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Hrad Boskovice
otevfie své brány 

i v roce 2017
I v roce 2017 se otevfie brána hradu Boskovice pro ná-

v‰tûvníky a milovníky historie. Lidé se tento rok mohou
tû‰it na nûkolik novinek, které mají za cíl zpestfiit
a ozvlá‰tnit prohlídku hradu. Od ãervnov˘ch víkendÛ pro-
vedou náv‰tûvníky hradu prÛvodci a prÛvodkynû.
PrÛvodcovská sluÏba pak bude pokraãovat i bûhem
prázdnin (kromû pondûlí, kdy hrad nebude pfiístupn˘)
a skonãí záfiijov˘mi víkendy. 

Správa hradu si od zavedení této
sluÏby slibuje zejména zúroãení infor-
maãního potenciálu dochovan˘ch 
pozÛstatkÛ hradu. Díky probíhajícím
stavebnû historick˘m prÛzkumÛm
hradu, realizovan˘m kromûfiíÏsk˘m
památkáfiem Mgr. Janem ·tûtinou, 
do‰lo k objevení a zji‰tûní dal‰ích 
informací o stavebním v˘voji této v˘-
znamné kulturní památky. Souhrn do-
sud znám˘ch údajÛ, obohacen˘ o novû

né prostory hradu, jako napfiíklad skle-
pení pÛvodního paláce. Náv‰tûvníky
bude ãekat renovované zázemí, drob-
né obãerstvení a expozice roz‰ífiená
o archeologické nálezy, zapÛjãené
Muzeem regionu Boskovicka. Na

konci jara ãeká hrad Boskovice scé-
nicky provedená bitva a turnaj, 
hradem se budou procházet ‰ermífii
a diváky ãeká v˘let do ãasÛ konce 14.
století. Tehdy hrad ob˘vá odbojn˘ ‰le-
chtic Jan Ozor z Boskovic. Jeho 
dramatick˘ a tragick˘ pfiíbûh se stane
námûtem i dal‰ích roãníkÛ akce s ná-
zvem OÏivl˘ hrad Boskovice.

JiÏ na pfiístupové cestû ke hradu 
uvítají náv‰tûvníka v prÛbûhu roku
grafické tabule, rekonstruující podobu
hradního sídla v nûkolika v˘vojovû
zásadních obdobích, kdy objekt pro-
cházel pronikav˘mi pfiestavbami.
Autorem populárních kreseb je Ing.
arch. Pavel ·imeãek. S jeho prací se
mÛÏe ãtenáfi seznámit i v samostatnû
vydan˘ch monografiích pod názvem
Copuli lapidum. 

Vítanou novinkou, kterou si mohou
lidé prohlédnout jiÏ dnes, je vykácení
náletov˘ch dfievin kolem obvodové
hradební zdi, díky ãemuÏ silueta mo-
numentální hradní zfiíceniny opût
o nûco více vynikla a vyloupla se
z mofie tmavé zelenû okolních lesÛ. 

Pfiijìte nav‰tívit hrad Boskovice
i v nadcházející turistické sezónû
a nechte se oslovit
ozvûnou jeho his-
torie, která se od-
ráÏí od star˘ch 
kamenn˘ch zdí.

Text a foto: 
Jan Veãefia, purkrabí

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Pohled od jihu na torzo paláce a jiÏního opevnûní s komplexem 1. hradní brány.

zji‰tûné poznatky, bude tvofiit základ
prohlídkov˘ch sylabÛ. Náv‰tûvník zji-
stí, Ïe „obyãejná” zeì v sobû mÛÏe
skr˘vat netu‰ené mnoÏství informací.
Pokud je ãlovûk dokáÏe vyãíst, mÛÏe
si v architektufie hradu „listovat” jako
v knize. Pfiíbûh hradu Boskovic je nad-
to dramatick˘, ko‰at˘ a dosud pln˘ 
otazníkÛ a bíl˘ch míst. 

Do budoucna správa hradu plánuje
zpfiístupnit i nûkteré dosud zapovûze-

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
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Ty hofiické lesy, hluboké jak mofie,
pfies nû cesta vede dolÛ k âerné hofie,
pfies nû vede cesta nahoru a dolÛ.
Tam jsme chodívali, moje milá spolu.

(Hofiické lesy)

V roce 1944 z nakladatelství Karla
Jelínka v Blansku vy‰la pÛvabná kní-
Ïeãka z pera babického rodáka, spiso-
vatele a politika Jaroslava Marchy
(1880 – 1961).

ji starovûrskou formou. Ze sv˘ch
vzpomínek, pamûtí a toulek vzal 
ãetné motivy, vloÏil do písniãek ráz
místa, kraj, dûj, zvyk, charakteristiku
lidu, jeho vlastnosti, folklor i tradici.
V komentáfii knihy pak objasÀuje, co
v‰echno mu dalo podnût k písniãkám.
Napfiíklad k písniãce Hofiické lesy pí-
‰e: „Jsou hluboké, ãerné a jde se jimi
na âernou Horu. Tûmi lesy chodíval
k âerné Hofie ãasto básník Petr
Bezruã. V písniãce je líãen rozchod
milencÛ”.
Na 120 stranách je 50 písniãek.

