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Citát pro tento mûsíc

Krásná Ïena 
se líbí oku, 
dobrá  srdci.

Napoleon Bonaparte 

DIVADELNÍ 
RECENZE...

- více na str. 14

Jachting 
na Kfietínce

Na fiíãce Kfietínka byla vybudována v letech 1972 –
1976 údolní nádrÏ Vodní dílo Letovice, která je zná-
mûj‰í pod názvem pfiehrada Kfietínka. Záhy po roce
1978, kdy byla pfiehrada pfiedána do plného provo-
zu, se na nové vodní plo‰e objevily první plachty. 

Skupina nad‰encÛ z Letovic
a blízkého okolí vyuÏívala pro kot-
vení sv˘ch plachetnic prostor za
mostem, pod dne‰ním parkovi‰tûm.
Se vzrÛstajícím zájmem o jachting
a také o tehdej‰í novinku, windsur-
fing, nastala nutnost vybudovat
kvalitní zázemí pro provozování
tûchto vodních sportÛ. Pod âSTV
vznikl oddíl, kter˘ se naz˘val Vodní
sporty, pozdûji byl pfiejmenován na
Jachetní oddíl; nyní je souãástí TJ
Sokol Letovice a je také ãlenem
âeského svazu jachtingu.

Od jeho zaloÏení aÏ do roku 1989
vedl oddíl pan Ctirad Budínsk˘,
kter˘ spolu s dal‰ími nad‰en˘mi
jachtafii (pánové Nesrsta, Novák,
Bula, Neãas, Tischer a mnoho dal-
‰ích) udûlal obrovsk˘ kus práce pro
rozvoj jachtingu v na‰em regionu.
Nedlouho po zaloÏení získal oddíl
do svého majetku pozemek, na kte-
rém se nachází dnes. Zaãalo usilov-
né budování areálu v pÛvodnû 

nepfiístupné stráni zarostlé kefii. Po
dokonãení nároãn˘ch terénních 
úprav následovalo oplocení a vyba-
vení areálu v‰ím potfiebn˘m pro pro-
voz a údrÏbu plachetnic a windsurfÛ.
Instalovaly se stavební buÀky pro 
uskladnûní sportovních potfieb, bylo
zhotoveno a ukotveno pfiistávací plo-
voucí molo o délce 18 metrÛ. 

V roce 1998 provedl oddíl na
vlastní náklady rozsáhlou úpravu
bfiehÛ areálu. Vlnobití pfii pfievláda-
jících západních a severozápadních
vûtrech postupem ãasu ukrajovalo
nezpevnûnou hranu bfiehu, takÏe
bylo nutno situaci s rychle se ‰ífiící
erozí radikálnû fie‰it. Po konzulta-
cích se zástupci Povodí Moravy a.s.
a MÚ Letovice byl zakoupen lomo-
v˘ kámen a brigádnickou ãinností
ãlenÛ oddílu byl bfieh zpevnûn po
celé délce areálu. K dal‰ímu zpev-
nûní, i kdyÏ v men‰ím rozsahu, do-
‰lo také v roce 2012.

V roce 2001 pfiibylo k pÛvodnímu

plovoucímu molu dal‰í, o délce 9
metrÛ, o rok pozdûji byla vybudová-
na ohrada pro uskladnûní WS pla-
chet a ostatního materiálu. V roce
2005 byla dokonãena stavba oddílo-
vé klubovny s velkou krytou dfievû-
nou verandou. Kompletní zastfie‰ení
celé fiady bunûk bylo dokonãeno
v roce 2010 a v roce 2013 byla za-
stfie‰ena také ohrada na WS plachty.

Jachting i windsurfing je na
Kfietínce provozován pfiedev‰ím re-
kreaãnû; pfiesto se od roku 2001 ko-
ná pravideln˘ závod lodí v‰ech tfiíd
a windsurfÛ pod v˘stiÏn˘m názvem
Kfietínská srandaregata. I kdyÏ na
soutûÏ velmi rozdíln˘ch plavidel ne-
jsou uplatÀovány regule oficiálních
závodních pravidel, b˘vá to velmi
urputné klání o nejlep‰í umístûní. 

Hospodafiení oddílu je zaji‰Èováno
nejvût‰í mûrou z vlastních prostfied-
kÛ, tedy z vybran˘ch ãlensk˘ch pfiís-
pûvkÛ, brigádnické ãinnosti a dále
z men‰ích ãástek dotací od mûsta
Letovice a prostfiednictvím TJ Sokol
od âeské unie sportu. Oddíl má
v souãasné dobû 65 ãlenÛ, vede ho se-
dmiãlenn˘ v˘bor v ãele s pfiedsedou.

V této funkci se v historii oddílu vy-
stfiídali: 1978 - 1988 Ctirad Budínsk˘,
1989 - 1997 Karel Hoder, 1998 -
2004 Petr Hanáãek, 2005 Ferdinand
Ker‰ner, 2006 - 2007 Ing. Radovan
Novotn˘ Ph.D, 2008 Ing. Jifií Griga,
2009 - dosud Hana Ker‰nerová.

Rád bych se je‰tû zastavil u oso-
by prvního pfiedsedy, pana
Budínského, kter˘ jiÏ bohuÏel není
mezi námi. KdyÏ jsem do oddílu
v polovinû 90. let vstoupil jako
jachtafisk˘ nováãek, velmi mû zau-
jala jeho osobnost; byl pedant vÛãi
dodrÏování jachtafisk˘ch pravidel,
pfiitom to ãlovûk velmi pfiátelsk˘,
kter˘ vÏdy rád poradil a pomohl. 

Pokraãování textu na stranû 7

Skupina lodí pfii Srandaregatû v roce 2010.                                                         Foto: ph
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V roce 1940 vydal Okresní osvûtov˘ sbor v Blansku regionální knihu Ve vichru staletí, kterou uspofiádali Berthold Kladivo a Stanislav
Opatfiil. Tato kniha byla dal‰ím pfiíspûvkem k chystanému cyklu, v nûmÏ chtûl Okresní osvûtov˘ sbor v Blansku pfietisknout v‰echny li-
terární práce inspirované Blanskem nebo krásn˘m krajem Moravského krasu.

Na 88 stranách jsou zachyceny pfií-
bûhy, monografie i básnû, které jsou
nejen zajímav˘m dokumentem, ale
i obrazem vzájemného pÛsobení do-
bov˘ch tradic v kulturním Ïivotû
mûsteãka, rychle se mûnícího v dÛle-
Ïité prÛmyslové mûsto.

V úvodu na stranách pût aÏ dvacet
pût univerzitní profesor Václav

v Olomouci, na Blansku mûl sídlo,
star˘ hrad, a Ïe kryl zde chrámu po-
klad skvoucí, obehnal jej zdûmi ode-
v‰ad...”

A to jiÏ ãteme ãlánek Dr. Václava
Richtera – Kostel sv. Martina
v Blansku, doplnûn˘ fotografiemi
kostela a jeho hlavního oltáfie z ro-
ku 1940. Kniha nás seznamuje také
s nejstar‰ími památkami farního ar-
chivu v Blansku a pod názvem
Blanensk˘ pobyt Josefa Hefimana
Agapita Gala‰Û  nám nabízí událos-
ti spojené s jeho dûtstvím, které
v mûsteãku proÏil. Tento buditel
Moravy byl nejv˘znamnûj‰ím mo-
ravsk˘m stoupencem Puchmajerova
první novoãeské ‰koly básnické
a jeho otec, fiezbáfi vyzdobil kostel
sv. Martina v Blansku.

Na dal‰ích stránkách se doãteme
o Cviãení maliãk˘ch ve svatém nábo-
Ïenství kfiesÈansko- katolickém v po-
dání Peregrina ObdrÏálka, faráfie
v Blansku.

Závûr knihy vûnuje Václav A. Crha
povídce Královsk˘ hrob v Blansku.
Jde o pojednání tragického osudu
Karoline von Linsingen, která byla
oblíben˘m ãtením tehdej‰í doby.

„... Kdo vejde‰ na star˘ hfibitov
v Blansku, kolem kostelíka rozloÏe-
n˘, nalezne‰ vpravo od vchodu ve
hfibitovní zdi zasazenou desku mra-
morovou, kteráÏ nese tento nápis
zlat˘mi literami: Karolina Meineke, 
rozená Linsingen. Z Brna pfiicháze-
jí podnes pfiíbuzní a se slzou v oãích
kladou vûnec na drah˘ ten hrob, leã
ani mramor ten, ani polní kvítí na
hrobû nevypravují cizinci nic o té,
jeÏ v hrobû tom odpoãívá, kterak
královskou nevûstou byla, králov-
ského trÛnu z lásky k muÏi se dob-
rovolnû odfiekla a sklesnuv‰i pak
pod tíÏí této obûti, v údolí blanen-
ském zapomenuta, vstfiíc hrobu
chfiadla...”

Kniha nazvaná Ve vichru staletí
nese skuteãnû pfiíznaãn˘ podtitul
Blanenské ãtení zimního ãasu.

K jejímu pfieãtení potfiebujete za-
snûÏenou krajinu,  klid, pohodu, ‰álek
ãaje, ãi kávy a základní znalosti o his-
torii Blanska.

Pfií‰tû:
Srdce Moravského krasu

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

Novotn˘ podává brilantnû monografii
biskupa Jindfiicha Zdíka – zakladatele
kostela sv. Martina v Blansku a spolu-
zakladatele nejstar‰ího sídla premon-
strátÛ v âesku – Strahovského klá‰tera.

Dal‰í ãástí knihy je zver‰ovaná
moravská povûst Rytífii boÏí na
Blansku od Václava A. Crhy:
„Jindfiich Zdík, kdys biskup

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
VE VICHRU STALETÍ  (BLANENSKÉ âTENÍ ZIMNÍHO âASU)

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu
• Informace o pfiijímacích zkou‰kách
• Prohlídka areálu gymnázia
• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 4. 11. 2016 od 9.00 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

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

Z· JEDOVNICE
pofiádá

11. JEDOVNICK¯ VINN¯ BÁL
pátek 4. listopadu 2016 

od 20.00 hodin v KD Jedovnice
MÛÏete se tû‰it na pfiedtanãení, 

skupinu MEDIUM, cimbálovku MAJERÁN,
ko‰t vína, bohatou tombolu i obãerstvení

Pfiedprodej vstupenek od 1. 10. 2016 
na sekretariátu ‰koly (telefon 516 44 22 24)

Doprava z Jedovnic do Blanska po konci akce zaji‰tûna.
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Slavnostní pfiestfiiÏení pásky. 

