ve Francii byl za-
konãen projekcí krátkého studentského fil-
mu a vernisáÏí v˘stavy fotografií a obrazÛ. 

V záfií 2014 se studenti a uãitelé vypra-
vili na zatím nejdel‰í zájezd v dûjinách
blanenského gymnázia, pfii nûmÏ nav‰tívi-
li pût zemí a ãtyfii hlavní mûsta. Zamífiili
smûrem na severov˘chod a navázali osob-
ní kontakty se spfiátelenou ruskou ‰kolou –
Siversk˘m gymnáziem v Leningradské

oblasti Ruské federace. Vyvrcholením ces-
ty byla náv‰tûva Petrohradu.

Hlavní zásadou uãebního plánu Gymnázia
Blansko je rozloÏení základního uãiva do niÏ-
‰ích roãníkÛ. Postupnû je studentÛm dávána
moÏnost profilace, tj. v˘bûru pfiedmûtÛ podle
jejich zájmu. V maturitním roãníku potom
pfievaÏují volitelné pfiedmûty a semináfie nad
povinn˘mi. ·irok˘m spektrem voliteln˘ch
pfiedmûtÛ a semináfiÛ dává ‰kola studentÛm
prostor pro odpovûdnou volbu, která se odví-
jí od jejich individuálních studijních zájmÛ
a v posledním roãníku také od zamûfiení pro-
filové ãásti maturitní zkou‰ky. Úkolem gym-
názia i v souãasné dobû zÛstává pfiíprava Ïá-
kÛ ke studiu na vysok˘ch ‰kolách.

Absolventi blanenského gymnázia dosa-
hují tradiãnû v˘born˘ch v˘sledkÛ pfii pfiijí-
macím fiízení na vysoké ‰koly ãi univerzity.
Gymnázium Blansko je i nadále 
otevfieno nov˘m a zajímav˘m projektÛm, no-
ví studenti tedy mohou oãekávat takové zpÛ-
soby v˘uky, které budou odpovídat jejich
souãasn˘m potfiebám a poÏadavkÛm. âeká je
svûÏí vzhled ‰koly i moderní technické záze-
mí pfii v˘uce, stejnû jako pfiátel‰tí spoluÏáci,
profesionální t˘m pedagogÛ a ostatních za-
mûstnancÛ.

Gymnázium Blansko, fotogalerie:
www.gymbk.cz

Foto: archiv ‰koly, RePo

Vzdûlávání na Gymnáziu v Blansku

Slavnostní otevfiení zrekonstruovan˘ch prostor ‰koly.

Tûlocviãna po rekonstrukci.

Program vzájemného uãení. 

Novû zrekonstruovaná pfiístavba ‰koly.

Demonstraãní pokus na Dni otevfien˘ch dvefií.Jekatûrinsk˘ palác.

Do ãtyfiletého studia 
pfiijímáme 60 ÏákÛ z 9. tfiídy,

do studia osmiletého 
pfiijímáme 

30 ÏákÛ z 5. tfiídy. 
Pfiihlá‰ky ke studiu 

se odevzdávají fiediteli ‰koly
do 15. bfiezna 2015.
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DÁLE NABÍZÍME: Îivotní poji‰tûní, majetkové poji‰tûní, 
penzijní pfiipoji‰tûní, úvûry, hypotéky, investice.

do 1000 cm3 od 1357 Kã / rok
1000 – 1350 cm3 od 1620 Kã / rok
1350 – 1850 cm3 od 1894 Kã / rok
1850 – 2500 cm3 od 1905 Kã / rok
nad 2500 cm3 od 2168 Kã / rok

Nejlevnější povinné ručení pro rok 2014

Kontakt: Simona Prokešová, tel.: 775 731 779
www.salvepojisteni.cz kód pro Vaši slevu 943038

ZAHRADNÍK PETR LEBI· ZAHÁJÍ 
SEZÓNU 1. B¤EZNA 2015

TATÍNKU, MAMINKO, JEDEME DO ZAHRADNICTVÍ V BOSKOVICÍCH

V pátek 20. 3. v dopoledních hodi-
nách nás také nav‰tíví dûti z M·
Lidická, Boskovice. V sobotu 21. 3.
bude program zahájen v 14 hod.
Zveme v‰echny zájemce a pfiedev‰ím
rodiny s dûtmi, pro které bude tahle
akce jistû hodnû atraktivní. Pod vede-

ním si dûti mohou samy vysadit malé
rostlinky, kvûtinová miminka, a doma
pak s pomocí rodiãÛ se o nû starat
a pozorovat jejich rÛst a v˘voj. Tato
nabídka trvá po celou sezónu, nejen
bûhem jarní akce.

Celosezónnû budeme náv‰tûvní-

kÛm pfiedstavovat pûstovaní zeleni-
ny na plotû, balkonû a na betonu,
formou trvalé v˘stavy v na‰em areá-
lu. Poradíme a pfiedvedeme jak je
moÏno si z dostupn˘ch materiálu vy-
robit, tak fiíkajíc na „kolenû” skleník
ãi pafieni‰tû.

