
roãník 5 ãíslo 9 listopad 2016

NOVÉ PROSTORY REHABILITACE...
- více na str. 4

Citát pro tento mûsíc

„Jak vzniká vyná-
lez? To v‰ichni
vûdí, Ïe je nûco
nemoÏné, a pak se
objeví nûjak˘ blá-
zen, kter˘ neví,
Ïe je to nemoÏné, 
a udûlá vynález.”

Albert Einstein

O PARALYMPIÁDù V RIU...
- více na str. 10 a 11

Vánoãní kamion Coca-Cola 2016 
pfiijede do Boskovic

Starostka mûsta Hana
Nedomová obdrÏela na-
bídku od pofiadatelÛ 
charitativní akce Vánoãní
kamion Coca-Cola, ktefií
by rádi v leto‰ním roce
nav‰tívili mûsto Boskovi-
ce, a to ve stfiedu 30. 
listopadu 2016. Vánoãní
kamion bude umístûn na
Masarykovû námûstí od
16.00.

Co to vlastnû je Vánoãní kami-
on? Vánoãní kamion neboli X-mas
Truck je tradiãní akce, kterou pfii-
pravuje spoleãnost Coca-Cola jiÏ
patnáct˘m rokem pro obyvatele
âeské republiky a jiÏ devát˘m ro-
kem pro obyvatele Slovenska.

Podstatou celé akce je atraktivní
vánoãní kamion, kter˘ postupnû
v pfiedvánoãním období projíÏdí vy-
braná mûsta obou zemí. Cílem pak je
zorganizovat akci, bûhem níÏ se vy-
bere pfiíspûvek na dobroãinné úãely
v konkrétním mûstû. Tento vánoãní
kamion je pln˘ soutûÏí, her, písniãek
a zábavy - prostû v‰eho, co k vánoã-
ní atmosféfie patfií. Uvnitfi kamionu
se skr˘vá kouzeln˘ pokojíãek, ve
kterém pfieb˘vá „Santa”.

Hlavním lákadlem jsou pak hry,
soutûÏe a vystoupení místních souborÛ.

Text: Ing. Jaroslav Parma
Foto: archiv up brand activation, s.r.o.

www.cergomont.cz
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V roce 1939 vûnoval pfiátelÛm na‰eho kraje Stanislav Opatfiil a Berthold Kladivo pozoruhodnou fotodokumentární knihu
Blansko srdce Moravského krasu. Vydal ji velmi aktivní Klub ãesk˘ch turistÛ, odbor Blansko a Masarykova mû‰Èanská
‰kola v Blansku a to v malém nákladu.

Úvodní úryvek ze sbírky S. K.
Neumana „ Kniha lesÛ, vod a strání”
nám dokládá jasn˘ a vfiel˘ vztah auto-
rÛ publikace k Blansku a jeho okolí:
...poutníãe, zvûstuj v níÏinách a v sa-
zovit˘ch mûstech, my Ïe tu ‰tastni by-
li s lesy po horách...

Tfii úvodní texty Na uvítanou, Staletí
plynou údolím a Za radostnou pohodou

procházky zahradními ulicemi nov˘ch
ãtvrtí. Stejnû i park na námûstí zve k pfií-
jemnému veãernímu posezení, nedáte-li
pfiednost besedû ve spoleãnosti”.

Na padesáti pûti stranách jsou foto-
grafie dokumentující Blansko – cel-
kov˘ pohled na radnici s ka‰nou, 
jednotlivé ‰koly, kostel sv. Martina,
náhrobek Caroliny Meineke, zámek,
sokolovnu, koupali‰tû, Dûlnick˘
dÛm, blanenské továrny a v˘znamné
osobnosti (Fr. Kretz, J. Wankel, K. J.
Ma‰ka, F. Saar, J. Knies, K. Absolon).

Stranou nezÛstává fotografická do-
kumentace Moravského krasu napfi.
Pust˘ Ïleb, serpentiny v Suchém Ïle-
bû, Macocha, âertÛv most, kaskáda
v Eli‰ãinû jeskyni u Sloupu, ãarodûj-
nice v Katefiinské jeskyni, krápníkov˘
detail z Balcarky a jiné.

Oko fotografa zachytilo také zají-
mavá místa nejbliÏ‰ího okolí Blanska.
Dnes jde jiÏ o historickou dokumenta-
ci Tyr‰ova tábora v Jedovnicích,
Nového hradu na poãátku 19. století,
zfiíceniny hradu Hol‰t˘na, památníku
K. H. Máchy u Olomuãan, kostelíku
Svatá Katefiina, kostelíku v Bofiitovû,
ale také fotografie Nûmãic, ObÛrky,
Vranova, Kfitin, Rájce...

Poslední ãtyfii strany publikace nás
zaujmou dobovou propagací místních
ÏivnostníkÛ a to v oboru pohostinctví.
Je zde propagována restaurace
u KellnerÛ v Olomuãanech, HrozinkÛv
hostinec v ObÛrce u Blanska, v˘letní
restaurace Ve ml˘nku „20 minut” od
nádraÏí v Blansku ãi Kube‰Ûv hotel
a restaurace v Rájci. Zapomenout ne-

nás seznamují s historií nejen Blanska
a Moravského krasu, ale poukazují také
na kulturní, sportovní a spoleãensk˘ Ïi-
vot Blanska na poãátku 20. století.
„Blansko  má nov˘ vodovod s vodou
znamenité jakosti, má dobré pomûry 
ubytovací a stravovací a pfiíjemné rovin-
né vycházky podél Svitavy Kancn˘fi-
skou nebo alejí ke splavu a veãerní 

mÛÏeme ani na hotel Brou‰ek u krápní-
kov˘ch jeskyní Sloupsko-·o‰Ûvsk˘ch,
restauraci Dûlnick˘ dÛm v Blansku,
nádraÏní restauraci Blansko-Macocha,
hotel Jufiíãek, hotel Macocha, hotel
JeÏek a v neposlední fiadû na jubilejní
chatu KâST na Maco‰e.

Kniha je krásnou písemnou a foto-
grafickou vzpomínkou na doby minu-
lé. Navodí nám pfiíjemnou atmosféru
pfii posezení s na‰imi blízk˘mi.

Pfií‰tû:
·edesát let vzorné tûlov˘chovné jedno-
ty Spartak Metra Blansko: 1929 - 1989

Text a foto: Pavel Svoboda,
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
BLANSKO SRDCE MORAVSKÉHO KRASU

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

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

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

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

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

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

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

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

RAJBAS 2016
25. – 27. 11. 2016
www.festivalrajbas.cz
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Jedno z dûl Marie Plotûné.

BILLA POMÁHÁ ÚTULKU MùSTA
BLANSKO CELÉ DVA ROKY 

Dne 12. fiíjna 2016 probûhlo jiÏ tfietí
pfiedávání konzerv, granulí a pamlskÛ pro
pejsky v tomto roce. 

Za prodejnu Billa Blansko pfiedal dar
nov˘ vedoucí pan Libor Va‰ín. Dar pfie-
vzal jednatel SluÏeb Blansko, s.r.o. (pro-
vozovatel útulku) pan Jifií Charvát, spolu
s vedoucí provozu psího útulku paní

Jarmilou Jurovou. Celková ãástka pfieda-
ného daru byla 5.194 Kã.

Moc dûkujeme v‰em zákazníkÛm a za-
mûstnancÛm prodejny Billa v Blansku, za
to, Ïe jim není lhostejn˘ osud opu‰tûn˘ch
pejskÛ, o které se v útulku staráme. 

Text: Jarmila Jurová 
Foto: Stanislav Mrázek

Bezbariérov˘ mikrobus Domova OLGA a Centra VELAN.

CHARITATIVNÍ AKCE ROKU

Kontu Bariéry, ve spolupráci s ob-
chodním fietûzcem Globus, se podafiilo
pomoci a podpofiit 22 neziskov˘ch 
organizací, které se starají o lidi se
zdravotním postiÏením. Dvacet dva
bezbariérov˘ch mikrobusÛ pak mohli
darovat neziskov˘m organizacím, které

je ke své práci velmi nutnû potfiebují.
Jeden z tûchto mikrobusÛ nyní jezdí

i v na‰em blanenském regionu a slouÏí
pro potfieby Domova OLGA a Centra VE-
LAN. Upfiímnû dûkujeme. 

Text: Jana Kratochvílová 
Foto: Mudr. Jaromír Kratochvíl

Na trati.

V RÁJCI – JEST¤EBÍ 
SE ZÁVODILO

Dne 3. 11. 2016 se konal Pfiebor mûsta
Rájec-Jestfiebí v cross-country horsk˘ch
kol. Mrazivé dopoledne vítalo nad‰ené
mladé závodníky v areálu Gymnázia
Rájec-Jestfiebí o.p.s. Mnozí je‰tû tûsnû
pfied startem dychtivû studovali terén trasy
a peãlivû provádûli poslední kontrolu
sv˘ch kol. Chladné poãasí Ïáci nevnímali a
naplno si uÏívali napûtí chvíle. Do závodu
pak dali v‰e a bojovalo se o kaÏdé místo.

Po dojezdu do cíle bylo poznat vyãer-
pání mlad˘ch sportovcÛ, ale jejich úsmû-
vy dávaly tu‰it, Ïe si celou akci skvûle 
uÏívají. Ve chvíli slavnostního vyhlá‰ení

v˘sledkÛ se náhle vyjasnilo a podzimní
slunce symbolicky ozáfiilo stupnû vítûzÛ,
jako by chtûlo odmûnit v‰echny úãastníky
i spokojené pofiadatele. Zá‰titu nad touto
akcí pfievzala starostka mûsta Mgr.
Romana Synakieviczová, závod byl sou-
ãástí projektu Sportujme, spolupracujme
a vzdûlávejme se, kter˘ realizujeme spolu
s partnery ze Slovenska a Litvy. 