Galerista Pavel Svoboda 
pfiedstavuje svoji knihu.

PARKOVI·Tù NAD NEMOCNICÍ
V BLANSKU JE V PROVOZU

Za úãasti hejtmana JMK, zástupcÛ
Nemocnice Blansko, pfiedstavitelÛ mûsta
Blanska a fieditele firmy EUROVIA CS,
a.s. bylo dne 29. 9. 2016 symbolick˘m
pfiestfiiÏením pásky slavnostnû pfiedáno do
provozu nové parkovi‰tû nad nemocnicí
na ulici Zahradní. 

Jak uvedl starosta Ivo Polák, v roce
2014 mûsto zaãalo vykupovat pozemky,
coÏ se neobe‰lo bez komplikací.
Následovala pfiíprava projektové doku-
mentace a v roce 2016 bûhem ãtyfi mûsícÛ
byla stavba firmou EUROVIA CS a.s., OZ
oblast Morava, závod Morava jih dokon-
ãena. Celkové náklady vãetnû pfiípravn˘ch
prací se vy‰plhaly na 18,9 mil. Kã, z ãehoÏ
4 mil. Kã zastfie‰il dotací JMK. 

Zrealizovanou stavbou bylo vybudová-
no nové parkovi‰tû pro osobní automobi-
ly. Jedná se celkem o 138 parkovacích
míst vãetnû ZTP a míst pro maminky
s dûtmi. První hodina stání bude zdarma,
dal‰í hodiny budou za poplatek. Celkov˘
vzhled parkovi‰tû nad nemocnicí dotváfií
vegetaãní úpravy (v˘sadba stromÛ) a mo-
delace terénu. 

JelikoÏ parkování v okolí nemocnice
v Blansku bylo díky ãím dál vût‰ímu po-
ãtu automobilÛ na silnicích dlouholet˘m
problémem, doufejme, Ïe toto nové par-
kovi‰tû bude pfiínosem nejen pro vefiej-
nost, ale i pro zamûstnance Nemocnice
Blansko.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Útroby vodojemu si v‰ichni rádi prohlédli.

NOV¯ VODOJEM PRO KLEPAâOV

Vodohospodáfiská stavba byla dokon-
ãena v pfiedstihu oproti plánované dobû
a tak mohla b˘t slavnostnû pfiedána do
provozu 15. 9. 2016. Investorem bylo
mûsto Blansko za pfiispûní dotace
z Ministerstva zemûdûlství âR. 

Vodojem pfii‰el na 14 milionÛ korun
a na pfiedání do provozu byli pfiítomní
zástupci mûsta Blanska, Mgr. Ivo Polák,
Ing. Jifií Crha a Ing. Josef Kupãík, zá-
stupci Svazku vodovodÛ a kanalizací –
Ing. Jifií Charvát Bc., Ing. Petr Fiala
a za zhotovitele Ing. Vlastimil Chládek,
zástupce Dopravních staveb Brno, s.r.o.
a sdruÏení firem Firesta – Fi‰er.  Se‰lo

se i mnoho místních, ktefií si tento slav-
nostní akt nenechali ujít. Po nûkolika
slovech na zaãátku následovalo kulturní
vystoupení,  pfiestfiihnutí pásky, drobné
poho‰tûní a kdo mûl zájem, mohl si vo-
dojem jít prohlédnout.

Pro obãany Klepaãova je tato stavba
urãitû velk˘m pfiínosem, ãtyfii nádrÏe,
kaÏdá o objemu 50 m3 budou dostateã-
nû zásobovat Klepaãov kvalitní pitnou
vodou. V minulosti vzhledem k poloze
obce (‰patn˘ tlak kvÛli pfiev˘‰ení) by-
ly se zásobováním pitnou vodou pro-
blémy. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Kulturní vystoupení klientÛ Domova Olga a Centra Velan.

JANA KRATOCHVÍLOVÁ 
NEBOLI TETA JANA

Teta Jana, jak ji familiárnû oslovují
v‰ichni z denního stacionáfie Domova Olga
v Blansku a z chránûného bydlení Centra
Velan na Klepaãovû, je ãistá a upfiímná du-
‰e. Mimoto je pfiedsedkyní sdruÏení
Humanitární Pomoci Blansko. Toto sdruÏe-
ní pomáhá dospûl˘m lidem s mentálním 
postiÏením a je provozovatelem jak
Domova Olga, tak Centra Velan. 

30. záfií probûhlo v kinû v Blansku slav-
nostní setkání v milé a pfiátelské atmosféfie.
Pfiítomná byla nejen „teta Jana”, ale i sta-
rosta Ivo Polák, pfiátelé Domova Olga
a v neposlední fiadû klienti Domova Olga
a Centra Velan, ktefií pro pfiítomné hosty va-
fiili skvûlou kávu a starali se o drobné ob-
ãerstvení. Mûli jsme moÏnost zhlédnout

mal˘  benefiãní koncert klientÛ a pfiátel
Domova Olga a pak starosta Ivo Polák na
podiu pokfiitil DVD s pfiíznaãn˘m názvem
„teta Jana”, které vznikalo v dílnû Jana
a Radka Popelkov˘ch skoro dva roky. Jedná
se o ãasosbûrn˘ dokument z cyklu „Îivá 
pamûÈ”.  Film si bylo moÏné po projekci
koupit. V̆ tûÏek se rozhodl pan Popelka se
synem vûnovat na konto Domova Olga.
Upfiímnû se domnívám, o.s. Humanitární
Pomoci Blansko si podporu a pomoc oprav-
du zaslouÏí, protoÏe v˘sledky jsou vidût.
Klienti se zaãleÀují do spoleãnosti, nedávno
se otevfiela v Blansku Kafárniãka, kde obs-
luhují právû klienti Domova Olga. A „teta
Jana” má dal‰í plány …

Text a foto: Renata Kuncová Polická

NOVÁ KNIHA O BLANSKU 
JE V PRODEJI

Promûny ulic mûsta Blanska 1960 –
1990, to je název nové publikace, kte-
rou napsal galerista Pavel Svoboda.
Kniha má 135 stran, stojí 250 Kã a k za-
koupení je v Galerii Joná‰ v Blansku
nebo na Infocentru v Blansku. 16. 9.
2016 probûhl v Galerii Joná‰ slavnostní
kfiest knihy, kterému byli pfiítomni au-
tor, pfiedstavitelé mûsta a pozvání pfiija-
la i paní hrabûnka Marie AlÏbûta
Salmová.

Text a foto: Renata Kuncová Polická



4 Sport / i*

roãník V        ãíslo 8       fiíjen 2016 www.listyregionu.cz

Nejmlad‰í jezdci kategorie poussin. 

Pofiadatelé pfiipravili sedm rÛznorod˘ch
tratí, které kaÏd˘ z cyklotrialistÛ absolvo-
val dvakrát. Novinkou byl postupn˘ start
vûkov˘ch kategorií. „Letos jsme nav‰tívili
nûkolik zahraniãních soutûÏí a dovezli
jsme si plno inspirace pro pofiadatele. Tím,
Ïe je na tratích vÏdy jen jedna kategorie, se
vyhneme frontám pfied sekcí a závod má
mnohem vût‰í tempo”, vysvûtluje dÛvod
fieditel závodu Jifií Sehnal. „Dûti to pak víc
baví”, dodává je‰tû.

V kategorii poussin zvítûzil teprve se-
dmilet˘ blanensk˘ jezdec Jifií Sehnal
mlad‰í. Vyhrál i pfiesto, Ïe tato kategorie je
urãena pro jezdce ve vûku 9 aÏ 10 let.
„Jirka patfií mezi v˘razné talenty, a pokud
u cyklotrialu vydrÏí, urãitû má ‰anci uspût
i v mezinárodním mûfiítku. Zatím si ale
musí poãkat, protoÏe dolní vûková hranice
je ve svûtû 9 let a na rozdíl od domácích
závodÛ v˘jimky nejsou povoleny”, chválí
mladého závodníka Radek Janka, jeden
z hlavních organizátorÛ domácího seriálu.

Kromû dûtsk˘ch kategorií se konal

Klub Biketrial Blansko má v souãas-
nosti více neÏ 25 jezdcÛ pfiedev‰ím
v dûtsk˘ch kategoriích. Pod vedením
trenérÛ a rodiãÛ trénují tfiikrát t˘dnû, vû-
nují se cyklotrialu i biketrialu.

Blanenská soutûÏ byla souãástí seriá-
lu soutûÏí Cyklotrialové hry mládeÏe
pro jezdce do ‰estnácti let. Ten je pofiá-
dán pod âesk˘m svazem cyklistiky
podle pravidel vycházejících z UCI.
Nejúspû‰nûj‰í jezdci jsou nominováni
na mládeÏnické mistrovství svûta (UCI
Trials World Youth Games). Letos se
v konkurenci více neÏ 160 závodníkÛ
z osmnácti zemí svûta podafiilo ‰esti
ãesk˘m reprezentantÛm postoupit ve
sv˘ch kategoriích do finále, dvû závod-
nice pak dosáhly aÏ na stupnû vítûzÛ:
AlÏbûta Peãínková zvítûzila v kategorii
girls (12-15 let), Eli‰ka Hfiíbková skon-
ãila na druhém místû v kategorii youth
girls (9-11 let).

Text: Jifií Sehnal
Foto: archiv klubu

První fiíjnovou sobotu patfiil blanensk˘ Sportovní ostrov Ludvíka DaÀka mládeÏi na trialov˘ch kolech. Klub Biketrial Blansko ve
svém  zrekonstruovaném areálu hostil dal‰í díl leto‰ních Cyklotrialov˘ch her mládeÏe. MoÏnosti vyzkou‰et zdej‰í pfiekáÏky vyuÏil
rekordní poãet osmdesáti pûti závodníkÛ nejen z âeské republiky, ale také ze Slovenska a Polska. Ani silná konkurence domácí
jezdce nezaskoãila a ãtyfii z nich odcházeli ze závodÛ s medailí.

voln˘ závod pro dospûlé jezdce, do 
kterého se zapojily dvû desítky soutûÏí-
cích. V kategorii elite zvítûzil nejúspû‰-
nûj‰í blanensk˘ jezdec Václav Koláfi.
„Závodní sezona byla letos velmi 

nároãná a rád bych si koneãnû odpoãi-
nul. Dne‰ní soutûÏ jsem si ale nemohl
nechat ujít”, komentoval spokojenû so-
botní akci Koláfi pfii pohledu na zástupy
pfiítomn˘ch.