Chtûl bych vyzvednout dva pro-
dukty, inteligentní univerzální hnoji-
vo Ferty3. Toto hnojivo nahradí celou
fiadu krystalick˘ch hnojiv, jiÏ není tfie-
ba kupovat 50 rÛzn˘ch speciálních
hnojiv pro 50 rÛzn˘ch rostlin.

Dal‰í produkt je naprosto dokonal˘
substrát, lze jej pouÏít na balkonové
i pokojové kvûtiny stejnû jako na ze-
leninu a v‰e ostatní. Nemusíte se obá-
vat, Ïe se objeví plísnû, zápach, anebo
mu‰ky. Je velmi kvalitní, na rozdíl od
rÛzn˘ch hobby produktÛ, do kter˘ch
já osobnû nevloÏím ani ruku, natoÏ 
abych do nich sázel kytky. Opût platí,
Ïe nemusíte zbyteãnû kupovat rÛzné
substráty pro rÛzné rostliny.

Z kvûtin novû nabízíme babiããiny
mu‰káty, begonie boliviensis, coleus
velkolist˘, snûhovou lavinu, helichry-
sum, pafiíÏskou kopretinu a speciálnû
verbenu Kleopatru. Nabízíme velk˘
sortiment letniãek a dal‰í známé bal-
konové kvûtiny.

Text: Petr Lebi‰
Foto: archiv Zahradnictví Lebi‰

Sezónu v na‰em areálu zahájíme o víkendu 21. 3. 2015 vítáním jara. Souãástí akce bude utopení
Morany v fiíãce Bûlé a dal‰í zajímav˘ program, kter˘ pfiipravujeme ve spolupráci s DDM Boskovice. 

Tatínku, maminko jedeme sázet miminka do Boskovic. Návrat k osvûdãené Verbenû Kleopatfie po 25 letech.
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V Blansku funguje skupina
Anonymních alkoholikÛ Promûna

Jsem alkoholik
Vím, co to je b˘t sÏírán ‰ílenou touhou

po pití, která je tak silná, Ïe rodina, práce
a pfiátelé ve srovnání s ní neznamenají vÛ-
bec nic. Nenávidím v‰echny kolem mû
a nejvíc moje nejbliÏ‰í. Úplnû nejvíc snad
nenávidím sám sebe…

Ty pocity viny, vûdomí naprosté bez-
mocnosti, osamûlost, v˘ãitky a nenávist ke
v‰emu mû pronásledují ve dne, v noci.
Nedávají mnû klidu, i v noci se mi zjevují
v m˘ch snech. NedokáÏu bez alkoholu pro-
Ïít ani jeden den, dokonce ani pár hodin.
S alkoholem to ale také uÏ nejde a tûlo se
brání, co mÛÏe. Nic nepomáhá, nic nefun-
guje, pfiemáhá mû zufiivost, myslím na se-
bevraÏdu, nevím jak dál…

Jsem manÏelka alkoholika
Vyzkou‰ela jsem uÏ v‰echno moÏné i ne-

moÏné. Nevynechala jsem jedinou pfiíleÏi-
tost jak manÏelovi pomoct. Vyzkou‰ela
jsem v‰echny moÏnosti, vyslechla v‰echny
moudré rady, tisíckrát odpustila. Nic ne-
pomohlo, nic se nezmûnilo.

Stydím se za nûho...
Trápí mû pocity viny za to, Ïe manÏel pi-

je. Cítím se zbyteãná a k niãemu. âím víc se
mu snaÏím nûjak pomoct, tím je to v‰echno
je‰tû hor‰í. UÏ nemÛÏu, nevím jak dál…

Jsem manÏel alkoholiãky
Nevím, jak se to mohlo stát. Jak se mÛ-

Ïe tak hroznû zmûnit mnû tak blízk˘ ãlovûk.
Co mám dûlat? VÏdyÈ se mi hnusí, stydím
se za ni i sám za sebe. Kde jsem udûlal
chybu? Co dál? Tu, co jsem mûl opravdu
rád, se nûkam ztrácí – mizí.

Proã? Co mám dûlat? Nevidím Ïádné
moÏné fie‰ení...

Kolik takov˘ch pfiíbûhÛ je mezi námi -
tfieba zrovna soused z domu, spolupracov-
ník z dílny, kamarád nebo znám˘. Radûji
se o tom moc nemluví – není tfieba malo-
vat ãerta na zeì, zbyteãnû ãefiit stojaté vo-
dy. ¤e‰ení se zdá „nám z venku” úplnû
lehké. Tak aÈ jednodu‰e pfiestane pít!
VÏdyÈ je to pfiece tak jednoduché! Prostû
si fieknu, Ïe od zítfika nepiju, nebo jen pi-
vo, nebo jen víno, nebo jen trochu… Proã
to nefunguje? Nebylo by lep‰í je v‰echny
ty alkoholiky nûkam pozavírat, nebo ro-
vnou postfiílet?