Text: Mgr. Du‰an Dvofiáãek, fieditel závodu
Foto: archiv ‰koly

MARIE PLOTùNÁ 
VYSTAVUJE V BLANSKU

V úter˘ 15. listopadu probûhla v Galerii
Joná‰ vernisáÏ v˘stavy obrazÛ Marie Plotûné.
Brnûnská v˘tvarnice, karikaturistka, malífika,
ilustrátorka a drÏitelka mnoha ocenûní se ver-
nisáÏe zúãastnila osobnû. Vtip kresleného 
humoru, kter˘m je tak známá, je zaloÏen na
mnohov˘znamnosti slov, jejich doslovné in-
terpretaci ãi absurdních situacích. Neménû
v˘znamnou a známou tvorbou jsou rovnûÏ je-
jí drásavé pastely, jeÏ vznikají autorãinou
vlastní technikou, pfii které je papír drsnûn
ostr˘m hrotem a v˘sledkem je obraz pÛsobící
jako reliéf. Díla Marie Plotûné jsou publiko-
vána v na‰em i zahraniãním tisku a jsou 
zastoupena v mnoha galeriích u nás i v za-
hraniãí. V˘stava potrvá do 15. prosince 2016.

Text a foto: Pavel Svoboda

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 25. 11.
na námûstí Republiky v 17:00.

byly mediálním 
partnerem akce.
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Na‰e skupina Anonymních alkoholikÛ pÛsobí v Blansku uÏ pát˘m
rokem. Scházíme se na Oblastní Charitû, Komenského 19, kaÏdou
stfiedu od 17:30 hodin. Kdo má problémy s alkoholem, nebo chce
poznat blíÏ na‰e spoleãenství, mÛÏe pfiijít.

PROMùNA slaví 5 let

Dosud uÏívaná tûlocviãna byla
jiÏ prostorovû nedostateãná a za-
staralá. Díky práci architektÛ
vznikly v pÛvodních suterénních
prostorách úhledné místnosti, kte-
ré poskytují pacientÛm i o‰etfiující-
mu personálu komfort pfii léãebné
rehabilitaci a ergoterapii.

Nová tûlocviãna slouÏí dospû-
l˘m i dûtsk˘m klientÛm v ambu-
lantním provozu. Provádí se zde

V prvé fiadû chceme tedy touto cestou po-
dûkovat paní fieditelce Mgr. J. Sedlákové
i panu faráfii J. KaÀovi. Poskytli nám opra-
vdové zázemí za symbolick˘ nájem. Díky!
Také chceme tady vyjádfiit své podûko-
vání paní MUDr. V. Danihelkové, MBA
– fieditelce blanenské nemocnice. I ta
byla vstfiícná a ochotná pomáhat potfieb-
n˘m – trpícím alkoholikÛm. Díky!
NemÛÏeme zapomenout na paní R.
Kuncovou Polickou, vydavatelku tohoto
periodika - ListÛ regionÛ. Také nám i dru-
h˘m podala pomocnou ruku a díky ní
mohly vycházet ãlánky o alkoholismu.
Díky! RovnûÏ na‰e uznání patfií panu fie-
diteli J. Jefiábkovi a paní A. Sokolové
z Kulturního stfiediska mûsta Blanska.
Díky nim mohou b˘t na‰e letáky ve vitrí-
nách KSMB. Také dûkujeme pracovnicím
z podatelny Mûstského úfiadu, které vÏdy
ochotnû na‰e letáky dávají do vitríny
u Mûstského úfiadu. Díky! Závûrem musí-
me vyjádfiit díky i paní primáfice ze svi-
tavské nemocnice MUDr. Z. Kováfiové.
Spolupracujeme s ní uÏ nûkolik let k
v‰eobecné spokojenosti. Díky! TakÏe sla-
víme, ale hlavnû dûkujeme. V‰em - i tûm,
které jsme zde neuvedli.

Za tûch 5 let se u nás zastavilo více neÏ
100 rÛzn˘ch lidí, alkoholikÛ, jejich pfií-
buzn˘ch i zájemcÛ o informace ohlednû
AA. V̆ sledky na‰í práce nejsou moc vi-
dût, ale jeden stfiízliv˘ alkoholik ovlivní
svou rodinu a fiadu dal‰ích, co s ním pfii-

jdou do kontaktu. Na‰e pomoc spoãívá
hlavnû v tom, Ïe jsme pfiipraveni pfiijmout
a vyslechnout kaÏdého. Nemusí to nutnû
b˘t alkoholik, ale i jinak závisl˘, nebo jen
zvûdav˘ ãlovûk. DodrÏujeme anonymitu,
takÏe se nikdo nemusí obávat neÏádané
publicity. Také nikoho nijak nepfiesvûdãu-
jeme, jen nabídneme to, co pomohlo i nám
samotn˘m. Spolupracujeme s blanenskou
nemocnicí a nabízíme svou pomoc tûm,
ktefií o to poÏádají. Také pravidelnû jezdí-
me do nemocnice ve Svitavách, kde uÏ 
nûkolik let zaji‰Èujeme infomítinky pro
pacienty. V na‰í spoleãnosti je ten, kdo se
pfiizná ke své slabosti a chce s tím nûco 
udûlat, stále brán spí‰ jako podivín, nebo
slaboch. Situace se ale mûní. Je‰tû pfied
nûkolika lety by bylo nemoÏné otisknout
ãlánek v tisku, nebo spolupracovat s ne-
mocnicí. Alkoholik není jen ten, o kterého
zakopnete u Kauflandu. Je to ãlovûk, kte-
rému alkohol zaãne niãit vztahy a rozbíjet
rodinu, atd. MÛÏete to b˘t Vy sami, nebo
nûkdo z Va‰ich blízk˘ch, znám˘ch.
NezáleÏí na mnoÏství alkoholu, ale na tûch
následcích, které zpÛsobí. A ty konce jsou
vût‰inou tragické a poznamenají celé rodi-
ny.  MoÏná si fiíkáte: „Proã, proã zrovna
já?” My vám nebudeme radit, jen to
„proã” moÏná najde svou odpovûì. TakÏe
slavíme a jsme rádi, ale taky dûkujeme
v‰em, ktefií nám pomáhají.

Anonymní alkoholici PROMùNA BLANSKO,
e-mail:  aa.blansko@gmail.com

nácvik a edukaci správn˘ch ste-
reotypÛ u algick˘ch syndromÛ
pohybového aparátu nejrÛznûj‰í
etiologie.

Ergoterapie se stará o obnovu
postiÏen˘ch funkcí se snahou ná-
vratu klienta do plnohodnotného
Ïivota. Na základû individuální 
ergodiagnostiky se terapeut vûnuje
cviãení stereotypÛ pracovních ãin-
ností, v˘cviku jemné motoriky, 

sebeobsluhy a kognitivních funkcí.
Rehabilitaãní oddûlení zaji‰Èuje

péãi pro pacienty v‰ech lÛÏkov˘ch
oddûlení nemocnice, pro ambu-
lantní pacienty spádové oblasti

a dal‰í klienty, ktefií rehabilitaãní
sluÏby vyhledávají.

Text: prim. MUDr. Monika Dvofiáãková, 
rehabilitaãní oddûlení 

Nemocnice Boskovice s.r.o. 
Foto: archiv Nemocnice Boskovice s.r.o.

NOVÉ PROSTORY REHABILITACE
Nemocnice Boskovice s.r.o. otevfiela v záfií na rehabilitaãním oddûlení 

novû vybudovanou tûlocviãnu a rekonstruovanou místnost pro ergoterapii.
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)

Novû vybudovaná tûlocviãna.

Zrekonstruovaná pracovna ergoterapie. 
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Boskovice a okolí

Ve stfiedu 30. listopadu zveme
v 19.00 do Zámeckého skleníku na
divadelní pfiedstavení Skofiápka
Divadla Ungelt. V komedii o neãeka-
ném pfiátelství a cestû ke svobodû
v reÏii Pavla Ondrucha se mÛÏeme
tû‰it na Alenu Mihulovou a Petru
Nesvaãilovou.
Vstupné: 390 Kã v pfiedprodeji.

V pátek 16. prosince zveme
v 19.00 do Sokolovny na Vánoãní
koncert Vlasty Redla - zpûváka, tex-
tafie, skladatele a multiinstrumentalis-

ty, kter˘ ve své tvorbû dokázal osobi-
tû skloubit rock, bigbít, folk a lido-
vou hudbu. Do Boskovic zavítá se
svou kapelou ve velké sestavû.
Vstupné: I. pofiadí 350 Kã, II. pofiadí
320 Kã, III. pofiadí 290Kã.

Vstupenky na v‰echny akce je moÏné
zakoupit nebo rezervovat na
www.kulturaboskovice.cz, nebo pfií-
mo v Mûstském informaãním stfie-
disku Boskovice, Masarykovo nám.
1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

Kdo pfiijel v sobotu 1. 10.
na Kofienec, mohl se zúãast-
nit hned dvou spoleãnû pofiá-
dan˘ch akcí v místní 
knihovnû. První z nich bylo
slavnostní otevfiení novû zre-
konstruovaného prostoru
knihovny, která díky své 
útulnosti a prostornosti je
místem vhodn˘m pro setká-
vání dûtí i dospûl˘ch. Tím
naplÀuje nové smûfiování
knihoven vníman˘ch dnes
spí‰e jako kulturní a komu-
nitní centra. Knihovnû pfii‰lo
popfiát mnoho spokojen˘ch ãtenáfiÛ, ta-
ké pan senátor Jozef Regec a paní
Helena Jalová, metodiãka regionálního
oddûlení MZK Blansko. Starosta obce
Miroslav Zemánek pfiivítal v‰echny
pfiítomné, které seznámil s prÛbûhem
rekonstrukce. Náklady na rekonstrukci
vãetnû vybavení ãinily 209 tis. Kã.
Dotaci 40 tis. Kã získala obec z PRV
Jihomoravského kraje na vybavení
knihovny a 20 tis. Kã z Ministerstva
kultury na nákup poãítaãové techniky
a 149 tis. Kã bylo hrazeno z rozpoãtu
obce. Poté podûkoval knihovnici paní
Hanû Matulové a jejím spolupracovní-
kÛm za úsilí a rychlost pfii realizaci
projektu.            