Cyklotrialisté v Blansku trhali úãastnické rekordy

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

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

Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2017/2018 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

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

Den otevfien˘ch dvefií 11. 11. 2016 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  Boskovice
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Boskovice a okolí

Kulturní zafiízení mûsta Boskovice 
uspofiádaly o prvním fiíjnovém víkendu
13. roãník Husích slavností. Poãet ná-
v‰tûvníkÛ 11 200 vytvofiil nov˘ rekord
a potvrdil, Ïe tato akce láká hosty nejen
z Boskovic, ale i z ‰irokého okolí.

Pro náv‰tûvníky byl pfiipraven velk˘
v˘bûr stánkÛ, kde své produkty nabízeli
fiemeslníci i v˘robci nejrÛznûj‰ích po-
choutek. Pozornosti se tû‰ily v˘stavy se

z Ko‰ic, skupina Jelen, nebo Jitka ·u-
ranská Trio.

Vût‰ina restaurací v Boskovicích
nabízela po cel˘ víkend speciální husí
menu. Probûhla také soutûÏ o nejlep‰í
husí peãínku; odborná porota stanovi-
la pofiadí: 1. Restaurace ZáloÏna, 2.
Sudick˘ dvÛr, 3. Hotel Moravia -
LasákÛv ml˘n. 

ph
zemûdûlskou tématikou
a dal‰í doprovodné akce,
vãetnû pohádek pro dûti.
Nejvût‰ím lákadlem v‰ak
byl skuteãnû bohat˘ kulturní
program; v letním kinû 
vystupovaly soubory nejrÛz-
nûj‰ích ÏánrÛ. Hostem byl
také ministr kultury âR
Daniel Herman, kter˘ 
pozdravil publikum pfied 
nedûlním vystoupením
Ondfieje Havelky and his
Melody Makers. Mezi kape-
ly, které dokázaly naplnit
hledi‰tû patfiily také The
Backwards (Beatles revival)

Husí slavnosti zaznamenaly
rekordní náv‰tûvnost

Stánky pfied Zámeck˘m skleníkem ãasnû v nedûli, pfied hlavním návalem
hostÛ. Foto: ph 

Skupina Jelen zcela zaplnila hledi‰tû letního kina
nad‰en˘mi posluchaãi. Foto: Ivo Legner 

Ve stfiedu 19. fiíjna zveme
v 19.00 do Sokolovny na úspû‰nou
VIII. show Velkého dechového or-
chestru ZU· Letovice s názvem
Nejvût‰í âech – otec vlasti.
Hudebnû tedy pofiad obsáhne po-
slední století, v‰e orchestr odehraje
v krásn˘ch dobov˘ch kost˘mech.
Vstupné: 100 Kã na místû / 80 Kã
v pfiedprodeji.

V nedûli 16. fiíjna zveme
v‰echny dûti v 15.00 na Zámeck˘

skleník na pfiedstavení Jen po-
ãkej, zajíci - pohádku na motivy
legendárního stejnojmenného 
animovaného seriálu. Vstupné:
100 Kã na místû / 80 Kã v pfied-
prodeji.

Vstupenky na v‰echny akce je
moÏné zakoupit nebo rezervovat
na www.kulturaboskovice.cz, nebo
pfiímo v Mûstském informaãním
stfiedisku Boskovice, Masarykovo
nám. 1, tel. 516 48 86 77.

KZMB zvou:

¤idiãské prÛkazy vydávají obecní 
úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností, je-
jichÏ místní pfiíslu‰nost je stanovena
místem obvyklého bydli‰tû Ïadatele
o vydání nebo v˘mûnu fiidiãského prÛka-
zu. Souãasná právní úprava nepfiipou‰tí,
aby Ïadatel podal Ïádost o vydání nebo
v˘mûnu fiidiãského prÛkazu, nebo si jej
i následnû vyzvedl u jiného neÏ obecního
úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností urãe-
ného místem jeho obvyklého bydli‰tû.
Na Mûstském úfiadû Boskovice se fiidiã-
ské prÛkazy vydávají na Odboru dopra-
vy (budova na námûstí 9. kvûtna ã. 954/2
v Boskovicích). Îádost o vydání fiidiã-
ského prÛkazu se zde nevyplÀuje, ale je
zde referentkou na pfiepáÏce zpracována
elektronicky a drÏitel fiidiãského opráv-
nûní se na Ïádost pouze podepisuje. Îá-
dost o vydání fiidiãského prÛkazu tak
nelze uãinit na základû ovûfiené plné mo-
ci. V zastoupení lze pouze pfievzít jiÏ 
vyroben˘ fiidiãsk˘ prÛkaz. Pfii podání 
Ïádosti o vydání fiidiãského prÛkazu je
tfieba kromû platného dokladu totoÏnosti
a fiidiãského prÛkazu, kter˘ podléhá v˘-

mûnû, pfiedloÏit jednu prÛkazovou foto-
grafii o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm (na
Odboru dopravy Mûstského úfiadu
Boskovice se nefotí, jak je to bûÏné napfi.
na oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ a pasÛ).
¤idiãské prÛkazy jsou následnû vydává-
ny do 20 dnÛ od podání Ïádosti, pfiíp. po
úhradû správního poplatku 500 Kã do 5
pracovních dnÛ. Vydaní fiidiãského prÛ-
kazu, kterému konãí platnost, nebo je jiÏ
neplatn˘, je bez správního poplatku.

MÚ Boskovice, odbor dopravy
Foto: RePo

Informace pro obãany - ¤P

Tak znûl název pfiedná‰ky, kterou
mohli nav‰tívit nejen farníci, ale i ‰iroká
vefiejnost v pátek 16. 9. 2016 v kostele
sv. Bartolomûje ve Îìárné. Pro tento 
úãel zde bylo pfiipraveno i promítací
plátno. K vidûní byla prezentace fotogra-
fií, ti‰tûné publikace dokonce i originál-
ní zástava. Vûdûli jste, Ïe pan kardinál
·pidlík se jako dítû myl v potoce Bûlá,
kde chytal malé rybiãky? A Ïe na to pak
vzpomínal pfii procházkách u Mississipi
v americkém st. Paul? Nebo Ïe jeho rod-
n˘ dÛm stále stojí v Boskovicích právû
u potoka Bûlá? Nebo kde se nachází jeho
pamûtní deska v boskovickém gymná-
ziu? Kde pÛsobil v ¤ímû? Îe studoval
od roku 1946 v nizozemském
Maastrichtu? Îe byl v roce 1994 jmeno-
ván ãestn˘m obãanem francouzského
Trayes? Îe byl drÏitelem mnoha doktorá-
tÛ a byl v roce 1991 vyhlá‰en nejv˘znam-
nûj‰í osobností desetiletí na institutu
American Bibliographical Institute of
Raleigh v North Carolina. Nebo Ïe mu
bylo udûleno nejvy‰‰í italské vyzname-
nání v roce 2003. A spoustu dal‰ích zají-
mavostí jste se mohli dozvûdût právû na
této pfiedná‰ce. Velmi poutavû o Ïivotû
této evropské a svûtové osobnosti hovo-
fiila paní Ing. Jaromíra Vítková, místosta-
rostka mûsta Boskovic. Nejen, Ïe celou
pfiedná‰ku pfiipravila a moderovala, ale
díky setkání s panem kardinálem se mo-

hla podûlit o osobní záÏitky. Îivot kardi-
nála byl naplnûn prací. V̆ ãet jeho spiso-
vatelské práce je opravdu úctyhodn˘.
Práce v rozhlase, cestování spojená s
badatelskou ãinností, univerzitní pÛso-
bení, nositel mnoha v˘znamn˘ch ocenû-
ní a tak bychom mohli pokraãovat.
Pfiesto byl, veselá kopa coÏ dokazují 
veselé pfiíhody nejen z jeho studií.
Pfiedná‰ka byla skuteãn˘m obohacením
a potvrzením zájmu o svûtovou osobnost
Tomá‰e kardinála ·pidlíka.

Text a foto: Vladimír ·evãík

VZPOMÍNKY NA TOMÁ·E
KARDINÁLA ·PIDLÍKA

V nedûli 25. záfií probûhlo
v Boskovicích finále Poháru
Drahanské vrchoviny, kde se roz-
hodovalo o koneãném umístûní.
Na startu nechybûli ani na‰i zá-
vodníci. Daniela Bezdíãková
v kategorii dívek 6let skonãila
celkovû na ãtvrtém místû, její ko-
lega Samuel Mariak vybojoval
v chlapcích 7 - 8let celkovû mís-
to druhé a Dominika Bezdíãková
v dívkách 9 - 10let suverénnû 
ovládla tuto kategorii, kdyÏ vy-
hrála. Dominika t˘den pfied tím
vyhrála finále Slovenského pohá-
ru na Malinû Brdû u RuÏomberku

a celkovû skonãila na tfietím místû, kdyÏ ze se-
dmi závodÛ odjela pouze ãtyfii, které vyhrála.

Za Road Cross team Blansko Martin Bezdíãek
Foto: archiv RCTB

Pohár Drahanské vrchoviny
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BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Prohlídka ‰koly dle domluvy

Pfiihlá‰ky je moÏno podat do 28. fiíjna 2016.

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA

Ke spolupráci byla opût oslovena
Polytechnická prÛmyslová ‰kola
v Kirovsku. První ãást projektu probû-
hla ve dnech 4. - 10. záfií, kdy na‰i stu-
denti a uãitelé nav‰tívili partnerskou
‰kolu. Po slavnostním zahájení a pfii-
vítání hostÛ vedením ‰koly byli 
studenti rozdûleni do pracovních sku-
pin, ve kter˘ch spoleãnû plnili zadané
úkoly. Skupiny byly vÏdy rozdûleny
tak, Ïe v kaÏdé byl zároveÀ ãesk˘
i rusk˘ student, takÏe pfii fie‰ení úkolÛ
byla nutná komunikace v anglickém
jazyce. Náplní v˘ukového bloku byla
spoleãná práce v oblasti propojování
poãítaãÛ do místní LAN sítû ‰koly,
v˘roba UTP kabeláÏe a následná 
instalace a konfigurace pracovních
stanic. Dal‰í ãást spoleãné v˘uky byla
zamûfiena na práci v CAM systému,
kde mûli studenti za úkol vymodelo-
vat jednoduch˘ rotaãní díl a následnû
vytvofiit CNC program pro obrábûní
daného tvaru na soustruhu.