Alkoholik není jen pfiízrakem, nebo lid-
skou troskou obtûÏující druhé u supermar-
ketu. MÛÏe to b˘t nûkdo, koho znáte -
z va‰í rodiny nebo kolega z práce. âlovûk
dobrého jména a postavení, kterému tfieba
i závidíte, jak ‰Èastnû si Ïije.

Pfiíbûhy Anonymních alkoholikÛ ukazu-
jí, Ïe i alkoholik mÛÏe Ïít normální Ïivot.

V práci i doma, s manÏelkou nebo s ka-
marády, Ïe s nimi mÛÏe normálnû vycházet
a ne‰kodit jim. Anonymní alkoholici ne-
jsou Ïádnou sektou, novou církví a jsou 
otevfiení v‰em zájemcÛm. Vzájemn˘m sdí-
lením sv˘ch vlastních zku‰eností, síly a na-

dûje si dokáÏou naprosto neuvûfiiteln˘m
zpÛsobem pomáhat Ïít stfiízlivû. Neslibují
Ïádné zázraky na poãkání, Ïádná rychlá
a jednoduchá fie‰ení – nabízejí sami sebe.

Program dvanácti krokÛ AA funguje ve
svûtû uÏ skoro 80 let a dávno uÏ není jen
atraktivní novinkou. V mnoha zemích je
nedílnou souãástí Ïivota spoleãnosti a za-
chránil nejen tisíce alkoholikÛ, ale také
hodnû jejich blízk˘ch.

V âeské republice funguje ve 42 mûs-

tech celkem 62 skupin AA.  V nich se
schází muÏi a Ïeny, mladí i stafií, lidé v˘-
znamného postavení nebo obyãejní pracu-
jící. Známé osobnosti  anebo prostí tátové
a mámy od rodin, kter˘m alkohol udûlal
ze Ïivota peklo. Lidé, ktefií ztratili témûfi
úplnû v‰echno a skonãili v psychiatric-
k˘ch léãebnách stejnû jako ti, ktefií se zda-
jí b˘t v pohodû, ale alkohol jim prostû
v Ïivotû vadí. Nikdo druhému neradí, v‰e
je dobrovolné a záleÏí jen na kaÏdém, jak
si program AA pro sebe pouÏije. Z truchlí-
cího, sebelítostivého a pasivního ãlovûka
se zde mÛÏe jakoby zázrakem stát ãlovûk
aktivní, optimistick˘ a váÏící si sám sebe.

Skupina Anonymních alkoholikÛ v Blan-
sku vznikla na podzim roku 2011. U jejího 
zaloÏení byli dva ãlenové AA, ktefií tehdy do-
jíÏdûli na mítinky do Brna. ProtoÏe cestování
bylo finanãnû i ãasovû nároãné, rozhodli se za-
loÏit skupinu AA v Blansku. Sehnat prostory
pro na‰e schÛzky nebylo jednoduché. Jsme
neziskov˘m spoleãenstvím a nemáme peníze
na komerãní nájem.

Nakonec jsme sehnali místnost na
Oblastní Charitû – díky místnímu panu fará-
fii panu Jifiímu KaÀovi a fieditelce Charity pa-
ní Janû Sedlákové. Ná‰ program i zamûfiení
Charity jsou vlastnû dost podobné vûci – po-
moc trpícím, osamûl˘m a beznadûjn˘m.

Bûhem tûch uplynul˘ch 4 let jsme se
mírnû rozrostli – dnes máme 8 stál˘ch ãle-
nÛ. Kolik lidí se pfii‰lo jen podívat (nebo
pfii‰lo jedenkrát, ãi dvakrát) se uÏ ani nedá
spoãítat. Pokraãování textu na stranû 13

Konce mohou b˘t katastrofální.
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BLAHOP¤ÁNÍ 

Dne 16. února 2015 oslaví 

diamantovou svatbu naši rodiče

Antonín a Zdeňka Kolmačkovi z Vavřince.

Za lásku a vychování děkuje syn Zdenek 

a dcera Eva s rodinou. 

Do dalších let přeje celá rodina, sousedi a přátelé

hodně zdraví a trpělivosti. 

➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek masiv,
na desce zelené kachle „gotika”, foto za‰lu e-ma-
ilem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena 3 800 Kã. Tel.:
606 931 795. 
➨ Prodám zdûnou, ãásteãnû podsklepenou
chatu s pozemkem 354 m2 v Blansku na Podlesí,
orientovaná na jiÏní stranu. Velkou v˘hodou je, Ïe
je pozemek lehce dostupn˘ autem z místní komu-
nikace. MoÏnost vybudování domku k celoroã. 
uÏívání. Pfiípojky (voda, el., plyn) jsou v místû.
Cena: 199 000 Kã, tel.: 721 625 289.
➨ Prodám plynová kamna - wafky, 
nevhodnû zvolen  ̆v˘kon. Boskovice, tel.: 728 898 707. 
➨ Prodám ledniãku za 1 500 Kã. 
Tel.: 777 079 911.
➨ Prodám Opel Astra kombi r. 98, taÏné, 
eko placeno,  za 19 000 Kã. Tel.: 777 079 911.
➨ Prodám domek se zahradou v obci Úsobrno,
k rekreaci ale po rekonstrukci i k trvalému bydle-
ní. Za domem je velká zahrada a les, plynová pfií-
pojka. V obci je ‰kola, ‰kolka, obchod a po‰ta.
Cena 800 000 Kã, bez RK. Tel.: 728 898 707. 
➨ Prodám byt 1+1 v Blansku na sídli‰ti Sever. 
Tel.: 723 000 391. 
➨ Prodám Fiat Marea 1.6 kombi 
v dobrém stavu s novou STK. Cena 20 000 Kã,
tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám sádek o v˘mûfie 595 m2