Na první akci navazoval program
pro velké i malé s názvem Jak se Ïilo
na Kofienci, jenÏ probûhl v rámci pro-
jektu „JiÏní Morava ãte”. Bûhem sobot-
ního odpoledne se mohli dûti i dospûlí
dozvûdût mnohé o zpracování lnu vãet-
nû ukázky pfiedení, zatanãit si lidov˘
tanec, zazpívat kofieneckou písniãku,
vyzkou‰et si své znalosti ménû zná-
m˘ch povûstí kraje a nakonec i projít
místním muzeem, kde byl pro v‰echny
zájemce pfiichystán historick˘ kvíz.  

Rekonstrukce knihovny i projekt
„JiÏní Morava ãte” probíhají za finanã-
ní podpory Jihomoravského kraje.  

Text: Hana Matulová
Foto: archiv OÚ Kofienec

Na Kofienci byla otevfiena novû
zrekonstruovaná knihovnaDne 13. fiíjna se v Kun‰tátû poÏár-

ní stanice HZS JMK profesionálních
hasiãÛ zapojila do celorepublikové
akce Hasiãi ãtou dûtem Hasiãské po-
hádky konané u pfiíleÏitosti meziná-
rodního dne omezení pfiírodních 
katastrof. Stejnû jako na ostatních ha-
siãsk˘ch stanicích HZS âR i zde
v Kun‰tátû se v 10 hod dûtem z lesní
‰kolky Jelínek dostalo pfiedãítání  po-
hádek s hasiãskou tématikou, jejíchÏ
autory jsou samotní hasiãi.

Pfied vlastním ãtením pohádek
se dûti seznámily s prací hasiãÛ,
s jejich technikou a se zájmem si

mnohé na vlastní kÛÏi vyzkou‰ely. 
Text: ppor. Ing. Roman Mû‰Èan, 

velitel stanice Kun‰tát
Foto: Jifií Nejedl˘, pfiíslu‰ník HZS

Hasiãi ãetli dûtem pohádky

Prodejci hlaste se na tel.: 724 189 101. 
Více na www.valchov.cz 

XIII. Adventní rukodûlná dílna 
a velk˘ jarmark fiemesel 

Nedûle 27. 11. 2016 
10 aÏ 17 hodin 
Sokolovna Valchov 
Vstup voln˘, moÏnost v˘roby 
nebo nákupu dáreãkÛ.
Adventní kavárna 
a hotová jídla po cel˘ den! 

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

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 7. 12.  2016 a 11. 1. 2017. 
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Oba vítûze spojuje kromû triumfu i stej-
n˘ roãník narození, letos oslavili sedmé
narozeniny. Zatímco Koláfi závodil v jeho
vûku odpovídající kategorii promesa (5-8
let), Sehnal si po svém loÀském vítûzství
v promese troufnul jiÏ mezi o dva roky
star‰í jezdce v kategorii poussin (9-10 let).
A tohoto rozhodnutí nemusí litovat.
Talentovan˘ závodník dokázal porazit své
soupefie ve v‰ech pûti soutûÏích seriálu.
„Trénujeme tfiikrát aÏ ãtyfiikrát t˘dnû pfie-
dev‰ím v na‰em trialparku na Sportovním
ostrovû, bûhem sezony k tomu pfiib˘vá
prakticky kaÏdou sobotu závod”, popisuje
pfiípravu trenér a otec mladého ‰ampiona
Jifií Sehnal star‰í. „Letos jsme se úãastnili
i nûkolika zahraniãních závodÛ
v Rakousku a na Slovensku, to Jirku taky
posunulo hodnû dopfiedu, stejnû jako sou-
pefiení se star‰ími kluky.” 

Cyklotrialové hry mládeÏe umoÏÀují
jezdcÛm ve vûku do ‰estnácti let pfiipravo-
vat se na soutûÏe v trialu pod mezinárodní
cyklistickou federací UCI. „Pravidla jsou
zde pfiísnûj‰í neÏ v biketrialu a je zde mno-
hem vût‰í konkurence, zejména v dospû-
l˘ch kategoriích. Pokud se chceme vrátit
do svûtové ‰piãky, musí se na‰i jezdci

s UCI trialem seznamovat v co nejmlad-
‰ím vûku”, pfiibliÏuje v˘znam ãeského
mládeÏnického seriálu trenér Sehnal.
Z klubu ÚAMK Biketrial Blansko se letos
do Her zapojilo ‰estnáct dûtí. 

Blanensk˘ oddíl bûhem své dvacetileté
historie vychoval fiadu ‰piãkov˘ch jezdcÛ.
Úspûchy sbírali v minulosti zejména v bi-
ketrialu, disciplínû patfiící pod federaci
BIU. V této disciplínû jiÏ nûkolik let kra-
luje âeské republice i svûtu dal‰í z jezdcÛ
klubu, Václav Koláfi – jmenovec v úvodu
zmínûného mladiãkého ‰ampiona.
Pûtadvacetilet˘ Koláfi získal v biketrialu
celkem devût titulÛ mistra svûta, z toho
poslední tfii v nejvy‰‰í kategorii elite.
SoubûÏnû s biketrialem se Václav Koláfi
vûnuje jiÏ osm let i UCI trialu (cyklotria-
lu), kde jeho nejvût‰ím úspûchem zatím
zÛstává ãtvrté místo z mistrovství svûta
2013 v Jihoafrické republice. Letos vyhrál
doma v kategorii elite 20” âesk˘ pohár
i Mistrovství âR, na mezinárodních závo-
dech pravidelnû konãil v semifinále.
Celkové v˘sledky seriálu jsou na:
www.listyregionu.cz

Text: Jifií Sehnal st.
Foto: archiv klubu Biketrial Blansko

Blanen‰tí 
cyklotrialisté vyhráli

seriál mládeÏe
Hned tfii jezdci blanenského klubu dosáhli na stupnû vítûzÛ v celkovém

pofiadí leto‰ního seriálu Cyklotrialov˘ch her mládeÏe. V nejmlad‰í katego-
rii promesa zvítûzil Václav Koláfi, mezi star‰ími poussiny suverénnû kralo-
val Jifií Sehnal. Bronzovou pozici obsadil ve stejné kategorii Radim Îenat˘.

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

PoÏadujeme:
• chuÈ pracovat
• nad‰ení
• maturitu
• auto

Nabízíme:
• práci v prosperující 

a stabilní ãeské firmû
• zajímav˘ v˘dûlek

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Tel.: 606 038 925

Mladé nadûje blanenského klubu (zleva) Jifií Sehnal, Radim Îenat˘, Václav Koláfi, Jan Sehnal.
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Masarykova stfiední ‰kola
Letovice pfiedstavila 

deváÈákÛm své obory

18. fiíjna 2016 se konal jiÏ 11. roã-
ník tematické soutûÏe Dfievo-materiál
budoucnosti. SoutûÏilo 105 ÏákÛ 
okolních základních ‰kol v 21 druÏ-
stvech. KaÏdoroãnû projekt pfiipravují
uãitelé a studenti dfievooborÛ. Cílem
projektu je podpofiit ekologické cítûní
mládeÏe a prezentovat na‰i jedinou
obnovitelnou surovinu – dfievní hmo-
tu. Projekt je koncipován jako zábav-
né soutûÏní dopoledne, kdy soutûÏící
druÏstva v t˘mu plní ãetné jednoduché
úkoly, které jim pfiipravují a zadávají
na‰i studenti – nábytkáfii a truhláfii.
Studenti rovnûÏ pfiidûlují body, vy-
hodnocují soutûÏ, vyfiizují cestovní
v˘lohy na‰ich hostÛ, zaji‰Èují svaãiny,
nápoje a vûnují se jako hostitelé i do-
provodu soutûÏících. 

Ve stejn˘ den probûhla v Masaryko-
vû stfiední ‰kole Letovice soutûÏ pod ná-
zvem UkáÏeme vám, co ve vás vûzí.
Tentokrát se pfiedstavili stavafii, elektrikáfii
a keramické obory. Îáci navrhovali most,
kter  ̆mûl unést co nejvût‰í zátûÏ, modelo-
vali z keramické hlíny, zapojovali elek-
trické obvody.

Aby to studentÛm stfiední ‰koly neby-
lo líto, pfiipravili jim uãitelé neménû pou-
tav˘ den. Konal se totiÏ Brann˘ závod ve
‰lépûjích rytífisk˘ch dovedností, kde ne-
chybûla lukostfielba, vzduchovky, zdra-
vovûda i orientace v terénu. Poãasí pfiíli‰
nepfiálo, ale studenti si uÏívali netradiãní
projektov˘ den. Po zku‰enosti je jasné,
Ïe si to musíme nûkdy zopakovat.

Text: Ing. Mária Ba‰ná
Foto: Ing. Marek Chládek

Zakonãení jachtafiské sezóny
Tfietí fiíjnovou sobotu se ve

svém areálu na bfiehu
Kfietínské pfiehrady se‰li jach-
tafii a surfafii. Plápolající oheÀ
a zvuãné tóny kytary podma-
lovávaly pfiíjemnou atmosfé-
ru veãera. U skvûlého jídla
a pití se dobfie vzpomínalo na
jachtafiské závody Finncup
a Srandaregatu, pofiádané od-
dílem a také na záÏitky ãlenÛ,
ktefií v leto‰ním roce brázdili
nejen Jadransk˘m mofiem, ale
i vodami tuzemsk˘mi. 

Probírali se i nejãerstvûj‰í
informace z právû probíhají-
cího 20. roãníku âeské ná-
mofiní rallye v Chorvatsku,
která se jede jako Mistrovství
âR One Design na lodích

FIRST 35 a ELAN 350, pofiádaná na‰imi ãleny
Pavlem a Tomá‰em Stejskalov˘mi (Více informa-
cí naleznete na www.ceskanamornirallye.cz).
OheÀ zahfiíval v‰echny pfiítomné do pozdních noã-
ních hodin, domÛ se nikomu nechtûlo…

Text: Ferdinand Ker‰ner, 
ãlen v˘boru jachetního oddílu TJ Sokola Letovice

Foto: Pavel Najvar

„V plném pracovním nasazení”.

více zpráv na
www.listyregionu.cz

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 27. 11.
na Masarykovû námûstí od 16:00.