Jeho hravé a Ïertovné písniãky (na-
pfi. Hofiické lesy; Vy kfitin‰tí kramáfii...;
Vápeníci od Kfitin; Chlum; Kuniãky,
Kuniãky; ·enk˘fi z âerné Hory; Ta
doubravská luka; Stra‰idlo u rudické
kapliãky a jiné) jsou zpovûdí srdce.
Víra a Ïivot prostupují úsmûvné texty,
víra, Ïe i ztráta milovan˘ch míst a by-
tostí je vûãn˘m fiádem zemû. Tím se
stávají Marchovy sloky star˘m, 
znám˘m, dÛvûrn˘m hlasem domova
a vûfiím, Ïe mnohé z písní jsou stále
aktuální a ãásteãnû jiÏ zlidovûlé (Ta
doubravská luka, padla na nû rosa, trá-
vu na nich Ïala frajarenka bosá.
Zelenou traviãku cpala do travnice, 
dívala se na ni celá Doubravice ...).

Kniha není ãistû regionální, ale do-
byla a stále dob˘vá srdce ãtenáfiÛ, kte-
fií se zajímají o lidovou slovesnost, 
ãrty a fejetony z venkovského Ïivota.
Látku k písniãkám ãerpal autor pfiede-
v‰ím z pfiírodních dojmÛ a záÏitkÛ
z cest. Jaroslav Marcha toulající se le-
sy a dûdinami, psal písniãky na v‰e,
co mu pfii‰lo do cesty. Tak vznikla
kniha „Starovûrské písniãky”.  Autor
jí dal úmyslnû star˘, lidov˘ ráz a psal

Knihu lze dnes koupit pouze v an-
tikvariátech, nebo zapÛjãit ve vefiej-
n˘ch knihovnách.

Pfií‰tû: âtení o Blansku 
Text a foto: Pavel Svoboda,

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
STAROVùRSKÉ PÍSNIâKY

Pfiebal knihy.

Firstminute zájezdy v prodeji
➢ záloha od 500 Kč/os, slevy na děti
➢ 1.7. je sobota a svátky vycházejí skvěle
➢ letecká, autobusová i vlastní doprava

Sezóna exotických dovolených
➢ české i německé CK – odlety i z Vídně
➢ sestavíme Vám zájezd na míru

Lyžařské dovolené
➢ široká nabídka lyžařských pobytů
➢ ČR, Rakousko, Itálie, Francie, Slovensko

Boskovice, Kpt. Jaroše 25, 737 397 646, boskovice@invia.cz

Blansko, Wanklovo nám. 1436/3, 736 746 808, blansko@invia.cz

®

PŘIDEJTE SE K NÁM, HLEDÁME LIDI, NE STROJE

Jsme společnost zabývající se výrobou žáruvzdorných materiálů 
pro metalurgii neželezných kovů, sklářský průmysl a výrobků řešících 

akustiku v dopravních prostředcích a budovách. 
Začínali jsme v roce 1997 s pár zaměstnanci. 

Za dvacet let jsme se rozrostli na tři stovky lidí a tři výrobní závody..

DO NAŠICH TÝMŮ HLEDÁME OPERÁTORY DO VÝROBY, ŠIČKY, 
TECHNICKÉ PROFESE

KONTAKT: Eva Vondráčková, Tel. 725 984 512, 
Email: evavon@pyrotek-inc.com, Poříčí 24, 678 01 Blansko

Osobní i skupinové tréninky za-
mûfiené na zv˘‰ení kondice, redukce
hmotnosti, fitness trénink, zpevnûní
tûla, pfiípravu na závody a soutûÏe.
Zamûfiujeme se na v‰echny vûkové
i v˘konnostní skupiny. Dûti od 10 let
se mohou pfiihlásit do na‰eho spor-
tovního oddílu zamûfieného na atleti-
ku, triatlon, nebo lyÏování. Pro 
dospûlé máme pravidelné bûÏecké
a kondiãní tréninky 2 x t˘dnû
v Blansku a Boskovicích, kde se

spoleãnû pfiipravujeme na bûÏecké
závody a na zlep‰ení kondice. Pokud
radûji cviãíte doma, mÛÏete vyuÏít
sluÏbu „Trenér do domu” nebo si
mÛÏete nechat sestavit tréninkov˘
plán na míru. Osobní tréninky lze
domluvit po celém okrese Blansko. 

Nyní hledáme mladé sportovce od
10 let, ktefií by s námi chtûli trénovat
a úãastnit se závodÛ. 
www.jankohut.com, 
hkohut@seznam.cz 

Jan Kohut - Osobní
a kondiãní trenér 
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Dûti si uÏily odpoledne plné her a zábavy.