Kromû pracovního programu ve ‰ko-
le mûli Ïáci moÏnost seznámit se s his-
torick˘mi a kulturními památkami
Leningradské oblasti. Nejvíce se v‰em
líbila exkurze v lodûnici Pella, která se
specializuje na v˘robu remorkérÛ, zá-
chranáfisk˘ch lodí i ledoborcÛ. Velk˘ 
ohlas mûla také multimediální show
v Petrodvorcích pod názvem Sovûtsk˘
Hollywood.

Druhá ãást projektu probíhala ve
dnech 11. - 17. záfií v na‰í ‰kole, nápl-
ní v˘uky byla práce s programem
SolidWorks. Studenti dostali zajímav˘
úkol, a to aby se pokusili vymodelo-
vat 3D model raketoplánu. Spoleãné
úsilí vedlo ke zdárnému konci a mo-
dely se zdafiily a následnû pak byly
vytisknuty na ‰kolní 3D tiskárnû.
Vytisknuté modely slavily obrovsk˘
úspûch, a tak si je studenti z Ruska ro-
zebrali jako upomínkové pfiedmûty.
V dal‰ím bloku byla v˘uka zamûfiena
na moderní programovací techniky -

konkrétnû na programování Lego 
robotÛ. Mezi hlavní cíle v˘uky pro-
gramování robotÛ patfiily dílãí úkoly,
které studenti plnili v jednotliv˘ch
lekcích.  Napfiíklad rozpohybovat ro-
bota tak, aby pomocí senzorÛ trasy
projel bludi‰tûm atp. 

Z doprovodného programu, kter˘ na-
‰e ‰kola nabídla, ruské Ïáky a uãitele
nejvíce zaujala náv‰tûva Moravského
krasu a prohlídka Prahy.

Na‰i i ru‰tí uãitelé se shodli na tom,

Ïe druhá ãást projektu probûhla úspû‰-
nû. Studenti si nejen prohloubili své
technické znalosti a také jazykové a ko-
munikaãní dovednosti, ale zároveÀ mûli
moÏnost poznat nûkteré kulturní a pfií-
rodní památky obou krajÛ. Úãastníci
projektu doufají, Ïe zapoãatá spoluprá-
ce se bude úspû‰nû prohlubovat i do 
budoucna.

Text:  Ing. Miroslav Hrd˘, Mgr. Pavlína ·merdová
Foto: Ing. Miroslav Hrd˘

âesko-rusk˘
projekt 

VO· a S· Boskovice
V rámci projektu Do svûta, kter˘ financuje Jihomoravsk˘ krajsk˘ úfiad,

probûhl na na‰í ‰kole projekt s názvem S programem SolidWorks od teorie
k mechatronice. 
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Masarykova stfiední ‰kola 
oslavila nûkolik v˘roãí

Dne 14. záfií 2016  byly dvefie
v‰ech budov Masarykovy stfiední ‰ko-
ly Letovice otevfiené pozvan˘m 
hostÛm, b˘val˘m zamûstnancÛm
a ÏákÛm i v‰em pfiíznivcÛm ‰koly
a zájemcÛm o studium. DÛvodem by-
ly oslavy uspofiádané pfii pfiíleÏitosti
150 let vzniku uãÀovského ‰kolství
v Letovicích a 85. v˘roãí ode dne
slavnostního  otevfiení budovy ‰koly
v roce 1931. Tehdy moderní funkcio-
nalistická budova Ïivnostenské ‰koly
vynikala mimofiádn˘m komfortem,
kter˘ nemûl v âSR témûfi konkurenci.
·kola také oslavila 80. v˘roãí pov˘‰e-
ní Letovic na mûsto a 80leté jubileum
letos slaví astrofyzik RNDr. Jifií

Grygar CSc., jehoÏ pfiedná‰kou slav-
nostní den vyvrcholil.

Oslavy byly opravdu velkolepé, pfied
budovou ‰koly vystoupily maÏoretky,
hlavní program oslav probûhl v tûloc-
viãnû ‰koly, která se promûnila v kultur-
ní sál. Pfiítomni byli také pfiedstavitelé
Jihomoravského kraje, starosta Letovic,
b˘valá fieditelka ‰koly JUDr. Sylvie
Ducháãková a nestor pedagogické obce
‰koly PaedDr. Jaroslav Chloupek. 

Cel˘ den ubûhl velmi rychle a pro-
bûhl v pfiátelské a uvolnûné atmosfé-
fie. Redakãnû zkráceno, cel˘ ãlánek na
www.listyregionu.cz.

Text: RePo
Foto: archiv ‰koly

Lékafii a zdravotnick˘ personál 
v nemocnici v Letovicích v novém...
Od roku 1999 probíhá po jednotliv˘ch 

etapách nutná rekonstrukce v areálu pfiede-
v‰ím hlavní budovy Nemocnice
Milosrdn˘ch bratfií Letovice spoãívající
v odstraÀování nevyhovujícího, pfiípadnû
havarijního stavu objektu a zafiízení. Objekt
je památkovû chránûn, jedná se o b˘val˘
klá‰ter z konce 18. století. Nemocnici
Milosrdn˘ch bratfií Letovice, pfiíspûvkovou
organizaci zfiizuje Jihomoravsk˘ kraj.

V úter˘ 4. 10. 2016 bylo slavnostnû
pfiedáno do uÏívání novû vybudované
zázemí pro lékafie a zdravotnick˘ perso-
nál, které vzniklo vestavbou do nevyuÏí-
vané ãásti pÛdního prostoru 3. podlaÏí
a souãasnû do‰lo k vybudování 5 no-
v˘ch pokojÛ se  14 lÛÏky pro pacienty,
vãetnû sociálního zázemí a vybudování
nové pracovny pro sestry oddûlení C.
Slavnostní chvíle byli pfiítomni hejtman
JMK Michal Ha‰ek, pfiedstavitelé místní
samosprávy, fieditelé nemocnic a sociál-
ních zafiízení JMK atd.

Akce byla financována Jihomoravsk˘m
krajem dotací ve v˘‰i 9,7 mil Kã. Pro lep‰í
komfort pacientÛ budou pokoje vybaveny
nov˘mi elektrick˘mi polohovateln˘mi po-
stelemi, které nemocnice od zfiizovatele
obdrÏí zdarma, jedná se o celkem 25 
postelí za 870 tis. Kã. Generálním dodava-
telem stavby byla firma SULKOM s.r.o.
Knínice, která ve‰keré práce zvládla za 3

mûsíce, a to za plného provozu oddûlení.
Setkání v‰ech bylo zpestfieno prohlíd-

kou v loÀském roce revitalizované zahra-
dy, kde bylo pfies léto trvale instalováno 7
pískovcov˘ch soch, které byly vytvofieny
v rámci mezinárodního sochafiského
sympozia v roce 2006 a pfiechodnû byly
umístûny v Nemocnici Ivanãice. Sochy
jsou majetkem Petfiivalského nadace
z Brna. Nemocnice obdrÏela dotaci ve
v˘‰i 200 tis. Kã na oãi‰tûní, restaurování
soch a na vybudování betonov˘ch soklÛ
a na jejich pfiemístûní do zahrady. Sochy
jsou ukázkou sochafiského umûní na pfie-
lomu 20. – 21. století.

Zahrada je volnû pfiístupná jak pa-
cientÛm a jejich rodinám, tak i ‰iroké
vefiejnosti.

Text: MUDr. Drahoslava Královcová
Foto: archiv NMB Letovice

Jachting na Kfietínce
Pokraãování ze strany 1

Já jsem tehdy koupil star‰í loì tfiídy Finn, coÏ je jed-
noplachtová loì a teprve „Buìa” (coÏ byla ti‰e vyslo-
vovaná pfiezdívka ‰éfa), mû nauãil na jeho Vaurienu fi-
nesám pfii ovládání takeláÏe s kosatkou. Byl to také
velmi skromn˘ ãlovûk; svou loì parkoval nedaleko
ohni‰tû, na odlehlém místû v areálu, dost daleko od
skluzu do vody. KdyÏ jsem se ho ptal, proã nevyuÏije
práva zabrat si v˘hodnûj‰í místo, odpovûdûl, Ïe pfied-
seda by mûl jít pfiíkladem ve snaze nepfiekáÏet ostatním
ãlenÛm.  

V historii oddílu se na‰lo mezi na‰imi jachtafii mno-
ho v˘razn˘ch osobností, na které s úctou vzpomínáme;
v rozsahu tohoto ãlánku v‰ak nelze podat úpln˘ v˘ãet.
Snad za v‰echny lze pfiipomenout MUDr. Milana
Pi‰tûláka, kter˘ byl nad‰en˘ jachtafi; vlny pfiehrady bráz-
dil na windsurfingu, stejnû jako na plachetnici. KdyÏ mu
pozdûji zdraví neumoÏÀovalo vût‰í námahu, vlastnoruã-
nû na star‰í kanoi nainstaloval malou plachtu a toto pla-
vidlo záhy patfiilo ke koloritu Kfietínky. V 90. letech, kdy
docházelo k neúmûrnému vypou‰tûní vody z pfiehrady,
zasadil se dr. Pi‰tûlák o vytvofiení takového manipulaã-
ního fiádu, kter˘ chránil pfiehradu i okolí pfied extrémní-
mi stavy. Pfiedev‰ím to v‰ak byl ryzí ãlovûk s pevn˘mi
morálními zásadami. Oddíl pofiádá kaÏdoroãnû Finn
cup, závod se vzpomínkou na nûj, a dal‰ího na‰eho ka-
maráda, Pepu Koryãánka.

KdyÏ jsem na pfielomu století zaãal dûlat pro od-
díl webové stránky, vÏdy jsem se v textu vyh˘bal 
oznaãení jachtklub. K vÏité pfiedstavû napucované-
ho prostfiedí, kde jachtafii v bíl˘ch kalhotách usrká-
vají v baru chlazené drinky, má ná‰ areál hodnû 
daleko. Pfiírodní prostfiedí s nutn˘m zázemím, oh-
ni‰tû místo baru. Dokonce zde není zavedena ani 
elektfiina, takÏe hudbu k veãernímu posezení u ohnû
je tfieba obstarat vlastním hlasem. Ten, kdo si po
pÛlnoci lehne na molo, má v˘hodu – tolik hvûzd,
které vidí, nemá ani ten nejluxusnûj‰í hotel...