20. âeská námofiní rallye 2016.
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V sobotu 22. fiíjna pfiijeli
dostavníkem na nádvofií pfied
Hudební scénou Mûstského 
divadla Brno postupnû Bolek
Polívka s rodinou, Alena
Antalová s manÏelem a nako-
nec hlavní pfiedstavitelé Li-
monádového Joa s reÏisérem
Petrem Gazdíkem. Byl to tri-
umfální návrat neohroÏeného
pistolníka, kter˘ s námi Ïije
neuvûfiiteln˘ch 66 let!

Není tfieba popisovat dûj, ten
znají celé dvû generace. Spí‰ nás
bude zajímat, kde se tento námût
vzal a kdo je autorem tak dlouho-
dobû oblíbeného díla. Je to Jifií
Brdeãka, rodák z Hranic na
Moravû, roãník 1917. Od mala mi-
loval film a sledoval v‰echno vãet-
nû kaãera Donalda, Mickey Mouse
nebo Pepka námofiníka. Na studi-
ích filozofie v Praze zaãal psát, 
mimo jiné, do Ahoje na sobotu.
Kolem roku 1940 dostal za úkol
psát na pokraãování nûco o pistol-
nících a Divokém západu. To
Brdeãka miloval, ãetl Rodokapsy
i kovbojky. Mûl rád volnost a svo-

bodu tûchto pfiíbûhÛ a rozhodl se
psát povídky na pokraãování
s hlavní postavou Limonádového
Joa. Ten si k v‰eobecnému pos-
mûchu u baru v saloonu porouãel
citronovou limonádu. Povídky
provázel Brdeãka vlastními kres-
bami a byl úspû‰n˘ tak, Ïe uÏ
v roce 1944 se ve Vûtrníku hraje
Limonádov˘ Joe, v hlavní roli se
ZdeÀkem ¤ehofiem, kter˘ pije
pouze limonádu. Brdeãka nelpûl
na jednom nemûnném textu, v ro-
ce 1946 vydal pfiepracovan˘ 
román, v nûmÏ Joe pije v˘hradnû
Cattlettovu limonádu.

Je tu rok 1955 a dal‰í Joe, 
tentokrát v Divadle estrády a sati-
ry(ABC). Pfiepracování je kabaret-
nû muzikálové, hlavní roli vytvofiil
Rudolf Cortéz a pistolník Joe pije
opût pouze limonádu. Zde zaãala
spolupráce s Oldfiichem Lipsk˘m,
kter˘ hru reÏíroval. Hra mûla 
úspûch, 450 repríz a dvojice se roz-
hodla pro filmové zpracování.
Herecké obsazení bylo excelentní -
Karel Fiala, Milo‰ Kopeck˘, Kvûta
Fialová, Waldemar Matu‰ka, Olinka
Schoberová, Josef Hlinomaz i Vla-

dimír Men‰ík. Film pfiispûl k velké
popularitû a právû zde si Joe popr-
vé objednává slavnou kolaloku.
Na v˘ãtu lihuprost˘ch tekutin je
vidût, kolik verzí tohoto pfiíbûhu 
existuje - nejménû ãtyfiicet! Dal‰í
pfiibyla v Brnû pod vedením reÏi-
séra Petra Gazdíka. Je neobyãejnû
pÛsobivá, sviÏná a akãní po celou
dobu pfiedstavení. Maximálnû 
vyuÏívá nejmodernûj‰í techniku
muzikálové scény, Ïivou hudbu,
doplnûny jsou dal‰í texty písní. Pan
Brdeãka by byl urãitû spokojen.

V hlavní roli se stfiídají Luká‰
Janota a Kristian Pekar. Winnifred
ztvárÀují Sára Milfajtová a Ivana
Odehnalová. Tornádo Lou Jana
Musilová a Ivana VaÀková.
Chlípného Horáce Jan Apolenáfi,
Alan Novotn˘ nebo Viktor Skála.

Vedení divadla se rozhodlo za-
vést na muzikálové scénû souvislé
bloky pfiedstavení, kdy se nemusí
scéna mûnit na dal‰í pfiedstavení. Je
to úsporné a efektivní. Musíme si
ale hlídat, kdy je derniéra, aby nám
pfiedstavení neuteklo.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: Jef Kratochvil

Limonádov˘ Joe pronikl do Brna

Winnifred (Sára Milfajtová), Limonádov˘ Joe (Kristian
Pekar) a Tornádo Lou (Ivana VaÀková). 
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Mimo jiné stra‰idelné nástrahy nechybûli ani ãerti. 

Leto‰ní, jiÏ 36. roãník tradiã-
ního blanenského Pochodu
podzimním lesem probûhl ten-
tokrát netradiãnû poslední fiíj-
novou sobotu. Aãkoli bylo ráno
spí‰e po‰mourné, v prÛbûhu
dne se vyãasilo a na trasu vyra-
zilo nûkolik set úãastníkÛ.
Déletrvající denní svûtlo jim 
umoÏnilo vychutnat si pestroba-
revné zbarvení stromÛ, u tûch
men‰ích pak pomáhalo pfiekonat
obavy a strach ze setkání se
stra‰idly a pohádkov˘mi bytost-
mi, které se po trase potulovaly.

Atmosféru kouzelného lesa po-
máhaly dotváfiet oblíbené atrak-
ce – mezi kmeny usoukal svou
síÈ obrovsk˘ pavouk, ãerti vafiili
cosi nevábného v Ïelezném kot-
li, nad hlavami pochodníkÛ se
houpal odsouzen˘ provinilec.
Vítané zastavení pfiedstavovala
perníková chaloupka s lákavou
nabídkou perníkÛ pro unavené
poutníky. Stejnû jako v posled-
ních nûkolika letech konãil cel˘
pochod v Horní Lhotû v hostin-
ci U Ka‰tánka, kde si úãastníci
mohli opéct ‰pekáãek nebo za-

koupit nûco osvûÏujícího k pití.
Ne vÏdy se podafií Pochod pod-
zimním lesem uspofiádat pfiesnû
podle pfiedstav organizátorÛ, ne
vÏdy se beze zbytku vyplní oãe-
kávání  náv‰tûvníkÛ, pfiesto lze
leto‰ní roãník dle ohlasÛ pova-
Ïovat za úspû‰n˘. Za pofiadatele
by KâT, odbor Blansko rád
touto cestou podûkoval v‰em 
úãastníkÛm za ochotu vyrazit
na noãní procházku, trvalou pfií-
zeÀ a podporu celé akce.

Text: Ondfiej Bláha
Foto: Ladislav Kunc

Vydafiená akce pro dûti i dospûlé
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Ivo Koblasa.

Ivo, jaká byla cesta do Ria?
Paralympiáda oficiálnû trvala od 6.

9. do 18. 9. 2016. V‰ichni sportovci
vãetnû sv˘ch doprovodÛ ale pfiijíÏdû-
li v pfiedstihu, kvÛli aklimatizaci, tré-
ninkÛm apod. A ãeské v˘pravû se to
opravdu vyplatilo. Odlétali jsme jako
79ãlenn˘ t˘m z Prahy 1. záfií vládním
speciálem Airbus A-319, kter˘ bûÏnû
pouÏívají poslanci. Byl luxusnû 
vybaven˘, cesta byla víc neÏ pfiíjem-
ná. Ov‰em jen do doby, kdy jsme mû-
li plánované mezipfiistání na
Kapverdách na ostrovû Sal. Zde pfii
pfiistávacím manévru vletûl do pfiistá-
vací klapky pták a udûlal v ní dvace-
ticentimetrovou díru. Letadlo dál 
letût nemohlo. V‰ichni jsme byli od-
vezeni do hotelového komplexu
Santa Maria, kde jsme byli nuceni
strávit dva dny, neÏ z Prahy pfiilétlo
dal‰í, tentokrát prezidentské letadlo.
V rámci tréninku jsme hráli vodní
pólo, beach volejbal, relaxovali jsme
a ãekali. Prezidentské letadlo nás
v‰echny ale najednou nenaloÏilo,
takÏe já jsem ãekal, aÏ se z Ria vráti-
lo a letûl jsem se zbytkem v˘pravy aÏ
dal‰í den. TakÏe do Ria jsme pfiijeli
o tfii dny pozdûji, neÏ jsme mûli…
PÛvodnû jsme mûli letût 13 hodin
i s mezipfiistáním.

No, se zpoÏdûním, ale na místû.
Jaká byla olympijská vesniãka?

Vesniãka jako taková byla hlídaná
armádou, a neÏ jsme se do ní dostali,
ãekaly nás velmi dÛsledné kontroly.
Vlastnû stejné, jako na leti‰ti. KaÏd˘
dostal na krk akreditaci – zde byla
fotka, ãárov˘ kód a pfiesnû urãené,
kam vlastník akreditace má vstup.
Vojáci byli po celou dobu paralympi-
ády velmi pfiátel‰tí, tím úplnû odbou-
rali poãáteãní nejistotu a snad i
tro‰ku strach z útokÛ. Byli jsme tam
jako jedna velká rodina. Vesniãka
mûla dvojí oplocení, tzv. „mezi plo-

ty” – to byla mezinárodní zóna. Zde
bylo moÏné pfiijímat náv‰tûvy, které
se sem dostaly jen na povolení, a to
v dobû od 9 do 21 hodin. Náv‰tûvy se
nedostaly do vesniãky na hotelové
domy. V mezinárodní zónû bylo ale
dostatek obchÛdkÛ, byl zde napfiíklad
McDonald‘s, kde jsme mûli v‰e zdar-
ma, byla tady po‰ta, banka…

Co ubytování?
Já jsem bydlel se sv˘m doprovo-

dem (s tátou) ve vy‰‰ím patfie hotelo-
vého komplexu, takÏe my jsme byli
v pohodû aÏ na nûjaké drobné
technické závady – jako Ïe tfieba ne-
drÏelo prk˘nko na WC. Vím, Ïe ve
spodních patrech jim protékal odpad,
ale to nebyl problém ná‰, my byli na-
hofie. Úklid na pokojích byl zaji‰tûn
centrálnû. Zde to také nebylo úplnû
stoprocentní, úklid zaji‰Èovali sociál-
nû nejslab‰í obyvatelé Ria, lidé z nej-
chud‰ích ãtvrtí. Olympijsk˘ v˘bor to
pfii pfiípravû pojal asi jako ‰anci na
v˘dûlek pro tyto lidi. Ov‰em nûkte-
r˘m v˘pravám, a to hlavnû holkám,
se ztrácely vûci, triãka, mikiny a dal-
‰í. MoÏná proto, Ïe uklízeãky byly
pfieváÏnû Ïeny a chtûly „nûjakou tro-
fej”.  Mnû ani taÈkovi se nic neztrati-
lo. Ale i uklízeãi byli velmi pfiíjemní
a pfiátel‰tí kdyÏ jsem s nimi pfii‰el do
kontaktu. 