DùTSK¯ KARNEVAL

Rok zase ubûhl. JiÏ tradiãní Dûtsk˘
karneval v reÏii Kolpingovy rodiny
Blansko se uskuteãnil v nedûli 19. 2.
2017 v odpoledních hodinách v sále
Katolického domu v Blansku. Pro dûti
v maskách byly pfiipraveny hry, soutû-
Ïe se sladkou odmûnou, obãerstvení
i bohatá tombola. Nejmen‰í dûti do 4
let pfiednesly básniãku nebo zazpívaly
písniãku, samozfiejmû za odmûnu. Byl
to parádní záÏitek. Nechybûlo ani 
vyhodnocení masek. Odmûnu za nej-
star‰ího zamaskovaného úãastníka si
odnesla jedna z maminek Lucie

Zamazalová v masce beru‰ky. Nej-
mlad‰ím odmûnûn˘m byl 4 mûsíãní
Egon Spotzov˘ pfievleãen˘ za andílka.
Jako nejhezãí masky (v˘bûr byl jako
vÏdy velmi tûÏk˘) byly vyhodnoceny
a odmûnûny tfii dûti: Klára MojÏí‰ková
(9 rokÛ) – potápûã, Tomá‰ Hlásek (7 ro-
kÛ) – lesní skfiítek a Îofie Komínková (5
rokÛ) – mráãek. K moderování karneva-
lu se vrátil Ondra Dyãka. Byl skvûl˘.
Leto‰ní úãast byla opût vysoká, i kdyÏ
niÏ‰í neÏ loÀská rekordní. Vûfiíme, Ïe se
pfies 300 lidí a lidiãek dobfie bavilo.

Text a foto: JK

POZVÁNKA
JARNÍ KVùTINOVÉ ARANÎMÁ

KDY? V úter˘ 28. 3. 2017
KDE? V klubovnû SDH (budova Obecního
úfiadu Obora)
V KOLIK? V 16.30 hodin
CO S SEBOU? Staré noviny nebo PVC
podloÏku na stÛl, zahradnické i normální
nÛÏky, kdo má tavnou pistoli, el. prodluÏo-
vák, vûnec na dvefie; finanãní poplatek za
materiál na vazbu/vazby 50-100 Kã paní
Marice, floristce a lektorce na dílnû. A také
dobrou náladu.
Více: http://obora.knihovna.cz/aktuality/

LAÎÁNKY – ZPEVNùNÉ
PLOCHY A CHODNÍK

V mûsíci bfieznu, v závislosti na
poãasí, budou zahájeny stavební
práce na stavbû s názvem „Blansko
LaÏánky – zpevnûné plochy a chod-
ník”. 

Stavba sestává ze tfií staveb-
ních ãástí. Zpevnûn˘ch ploch na
návsi, kde bude dokonãeno
zpevnûní ploch za místní autobu-
sovou zastávkou, vybudování
zpevnûné plochy z betonové
dlaÏby mezi kamennou zídkou
a silnicí pod místním obchodem

a rekonstrukce chodníku u domu
ã. p. 70. 

Celkové náklady budou cca 1,2
mil. Kã. Zhotovitelem bude firma
Porr a. s., od‰tûpen˘ závod –
Morava, se sídlem Skály 870, 763
62 Tlumaãov. 

Realizace potrvá cca mûsíc.
Vlastníci pfiilehl˘ch nemovitostí bu-
dou s pfiedstihem informováni o za-
ãátku a prÛbûhu stavebních prací.

MÚ Blansko – odbor investiãního 
a územního rozvoje

BILLA POMÁHÁ ÚTULKU MùSTA
BLANSKO T¤ETÍM ROKEM

Dne 24. února 2017 v prodejnû Billa
v Blansku byla vedoucím Liborem
Va‰ínem a úãetní prodejny Anetou
Kocmanovou pfiedána sbírka konzerv,
granulí a pamlskÛ pro mûstsk˘ psí útu-
lek. Za mûsto se pfiedání zúãastnil sta-
rosta Ivo Polák a vedoucí mûstského 
útulku paní Jarmila Jurová. 

Celkem se podafiilo nashromáÏdit kr-
mení za 6 719 Kã, coÏ bylo víc, neÏ
v pfiede‰lé sbírce a nutno podotknout,
Ïe doba sbírky byla pouh˘ch 3,5 mûsí-
ce. To, Ïe „dobfií lidé” nosili i krmení
zakoupené v jiném obchodním fietûzci,
jen podtrhuje fakt, Ïe na sbírku pro
mûstsk˘ útulek si uÏ blanen‰tí zvykli
a sbûrné místo v Billa funguje a celá
akce má smysl. 

Na krátkém setkání starosta podotkl,
Ïe letos mûsto vymûní v útulku staveb-
ní buÀku, která je vyuÏívána jako záze-
mí pro zamûstnance a zároveÀ sklad
pro krmivo. Stávající buÀka jiÏ doslou-
Ïila a není v provozuschopném stavu.
Z rozpoãtu mûsta je vyãlenûno 130 tisíc
korun, které mimo nového zázemí po-
kryjí i nátûr a opravu stávajících kotcÛ,
instalování nové kanalizace u nûkte-
r˘ch kotcÛ, tak, aby se psí obydlí lépe
ãistilo. Mimo jiné se diskutovalo o ãi-
pování pejskÛ, kdy vedoucí útulku 

podotkla, Ïe v‰ichni zatoulaní ãtyfinozí
mazlíãci, ktefií se dostanou do mûstské-
ho útulku, jsou nyní smluvním veteri-
nárním lékafiem MVDr. Jifiím Bártou 
oãipovaní a zaevidovaní do registru 
ãipÛ. âipy byly pro psí útulek zakoupe-
ny dárci ve veterinární ordinaci
Zámeãek a i jim v‰em patfií velké podû-
kování.