Dosud jsme se snaÏili, aby ná‰ oddíl byl dostup-
n˘ pro v‰echny zájemce o jachting na Kfietínce; 
nejen pro movité podnikatele, ktefií se sem vrací
z pfiímofisk˘ch marín, ale také pro ty, ktefií stále 

opeãovávají své dfievûné, 
letité plachetnice pfiesto, Ïe 
jejich pfiíjmy patfií k tûm niÏ-
‰ím. Také, aby si na‰i ãleno-
vé byli rovni. Odmûnou nám
vÏdy bylo kamarádské pro-
stfiedí a krásné záÏitky z pfie-
hrady a jejího okolí. Doufám,
Ïe se tento trend podafií udr-
Ïet i nadále. Kfietínka je 
opravdu krásná pfiehrada, 
dosvûdãuje to fotodokumen-
tace, která je dostupná na 
webu www.kretinka.net.

Petr Hanáãek, pfiedseda 
oddílu v letech 1998 - 2004

Na dobové fotografii, kterou
pofiídil pan Továrek z

Vranové, jsou pánové Nesrsta
a Neãas na lodi Pirát krátce

po dostavbû pfiehrady.

Kulturní vystoupení v tûlocviãnû ‰koly.

MaÏoretky pfied budovou ‰koly.

najdete 
také na 



8 Informujeme / i*

roãník V        ãíslo 8       fiíjen 2016 www.listyregionu.cz

Michale, Tvoje péãe o lidi je nûco ne-
vídaného. VÏdy ochotn˘ pomoci, vÏdy cit-
liv˘ a zajímající se o potfieby ostatních.
Dfiíve neÏ nûkdo pomyslí na to, Ïe potfie-
buje talífi, uÏ ho má pfied sebou. Dûkuji za
Subway!

Ondro, obdivovala jsem, Ïe jsi zvládal
i 25 kilometrÛ chÛze ve velkomûstû o ber-
lích. S pfiekvapením jsme zjistili, Ïe tohle
byla uÏ na‰e spoleãná pátá cesta do zahra-
niãí. Souhlasím s Tebou, Ïe na‰e ‰kola je
v cestování v˘jimeãná a je radost ji studo-
vat, (nejen) kdyÏ má ãlovûk rád jazyky.

Eli‰ko, jsi vnímavá a inspirativní sleãna.
Ty jsi byla ta, na kterou jsem se jednou pfiiro-
zenû obrátila, kdyÏ jsem mûla v hlavû komen-
táfi k tomu, co vidím na ulicích. Pamatuje‰?
Na seriál Doctor Who se podívám. 

Gábi, Ïe ta prázdninová brigáda stála
za to? Tfieba Ti batoh PINK bude pfiipomí-
nat záÏitky je‰tû dlouho. I organismus roz-
hozen˘ pfieletem nûkolika ãasov˘ch pásem
zase bude jednou normálnû spát. Chození
bylo hodnû, ale vidûli jsme snad v‰e, co je
pro dne‰ní Nov˘ York charakteristické.
A to je to hlavní, kdyÏ tam cestujeme tfie-
ba jen jednou za Ïivot.

Verão, babylon na fiece Hudson je jasnû

mûsto pro Tebe. Slovy prÛvodce Lonely
Planet: maják v mofii nákupÛ, diktátor
trendÛ. Pfiitom nikdo neposuzuje, kaÏd˘ si
Ïije po svém. AÈ je to hipster, gay, zpûvák
v kostele, fanou‰ek Starbucks, kdokoli.
Pas s letenkou se na‰el, kufr vydrÏel, v‰e
dobfie dopadlo. TvÛj smích budu doufám
sly‰et i nûkdy pfií‰tû.

Vando, tolik energie v tak malé posta-
vû… kouzelné. Byla jsi k neutahání. O ko-
lik krokÛ víc jsi musela udûlat ve srovnání
se spoluÏáky a stále v pohodû, veselá holka.
·ídlo, co si hlavní mûsto svûta uÏilo naplno.

Kristy, nikdy bych si pfiedem netipova-
la, Ïe takové ru‰né mûsto tû vnitfinû rozzá-
fií. Asi tam bylo dost svûtel, tak se „city”
podûlilo… Tolik úsmûvÛ jsem nevidûla za
cel˘ loÀsk˘ ‰kolní rok. Bylo vidût, Ïe si té
pfiíleÏitosti váÏí‰, v‰echno jsi sledovala
a zajímala se.

Cilko, i Tobû jsem se ráda vûnovala.
Líbí se mi, Ïe jsi schopná klást dotazy, co
si myslím o tom nebo támhletom, nutilo
mû to pfiem˘‰let. V‰ímá‰ si na lidech de-
tailÛ, jsi pozorná. Dvoje rifle uÏije‰ a ‰aty
taky, uÏ se tû‰ím, aÏ je uvidím.

Jani, tak milá dívka se jen tak nevidí.
V‰echno fotí, pofiád má dobrou náladu. Na

zmrzlinové rolky Oreo budeme vzpomí-
nat, ale smaÏené su‰enky nás nepfiesvûdãi-
ly k ochutnání. A na mnoho dal‰ích 
momentÛ zavzpomínáme také, jsem si jistá.

Veru, sdílely jsme spolu pokoj a bylo to
fajn. Stále nechápu, jak mÛÏe‰ spát bez oto-
ãení v posteli. Opravdu jsem nesly‰ela ani
jedno zavrzání. Na country hudbu bude‰
muset víc na západ, ale uÏ víme, Ïe New
York stál za náv‰tûvu. Howgh. V indián-
sk˘ch jazycích ‚domluvil jsem, konec‘.

Inu, ochutnávali jsme mûsto zvané
velké jablko zas a znova. Brooklyn
Bridge, Manhattan, katedrála sv.
Patrika, 5th Avenue, Times Square,
Grand Central Terminal, Madison
Square Gardens, obchodní dÛm Macy's,
Century 21 a dal‰í dle zájmu, Flatiron
Building, Broadway, Ellis Island a so-
cha Svobody, muzeum imigrace a taky
americk˘ch indiánÛ, Battery Park, Wall

Street a Burza, Metropolitní Muzeum,
Central Park a Strawberry Fields Johna
Lennona, Rockefellerovo Centrum
(Top of the Rock!), Empire State
Building a Chrysler Building, radnice,
Transportation Hub, Ground Zero
a 9/11 Memorial u Svûtového obchod-
ního centra, Chinatown a Little Italy
s probíhajícím festivalem, Greenwich
Village, trajekt na Staten Island, tradiã-
ní baptistická zpívaná m‰e v Harlemu
a je‰tû právû módní Williamsburg.
V‰echno jsme stihli. A poãasí nám víc
neÏ pfiálo.

Dûkuji za bájeãnou spoleãnost, dûkuji,
Ïe jste, jací jste. Nûco jsem se nauãila já od
vás, nûco vy ode mne a od skvûlé paní prÛ-
vodkynû. Celá fotogalerie na: www.gym-
naziumrajec.cz

Va‰e uãitelka Katefiina Pernicová.
Foto: archiv gymnázia

Milí studenti
Gymnázia 

Rájec-Jestfiebí, 
úãastníci cesty do

New Yorku
Tento dopis vám pí‰i s chutí; cestu do mûsta, které nikdy

nespí, jsem proÏila intenzivnû i díky kaÏdému z vás. Byli
jsme si blízko, trávili spolu dny i noci, tûsnû kolem mé po-
stele jste v‰ichni procházeli do koupelny. Komunita, kdy
u stejného stolu si jeden vyfiizuje korespondenci, druh˘ sní-
dá a tfietí ãistí zuby nebo ãeká na toaletu, byla zábavná.

Rájeãtí gymnazisti v New Yorku. 

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

Tel.: 606 664 463
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HRUBÁ STAVBA
DOKONâENA

Úãastníci turnaje s panem starostou.

Krásné sluneãné poãasí a pfiíjemná tep-
lota v pátek 16. záfií pfiivítala 11 klientÛ
Domova Olga na petangovém hfii‰ti bla-
nenského aquaparku. Konal se zde nult˘
roãník integraãního turnaje. Nad turnajem
pfievzal zá‰titu starosta mûsta Blansko
a kandidát do Senátu Mgr. Ivo Polák. 

ProtoÏe do plného poãtu hráãÛ chybûlo 5
lidí, byli ke klientÛm Domova Olga vyloso-
vaní dva hráãi petangového klubu Fenyx
Adamov Jifií Charvát (dûdeãek) a Jifií
Nûmec, Hanka a Vendula z personálu
Domova a Karel Kraus (pfiítel Domova a na-
prost˘ amatér v uvedeném sportu). V prÛbû-
hu turnaje si zahrál i starosta osobnû. 

Do tajemství sportu nás zasvûtili a cel˘
turnaj fiídili Jifií Charvát otec, Jifií Charvát
syn a Jan Charvát – druh˘ syn (mj. úãast-
ník leto‰ního ME ve ·panûlsku). Díky 
tomuto „rodinnému klanu” v‰ichni vûdûli,
co mají dûlat i jak se mají na hfii‰ti chovat. 

A pak se uÏ jen koulelo a koulelo. Ve
tfiech kolech pfiedvedli v‰ichni úãastníci
v˘borné v˘kony. Pro tento okamÏik není
dÛleÏité, která dvojice mûla nejvíce bodÛ,
ale to, Ïe na hfii‰ti panovala soutûÏní a pfiá-
telská atmosféra. V‰ichni pfiáli úspûch
v‰em ostatním. Nakonec se konala soutûÏ
o nejlep‰ího „koulafie”. A vítûz – pouh˘ch
5 cm od ko‰onku. 

Je‰tû jednou podûkování tûm,
které to v‰echno napadlo a zor-
ganizovali to. Pfií‰tí rok pfii 

prvním oficiálním roãníku na-
shledanou. 

Text a foto: Karel Kraus

Domov Olga hraje petange
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Mladí, nadûjní hráãi Atlasu Blansko. 

PÒJâUJEME 5 000 - 50 000 Kã

Florbalov˘ klub Atlas Blansko byl
pÛvodnû zaloÏen v obci Sloup skupi-
nou nad‰encÛ okolo fieditele místní zá-
kladní ‰koly Mgr. Bohumila Hlaváãka.