Ivo, jaká byla strava a co ti nejvíc
chutnalo?

No, pfiedstavte si obrovskej na-
fouknutej stan, kam se vleze tisíc li-
dí… tak to asi vypadalo. V‰echno
bylo formou samoobsluhy nebo 
bufetu, mohli jsme tam chodit 24 ho-
din dennû, mûli otevfieno non-stop
a pofiád tam bylo nûco nachystané
k snûdku… takÏe hlady jsem netrpûl.
Co se t˘ká kuchynû, bylo tam asi
v‰echno. Mû zaujalo to, Ïe tam mûli
pfiíbory i ãínské hÛlky, prostû aby se

v‰ichni najedli a bylo jim tam dobfie.
V‰iml jsem si i rÛzné kultury stolo-
vání, tfieba asij‰tí sportovci, ti si potr-
pûli na slu‰nost a ãistotu stolování.
Nûktefií mûli nepofiádek na stole, nûk-
tefií si nabrali hromady jídla, které
potom nesnûdli a vyhodili je. Já jsem
si dával nejvíc lososa, tuÀáka, kufiecí
maso, tûstoviny a pizzu. Pizza ta mi
tam chutnala nejvíc. Na snídani mám
rád buchty, jogurt, to tam v‰echno
bylo, takÏe jsem byl spokojen˘.
Jenom jsme nejedli syrovou zeleni-
nu, protoÏe lékafii fie‰ili hodnû stfiev-
ních a Ïaludeãních potíÏí závodníkÛ
i doprovodÛ. Zeleninu jsem jedl 
jenom tepelnû upravenou a nic nám
nebylo, bez potíÏí. Jo, a v˘borné 
bylo ovoce, hlavnû zdej‰í ananas
a meloun. Prostû celkovû ovoce tam
mûlo úplnû jinou chuÈ neÏ u nás, sla-
ìouãké, plné sluníãka…

A co pravá brazilská káva, byla
tam?

Na v˘bornou kávu jsme chodili do
mezinárodní zóny (mezi ploty) do
jedné banky, tam podávali zdarma 
opravdu v˘bornou brazilskou kávu.
U nás v jídelnû mûli presso, kapuãí-
no, laté, ale pravou brazilskou ne. 

Ivo, kde jste trénovali?
No, my cyklisti jsme trénovali sa-

mozfiejmû na kole a to pfiímo v centru
Ria, v bûÏné dopravû, ve smogu, v do-
pravní ‰piãce. Tréninky s námi na ko-
le absolvoval ná‰ trenér Viktor
Zapletal, kter˘ s námi závodníky 
drÏel tempo. PfiejíÏdûli jsme pfies chu-
dinské ãtvrti, kde nám bylo doporuãe-
né z bezpeãnostních dÛvodÛ 
nezastavovat. Pfiejezd pfies bohaté
ãtvrti byl v pohodû. V Riu bylo po do-
bu olympiády vládou stanové pfiímûfií,
jinak zde fiádí války gangÛ. Sly‰el
jsem, Ïe 18 mrtv˘ch dennû je normál-
ní prÛmûr. Poslední dny paralympiády
uÏ byly nûjaké nepokoje, ale nás se to

nedotklo. âeská v˘prava mûla s sebou
bezpeãnostního experta, kter˘ koordi-
noval mezi paralympijsk˘m v˘borem
a v˘pravou akce, tj. pfiejezdy mûstem
na start apod., aby nedo‰lo k ohroÏení
sportovcÛ.

Má‰ nûjakou ‰patnou vzpomínku?
âtvrt˘ den pobytu u nás na pokoji

ve 21:15 veãer zazvonili tfii osoby
v obleãení dobrovolníkÛ. TaÈka mys-
lel, Ïe je to kontrola na úklid, ti také
chodili, kontrolovali, jestli nám ukli-
dili dobfie. Zrovna mû masíroval.
Nakonec to byla pfiepadová antido-
pingová kontrola. Kontrolofii byli 
povoláni z celého svûta, ná‰ komisafi
byl Australan, zásadov˘ ãlovûk.
Musel jsem podstoupit dva odbûry
moãe, první byl hodnû nafiedûn˘,
protoÏe jsem hodnû pil. Kontrola
probíhá pro ãlovûka v degradujícím
prostfiedí, ale je to potfieba, aby v‰e
bylo prÛkazné a nikdo nemohl ‰idit.
Kontrolovan˘ závodník se musí vy-
svléknout do naha v místnosti plné zr-
cadel a antidopingov˘ komisafi je tam
celou dobu s ním. Zde se provádí odbûr
moãi, kontrolor je celou dobu s kontro-
lovan˘m závodníkem. Pak se ãeká na
v˘sledky. Moje byly samozfiejmû ne-
gativní. Já jsem se dostal do postele 
nûkdy kolem pÛl druhé ráno. Na‰tûstí
jsem druh˘ den nestartoval, takÏe jsem
nebyl v nev˘hodû z nevyspání.

A nûco, co tû pfiekvapilo?
14. záfií jsem startoval na silniãní

ãasovku, kde jsem skonãil na 5. mís-
tû. Na místo nás pfiepravoval autobus,
kter˘ bûhem cesty nesmûl zastavit –
z bezpeãnostních dÛvodÛ. Cesta na
start trvala zhruba tfii ãtvrtû hodiny,
start byl u mofie. Zde jsme zjistili, Ïe
v bezprostfiední blízkosti startu, cca
40 metrÛ daleko, je za pÛlmetrov˘m
plotem pût, ‰est velk˘ch krokod˘lÛ.

Pokraãování textu na stranû 11

Ivo Koblasa o Paralympiádû v Riu 2016
Rio de Janero uÏ si Ïije uÏ sv˘m obvykl˘m Ïivotem, leto‰ní olympiáda i paralympiáda jsou jiÏ minulostí. Listy regionÛ jsou jiÏ roky mediálním

partnerem cyklistického závodníka Ivo Koblasy (23 let), kter˘ byl ãlenem ãeské paralympijské v˘pravy do Ria. Jedno fiíjnové sychravé ráno jsem nav-
‰tívila Iva doma, v âerné Hofie a nad ‰álkem v˘borné kávy jsme se ve vzpomínkách vrátili zpût, do Ria. 

Pfied startem závodu na 1000 metrÛ na dráze s trenérem Viktorem Zapletalem.
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Pokraãování textu ze strany 10

Ti se zde normálnû pohybovali, Ïi-
ví se vytékajícím odpadem z rÛzn˘ch
ãtvrtí Ria. Odpad sem pfiitéká asi tfií-
metrov˘m korytem, které je pfies celé
Rio. Nejsou zde zfiízené ãistiãky, v‰e
teãe do mofie.  

Ivo, mÛÏe‰ na‰im ãtenáfiÛm pfii-
blíÏit své starty v Riu? 

Tak chtûl bych fiíct, Ïe zaãátek
a konec paralympijsk˘ch her byl vel-
kolep˘. Byl na stadionu Maracana,
nejvût‰ím sportovním stadionu na
svûtû. Jak zaãátek, tak konec her hlí-

dal velk˘ konvoj vojákÛ. Jinak moje
starty probíhaly rÛznû v Riu. Celkem
jsem startoval do 5závodÛ, z toho tfii
byly na dráze a dva na silnici. Na
dráze jsem startoval 9. 9. na stíhacím
závodû na 3 km, zde jsem skonãil na
6. místû. Pak 10. 9., to byl závod na
1 km, zde jsem byl na 8. místû. 11. 9.
byl t˘mov˘ závod tfiíãlenn˘ch druÏ-
stev. Zde jsme obsadili 5. místo.
Silniãní ãasovku jsem jel 14. 9., 
umístûní -  5. místo a silniãní závod
16. 9., zde jsem byl 8. Tento závod
sluãoval tfii kategorie. Z dÛvodu sta-
novení maximálního poãtu medailí

dochází ke sluãování kategorií v
nûkter˘ch sportech, coÏ se dot˘ká
cyklistiky. Je to vyvolané snahou za-
integrování mentálnû postiÏen˘ch
sportovcÛ do atletiky.  

Ivo, dûkuji za zajímav˘ rozhovor
a pfieji ti hlavnû zdraví, mnoho úspû‰-
n˘ch startÛ a budu ráda, kdyÏ nám 
poskytne‰ rozhovor i po Tokiu 2020.

Renata Kuncová Polická.

Ivo je ve svûtovém rankingu
(mezinárodní bodování cyklistÛ –
pozn. redakce) za rok 2016 na 2.
místû. V Riu Ivo zabodoval, stal
se ze v‰ech cyklistÛ a cyklistek
na paralympiádû ve své katego-
rii nejúspû‰nûj‰ím. 