V loÀském roce se podafiilo umístit
do nov˘ch rodin 38 pejskÛ, nûkdy i vût-
‰ích plemen, coÏ si myslím, Ïe je vyso-
ké ãíslo a vypovídá to o tom, Ïe lidé, co
chtûjí domácího mazlíãka, si nepofiizu-
jí jen ‰tûÀata nebo vyloÏenû ‰lechtûné
rasy psÛ. K pÛvodním majitelÛm se
v loÀském roce vrátilo 35 psÛ. Za le-
to‰ní druh˘ únorov˘ víkend se ocitlo
v útulku 5 nov˘ch nocleÏníkÛ. Jeden
pfiípad z únorového odchytu mûl i oka-
mÏitû ‰Èastn˘ konec. âipovan˘ naleze-
nec mûl do dvou hodin od odchytu
„vypátranou” paniãku a ta nelenila,
v jedenáct hodin v noci si pro svého
mazlíãka do útulku pfiijela. Dal‰í tfii
nocleÏníky si majitelé vyzvedli do dru-
hého dne a to hlavnû díky zaregistro-
van˘m ãipÛm. Momentálnû je v útulku
pro psy 8 psÛ, ktefií ãekají na toho nej-
lep‰ího páníãka.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Pfiedání krmiva a pamlskÛ pro blanensk˘ mûstsk˘ útulek.
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Od zaãátku leto‰ního roku vystfií-
dala senátorku Ing. Vítkovou ve funk-
ci místostarostky mûsta Boskovice
Mgr. Dagmar Hamalová, kterou jsem
poÏádal o rozhovor.

Paní místostarostko, mÛÏete pro-
sím fiíct nûco o sobû?

Jsem rodaãka z Nového Jiãína,
maturovala jsem na gymnáziu
v Ostravû. Dále jsem studovala
v Brnû na Filosofické fakultû
Masarykovy university, se zamûfie-
ním na pedagogiku a rusk˘ jazyk. Po
ukonãení studií jsem krátkou dobu
pÛsobila na této universitû jako 
asistentka. V Boskovicích jsem uãila
na Stfiední pedagogické ‰kole. V prÛ-
bûhu matefiské dovolené jsem se anga-
Ïovala v Matefiském centru Boskovice,
kde pÛsobím i dnes; v roce 2008 jsem
byla jmenována do funkce fieditelky
Muzea Boskovicka. Mám dvû dûti,
13letou dceru a 17letého syna. Od ro-
ku 2009 jsem ãlenkou KDU-âSL. 

Ve kter˘ch záleÏitostech se na Vás
mohou obãané obracet?

Mám ve své pÛsobnosti ‰kolství, 
Ïivotní prostfiedí vãetnû mûstsk˘ch 
lesÛ, dopravu, vefiejné komunikace,
cestovní ruch, památkovou péãi, pro-
blematiku vodovodních a kanalizaã-

ních sítí, odpadové hospodáfiství, spolu-
práci s neziskov˘mi organizacemi a
agendu grantÛ poskytovan˘ch mûstem.

Zatím jste v této funkci krátk˘ ãas;
pfiesto se zeptám, jestli jste si jiÏ 
udûlala pfiedstavu o prioritû úkolÛ,
které Vás ãekají.

Musím fiíci, Ïe i kdyÏ jsem ve funk-
ci místostarostky krátkou dobu, tak
jsem pomûrnû dost zku‰eností s proble-
matikou fiízení záleÏitostí mûsta získala
jiÏ dfiíve. 

V Zastupitelstvu mûsta jsem sedm

let a od roku 2014 jsem také ãlenkou
Rady mûsta. Muzeum bylo pÛvodnû
pfiíspûvkovou organizací mûsta, takÏe
z titulu funkce fieditelky jsem se 
úãastnila také mnoha jednání a porad. 

Mám tedy dobrou pfiedstavu o tom,
jak se potfieby mûsta a jejich realizace
vyvíjí. MÛj souãasn˘ mandát je ome-
zen na necelé dva roky, proto je mou
hlavní prioritou dokonãení rozpraco-
van˘ch projektÛ tak, aby splnily 
oãekávání nejen vedení mûsta, ale
pfiedev‰ím vefiejnosti. 

Letos zaãala realizace parkov˘ch 
úprav na RÛÏovém a Palackého ná-
mûstí, na ulici Wolkerova a obnova
parãíku u autobusového nádraÏí. 

Ve ‰kolství nás ãekají dÛleÏité le-
gislativní zmûny; v souãasnosti ‰koly
upravují zpÛsob v˘uky a vytváfií pod-
mínky pro práci asistentÛ dûtí, které
tuto péãi potfiebují. Dal‰í zmûny bu-
dou následovat, je tfieba vãas reagovat
a upravit koncepãní zámûry a strate-
gie ‰kol.

V leto‰ním roce bude zahájena 
pfiístavba matefiské ‰koly na ulici
Bílkova; kapacita ‰koly bude nav˘‰e-
na o 48 dûtí. V souãasné dobû probí-
há v˘bûrové fiízení na dodavatele
stavby.