v Boskovicích za nemocnicí smûr ke kolejím.
SMS na: 608 535 560. 
➨ Prodám kuchyÀské rádio GRUNDIG.
Úplnû nové, citlivé digitální ladûní, velmi ãist˘ pfií-
jem, 10 pfiedvoleb, ãasovaã. âesk˘ návod. Cena:
499 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám pfiívûsn˘ vozík za osobní automobil,
valník, tovární zn. Inklemo Praha AK-2P, celoko-
vov˘, kromû zadního ãela (dfievo), loÏná plocha
d 1460 mm, ‰ 1130 mm, celkové rozmûry d 2540
mm, ‰ 1500 mm, v 730 mm, celková hmotnost
400 kg, disková kola 4x8" Scooter, vyndavací zad-
ní ãelo, STK do 10. 11. 2015, rychlost 80 km/h,
barva ‰edá, cena 4 990Kã, odbûr Boskovice. Tel.:
723 364 618, e-mail: jhil@centrum.cz 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Nabízím pronájem prostorné garáÏe 
v Boskovicích, lokalita O. Kubína. Tel. 776 756 472.
➨ Osamûl˘m seniorÛm nabízíme pfiátelství, 
pomoc a v pfiípadû zájmu i bydlení v krásném jed-
nopokojovém bytû v rodinném domû se zahrád-
kou. Tel. 776 756 472. 
➨ Pronajmu garáÏ v Blansku na ul. 9. kvûtna.
Tel: 728 155 898. 

NABÍZÍM

➨ Ledniãku za odvoz starou, 
ale funkãní je‰tû prosím. Dûkuji, tel.: 605 529 478. 
➨ Dne 10. 12. 2014 se v obci Ole‰ná u Blanska 
ztratila fenka kfiíÏence, ãerné barvy s Ïíhováním
na nohou. Stfiednû veliká, váÏící asi 20 kg. Má bí-
l˘ obojek. Je poslu‰ná, nebojí se lidí, miluje dûti.
Prosím, pomozte nám ji najít. Foto mÛÏu poslat
na email. Odmûna: 2 000 Kã. Kontakt: Málková,
tel.: 608 477 211, slavka.malkova@seznam.cz

HLEDÁM

➨ Koupím trezor na krátké zbranû.
Tel.: 602 283 832.
➨ Koupím garáÏ v Blansku na Píseãné. 
Tel.: 606 931 795.
➨ 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. 
➨ Zakoupím zdravá vãelstva, dobfie zaplatím.
Tel.: 776 756 472. 
➨ Koupím men‰í byt v Blansku 1+1 (2+1). 
Ne od RK. Tel.: 739 967 371. 
➨ Koupím dÛm na Blanensku 
(Rájec, Sloup, Jedovnice nebo blízké okolí). Ne
RK! Tel.: 739 967 377. 
➨ Koupím dÛm v Boskovicích 
nebo poblíÏ Boskovic. Tel.: 607 458 508. 

KOUPÍM

➨ Daruji do dobr˘ch rukou psa 
- dvouletého kfiíÏence asi belgického vlãáka, je
dost temperamentní, moc se nehodí k mal˘m dû-
tem, protoÏe nepro‰el cílen˘m v˘cvikem, ale je
velmi vdûãn˘ za spoleãnost. 

DARUJI

Hledáme nové domovy pro nalezené 
koãky a koÈata bez domova. Nabídka pro

Vás na: www.kockyboskovice.cz

! PENÍZE PRO KAÎDÉHO ! 
Vyplácení z vlastních zdrojÛ od více
vûfiitelÛ, registr a exekuce nyní neva-
dí – OSVâ i bez daÀového pfiiznání.

KONZULTACE DENNù NA 
TEL.: 739 066 462.

NIKDY NEVOLÁTE NA 900…

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2015 by oslavil 

87. narozeniny pan 
Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu vzpomínku s námi. 

Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

VZPOMÍNKA
V lednu 2015 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí a zároveň

nedožité 93. narozeniny našeho bratra, švagra a strýce 
pana Bohuslava Kolmaãky z Ostrova u Macochy.

Děkujeme všem, kdo s úctou vzpomenete a kdo se o něj 
v jeho nemoci starali, zvláště sousedce Zdence Markové 

a zaměstnancům Nemocnice Milosrdných bratří v Letovicích. 
Za sourozence Arnošta, Mojmíra a Antonína s rodinami 

děkuje synovec Zdenek.