Foto: archiv Iva Koblasy

ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ - AKCE
PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

Ivo Koblasa 
o Paralympiádû v Riu najdete 

také na 
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➨ Prodám dûtskou ãtyfikolku 
na elektrick˘ pohon, pro 4-9let, gumová kola,
dvû rychlosti, svûtlo, kotouãové brzdy, indikace
baterie, v perfektním stavu. Tel.: 603 929 928. 
➨ Prodám elektrickou botu pro ohfiev nohou,
nová, nepouÏitá, uvnitfi s beránkem. Cena 450
Kã. Pfiímotop – stojanov˘, pfienosn˘, niÏ‰í, vy‰-
‰í v˘kon. Cena 350 Kã. Elektrick˘ dvoukolov˘
rychlovafiiã, cena 300 Kã. Tel.: 721 426 284.
➨ Prodám jablka Rubín a Melróze 
bez chem. o‰etfiení a loupané ofiechy – levnû.
Tel.: 728 960 217 – veãer.
➨ Prodám lyÏe ATOMIC C-9 Carving, 
sjezdové vynikající kvality, délka 170 cm,
málo jeté a 2 sady holí ATOMIC, dále pfiezká-
ãe DALBELLO velikost 9-10, v‰e za 5 000 Kã
nebo jednotlivû ze zdravotních dÛvodÛ. Tel.:
773 228 170. 
➨ Prodám soupravu lyÏafiskou 
- kalhoty s laclem a bunda zn. CARBON de lu-
xe, ãerveno-ãerná pro muÏe v˘‰ky 175- 185
cm, levnû, za 3 500 Kã (pÛvodnû 15 tis.). Tel.:
773 228 170. 
➨ Prodám úplnû nové stylové pánské hodinky
„Daniel Hechter” nepouÏité. Cena pouze 199
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám krásná velká ‰Èavnatá jablka, 
z domácího sadu. Jsou bez postfiiku a trvanlivá.
Po domluvû cca 20 kg a více pfiivezu. Tel: 603
945 673. 
➨ Prodám p‰enici, cena 400 Kã/q,
dovoz kolem Boskovic moÏn˘. Tel.: 724 365 446. 
➨ Prodám drátûné sklo 78 x 108 cm, 
v rámech z L 20/20, vhodné na balkon, plot, skle-
ník… Za symbolickou cenu. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám 2 nepouÏité nové pro‰ívané deky. 
NáplÀ duté vlákno, âR. Cena za obû 800 Kã.
Tel.: 737 711 245 – odpoledne. 
➨ Prodám nové dívãí neno‰ené triãka 
a legíny zn. Lupilu, vel. 110 – 116 s 20% sle-
vou. Tel.: 737 711 245 – odpoledne. 
➨ Prodám p‰enici 400 Kã/q, Boskovice 
a okolí. Tel.: 728 034 249.  
➨ Prodám 2 star‰í válendy 
a konferenãní stolek – v‰e i jednotlivû. Prosím
SMS na 792 259 250, ozvu se.
➨ Prodám zahradu Blansko 
- Baãina 400 m2, s podsklepenou chatkou
16m2,  chem. WC, El 220/380W, pfiístup jen
pû‰ky, RK nevolat, tel.: 737 889 636. 
➨ Prodám ‰piãkov˘, nov˘ BLU RAY pfiehrávaã
PHILIPS Fidelio, v záruãní dobû. Jde o v˘robek
vy‰‰í tfiídy, spec. obvody pro vylep‰ení obrazu
v HD, pfiehrává v‰echny nosiãe, WIFI pfiipojení
k internetu atd. PÛvodní cena 14 990 Kã, nyní
pouze 5 900 Kã. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Chcete vymûnit Va‰e star‰í auto 
za novûj‰í? Volejte 775 731 779 - v‰e potfiebné
zafiídím za Vás. 
➨ Pronajmu v RD v Blansku  vût‰í pokoj 
pro 1-2 osoby. V domû v‰e k dispozici, kontakt:
e-mail: abckiosk@seznam.cz.

NABÍZÍM

➨ Kdo daruje za odvoz 
ãi za symbolickou cenu zachoval˘ dílensk˘
ponk nebo stÛl s pevnou ocelovou konstrukcí
a masivní deskou - do garáÏe na drobné pfiíle-
Ïitostné opravy?  Tel.: 602 283 832.
➨ Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku 
bez RK. Tel.: 721 833 167.
➨ V âerné Hofie a okolí (cca do 10-15 km) 
hledám garáÏ nebo jin˘ kryt˘ prostor (místo
v hale, stodole apod.) pro pfiezimování sezón-
nû uÏívaného vozidla VW Transporter T3.
Vnûj‰í rozmûry auta jsou délka 4,6m, ‰ífika
1,9m a v˘‰ka 2,1m. Prosím nabídnûte.
Dûkuji. E-mail: tomas.strnad@hotmail.com,
736 539 155. 
➨ Hledám dlouh. pronájem pro 1 osobu.
Lokalita - okr. Blansko, Brno. Ne pfiízemí a prv-
ní patro. Ideálnû s balkonem, lodÏií nebo tera-
sou. Nezafiízen˘, do 7 000 Kã vãetnû poplatkÛ.
Dûkuji, tel.: 722 042 026.

HLEDÁM

➨ MuÏ 65/170 rozveden˘, hledá Ïenu 
podobného osudu. Blansko a okolí. Dvûma je
líp, neÏ jednomu. Tel.: 733 282 027. 
➨ 70letá Ïena hledá pfiítele. 
Zn.: „Jen váÏnû". Tel.: 737 808 278. 
➨ 39let˘ muÏ hledá 30 – 37-letou ‰tíhlou Ïenu 
nekufiaãku na váÏn˘ vztah pln˘ lásky, nûhy, dÛvû-
ry. Zn.: „Îít jeden pro druhého”. Tel.: 605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chatu nebo zahradu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím byt v Blansku. Ne od RK. 
Tel.: 720 423 567.
➨ Koupíme domek v Blansku nebo okolí 
do 20 km. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím moto ãeskoslovenské v˘roby: 
Stadion – Jawetta –Pafiez – Pion˘r – Jawa – CZ,
… atd, v pÛvodním nálezovém stavu: koroze,
nekompletní, popfiípadû pouze díly k tûmto mo-
tocyklÛm. Dûkuji za nabídku, tel.: 722 491 746. 
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
i k rekonstrukci. Platím hotovû, v‰e vyfiídím.
Tel.: 604 235 530. 
➨ Koupím men‰í rodinn˘ domek, 
max. 3+1 se zahradou. Tel.: 704 206 035.

KOUPÍM

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326
Tel.: 516 412 635, atomo@atomo.cz

hledáme
Dûlníka kovov˘roby 

Pfiíprava dílÛ, 
obsluha v˘r. zafiízení, 

2 smûny. Nástup: 18 000 Kã. 

Spoleãnost 
BERYL BK, s.r.o.

nabízí práci v nové v˘robní hale
v âerné Hofie. 

Jedná se lehãí zámeãnické práce
pfii zpracování nerezov˘ch trubek

a profilÛ 
jednosmûnn˘ provoz, moÏno

zkrácen˘ pracovní úvazek 
ãi brigáda.   

BliÏ‰í informace 
e-mail: info@beryl.cz, 

tel.: 733 531 651 

Prodej vánoãních stromkÛ 
od 12. 12. 2016.

Prodej ryb od 19. 12. 2016.
VLADÍK, D¤EVOV¯ROBA

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Tel.: 516 432 791

Po – Ne  8 – 18 hod. 

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Slavnostní roláda z kachny
nebo kufiete

Konec roku pfiiná‰í spoustu slavnostních chvil pro oslavy
a rÛzná posezení (tfieba Silvestr). Pro tyto slavnostní chvíle
nabízím vlastní recept na jednoduchou gastronomickou po-
choutku. Recept na roládu se sekanou, s rÛzn˘mi chuÈov˘mi
a ozdobn˘mi vloÏkami, kter˘ zvládne kaÏd˘ prÛmûrn˘ kuchafi,
lze nakomponovat jako roládu z kachny, kufiete (ale i hovûzí-
ho nebo vepfiového masa). Za studena potom tento v˘robek
studené kuchynû, kter˘ stojí v gastronomii o tfiídu v˘‰ neÏ rÛz-
né druhy sekané, podáváme vyskládané na pûkném podno-
su, o‰etfiené na povrchu Ïelatinou-krásnû se leskne.

Vykostûní kachny a kufiete - odfiízneme biskupa a kfiídla za
prvním kloubem. ObfieÏeme pod posledním kloubem nohy
a kfiídla (lépe se nám svleãou z kosti). KÛÏi rozfiízneme na
hfibetu a po kostfie odfiezáváme maso smûrem k prsní kosti,
totéÏ na nohách a kfiídlech. Dbáme, aby kÛÏe zÛstala celá.
Vznikl˘ plát masa na kÛÏi rozloÏíme na desku a noÏem sefie-
záváme maso tam, kde je vysoká vrstva a klademe ho tam,
kde je ho málo nebo vÛbec  Ïádné. Na závûr v‰e dÛkladnû
propojíme paliãkou na maso.
Ingredience:

Postup:
Pfiipravíme si plát masa, nasolíme (sÛl 4/5, rychlosÛl 1/5), opepfiíme a naãesne-
kujeme, zarolujeme bez nádivky a zabalíme do potravináfiské fólie, dáme do
chladniãky na 48 hodin proleÏet. Pfiipravíme si sekanou na vnitfiek rolády, osolí-
me, okofieníme dle vlastní chuti, dáme také na 48 hodin do chladniãky proleÏet.
Na velk˘ plát alobalu jemnû potfien˘ olejem si rozloÏíme plát masa, doprostfied
naneseme sekanou (nádivku), do sekané vtlaãíme vloÏku a celé zarolujeme tak,
aby roláda mûla v prÛmûru cca 8 cm, konce zakroutíme. Dobré je, kdyÏ máme
dokola dvû aÏ tfii vrstvy alobalu, takto se nám nerozmotá pfii peãení. Peãeme na
plechu s 1 cm vody pozvolna na 160 – 170 °C 120 minut. Upeãené dáme vy-
chladit na rovnou podloÏku, krájíme aÏ druh˘ den, vyskládáme na podnos nebo
talífi, potfieme Ïelatinou a znovu dáme na 5 minut do chladna, podáváme. 