Dal‰í pfiipravovanou akcí je v˘stavba
Centra polytechnické v˘chovy a vzdû-
lávání v místû, kde byla pÛvodnû 

plánována stavba sportovní haly. Tento
projekt, na kter˘ je v souãasné dobû po-
daná Ïádost o dotaci, pfiedstavuje pfiíle-
Ïitost pro zlep‰ení uãebních podmínek
ÏákÛ v Z· na ulici Slovákova. Pomûrnû
vysoké náklady na tuto akci jsou vyvá-
Ïeny komplexním fie‰ením vãetnû 
vybavenosti uãeben, vybudováním ven-
kovní pfiírodovûdné uãebny a celkového
zázemí. Nebudou chybût ani nová par-
kovací místa.

V oblasti cestovního ruchu funguje od
loÀského roku Destinaãní management
Moravského krasu, od kterého si slibuje-
me zlep‰ení propagace a informovanosti
pro ná‰ region. Cestovnímu ruchu
v Boskovicích jistû prospûje také po-
stupnû budovan˘ Sportpark pro cyklisty.

Leto‰ní turistickou sezonu zahájíme
v sobotu 1. dubna. Ráda bych v‰echny
zájemce na tuto akci nazvanou Za pod-
nikatelsk˘mi aktivitami na‰ich pradû-
deãkÛ pozvala. Zaãátek vycházky bude
v 9 hodin na nám.  9. kvûtna; pfiijìte si
pfiipomenout budovy a místa, kde v
minulosti prosperovaly drobné i v˘-
znamnûj‰í podnikatelské provozy – na-
pfi. stolárna, odûvní továrna, ml˘ny ãi
keramická dílna.

Paní místostarostko, dûkuji za 
informace.

Petr Hanáãek
Foto: ph

Mgr. Dagmar Hamalová 
místostarostka mûsta Boskovice

Místostarostka mûsta Boskovice 
Mgr. Dagmar Hamalová.

MAëARSKÉ 
SPECIALITY 

Kpt. Jaro‰e Boskovice vedle Mountfieldu

AKCE: Dne 24. 3. 2017
Ochutnávka Maìarsk˘ch klobás
(vyrobené a dovezené z Maìarska) 

Tel.: 737 669 548, 
e-mail: magyar.spec@seznam.cz

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463
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Boskovice a okolí

V MLADKOVù UÎ SE ZASE ZVONÍKO¤ENECK¯ BÁL

...byla to ale krásná doba.

V úter˘ 28. bfiezna zveme
v 19.00 do Zámeckého skleníku na
pfiedstavení Divadelního spolku
Rájec-Jestfiebí Zdrav˘ nemocn˘.
Vstupné: 120 Kã na místû / 90 Kã
v pfiedprodeji. 

Ve ãtvrtek 30. bfiezna zveme
v 19.30 do Kina Boskovice na ob-

líben˘ cyklus scénického ãtení
Luká‰e Hejlíka, kter˘ tentokrát
pfiedstaví titul Láska a tûlo. Úãin-
kují: Bára Jánová, Luká‰ Hejlík,
Zdenûk âernín (alt. Alan
Novotn˘). Vstupné: 100 Kã dospû-
lí / 80 Kã studenti a seniofii.

Více na www.kulturaboskovice.cz

KZMB zvou:

Konec roku 2016 byl pro obec
Mladkov mal˘m historick˘m mezní-
kem v dûjinách obce. V mraziv˘ listo-
padov˘ den se malebnou návsí roze-
znûl svûÏí hlas zvonku z vûÏe místní
kapliãky. Místní obãané byli tou do-
bou je‰tû v zamûstnání, prostor byl li-
duprázdn˘. Jen z blízk˘ch stromÛ se
zvedlo vypla‰ené hejno ptákÛ a do
pravidelného vyzvánûní se mísil ‰um
jejich kfiídel. „Máme hotovo,” pravil
mlad˘ sympatick˘ syn majitele firmy
z Brodku u Pfierova Rostislav Bouchal
ml. „Pojìte se nauãit ovládání.”

Ale zaãnûme pûknû od zaãátku.
Ráno pfiijeli pracovníci firmy z Brodku
u Pfierova, aby namontovali do vûÏe
místní kapliãky repasovan˘ zvon a je-
ho elektrické ovládání. Kromû pfied-
sedkynû Osadního v˘boru paní
ZdeÀky Boháãkové je pfiivítalo nevlíd-
né, chladné ráno. Mráz zalézal za neh-
ty, pfiesto se ihned pustili do práce.
Z auta vynesli nale‰tûn˘ zinkov˘ zvon.
PfiestoÏe se na jeho boku skví nápis
1944, vypadal po opravû jako nov˘.
V mdlém namodralém svûtle studené-
ho rána odráÏel paprsky nesmûlého
slunce. „To dfievûné nahofie se jmenuje
jafimo,” pouãili nás montéfii.

I âeská televize si slavnostní oka-
mÏiky nenechala ujít. Kameraman
hned vytáhl své nádobíãko a celou
dobu v‰e peãlivû na kameru doku-
mentoval.