Atlas byl jedním z prvních klubÛ
v Jihomoravském kraji a jak slu‰nû na
svou mladost zaãal, tak si i povûst sil-
ného soupefie udrÏel. JiÏ v roce 1999 si

mlad‰í Ïáci vybojovali na Mistroství
republiky bronzové medaile. Historie
klubu byla od prvopoãátku provázána
s ãinností TJ âKD Blansko, a tak se
v pozdûj‰ích letech logick˘m krokem
stalo pfiidruÏení k této tûlov˘chovné
jednotû. Spolupráce funguje dodnes
a sloupské základnû i âKD je toto spo-
jení jen ku prospûchu. V následujících
letech zaznamenala vzestup muÏská
ãást oddílu. Atlas má za sebou i nera-
dostnou sezónu, a to 2010/2011, kdy
hráãskou základnu poznamenala zra-
nûní lídrÛ sestavy. S tímto se ale pot˘-
ká vícero klubÛ nejen v tomto odvûtví.
Nyní se zdá, Ïe nepfiíjemné období
Atlasu je jiÏ nadobro pryã. V roce 2015
muÏi opustili soutûÏ Jihomoravského
pfieboru a novû se zafiadili do
Jihomoravské ligy. V minulém roce se

klubu podafiilo dosáhnout na dotace
pro svou ãinnost. Trénování ÏákÛ se 
ujal obûtavû Martin Pivoda, hráã
Jihomoravské ligy, kter˘ pfii tréninku
nejmen‰ích úroãí své zku‰enosti.
Martin se zúãastÀuje s dûtmi zápasÛ po
celém Jihomoravském kraji. 

Pokud by nûkter˘ rodiã uvaÏoval nad
tím, Ïe svého syna ãi dceru chce dát do
tohoto sportovního oddílÛ, pak mÛÏe
kontaktovat pana Pivodu na tel. 721 414
116. KaÏd˘ nov˘ ãlen je vítán. Tímto
ãlánkem bych chtûl pozvat jak pfiízniv-
ce, tak i ‰irokou vefiejnost k 20. roãníku
turnaje Atlas Cup, kter˘ má celorepub-
likovou úãast. Akce se koná ve dnech
28.- 29. 12. 2016 v prostorách tûlocviã-
ny âKD Blansko na ulici Údolní. Na
va‰i náv‰tûvu se tû‰í Atlas.

Text: PaNa
Foto: Alena Neãasová

O Atlasu Blansko
VáÏení ãtenáfii, dovolil bych si touto cestou napsat nûco o sportu s ná-

zvem florbal. Jeho kolébkou je dle mnoh˘ch Skandinávie. Nûktefií tvrdí,
Ïe tento sport vznikl díky tomu, Ïe v roce 1958 pár dûlníkÛ z továrny na
plasty v Cosom ve státû Minneapolis si krátilo dlouhou chvíli a vyrobilo
si pár umûlohmotn˘ch hokejek, ãímÏ dalo tak prazáklad tomuto sportu.
AÈ je to jak chce, máme zde odvûtví, v nûmÏ ãe‰tí sportovci získali v mi-
nulosti nûkolik medailí na mistroství svûta.
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Základní skladov˘ sortiment tvofií
pfiedev‰ím tûsnicí profily, sokly, okopo-
vé plechy, úchytové i dekorativní profi-
ly, nábytkové rolety apod. A právû 

nábytkové rolety si nacházejí ãím dál
tím ‰ir‰í uplatnûní na trhu. Je to pfiede-
v‰ím díky jejich obrovské variabilitû
provedení a moÏnostem pouÏití.  V na-

bídce jsou dekorové fiady – od základ-
ních barev, pfies dfievodekory aÏ po 
metalická provedení.  

A protoÏe nás baví objevovat neu-
stále nûco nového, roz‰ífiili jsme sor-
timent o dfievûné rolety, sklenûné 
rolety i celohliníkové provedení.
Není  dokonce problém roletu osadit
elektropohonem. Aby byl v˘ãet 
úpln˘, musím zmínit i moÏnost lako-
vání na jak˘koliv odstín RAL.
Zákazníkovi tedy nabízíme témûfi ne-
omezenou ‰kálu moÏností v˘bûru
pfiesnû podle jeho pfiedstav. ZáleÏí uÏ
jen na jeho vkusu a potfiebách, zda
zvolí luxusní sklenûné provedení,
které bude tvofiit dominantní desig-
nov˘ prvek interiéru, nebo se 
rozhodne pro tradiãní vzhled dfieva,
nebo ho naopak osloví v˘jimeãné
vlastnosti celohliníkov˘ch rolet
vhodné i pro exteriéry. MÛÏe samo-
zfiejmû vsadit i na klasické plastové
provedení. 

Není tfieba se obávat sloÏité
pfiípravy

Samozfiejmostí je pfiíprava na míru
podle konkrétních poÏadavkÛ zákaz-

Projekt „Sportujme, spolupracuj-
me a vzdûlávejme se” navazuje na jiÏ
ukonãen˘ projekt v rámci programu
Comenius Partnerství Regio „Let's us
learn and inspire each other”, kter˘
realizovali partnefii z mûst BirÏai
a Rájec-Jestfiebí. Práce s digitálními
technologiemi a její vyuÏití pro in-
doorcycling mûla v uvedeném pro-
jektu spí‰e informativní charakter. 

ProtoÏe jsme si uvûdomili, jak byly
závody na dálku pro Ïáky ‰kol i dal‰í 
úãastníky zajímavé, chceme toho vyu-
Ïít pro nenásilnou a atraktivní formu
vzdûlávání. Práce v terénu s videoka-
merou, GPS navigací, pfienos dat do 
poãítaãÛ a jejich následné vyuÏití pro
cyklotrenaÏéry (ergometry) naplÀuje
podle na‰eho názoru zvolené priority
projektu. Kromû toho je na‰ím cílem

rozvíjet je‰tû podnikatelské a jazykové
dovednosti úãastníkÛ projektu. Studenti
budou za pomoci lektorÛ, instruktorÛ
a uãitelÛ zaznamenávat zajímavé cyk-
lotrasy, pfiená‰et je pomocí GPS navi-
gací a videokamer na trenaÏéry, tyto 
informace doplní ve spolupráci s mûsty
o dal‰í údaje (turistické zajímavosti, do-
pravní dostupnost, moÏnosti ubytování,
realizace sportovního kempu a podob-

nû) a vytvofií za svÛj
region pro partnery
nabídku fiktivní ce-
stovní kanceláfie.
Ve‰keré materiály vytvofií v matefiském
i anglickém jazyce. K prioritám projek-
tu patfií i vzájemná v˘mûna zku‰eností
se zahraniãními partnery, kter˘mi jsou
BirÏai (Litva) a Tvrdo‰ín (Slovensko)
a nedílnou souãástí projektu jsou mobi-
lity, které slouÏí k ovûfiení teoretic-
k˘ch poznatkÛ a také ke zv˘‰ení 
motivace úãastníkÛ. Jsme pfiesvûd-
ãeni, Ïe popsané vazby a aktivity
splÀují poÏadavek otevfieného a inova-
tivního vzdûlávání i práce s mládeÏí
v digitální éfie.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, 
koordinátor projektu

Gymnázium Rájec-Jestfiebí

níka. Staãí jednodu‰e zadat rozmûry,
zvolit dekor, provedení a zbytek uÏ je
na nás. Zákazníkovi se pfiedává hoto-
v˘ set bez nutnosti dal‰ích úprav. 

Rolety jsou ale jen pfiíkladem z na‰í na-
bídky, urãitû doporuãuji nav‰tívit ná‰
showroom na ulici Chrudichromská 22
v Boskovicích. Zde je moÏné se v‰e pro-
hlédnout a vyzkou‰et. Rádi Vám zde pfied-
stavíme na‰i kompletní nabídku. Vûnovat
se Vám bude pro‰kolen˘ personál.

V‰e je také k náhledu na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.kooplast.cz 

Text: Ing. Radek ¤ehofi – majitel firmy Kooplast
Foto: archiv firmy

KOOPLAST – FIRMA S TRADICÍ
Kooplast , s.r.o. Boskovice je dynamicky se rozvíjející obchodní firma, která vznikla v roce 1997.

Brzy tedy oslaví 20.v˘roãí jejího pÛsobení na trhu.  Dlouholeté zku‰enosti v oboru se staly velkou devi-
zou, díky které je moÏné garantovat ‰piãkovou kvalitu a bezkonkureãnû nej‰ir‰í nabídku sortimentu. Ten
je urãen nejen pro v˘robce nábytku, ale i pro pfiímé zákazníky.  Hlavní podíl nabídky tvofií profily a kom-
ponenty potfiebné pfii v˘robû i úpravách nábytkov˘ch sestav a vná‰í prvky interiérového designu nejen
do kuchyní, ale i do pracoven, ob˘vacích i dûtsk˘ch pokojÛ, koupelen, kanceláfií apod.  
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➨ Prodám dûtskou dfievûnou post˘lku 
120 cm x 60 cm s matrací, málo pouÏívaná.
Blansko, tel.: 723 881 133. 
➨ Prodám 200 m2 pouÏité betonové dlaÏby
50x50x5cm, cena 20 Kã/ kus. Tel.: 720 447 758. 
➨ Prodám 2 ks péfiov˘ch pefiin 1.200 Kã, 
bílou stropnici 280 Kã, vû‰ák do koupelny 380
Kã, nov˘ kobereãek do koupelny 450 Kã, star‰í
skfiíÀky do koupelny z plastu 350 Kã, tyãovou
garn˘Ï 3,3 m + pfiíslu‰enství 380 Kã, linoleum
2 pruhy o velikosti 75 cm x 430 cm 850 Kã,
sklenûnou skfiíÀ se zásuvkami o rozmûrech 90
cm x 190 cm x 35 cm. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám 2 terária za symbolickou cenu 
100 Kã/kus. Jedno o rozmûrech  50d x 40‰ x 80v
cm vhodné pro chameleony a druhé o rozmûrech
100 x 47 x 23 cm vpfiedu, 37 cm vzadu vhodné
pro Ïelvu, my‰ku, kfieãka. Tel.: 605 076 400. 
➨ Prodám dûtskou autosedaãku kategorie
15-36 kg. Je moÏné ji rozloÏit na podsedák.
Perfektní stav. Cena 490 Kã, tel.: 736 529 326. 
➨ Prodám 2 star‰í válendy 
a konferenãní stolek – v‰e i jednotlivû. Prosím
SMS na 792 259 250, ozvu se. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ 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 podnájem bytu 1+1 v Boskovicích.
Platba pfiedem, tel.: 775 150 506. 
➨ Kdo pfienechá vûtve stfiíbrného smrku
a tújí? Tel.: 737 569 841. 