Plát masa (kufie, kachna), nádivka (fiádnû okofienûná sekaná), sÛl, kofiení, ãesnek,
olej, alobal, plech na buchty, potravináfiská fólie, Ïelatina, pírko. VloÏky (nûkolik
moÏn˘ch variant) - pepfi zelen˘ nebo ãerven˘ sterilovan˘, sádlo vepfiové na kos-
teãky 1x1 cm, uvafien˘ oloupan˘ vepfiov˘ jazyk, uvafiená mrkev, párek dietní nebo
frankfurtsk˘, kapie nakrájená na kousky 0,5 cm, Ïampióny sterilované malé, pap-
rika mletá sladká i pálivá, ‰penát spafiené listy.

Tak je‰tû hodnû zdraví a ‰tûstí do nového roku 2017, 
ale hlavnû dobrou chuÈ pfieje Oldìas.

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛ-
chodce. MS-Renova 604 150 378.

VZPOMÍNKA
Odešla....

jediná na světě, jež nikdy nezradí,
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka

to byla nejdražší, to byla maminka.
J. Seifert

Dne 2. listopadu 2016 uplynul  rok, kdy nás  navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, 

paní ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ z Benešova.

Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.
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Na zaãátku léta tohoto roku byla vystavená v brnûnském Anthroposu busta s podobiznou
„Princezny z B˘ãí skály u Adamova, tzv. Wankelovy princezny”. 

Lebka a pravdûpodobná podoba 
„princezny”.

Lebka „princezny”. Foto: Jan Cága 

Tato busta s podobou asi tfiicetileté
Ïeny je dílem antropoloÏky Evy
Vaníãkové, která z lebky nalezené
v roce 1872 otcem moravské archeo-
logie Jindfiichem Wankelem, napfied
udûlala vûrnou kopii, na kterou se
vrstvily umûlé tkánû na místa, která
formují základní podobu tváfie. Toto
se stalo základem pro sochafie
Ondfieje Bílka. Ten vyrobil bustu bar-
vy slonové kosti, a tak mÛÏeme 
nahlédnout do tváfie v˘znamné osob-
nosti Ïijící pfied 2 500 lety. Pro 
náv‰tûvníky Anthroposu je to urãitû
nûco nového a atraktivního, vidût po-
dobu takto, „v reálu”. Víme, Ïe mûla
drobné poranûní na hlavû, coÏ ale
z ãásti zakr˘valy vlasy. Co nevíme, je
barva oãí a barva vlasÛ. Nicménû
podle Petra Kostrhuna, kter˘ mi po-
skytl svÛj ãas a v‰e mi odvyprávûl,
byla ve star‰í dobû Ïelezné populace
západní a stfiedoevropská. Sídlili zde
pfiedkové KeltÛ a mÛÏeme pfiedpo-
kládat, Ïe Ïena proto mohla mít 
napfiíklad hnûdé vlasy a hnûdû nebo
zelené oãi.  Celá rekonstrukce trvala
pfiibliÏnû tfii mûsíce. 

Na moji otázku, proã zrovna rekon-
strukce lebky „Wankelovy princez-
ny” mi pan Petr Kostrhun, vedoucí
Centra kulturní antropologie sídlící
v Pavilonu Anthroposu, sdûlil, Ïe ná-
lez Jindfiicha Wankela v roce 1872
v B˘ãí skále byl jedineãn˘ a nejvût‰í
v Evropû. UÏ samotn˘ název B˘ãí
skála vyvolává pfiedstavu ãehosi dáv-
ného, tajemného a honosného.
MnoÏstvím a sloÏením nalezeného
bohatství, aÈ uÏ to bylo velké mnoÏ-
ství zlata, nebo jantar, kter˘ byl v
dobû hal‰tatské (700 - 500 l. pfi.n.l.)

Závûrem slovo Petra Kostruhuna,
vedoucího Centra kulturní antropolo-
gie sídlící v Pavilonu Anthroposu
v Brnû: „Chtûl bych v‰echny ãtenáfie
ListÛ regionÛ pozvat na zaãátku pro-
since k nám, do Brna do Anthroposu
na v˘stavu „Vítejte u neandrtálcÛ”.
Zku‰enosti s rekonstrukcí lebky
„Princezny z B˘ãí skály” nám 
poskytly moÏnost pfiipravit pro vás,
náv‰tûvníky neandrtálce v Ïivotní 
velikosti v takové podobû, kterou 
neuvidíte v Ïádném ãeském muzeu.
TakÏe, chcete vidût, jak vypadali pra-
vûcí lidé? Pfiijeìte se na to podívat.
Více informací na www.mzm.cz.”

Text a foto: Renata Kuncová Polická

velmi cenûn˘m artiklem, Ïádn˘ jin˘
nález na na‰em území toto nepfieko-
nal. S nejvût‰í pravdûpodobností ‰lo
o v˘znamné kultovní místo, kde ved-
le mnoÏství velmi cenn˘ch vûcí bylo 
obûtováno i 40 lidí. Ve své dobû ne-
mûl Jinfiich Wankel k dispozici tako-
vou techniku, jaká je dnes, a proto se
podle nalezen˘ch lebek domníval, Ïe
jde v˘hradnû o Ïeny. Jak bylo ale mo-
derními antropologick˘mi metodami
zji‰tûno, ne‰lo v˘hradnû o Ïeny, ale
i o mladé muÏe a dûti. Také se v du-
chu romantizmu domníval, Ïe objevil
pohfieb velmoÏe, jemuÏ byli tito lidé
obûtováni. U lebky „Wankelovy prin-
cezny” byly nalezeny honosné zlaté
‰perky, mimo jiné pod lebkou velké
kruhové zlaté, tepané náu‰nice/záu‰-

nice. Ze zaãátku vzhledem k velikos-
ti se vûdci domnívali, Ïe jde o ãelen-
ku. Podle nálezÛ u lebky „Wankelovy
princezny” je pravdûpodobné, Ïe ‰lo
o osobu blízkou velmoÏi, protoÏe zla-
tem se zdobili jen ti, ktefií mûli vyso-
ké spoleãenské postavení. Mohla to
b˘t tedy knûÏka nebo manÏelka vel-
moÏe, která byla obûtována pfii 
pohfiebním rituálu spoleãnû s ostatní-
mi. Pohfieb hal‰tatského velmoÏe 
namaloval v roce 1946 Zdenûk
Burian. Originál vlastní Absolonova
rodina v USA, Moravské zemské mu-
zeum má k dispozici pouze fotokopii
známého obrazu. 

Jindfiich Wankel chtûl 11 rokÛ po
nálezu poklad prodat, ale bohuÏel,
tehdej‰í Národní muzeum v Praze,
ani Franti‰kovo muzeum (dne‰ní
Moravské zemské muzeum Brno) ne-
mûli zájem. Wankel tedy v‰e prodal
do Vídnû do Pfiírodovûdeckého mu-
zea a to za cenu tehdej‰ích 20 000 zla-
t˘ch. Neprodal ale tfii vûci, a to:
Lebku „Wankelovy princezny”, dut˘,
kovov˘ prsten a lebku jeskynního
medvûda. Tyto tfii pfiedmûty dnes
vlastní jako pozÛstalost Karla
Absolona (vnuka Jindfiich Wankela)
Moravské zemské muzeum v Brnû. 

Rekonstrukce lebky byla jedním
z impulzÛ k napsání nové monografie
o B˘ãí skále. Publikace nese název
Jeskynû B˘ãí skála ve sv˘ch dûjích
a pradûjích a podíleli se na ní archeo-
logové Martin Oliva, Martin Golec,
Petr Kostrhun a kartograf Radim
Kratochvíl. V publikaci jsou nové po-
znatky, fenomén B˘ãí skály je zde 
popsán z archeologického, antropolo-
gického a historického kontextu. 

Princezna z B˘ãí skály u Adamova 
a pozvání do Anthroposu
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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

Pane Vrbo, co tvofií hlavní ãinnost
Cergomontu?

Tfii pilífie na‰í ãinnosti tvofií 
energetické stavby, technická zafií-
zení budov a revitalizace objektÛ.
Realizujeme stavby, které zaji‰Èují
niÏ‰í energetickou nároãnost budov
a technick˘ch provozÛ a zvy‰ují 
uÏivatelsk˘ komfort.

MÛÏete uvést nûjak˘ pfiíklad?
Z rozsáhlej‰ích akcí je to aktuálnû

napfiíklad rekonstrukce horkovodní
kotelny na mezinárodním leti‰ti V.
Havla v Praze v hodnotû 35 mil. Kã,
nebo instalace soustavy tepeln˘ch
ãerpadel zemû-voda s 32 vrty o cel-
kové hloubce témûfi 4 km na Vysoké
‰kole ekonomické v Praze (alma ma-
ter dvou na‰ich prezidentÛ, V. Havla
a V. Klause). 

Nicménû podstatná ãást na‰í 
ãinnosti je zamûfiena do regionÛ - re-
vitalizovali jsme napfiíklad objekt 
základní ‰koly v Jedovnicích, coÏ by-
la akce za 22 mil. Kã nebo Oskol
v KromûfiíÏi za 28 mil. Kã, kde byla
mimo jiné taktéÏ instalována tepelná
ãerpadla a nov˘ zdroj. 

Va‰e spoleãnost v regionu
Blanenska dlouhodobû podporuje
kulturní a spoleãensk˘ Ïivot, je to
tak?

Ano, urãitû se snaÏíme podporovat
sportovní a spoleãensk˘ Ïivot v na-

‰em regionu. V posledním období
jsme podpofiili napfiíklad Morava
PARK FEST, coÏ byl 1. roãník bla-
nenského hudebního festivalu, kter˘
se uskuteãnil v ãervenci v zámeckém
parku. Ze sportovních akcí bych jme-
noval napfiíklad Blanenskou desítku,
které se v záfií úãastnila témûfi tisícov-
ka závodníkÛ v‰ech vûkov˘ch kate-
gorií na in-linech, kolobûÏkách
a v bûhu, nebo jiÏ tradiãní PÛlmaratón
Blanskem. Podporujeme také fotbalo-
v˘ klub v Blansku i v Jedovnicích,
blanenské hokejisty i dobrovolné 
hasiãe v Klepaãovû.