Práce probíhaly soubûÏnû dole
v místnosti hasiãské zbrojnice i ve vû-
Ïi. Tfiem chlapÛm ‰lo v‰e rychle od ru-

ky, kolem desáté hodiny se i oteplilo,
mlha se ztratila a zaãalo b˘t vcelku
i pfiíjemnû. Rostislav Bouchal star‰í
a pokraãoval: „U vás v Mladkovû to
bude zvonit ve 12 a v 18 hodin. Pfii v˘-
padku elektfiiny je nastavení uchované
díky vestavûné baterii. Elektrifikace
zvonÛ se dnes provádí pfiedev‰ím z dÛ-
vodu nedostatku zvoníkÛ. Pokud se
systém lineárního pohonu správnû na-
staví, je ke zvonÛm ‰etrnûj‰í neÏ lidská
obsluha.” Pfied tfiináctou hodinou bylo
v‰e hotovo, probûhlo testovací spou-
‰tûní a pak se ZdeÀka Boháãková s re-
ferentem majetkové správy MûÚ
Boskovice Ing. Jifiím Honzírkem se-
známili s obsluhou celého systému.
„Máte na to u nás pûtiletou záruku”,
doplnil je‰tû Rostislav Bouchal ml.
Zb˘valo pfiedání díla, k tomu nezbytná
administrativa. Závûrem je tfieba podû-
kovat Mûstu Boskovice, jeÏ pomohlo
Osadnímu v˘boru Mladkov s financo-
váním celé akce.

Od nepamûti patfiily zvony do na‰í
krajiny. Avizovaly veselé i tragické
dûjinné události po dlouhá staletí v‰e-
mu obyvatelstvu vesnic i mûst.
„U nás v Mladkovû se vÏdy zvonilo
k v˘znamn˘m nûkdy bohuÏel i ke
smuteãním událostem. Do dne‰ka jen
ruãnû. Nyní to koneãnû budeme mít
jiÏ automatické,” zakonãila s nad‰e-
ním ZdeÀka Boháãková.

„AÈ vám zvoní pro radost,” napo-
sledy zamávali Mladkovu montéfii
z Brodku u Pfierova…

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

....a jiÏ je za námi kaÏdoroãnû tolik 
oãekávan˘ a vyhledávan˘ bál na
Kofienci, kter˘ pofiádal ná‰ folklorní
soubor KofieÀák, pod vedením pana
Ing. ZdeÀka Pfiikryla. Letos tomu by-
lo jiÏ po 34., kdy nás ãlenové soubo-
ru potû‰ili a pobavili nejen krásn˘mi
tanci a písniãkami z Kofienece, ale
jak je jejich zvykem ãekalo nás i mi-
lé pfiekvapení.

Taneãníci nás letos ohromili tan-
cem z Ameriky - JiÏní Karolíny,
kter˘ se zde zrodil jiÏ zaãátkem mi-
nulého století. Víte, o kter˘ tanec
se jedná? Je to CHARLESTON!
V Evropû ho proslavila krásná

Josephine Bakerová a k nám na
Kofienec jej pfiivádí soubor KofieÀák!
Taneãníci nenechali nic náhodû a
tanec peãlivû nacviãovali uÏ od li-
stopadu minulého roku v pfiísném 
utajení. A snaha se jim vyplatila -
potleskem a ovacemi divákÛ!
Vystoupení bylo  úÏasné, plné tem-
peramentu a radosti z tance. Navíc
to taneãníkÛm  opravdu moc slu‰elo,
jak mÛÏete posoudit z fotografie.

Na závûr nechybûla bohatá tombo-
la a pochování basy. Kofieneck˘ ples
se opravdu vydafiil a uÏ teì se tû‰íme
na ten pfií‰tí! 

Text a foto: manÏelé Svobodovi

KNÍNICE - KO·T VÍN 2017
Mûstys Knínice pfiipravuje u pfií-

leÏitosti konání místní pouti tradiã-
ní spoleãenskou akci „Ko‰t vín”.
V pofiadí jubilejní desát˘ roãník 
ochutnávky ‰iroké ‰kály vzorkÛ bí-
l˘ch, rÛÏov˘ch a ãerven˘ch vín od
drobn˘ch pûstitelÛ z JiÏní Moravy
se uskuteãní v kulturním domû
v Knínicích, v sobotu 22. dubna
2017 od 19. hodin. Kromû více neÏ
stovky vystavovan˘ch vzorkÛ vín
k volné degustaci bude moÏno 
ochutnat zabíjaãkové speciality ne-
bo stylové pochutiny k vínu.

Pfiíznivce nejen cimbálové muziky
jistû potû‰í produkce profesionální
hudební formace Réva, která je
sv˘m pojetím v rámci âR opravdu
jedineãná. Pro náv‰tûvníky bude
pfiipraven katalog vystavovan˘ch
vzorkÛ a degustaãní skleniãka s
logem akce. Pro opravdové milov-
níky vína se pfiipravuje fiízená 
degustace vybran˘ch vzorkÛ vín
s v˘kladem sklepmistra a rautov˘m
obãerstvením pro snoubení chutí
vína a vhodn˘ch pokrmÛ. 

ÚM Knínice a spolek Knínice 1078 z.s. 