VZPOMÍNKA
Dne 12. března 2015 by se dožil 

Ing. Zdenûk Jufiek z Boskovic
76-ti roků.

Stále vzpomínají manželka, dcera
Dagmar, vnuk Patrik a syn Zdeněk 

s rodinou. 
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V Blansku funguje
skupina Anonymních
alkoholikÛ Promûna

Pokraãování textu ze strany 11
A nebyli to jen lidé závislí na alko-

holu, ale také studenti pracující na
sv˘ch referátech ke státnicím, pfiíbuzní
alkoholikÛ, pracovnice Charity, pan fa-
ráfi ze Svitav, a mnoho dal‰ích. Jsme si-
ce anonymní, nejsme ale tajemnou, 
uzavfienou spoleãností. Pfiijít mÛÏe kaÏ-
d˘, mluvit ov‰em mÛÏe jen alkoholik
a kaÏd˘ pfiítomn˘ je vázán dodrÏová-
ním anonymity osob i toho, co bylo na
setkání fieãeno. Scházíme se kaÏd˘ pá-
tek v 17.30 hodin na Oblastní Charitû
v Blansku, Komenského 19. Je to jen
kousek od vlakové zastávky Blansko
mûsto, smûrem ke kostelu. Je zde bez-
bariérov˘ pfiístup, WC, moÏnost uvafie-
ní kávy, nebo ãaje. Za dobu, co
v Blansku pÛsobíme, jsme navázali
i kontakty s radnicí, Kulturním stfiedis-
kem a nemocnicí.

Na‰e ãinnost nejsou jen samotné mí-
tinky, ale také pomoc druh˘m. Nav‰tû-
vujeme i okolní skupiny AA – v Brnû,
Svitavách, Hustopeãích a úãastníme
se akcí jako jsou Krokové semináfie,
celostátní sjezdy, atd. Nav‰tûvujeme
pacienty v PN Brno âernovice i na od-
dûleních, kam se hned tak nûkdo ne-
dostane. Tfieba na DTOXu, kde jsme
pro nû jedinou moÏností vidût a sly‰et
nûkoho „zvenãí”. Jako b˘valí pacienti
máme dÛvûru ze strany lékafiÛ i samot-
n˘ch klientÛ. Lékafii nám vûfií a závislí
dobfie poznají, Ïe jsme vlastnû jedni
z nich.

Pravidelnû dojíÏdíme i do nemocni-
ce ve Svitavách, kde v souãinnosti se
svitavskou skupinou AA pofiádáme in-
fomítinky pro pacienty. Jsme v pravi-
delném kontaktu s paní primáfikou
Kováfiovou. V Blansku jsme navázali
spolupráci s nemocnicí, která nabízí ja-
ko svou nadstandartní sluÏbu pacien-
tÛm moÏnost zaji‰tûní náv‰tûvy ãlenÛ
AA pfiímo v nemocnici. Nebo zpro-
stfiedkování kontaktÛ na na‰i skupinu.
Dostali jsme i pfiíleÏitost se v loÀském
roce prezentovat pfiímo na poradû ve-
dení nemocnice. Hodnû nám zde 
pomáhá fieditelka paní Danihelková,
tisková mluvãí paní Ostrá a paní pri-
máfika Formánková. Úãastníme se také
rÛzn˘ch pfiedná‰ek na ‰kolách a uãili‰-
tích pro mládeÏ. 

Hlavním na‰ím úkolem je nabídnout
pomoc trpícím lidem. Tak, jak my sami
jsme tuto pomoc dostali, a díky ní dnes
Ïijeme stfiízlivû, tak ji nabízíme dal‰ím
potfiebn˘m. Pro mnohé lidi je první 
náv‰tûva mítinku AA opravdov˘m ‰o-
kem. Uvûdomí si, Ïe nejsou v tom

svém problému sami a Ïe to opravdu
jde – Ïít stfiízlivû. Ta moÏnost vzájem-
ného sdílení s lidmi, ktefií jsou na tom
stejnû, má naprosto nenahraditeln˘
vliv. My neslibujeme Ïádné zázraky
a rychlá fie‰ení. 

Alkoholik zÛstane alkoholikem do
konce svého Ïivota. Nemusí ale b˘t jen
pasivní a trpící obûtí, ale aktivním a ve-
sel˘m ãlovûkem. Pfiestat pít je dÛleÏitá
nutnost, ale co dál? 

Jak Ïít? Právû to mÛÏete na vlastní
oãi vidût a na vlastní u‰i usly‰et na mí-
tinku blanenské Promûny.