Spoleãnost Cergomont díky své-
mu rÛstu nabízí dal‰í pracovní

místa. Máte jiÏ dost zamûstnan-
cÛ?

V dÛsledku rozvoje na‰í spoleãnos-
ti stále hledáme technicky a odbornû
zdatné lidi s chutí pracovat v oborech
technick˘ch zafiízení budov a v ener-
getice. Nabízíme také ãásteãné pra-
covní úvazky, které jsou v˘hodné 
napfiíklad pro maminky dûtí nastupu-
jících do matefisk˘ch nebo základních
‰kol; jako místní firma máme uplat-
nûní i pro tyto zájemce, ãi zájemkynû.
Ostatnû takto u nás jiÏ zaãínalo nûko-
lik pracovníkÛ, ktefií postupnû pfie‰li
na pln˘ úvazek do trvalého pracovní-

ho pomûru. Pfiípadní zájemci s dota-
zem na moÏnost uplatnûní u na‰í spo-
leãnosti jsou tedy urãitû vítáni.

Osobnû si velmi váÏím práce v‰ech
na‰ich zamûstnancÛ a usiluji o to, aby
mûli motivaci s firmou dlouhodobû
rÛst. Jen tak mÛÏeme odvádût kvalitní
práci a ta je pak pro firmu tou nejlep-
‰í reklamou. Proto rád vyuÏívám tuto
pfiíleÏitost a dûkuji v‰em kolegÛm za
jejich práci, kterou pro spoleãnost
Cergomont vykonávají.

Pane Vrbo, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

SPOLEâNOST CERGOMONT, s.r.o.
realizuje energetické stavby

Spoleãnost CERGOMONT s.r.o. Blansko, je souãástí skupiny CERGO, která zaji‰Èuje komplexní sluÏby v oblasti správy nemovitostí, dodávek
a montáÏí energetick˘ch technologií se zaji‰tûním jejich provozu. Jednatelem je Ing. Josef Vrba, kterého jsem se zeptal:
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ãn

í s
dû
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ní

)

Ing. Josef Vrba. Foto: ph 

Foto z akce „SníÏení energetické nároãnosti objektu základní ‰koly v Jedovnicích
vãetnû v˘mûny zdroje”.       Foto: archiv Cergomont, s.r.o. 

Nedûle 27. listopadu 2016 v 11:00 hodin
VùRNÍ CÍSA¤I

zámeck˘ park v âechách pod Kosífiem (okr. Prostûjov)
více: www.historickekocary.cz

DùLA-VOZY-KONù-JEZDCI-KOST¯MY-ZBRANù-HUDBA

Obãerstvení zaji‰tûno Vstupné: dospûlí 80 Kã, dûti 60 Kã
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Druh˘m nejlep‰ím t˘mem Îenského bûhu byl Elite Sport Boskovice.

V doprovodném programu se pfiedvedl
oddíl Aikido Boskovice pod vedením

Karla Trefného.

Za sluneãného poãasí se v sobotu po-
stavilo na start Îenského bûhu na 5 km
157 bûÏkyÀ. Za necel˘ch dvacet minut
byla v cíli jako první Patrícia Puklová
z AK Steeple Poprad. Pro druhé místo si
dobûhla Katefiina Pulgretová a pro tfietí
Magda Janková. Z jedenácti pfiihlá‰e-
n˘ch t˘mÛ byly nejlep‰í RUN&MUM
pfied Elite Sport Boskovice a AK Ti‰nov.

v tomto závodû. AÏ za minutu a pÛl do-
bûhl do cíle dvojnásobn˘ vítûz Sport
Life Runu Daniel Orálek. Pro tfietí mís-
to si dobûhl Pavel Dvofiák. Ze sedmi t˘-
mÛ byli nejlep‰í Vinafii a pivafii, druh˘
byl t˘m EXTRA Brno A a na tfietím
místû skonãil t˘m AT&T.

Leto‰ního roãníku se zúãastnil re-
kordní poãet 438 bûÏcÛ.

Listy regionÛ jako mediální partner
Sport Life Runu gratulují vítûzÛm v‰ech
kategorií.

V doprovodném programu se pfied-
stavili Ïáci Soukromé ‰koly populární-
ho zpûvu z Brna pod vedením Ivety
Holasové a oddíl Aikido Boskovice pod
vedením Karla Trefného.

Pofiádající spolek „Sportuj s námi”
zve v‰echny bûÏce na závody, které bude
pofiádat v pfií‰tím roce. V tradiãním ter-

mínu 1. kvûtna to budou 8. Boskovické
bûhy a v sobotu 26. srpna PÛlmaraton
Moravsk˘m krasem v Blansku.

Text a foto: Jaroslav Parma, Sportuj s námi

Spolek „Sportuj s námi” pofiádal o víkendu 5. a 6. listopadu tfietí roãník bûÏeck˘ch závodÛ Sport
Life Run. Pro bûÏce je v celém areálu brnûnského v˘stavi‰tû vyznaãen pûtikilometrov˘ okruh.
Startuje se a dobíhá do pavilonu F, bûÏci také vybíhají a sbíhají 43 schodÛ v pavilonu Z.

Na dva okruhy, tedy deset kilometrÛ,
se v nedûli v rámci VeletrÏního bûhu vy-
dalo 281 bûÏcÛ a bûÏkyÀ v‰ech vûko-
v˘ch kategorií. Nejstar‰ím úãastníkem
byl Milan Hrub˘ z Blanska, kterému je
78 let. Jifií Petr z Kovalovic rozhodl
o celém závodû hned po startu. Získal
náskok, kter˘ postupnû navy‰oval a
osamocen si dobûhl pro první vítûzství

BûÏci si prohlédli brnûnské v˘stavi‰tû

Radio
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V˘stavba ‰kolní budovy na
Erbenovû ulici v Blansku 
zaãala v roce 1954. Po 2. svû-
tové válce prudce vzrostl 
poãet obyvatelstva v Blansku
a bylo potfieba nav˘‰it kapaci-
tu vzdûlávacích zafiízení ve
mûstû. Nová budova byla
slavnostnû otevfiena v nedûli,
30. záfií 1956. Od té doby 
stále slouÏí a pfiipravuje do
Ïivota stále nové, malé Ïáky,
ktefií jsou díky studiu na této
‰kole pfiipraveni studovat dál,
na ‰kolách stfiedních nebo od-
born˘ch uãili‰tích.

·kola pro‰la za svou ‰edesátiletou
dráhu mnoha „Ïivotními zmûnami”,
aÈ uÏ to byla v 80. a 90. letech pfií-
stavba nad tûlocviãnou s nov˘mi 
uãebnami a kabinety. Vznikly také
prostory pro ‰kolní druÏinu. Na za-
ãátku nového tisíciletí byla opravena
stfiecha, vymûnûna okna, budova 
byla kompletnû zateplena a dostala
novou fasádu. Uskuteãnila se také
celková rekonstrukce ‰kolního hfii‰-
tû. ·kola tedy „nestárne”, naopak

nû, která se promûnila na sál s vide-
oprojekcí. ¤editelka ‰koly, Mgr.
Simona Poláková, pfiivítala v‰ech-
ny pozvané a pak uÏ pfiedala mikro-
fon ÏákÛm ‰koly, ktefií se postarali
o prezentaci ‰koly. Vystoupili Ïáci,
ktefií se ve svém volném ãase vûnu-
jí sportu, zpûvu a dal‰ím aktivitám.
V kulturním programu se nezapo-
mnûlo ani na sedmisté v˘roãí 
narození ãeského krále Karla IV.
V neposlední fiadû byly promítnuty
videoprojekce, které vznikly v díl-
nû ‰kolního filmového krouÏku.
V‰ichni zúãastnûní mohli zavzpo-
mínat na svá ‰kolní léta v této 
budovû, zalistovat v kronikách ‰ko-
ly, prohlédnout si v‰echny prostory
‰koly. Na závûr bylo pfiipravené
malé poho‰tûní, o které se postarala
S· Tega Blansko. ·iroké vefiejnosti
byla ‰kola otevfiena aÏ do veãerních
hodin. 

A co závûrem? Popfiát „Erbence”
v‰e nejlep‰í do dal‰ích let, aÈ se jí
dafií, Ïáci aÈ se sem rádi vrací
a vzpomínají na bezstarostné mládí
strávené na této základce. VÏdyÈ
i já sama jsem zde ‰la ve ‰kolním
roce 1975/76 coby natû‰en˘ prvÀá-
ãek do „velké ‰koly”. TakÏe také
vzpomínám…

Text a foto: Renata Kuncová Polická

stále se nûco zlep‰uje a opravuje. Na
svÛj vûk vypadá stále lépe.  Od ‰kol-
ního roku 2013/2014 ‰kola pfie‰la na
v˘uku genetickou metodu ãtení, psa-
ní písmem Comenia Script a v mate-
matice probíhá od tohoto ‰kolního
roku v˘uka podle metody profesora
Hejného. V̆ uka se setkává s pozitiv-
ním hodnocením jak od rodiãÛ dûtí,
tak i od âeské ‰kolní inspekce.

U pfiíleÏitosti 60. v˘roãí zahájení
provozu ‰koly probûhly 21. fiíjna na
Z· Erbenova v Blansku oslavy.
Mezi pozvan˘mi nechybûli pfied-
stavitelé mûsta Blanska, starosta
Ivo Polák, místostarosta Jifií Crha,
b˘valí fieditelé, uãitelé Z·
Erbenova, kolegové z jin˘ch ‰kol
a mnoho v˘znamn˘ch hostÛ. V‰e
zaãalo ve 13. hodin ve ‰kolní jídel-

Z· Erbenova – slouÏí uÏ 60 let

Arboretum ·melcovna Boskovice vás srdeãnû zve na

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

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

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

HRUBÁ STAVBA
DOKONâENA
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