HLEDÁM

➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, i k rekonstrukci. Platím hotovû,
v‰e vyfiídím. Tel.: 604 235 530. 
➨ Koupím chatu nebo zahradu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím malotraktor Vari/Tera/MT/TK
vãetnû pfiíslu‰enství. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘.
Nabídnûte prosím, tel.: 731 487 850. 
➨ 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

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. 

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Poradenství a podání Ïádosti

Ing. Zuzana Brandtnerová

602 144 951, zubra@email.cz

Firma KRETZ s.r.o. Vavfiinec
hledá spolupracovníky:

Administrativní pracovník, sváfieã, montáÏ-
ník, obchodní zástupce pro âR i zahraniãí.

BliÏ‰í info: 602 576 335, 
e-mail: kretz@kretz.cz

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Králík peãen˘ s bÛãkem na ãesneku

Konec léta je období, kdy v králíkárnách na vesnicích do-
rostli králíci z jarních vrhÛ do konzumní velikosti. Tento
recept se u nás doma vafiil od nepamûti, protoÏe na dvor-
ku v králíkárnû, bylo vÏdycky nûkolik vykrmen˘ch králíã-
kÛ. Dnes uÏ králíky nechovám a tak, kdyÏ s manÏelkou
dostaneme na tuto dobrotu chuÈ, koupíme si králíka
a tro‰ku bÛãku a zaãneme se tû‰it na unikátní kombinaci
chutí, které tato dobrota poskytuje.
Ingredience:

Postup:
Králiãí maso po poráÏce, pfied pfiípravou, necháme dva dny v chladniãce uleÏet
(uzrát). Králíka naporcujeme a odblaníme. Porce mÛÏeme ãásteãnû vykostit.
BÛãek nakrájíme na plátky, cca 1 cm silné. V‰echno maso potfieme rozetfien˘m
ãesnekem, osolíme a opepfiíme, mÛÏeme lehce potfiít olejem. Jednu vût‰í cibuli
a jednu mrkev nakrájíme na koleãka, prokládáme jimi porce králíka a bÛãku, kte-
ré na stfiídaãku klademe na pekáã. Do masa nastrkáme pár bobkov˘ch listÛ a pár
kuliãek nového kofiení, necháme pfies noc uleÏet. Lehce podlijeme vodou a pe-
ãeme pozvolna 2,5 hodiny, pod pokliãkou domûkka, za stálého pfielívání porcí
v˘pekem. Na závûr na 15 minut sundáme pokliãku, maso získá krásnou barvu.
V dobû, kdy se maso peãe, si podusíme zelí. PouÏívám buì kysané, nebo ãer-
stvé rané. Alternativou k zelí je ‰penát. Jako pfiíloha se hodí vafiené brambory,
bramborov˘ knedlík nebo prostû krajíc chleba.

Králík (buì cel˘, nebo jenom pfiedek), bÛãek bez kÛÏe, sÛl, pepfi mlet˘,
kmín, bobkov˘ list, nové kofiení, ãesnek, cibule, mrkev, voda, olej. 

Dobrou chuÈ Vám 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 dÛchod-
ce. MS-Renova 604 150 378.

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

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

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

Dne 7. 10. 2016 jsme vzpomněli 5.výročí umrtí
manžela, tatínka, bratra, strýce, švagra 

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

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra, 
syn Marek, Michal a bratr Ladislav s rodinou.
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Jak jiÏ samotn˘ název obce napovídá, jedná se o místo leÏící v samém srdci Moravského krasu. Nedaleká propast
Macocha, která patfií k nejvût‰ím svého druhu v âeské republice, spolu s jeskyní Balcarkou, nacházející se jiÏnû od obce, pat-
fií k vyhledávan˘m místÛm tohoto kraje. Vedle okolních pfiírodních krás ale mÛÏeme v obci obdivovat také kostel svaté Máfií
Magdalény ãi zachovan˘ vûtrn˘ ml˘n, pocházející z poãátku 19. století.

Nicménû právû turisticky hojnû
nav‰tûvovaná jeskynû Balcarka,
jejíÏ bohatá krápníková v˘zdoba
byla od 20. let 20. století sou-
stavnû objevována a zkoumána
pfiedev‰ím místním rodákem, po-
slancem a speleologem Josefem
·amalíkem, je dokladem pravû-
kého osídlení zdej‰ího území.
Obdobnû jako jeskynû KÛlna,
kterou jsme si zmiÀovali v sou-
vislosti s historií nedalekého
Sloupu, slouÏily taktéÏ prostory
Balcarky jako obydlí pro pravû-
kého ãlovûka. Dokladem jsou 
nalezené pozÛstatky ohni‰È, nej-
rÛznûj‰ích nástrojÛ a kosterních
pozÛstatkÛ zvífiat.

Poãátky historie obce jako ta-
kové ale spadají zhruba do první
poloviny 13. století, kdy tuto 
ponûkud málo obydlenou oblast
zaãali pfieváÏnû nûmeck˘m oby-
vatelstvem kolonizovat tehdej‰í
vládci zdej‰ího území, páni
z Hol‰tejna. Nicménû první píse-
mná zmínka, v níÏ je uvádûn 
nûmeck˘ název Peterschlag ne-
boli Petrova m˘tina, pochází aÏ

z roku 1349. V pozdûj‰ích zápi-
sech je ale jiÏ jako název obce
zmiÀován Ostrow. Majiteli zdej-
‰í oblasti tedy byli jednak 
pfiíslu‰níci velmi vlivného mo-

ravského rodu pánÛ z Hol‰tejna,
a jednak také místní vladyck˘
rod, jehoÏ ãlenové se po Ostrovû
psali.

Bûhem 15. století ale ‰lechtick˘

rod pánÛ z Hol-
‰tejna vymírá po

meãi. Konkrétnû se tak stalo po
smrti posledního muÏského ãlena
Voka IV., kter˘ ale celé panství
v roce 1437 je‰tû pfied svojí smrtí
stihl prodat Hynkovi z Vald‰tejna.
Ten ov‰em panství spolu
s Ostrovem nedrÏel dlouho a za
pomûrnû krátkou dobu se zde tak
vystfiídalo nûkolik majitelÛ z rÛz-
n˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ. Nakonec
vesnici koupil Bernard Drnovsk˘
z Drnovic, majitel rájeckého zám-
ku, a Ostrov byl tak pfiipojen k rá-
jeckému panství, jehoÏ souãástí
byl aÏ do minulého století. Jak jiÏ
víme, rájecké panství spolu
s Ostrovem vlastnil po vymfiení
rodu Drnovsk˘ch nejprve hrabûcí
rod RoggendorfÛ a poté Salm-
ReifferscheidtÛ, jímÏ byl na 
základû tzv. Bene‰ov˘ch dekretÛ
cel˘ majetek po druhé svûtové
válce znárodnûn.

Text: Ilona Vávrová
Zdroj: www.ostrovumacochy.cz

Foto: Pavel Kuchafi

Z historie obcí a mûst na‰eho regionu OSTROV U MACOCHY

Ostrov u Macochy jako na dlani.
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Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Ve ‰kolním roce 2017/2018 nabízíme studium
v ‰estiletém oboru (pro Ïáky ze 7. tfiíd Z·)
a ãtyfiletém oboru (pro Ïáky z 9. tfiíd Z·).

Tel.: 516 432 181, 603 588 369, www.gymnaziumrajec.cz
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Den otevfien˘ch dvefií bude 
4. listopadu 2016 od 8.30 do 17.00 hodin

MoÏná trochu skeptik kdyÏ pro-
hlásil: „Je-li úkolem divadla vyslo-
vovat se ke stavu svûta, pak je pro
souãasnost vhodná uÏ jen forma ko-
medie nebo fra‰ka”. Tak vznikla
„komedie soukromé banky”, coÏ je
podtitul hry Frank V. Praktiky
a morálka penûÏního podniku jsou
vedením i zamûstnanci prezentová-
ny sice s humorem a ironií, ale hu-
mor je ‰ibeniãní a z ironie mrazí.
Jedin˘m cílem je okrást kaÏdého
zákazníka a razí se zásada neuza-
vfiít ani jeden poctiv˘ obchod. KdyÏ
je nûkter˘ zamûstnanec je‰tû trochu
slu‰n˘, ‰up s ním do sklepa, odkud
uÏ nikdy nevyjde Ïiv˘. Frank vzpo-
míná s nostalgií, jak mûl podnik
i 200 zamûstnancÛ, „a teì mám se-
dm gaunerÛ a hrdlofiezÛ”. V‰ichni
ale mluví a sní o tom, Ïe by chtûli

b˘t slu‰ní lidé, mít domek, rodinu
a ‰Èastné dûti. JenÏe o tom jenom
mluví (obãas i zpívají), ale neudûla-
jí nic. Dvû utajované dûti má i Frank
se svou Ïenou Ottilií (Jan Mazák
a Alena Antalová). Jsou to právû
oni, Herbert (Vojtûch Blahuta)
a Francizka (Eli‰ka Skálová), ktefií
bez skrupulí pfievezmou podnik
a nastolí nov˘ pofiádek. Jestli lep‰í
a spravedlivûj‰í, to uÏ se nedovíme.

Uvedení Franka V. dalo pfiíleÏi-
tost hercÛm Mûstského divadla
Brno k vytvofiení nûkolika mimo-
fiádn˘ch rolí. Alena Antalová si 
vyzkou‰ela polohu striktní, bezo-
hledné ‰éfové, která se nezastaví
ani pfied vraÏdou. Personální ‰éf
v podání Igora Ondfiíãka je noãní

mÛrou v‰ech zamûstnancÛ.
V˘born˘ je Ladislav Koláfi, Radka
Coufalová i Michal Isteník. Po prv-
ním uvedení hry (Curych 1959)
kritici psali, Ïe lidé, které autor 
ukazuje, neexistují, prostû nemo-
hou existovat. Sám autor si tím 
nebyl tak jist uÏ tenkrát. A co tepr-
ve my po ‰edesáti letech?