Leto‰ní rej masek byl opût skvûle pfii-
praven místním spolkem Ïen Such˘.
Originalita byla poznat u v‰ech pûta-
dvaceti kost˘mÛ. Houfnû procházející
prÛvod obcí byl 25. února pozdviÏením
pro dûti a turisty. Místní naopak vûdí, Ïe
ma‰kary je tfieba dobfie pfiivítat i pohos-
tit. Z mnoha domácností se linula vÛnû
koblih. PrÛvod nesmûl opomenout nav-
‰tívit Ïádné stavení. Prohodit pár slov,
popfiát hojnost a zdraví. Vhod pak pfii‰lo
nabízené drobné obãerstvení. Nûco 
zabijaãkov˘ch pochutin, domácí poma-
zánky, obloÏené chleby a nepfieberné
mnoÏství druhÛ koblih. Poãasí bylo
pfiíznivé. Kdo chtûl nebo komu byla zi-
ma, rád ochutnal domácí slivoviãku.

Nutno podotknout, Ïe se nikdo neopil.
Nálada byla v˘teãná. Masopustní rej se
i tentokrát vyvedl.

Text a foto: Vladimír ·evãík

MASOPUSTNÍ REJ NA SUCHÉM 2017

Rej masopustních masek.

Instalace zvonu ve vûÏi.
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Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ ELEKTRIKÁŘ 
A TOPIČ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ SVÁŘEČ CO2

➔ ŘIDIČ VZV NAD 5T 
S PRAXÍ, ŘP sk. C

➔ KONTROLOR
STROJÍRENSKÉ VÝROBY

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

V sobotu 25. 2. 2017 se
v blanensk˘ch lázních setka-
li záchranáfii z celé republi-
ky, aby pomûfiili své síly
v nároãném závodû ve vod-
ním záchranném sportu.
Blanenská dvûstûpadesátka
je závod sloÏen˘ z nejrÛz-
nûj‰ích plaveck˘ch doved-
ností a technik - hod 
záchrannou pomÛckou, pla-
vání v mokrém odûvu,
s ploutvemi, s bfiemenem –
to v‰e v 250 metrech.
V̆ sledková listina je jasn˘m dÛkazem
toho, Ïe blanen‰tí záchranáfii patfií k tûm
nejlep‰ím. V mlad‰í kategorii se umístil
na prvním místû Radek Burian, na 
tfietím místû Jakub Vondráãek, ve star‰í
kategorii doplaval Tomá‰ Gabriel pro
druhé místo a Michal Vondráãek pro
tfietí místo, kategorii nad ãtyfiicet let 
ovládl Michal ·paãek. Také ve ‰tafeto-

vém závodû ve sloÏení Michal
Vondráãek, Jakub Vondráãek, Eli‰ka
Vondráãková, Radek Burian a Tereza
Dostálová získalo Blansko první místo.
Závod mûl tradiãní pfiíjemnou atmosfé-
ru a dûkujeme v‰em, co se na nûm po-
díleli i tûm, co se pfii‰li jen podívat.

Text: Tereza Dostálová
Foto: Michal Vondráãek

Blanenská 
dvûstûpadesátka

Îeny BK Blansko zvítûzily

Z· a M· Blansko Dvorská
26 získala jako odmûnu za
svoji aktivitu v projektu Sazka
Olympijsk˘ víceboj, trénink
s Ivetou Vacenovskou, stolní
tenistkou, olympioniãkou
a medailistkou z Evropsk˘ch
her.  Akce se konala 6. bfiezna
2017. 

Na kaÏdé ‰kole ji nûkdo
pfiekvapí. „Tentokrát mi jeden
chlapec fiekl, Ïe dûlá cyklotri-
al. Tak to jsem sly‰ela popr-
vé,” smûje se stolní tenistka
Iveta Vacenovská. „A musím
fiíct, Ïe to zase bylo super.”
·koláci se na pfiíjezd celého t˘mu peãlivû
pfiipravili. „Bylo vidût, Ïe tím ‰kola hodnû
Ïije. V‰echno bylo nachystané nejen pro
dûti, ale i pro nás. A to bylo moc fajn,” po-
pisovala Vacenovská. „Dûti tfieba pfiichy-
staly nástûnku s fotkami. Pfii‰el starosta
i místostarosta a taky fieditel ‰koly.”

A navíc mûly dûti natrénováno. „Byly
opravdu moc ‰ikovné. Pr˘ trénovaly s pa-
ní uãitelkou, která je na místní ‰kole hod-
nû oblíbená,” líãila Vacenovská.
„Postupnû se pfii‰la podívat celá ‰kola, tfií-
dy se v tûlocviãnû stfiídaly. Bylo to nároã-
nûj‰í na organizaci, ale dûti si to uÏily.”
·koláci také ãeskou olympioniãku pofiád-
nû vyzpovídali. Zvûdavá v‰ak byla
i Vacenovská. „Ptám se jich, kdo z nich

sportuje. Vût‰inou tak tfii ãtvrtiny dûtí nû-
co dûlají, coÏ je moc dobfie.”

Vacenovská si pak domÛ odvezla origi-
nální dárek. „Kromû krásné kytice i tako-
v˘ sklenûn˘ obrázek ‰koly,” prozradila. 