Tomá‰
Foto: RePo

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

Anonymní alkoholici 
v blízkém okolí:

Svitavy – skupina AA
kontakty: Petr 775 187 155, Pavel 605
152 424
aa.svitavy@seznam.cz
mítinky: úter˘ od 17:30 Poliãská 3

Brno – skupina FÉNIX
kontakty: SoÀa 774 063 797, David
722 073 003
aa.fenix.brno@gmail.com
mítinky: kaÏd˘ den (v úter˘ od 19:00,
jinak vÏdy od 17:30) v areálu klá‰tera
Milosrdn˘ch bratfií – VídeÀská 3

Brno – skupina RENESANCE
kontakty: Irãa 602 789 988, Michal
739 327 838
aa.renesance@seznam.cz
mítinky: ãtvrtek od 17:30 prostory
YMCA – Kounicova 3

Brno – skupina U KAPUCÍNÒ  
kontakty: Hana 721 462 963, Jirka
603 170 835
aa.ukapucinu@gmail.com
mítinky: pondûlí od 17:30 a stfieda od
19:00 Kapucínské námûstí 5

Anonymní alkoholici âR
777 138 303
www.anonymnialkoholici.cz

Tyco Electronics Czech je souãástí spoleãnosti
TE Connectivity, která je nejvût‰ím svûtov˘m v˘-
robcem a dodavatelem kabelové a konektorové
techniky. Ná‰ moderní závod se sídlem v Kufiimi
(okr. Brno venkov, 10 km severnû od Brna) je
sv˘m v˘robním programem zamûfien˘ na kabelo-
vou a konektorovou techniku pro automobilov˘
prÛmysl (VW, Mercedes, Opel, MBW). Souãasn˘
poãet zamûstnancÛ je více neÏ 2000.

Kontaktujte personální oddûlení:

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddûlení
K AMP 1293, 664 34 Kufiim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz
www.te.jobs.cz

Nabízíme
• dobré finanãní ohodnocení
• ãtvrtletní v˘konnostní bonus
• 13. plat
• pfiíspûvek zamûstnavatele na závodní stravování
• pfiíspûvek zamûstnavatele na dopravu dle vzdá-

lenosti bydli‰tû
• perspektivní a stabilní zamûstnání v prosperující

spoleãnosti
• práce v ãistém a pfiíjemném prostfiedí moderního

závodu
• t˘den dovolené navíc
• autobusové nádraÏí pfiímo pfied závodem s velmi

dobr˘m spojením

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME 
NOVÉ ZAMùSTNANCE

• OPERÁTOR /OPERÁTORKA •

www.listyregionu.cz

Dal‰í zprávy
najdete na
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Nejlep‰í sportovci
Blanenska za rok
2014 byli ocenûni

Vyhlá‰ení ankety Sportovec okresu
Blansko se zúãastnil také Ing. Jifií Crha.

V boskovickém Zámeckém Skleníku
se uskuteãnilo 28. ledna 2015 slavnost-
ní vyhlá‰ení ankety „Sportovec okresu
Blansko”. Vyhlá‰eni byli Nejlep‰í spor-
tovci okresu a Osobnosti v oblasti spor-
tu. Ocenûní se letos odnesli ti nejlep‰í
uÏ podesáté. „Vyznamenáni byli roz-
hodãí, trenéfii, jednotlivci a druÏstva.
Zvlá‰tní cenu obãanského sdruÏení
âeské unie sportu získala trojice fotba-
listÛ David Bednáfi, Jan Koudelka
a Ondfiej Padûra za úãast v ãeské repre-
zentaci na mistrovství Evropy v malé
kopané v republice âerná Hora. V kate-
gorii jednotlivcÛ bylo celkem deset oce-
nûn˘ch, napfiíklad biketrialista Václav
Koláfi a jednadvacetilet˘ cyklista, para-
lympionik Ivo Koblasa z âerné Hory,”
uvedl jeden ze spoluzakladatelÛ ankety
a moderátor slavnostního aktu Bohumil
Hlavaãek a dodal, Ïe nominace posky-
tují navrhovatelé, které hodnotí v˘kon-
n˘ v˘bor sdruÏení âeské unie sportu. 

Ivo Koblasa, paralympijsk˘ repre-
zentant v cyklistice, ocenûní získal pod-
le svého otce Iva Koblasy díky loÀské
sezónû, která byla sice nejnároãnûj‰í,
ale i nejúspû‰nûj‰í v jeho sportovní ka-

riéfie. „V dubnu Ivo obsadil tfietí místo
na dráze na Mistrovství svûta v Mexiku,
v záfií si z MS v USA odnesl titul
Vicemistra svûta v silniãním závodû.
K dal‰ím v˘znamn˘m v˘sledkÛm ze se-
zony 2014 patfií Ivovo vítûzství na svû-
tovém poháru v Toskánsku v Itálii, 2.
místo na svûtovém poháru ve ·panûlsku
a tfii vítûzství na evropsk˘ch poháro-
v˘ch závodech,” uvedl Ivo Koblasa,
manaÏer jednoho z vítûzÛ ankety.

Text: peha
Foto: Ivo Koblasa, sen.