Hra se uvádí v pfiekladu Jifiího
Stacha z r. 1980. ReÏírovala nám
známá Hana Bure‰ová. Hudební
doprovod Karel Cón. PÛjdete-li na
toto pfiedstavení alespoÀ trochu pfii-
praveni, pfiinese vám skvûl˘ záÏitek
a podnût k zamy‰lení.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Komedie 
soukromé banky

Jméno ‰v˘carského dramatika Friedricha Dürrenmatta si moÏná nûktefií
spojí spí‰ s „Náv‰tûvou staré dámy” nebo „Fyziky”. Jeho hru Frank V.
z konce 50. let uvedl u nás nejdfiíve Miroslav Horníãek v Divadle ABC, pak
Milan Pásek v Brnû u Mr‰tíkÛ. To bylo tûsnû pfied zákazem hry, protoÏe 
autor vefiejnû protestoval proti invazi Ruska v r. 1968. Ve své vlasti platil za
nepohodlného vizionáfiského ‰Èourala. Teprve po jeho smrti (1990), v dobû,
která ve spoleãnosti doznala tolik zmûn skoro ve v‰ech evropsk˘ch zemích
se ukázalo, jak byl pfiedvídav˘.

Alena Antalová a Michal Isteník 
v komedii o jedné bance.
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Kde? Galerie Joná‰, Blansko, Centrum JeÏek, Smetanova 6

Kdy? do 5. listopadu 2016

MONOKRAJINY II 
V̆ stava malífie a grafika Josefa Hejãe (* 1973) je vûnována krajinû – té-

matu, kterému se autor dlouhodobû vûnuje a tentokrát jej pojímá v ‰ir‰ím
hledisku.

Slovní hfiíãka v názvu odkazuje na techniku monotypu, jíÏ jsou pfied-
stavované velkoformátové grafiky tvofieny. Tato technika spoãívá v 
neopakovatelném provedení v˘sledného díla. Jedineãné obrazy evoku-
jí jedineãn˘ charakter krajiny. V˘stava dává divákovi moÏnost nechat
se vtáhnout do tûch nejfantastiãtûj‰ích svûtÛ a nabízí spoustu prostoru
pro vlastní asociace a pfiedstavy.

Pozvánka na v˘stavu 

Ve stfiedu 2. listopadu 2016 od 16.30
hodin se v kulturce Mûstské knihovny
Blansko bude konat beseda s ing.
Miroslavem Chlápkem, fieditelem
Domu pfiírody Moravského krasu na
Skalním ml˘nû. 

Dozvíte se podrobné informace

o v‰em, co je pfiipraveno pro náv‰tûvní-
ky rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií v tomto
moderním zafiízení.

Text: Michal Kala, 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: archiv knihovny

Dne 24.9.2016 se konal jiÏ 16.roãník
oslav Baboleck˘ch lip svobody a milé-
nia. Souãástí oslav bylo dûtské odpoled-
ne s maskami vodníkÛ a víl z lesÛ, vod
a strání. Na této vydfiené akci vystoupi-
la country kapela ASI TAK, která mûla

velk˘ úspûch. Ve veãerních hodinách se
uskuteãnil lampionov˘ prÛvod zakon-
ãen˘ ohÀostrojem. Celá akce se poved-
la díky mûstu Letovice, sponzorÛm
a velkému úsilí organizátorÛ z Babolek.

Text a foto: Jaroslav Kum‰ta

Pfiedstavení Domu pfiírody
Moravského krasu

Oslava Baboleck˘ch lip

Handicapovaní cyklisté zavíta-
li v prvním fiíjnovém víkendu do
Prahy na Strahov, na poslední díl
leto‰ního seriálu mezinárodních
závodÛ. Na závodníky ãekala 
opût skvûle pfiipravená technicky
nároãná traÈ, kterou postavili 
organizátofii z âATHS. Ivo potfie-
boval získat co nejvût‰í poãet bo-
dÛ do mezinárodního rankingu,
pfii vítûzství by se Ivo posunul na
2. místo leto‰ních svûtov˘ch 
tabulek. Sobotní silniãní závod
vyhrál a v nedûli jej ãekala je‰tû
ãasovka, tuto Ivo bezpeãnû opa-
noval a tímto vítûzství potvrdil
svoji leto‰ní formu, která jej
v souãtu bodÛ donesla na 2. mís-
to svûtového rankingu.

Více na www.ivokoblasa.cz

Ivo Koblasa sen., manager
Foto: archiv I. Koblasy

mediálnû podporují 
Iva Koblasu

Ivo vítûzem EP Praha

U obecních úfiadÛ zatím
Svitávka vyhrává, ale hlaso-
vání potrvá aÏ do 31. fiíjna.
Tak se v‰echno mÛÏe v˘raznû
zmûnit. Aby ke zmûnû nedo-
‰lo, prosíme o hlas pro Löw-
Beerovu vilu ve Svitávce. 

Hlasovat mÛÏete kaÏd˘
den jednou v kaÏdé z katego-
rií v pravé postranní li‰tû (zo-
brazeno na poãítaãi) nebo 
úplnû dole pod textem na
stránce zobrazené v mobilní
aplikaci.  Pokud anketa není
aktivní, znamená to, Ïe z va‰í IP adresy
uÏ bylo hlasováno. Dal‰í pokus je moÏn˘
za 24 hodin od pfiedchozího hlasování. 

Odkaz na hlasování: http://moravske-
hospodarstvi.cz/article/souteze/nejkras-
nejsi-radnice-a-obecni-urad-hlasujte-
pro-sve-favority/.  MÛÏete hlasovat
i prostfiednictvím webov˘ch stránek
mûstyse: www.mestys-svitavka.cz , nebo
na Facebooku – profil: Mûstys Svitávka

– oficiální stránka mûstyse, kde najdete
odkaz na v˘‰e uvedené hlasování. 

Za kaÏd˘ hlas dûkujeme. Pokud vy-
hrajeme v celostátní soutûÏi, bude to
pro Svitávku i na‰i vilu velká reklama,
která mÛÏe mít vliv i na získávání 
finanãních prostfiedkÛ na opravu této
kulturní památky. 

Miroslava Holasová, 
místostarostka Mûstys Svitávka

SoutûÏ o nejkrásnûj‰í 
radnici ãi obecní úfiad

Nyní probíhá celostátní soutûÏ Moravského hospodáfiství
„Nejkrásnûj‰í radnice ãi obecní úfiad”. 
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Ostravská univerzita (OU) letos slaví 25. v˘roãí svého zaloÏení a pfii
té pfiíleÏitosti pofiádá v˘roãní Sraz absolventÛ OU. A to v netradiãním
industriálním prostoru b˘valého plynojemu!

27. fiíjna 2016 se v‰em absolventÛm Ostravské univerzity (i jejich polo-
viãkám) otevfie vûhlasn˘ vítkovick˘ Gong: multifunkãní aula, která vznikla
ve vnitfiních prostorách b˘valého plynojemu vítkovick˘ch Ïelezáren. 

Absolventi v‰ech generací tak dostanou pfiíleÏitost se po letech opût set-
kat se spoluÏáky i vyuãujícími. Zahraje jedna z nejoblíbenûj‰ích ãesk˘ch
kapel Zrní i ostravská chansoniérka Sylvie Bee. Kromû kulturní ãásti se
pfiedstaví také fakulty a absolventi budou mít moÏnost navázat pracovní
kontakty mezi sebou i s univerzitou na ContactPointu OU. Navíc letos ne-
bude tfieba spûchat domÛ – 28. fiíjna, tedy den po Srazu absolventÛ, je totiÏ
státní svátek!

„âerná Ostrava je dávno minulostí a za posledních pár let mûsto pro‰lo
neuvûfiiteln˘m v˘vojem. Jeho industriální minulost, která byla vÏdy skvr-
nou na jeho povûsti, se stává jeho silnou stránkou – b˘valé Ïelezárny se mû-
ní na kulturní centrum plné koncertních sálÛ, sportovi‰È a kaváren. 
A Ostravská univerzita s ním jde ruku v ruce. Proto je Sraz absolventÛ a
prodlouÏen˘ víkend ideální pfiíleÏitostí podívat se, co v‰echno se za tak
krátk˘ ãas mÛÏe odehrát v jednom mûstû a na jedné univerzitû,” uvádí rek-
tor Ostravské univerzity, profesor Jan Lata, kter˘ je sice pÛvodem z jiÏní
Moravy, rychle se ale stal i ostravsk˘m patriotem. 

Cena vstupenky je 200 korun pro absolventa, pro absolventa s do-
provodem 350 korun. Více informací najdete na v˘‰e zmínûném
Portálu absolventÛ OU (www.absolventi.osu.cz) nebo na v˘roãním
webu www.25.osu.cz.

V˘zva 
Studovali jste v Ostravû? Pfiijìte na sraz!V pátek 30. 9.

2016 jsme se vydali
s na‰imi vyuãujícími
do Brna. Jako první
nás doprovázela pa-
ní z muzea po staré
radnici, kde jsme by-
li úplnû nahofie, byl
tam obfií v˘hled a by-
lo tam vidût skoro
celé Brno.

Poté nás paní odved-
la k nové radnici, kde
nám fiekla rÛzné infor-
mace. Potom nás do-
vedla k mincmistrovnû
kde se s námi rozlouãi-
la. A pfiedala nás jejímu kolegovi, kte-
r˘ nám pustil 3 videa. Po 3 videích si
pro nás pfii‰el pan prÛvodce, kter˘ byl
pfievleãen do pfievleku stfiedovûkého
mincmistra. Poté co nám nûco fiekl,
nûco ukázal, jsme se pfiesunuli do
sklepa. Tam se dfiíve razily mince, by-
la zde vykopána studna, sklepy
a moÏná i poklad. 

To nám v‰echno na vlastní oãi uká-
zal, a dala se u nûj za 30 Kã koupit
mince na památku. Potom jsme se
v‰ichni unaveni, ale o hodnû chytfiej‰í
v pofiádku vrátili domÛ.

Za úãastníky exkurze Gabriela Dvorská
a Antonín Sehnal, Z· Jedovnice

Foto: archiv ‰koly

Historická exkurze 

Îáci Z· Jedovnice v brnûnském sklepení.

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ TECHNOLOG
➔ SVÁŘEČ CO2

➔ SOUSTRUŽNÍK 
CNC

➔ ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO
VOZÍKU

➔ MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice


	strana 1.pdf
	strana 2.pdf
	strana 3.pdf
	strana 4.pdf
	strana 5.pdf
	strana 6.pdf
	strana 7.pdf
	strana 8.pdf
	strana 9.pdf
	strana 10.pdf
	strana 11.pdf
	strana 12.pdf
	strana 13.pdf
	strana 14.pdf
	strana 15.pdf
	strana 16.pdf