Nejmen‰í basket-
balistky získávají

zku‰enosti

T˘my pfii doskoku. Foto: Milan ·evãík

Dne 20. 1. 2015 sehrála dûvãata
z pfiípravky Basketbalového klubu
Blansko dal‰í soutûÏní utkání POHÁ-
RU Minibasketbal Brno. Jedná se jiÏ
o odvetná stfietnutí. PfiestoÏe jsme hráli
na domácí palubovce a druÏstvo
KohoutÛ Brno pfiijelo ve znaãnû oslabe-
né sestavû, nepodafiilo se dosáhnout na
vítûzství. Vût‰í ãást hrací doby byl zá-
pas vyrovnan˘. Dokonce ná‰ t˘m vy-

hrál proti zku‰enûj‰ímu soupefii tfietí
ãtvrtinu v pomûru 8:4. Na koneãném
v˘sledku 21:37 se v‰ak projevila hor‰í
obranná ãinnost v‰ech hráãek pfii proti-
útocích soupefie. Body: Tereza Vyklická
8 bodÛ, Natálie Dvofiáãková 7 bodÛ,
Monika Sedláková 4 body a Natálie
Baráková 2 body.Trenéfii BK Blansko
nechali opût hrát v‰echna dûvãata v pra-
videlném stfiídání. Do hry se zapojily

i nejmlad‰í, zaãínající dív-
ky. U této vûkové kategorie
klademe na první místo
celkové pohybové vyÏití,
tvorbu sportovního kolekti-
vu a v˘uku prvotních bas-
ketbalov˘ch dovedností
hráãek. Rádi proto i v prÛ-
bûhu roku pfiivítáme v‰ech-
ny zájemkynû o basketbal.
Najdete nás v hale na
Údolní ulici (vedle kuÏel-
ny) vÏdy v úter˘ a ãtvrtek.
BliÏ‰í informace na na‰em
webu www.bkblansko.cz.

Text: Ludûk Bezdûk
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Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

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

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

JSME ZDE PRO VÁS UÎ 15 LET

JSTE P¤IPRAVENI
NA JARNÍ SEZÓNU?

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 servis v˘robkÛ jin˘ch znaãek

Obãanské sdruÏení „Sportuj s námi” bylo zaloÏeno v roce 2009
za úãelem podpory sportu a kultury v boskovickém regionu. 

Sportuj s námi se pfiedstavuje

Pfiijì a bûhej! 
To je motto obãanského sdruÏení Sportuj

s námi, které pofiádá od roku 2010 pravidel-
nû 1. kvûtna Boskovické bûhy, v roce 2011
pfievzalo pofiadatelství PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem v Blansku a v roce 2014
zahájilo tradici bûhÛ Sport Life Run na br-
nûnském v˘stavi‰ti.

Cílem sdruÏení je nabídnout spoluobãa-
nÛm sportovní a kulturní vyÏití a nov˘ zpÛ-
sob trávení volného ãasu. SnaÏí se vytváfiet
kladn˘ vztah obãanÛ a dûtí ke sportu a v‰e-
mi dostupn˘mi prostfiedky podpofiit aktivi-
ty v oblasti sportu a kultury. 

Spolupracuje s vedením mûst, firem
i spoleãností okresu Blansko, které chtûjí
pomoci k udrÏení tradic sportovnû kultur-
ních akcí, které jsou pro na‰i spoleãnost
v dne‰ní dobû velice dÛleÏité.

Na‰e projekty
„Sportuj s námi” se snaÏí vytváfiet akti-

vity pro obãany po cel˘ rok. Proto vznikla
fiada podpÛrn˘ch a doprovodn˘ch projektÛ:

– 30 úãastníkÛ, ale je velice potû‰itelné, Ïe
mnoho bûÏcÛ se zaãalo pfiipravovat individu-
álnû a pfii bûhání v okolí Boskovic potkáváte
ãím dál více stejn˘ch nad‰encÛ, které k bûhu
pfiivedly právû akce a projekty obãanského
sdruÏení Sportuj s námi.

Dûti sportují s námi
Jsme si vûdomi, Ïe budoucnost na‰ich bû-

Ïeck˘ch projektÛ, Boskovické bûhy nevyjí-
maje, stojí na dûtech. Proto obãanské sdruÏení
Sportuj s námi jiÏ ve ‰kolním roce 2013/2014
zahájilo projekt Dûti sportují s námi ve dvou
alternativách. V Boskovicích probíhá tento
projekt jako zájmové krouÏky pro dûti v od-
poledních hodinách v prostorách Stfiední pe-
dagogické ‰koly Boskovice. V prvním roãní-
ku probíhala atletická pfiíprava, ve ‰kolním ro-
ce 2014/2015 byla nabídka roz‰ífiena o gym-
nastickou pfiípravu. Hlavním cílem projektu je
rozvoj pohybov˘ch schopností a dovedností

dûtí, a to formou atletické pfiípravy. Dûti se 
nauãí pravidelnému a zdravému pohybu a do
budoucna se mohou zamûfiit na jak˘koliv
sport profesionálnû ãi rekreaãnû.

Chceme nabídnout dûtem sportovní pravi-
delnou volnoãasovou aktivitu, aby kaÏdé dítû
mûlo k pohybovému vyÏití pfiíleÏitost a vy-
zkou‰elo si radost z pohybu.

Dûtem mÛÏe tento projekt slouÏit i jako
pfiíprava na Boskovické bûhy 2015.

V Blansku se projekt Dûti sportují s ná-
mi stal souãástí v˘ukov˘ch plánÛ pfiímo
v sedmi matefisk˘ch ‰kolách. Cviãitelé o.s.
Sportuj s námi pfiedvedli uãitelkám i dû-
tem projekt Dûti sportují s námi, ve spolu-
práci s mûstem byly zakoupeny základní
cviãební prostfiedky a sportovní pfiíprava
dûtí se stala souãástí v˘ukového plánu.
Odmûnou bylo dûtem a rodiãÛm úãast
v Dûtsk˘ch bûzích v rámci PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem.

JiÏ v loÀském roce byla spu‰tûna regist-
race na Boskovické bûhy 2015. Pokud
chcete mít garanci získání originálního
triãka Boskovick˘ch bûhÛ, musíte se pfii-
hlásit do 31. bfiezna 2015. Od 1. dubna se
mÛÏete registrovat do Boskovick˘ch bûhÛ
jen za vy‰‰í cenu, ale bez garance získání
originálního triãka k Boskovick˘m bûhÛm.

Podrobné informace k Boskovick˘m
bûhÛm, projektu Trénuj s námi i Dûti spor-
tují s námi najdete na www.sportujsna-
mi.cz.

Text a foto: Sportuj s námi o.s.

6. roãník 
Boskovick˘ch 

bûhÛ

Trénuj s námi 
– Pfiiprav se!

V pondûlí 2. února byl zahájen jiÏ 5. roã-
ník pfiípravy na hlavní závody Boskovick˘ch
bûhÛ – Zámeck˘ bûh na 2,5 km a Bûh za se-
dmizub˘m hfiebenem na 12,5 km.
Tréninkov˘ plán na tfii mûsíce zahrnuje bû-
Ïeckou pfiípravu, posilovnu, spinning, saunu
a relaxaci. Do tohoto projektu se zapojuje 15

V rámci projektu Trénuj s námi je oblíben˘m doplÀkem spinning.

Základním cílem gymnastické pfiípravy je v‰estrann˘ tûlesn˘ rozvoj dûtí.
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Opatovická borovice díky vítûzství v celonárodní anketû Strom roku 2014 po-
stoupila do evropského kola soutûÏe. 

Hlasování o titul Evropsk˘ strom roku
2015 bude probíhat 1. - 28. února 2015 on-
line na www.treeoftheyear.org a je zdarma. 

Z kaÏdé e-mailové adresy se bude
moct hlasovat pouze jednou. V̆ sledky
budou na webov˘ch stránkách oznáme-
ny uÏ 1. bfiezna. Slavnostní vyhlá‰ení
pak probûhne 22. dubna v Evropském
parlamentu v Bruselu.

Anketu pofiádá Nadace Partnerství
z Brna a je v ní letos vybráno 13 stromÛ
z rÛzn˘ch koutÛ Evropy, vãetnû borovice
ze zámeckého parku ve Velk˘ch
Opatovicích. Její pfiíbûh o zakletém 

sedmihlavém drakovi, s kter˘m bojoval
svat˘ Jifií, kterému je zasvûcen místní
kostel, bude hrdû reprezentovat âeskou
republiku vedle takov˘ch gigantÛ jako je
Velk˘ dub z Sherwoodského lesa
z Anglie, ve kterém se ukr˘val slavn˘
Robin Hood se svou druÏinou.
O Opatovické borovici se zase ví, Ïe pod
ní na bílé laviãce sedávala hrabûnka
Julie Herbersteinová, poslední majitelka
opatovického panství, pravnuãka druhé
manÏelky Napoleona Bonaparta. I to, Ïe
díky vítûzství borovice v národní soutûÏi
dojde k o‰etfiení a záchranû vzácné lípy

stojící nedaleko, je velké plus pro ãeské-
ho kandidáta. Borovice má 250 let a pro
své unikátní rozvûtvení je chloubou
Jihomoravského kraje.

LoÀsk˘m vítûzn˘m stromem se stal s ví-
ce neÏ 77 tisíci hlasy jilm, kter˘ roste uÏ ti-
síc let v bulharském mûstû Sliven. Bulhafii
to pojali jako dobfie organizovanou celo-
státní kampaÀ, aby dokázali sobû i Evropû,
jak˘ mají vztah k vlasti a pfiírodû.

A tak vûfiím, Ïe se ta na‰e borovice
z Moravy v Evropû neztratí a budou pro
ni lidé hlasovat.

Text a foto: MUDr. Dalibor Badal

Velké Opatovice soutûÏí 
o Evropsk˘ strom roku 2015

Raritnû vûtvená borovice  je dominantou
zámeckého parku. 

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

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

Prodej celoroãnû obyv. chaty Blansko-
âeskovice, v zahradû 938 m2, zdûná, pod-
sklep., elektfiina, voda, studna, asf. pfií-

jezd. cesta, cena 650.000 Kã + provize RK

Prodej OV 2+1,
61 m2, 2p/7,

Blansko-Píseãná,
po rek., modernû
zafiízen˘, ‰atna,
lodÏie, cena vã.

vybavení,
1.550.000 Kã 
+ provize RK
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