Cílem projektu Sazka olympijsk˘ ví-
ceboj je v prÛbûhu hodin tûlesné v˘cho-
vy zapojit co nejvíce ÏákÛ v‰ech stupÀÛ
základního vzdûlávání do sportování
a zároveÀ dûti motivovat k tomu, aby
sportovaly i ve svém volném ãase.
Trénink s olympioniky letos získaly
vÏdy dvû ‰koly z kaÏdého kraje.
Celkem podmínky pro zafiazení do slo-
sování splnilo 187 ‰kol. Více najdete
na: www.ceskosportuje.cz.

Text: Barbora Îehanová

K nedûlnímu zápasu 26. 2. 2017 zajíÏdû-
ly blanenské basketbalistky k soupefii do
Vy‰kova. Zaãátek utkání byl nervózní, ale
v polovinû první ãtvrtiny hostující hráãky
pfiitvrdily obranu, zrychlily pfiechod do úto-
ku a bylo z toho vedení o 10 bodÛ. Stejnou
hru praktikovalo Blansko i ve druhé ãtvrti-
nû. Niãilo soupefie v˘bornou defenzívou
a navy‰ovalo náskok aÏ na poloãasov˘ch
25 bodÛ. Ve druhé pÛli hosté polevili.
Vzniklo z toho nûkolik nepfiesností a zby-
teãn˘ch ztrát s fauly. Skóre to v‰ak neo-
vlivnilo. V poslední ãtvrtinû BK Blansko
v˘sledek je‰tû nav˘‰ilo na koneãn˘ch
67:35. 

Body: Lakotová 13, Sedláková 13,
Oláhová 11, Kohútová 7, Formánková Z. 6,
·merdová J. 6, Zouharová 6, ·merdová K.
2, Veãefiová 2, Bufitová 1. 

Nedûlnímu vítûzství pfiedcházela sobotní
poráÏka u lídra soutûÏe z Podolí. Od zaãátku
domácí t˘m dokazoval svoje postavení v ta-
bulce. Blanenské hráãky nena‰ly na velmi
dobrou hru soupefiek Ïádn˘ recept.  ZáleÏelo
jen, jak˘ bude koneãn˘ rozdíl ve v˘sledku.
Ten se vy‰plhal aÏ na 72:34 pro domácí.

Body: âermáková 7, Formánková K. 7,
Oláhová 7, Formánková Z. 6, Bufitová 2,
Zouharová 2, Riznerová 1.

Text: Ing. Jan Neãas

Dûti z Blanska se na
olympijskou náv‰tûvu

pfiipravily

První bfieznov˘ víkend se v
Praze konalo Mistrovství âeské re-
publiky ÏákÛ a ÏákyÀ v atletice.
Mistrovství se konalo v atletické
hale PSK Olymp Praha ve
Stromovce a blanensk˘ oddíl atle-
tiky ASK Blansko mûl na tomto
mistrovství svou zástupkyni, ne-
dávno ocenûnou sportovkyni mûsta
Blanska a okresu Pavlu ·toudko-
vou, která v osobním a národním
rekordu 2:16.14 zvítûzila a stala se
halovou Mistryní âR na 800 m pro
rok 2017. 30. bfiezna bude Pavla
je‰tû vyhlá‰ena na  slavnostním ga-
laveãeru talentem Jihomoravského
kraje.

Text: Martin Bezdíãek
Foto: pofiadatelé

Pavla ·toudková
dovezla zlato

Pavla ·toudková.

Iveta Vacenovská pfiedává zku‰enosti mlad‰í 
generaci.           Foto: âOV/Ubald Rutar
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Václav Klaus ml. 
pokfitil knihu rodaãce 
z Mezifiíãka u Letovic

Pozvánka

V páteãní podveãer 17. února se
pomalu zaãala zaplÀovat Mûstská
knihovna v Blansku. Se‰lo se zde na
90 hostÛ nejen z celé jiÏní Moravy,
ale také z brnûnské Masarykovy uni-
verzity ãi z Prahy. 

Rodaãka z Mezifiíãka u Letovic, kte-
rá v souãasné dobû Ïije v Blansku, stu-
dovala na Gymnáziu v Blansku, se
rozhodla pokfitít své dílo právû na „do-
mácí pÛdû”. Ing. Hana Lipovská, 
nadûjná mladá ekonomka, která 
ekonomii vystudovala na Ekonomic-
ko-správní fakultû Masarykovy 
univerzity, zde také pÛsobí na katedfie
ekonomie. Externû spolupracuje
s Institutem Václava Klause, jako ana-
lytiãka se podílí i na ‰etfieních âeského
statistického úfiadu a Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.
Je ãlenkou American Economic
Association a v˘konného v˘boru 
brnûnské poboãky âeské spoleãnosti
ekonomické. 

Kfitu knihy Ing. Hany Lipovské
„Moderní ekonomie: Jednodu‰e
o v‰em, co byste mûli vûdût” se ujal
Václav Klaus ml. Kfiest probûhl ve

spolupráci s Centrem pro obãanské
svobody, které vydání knihy podpofii-
lo. Knihu autorka psala zhruba rok
a k jejímu napsání ji inspirovaly zku-
‰enosti, které nabírala na obou stra-
nách katedry. KdyÏ se ãlovûk uãí
a naopak kdyÏ sám uãí. Publikace je
napsána srozumiteln˘m jazykem i pro
ekonomické laiky. 

K dostání je ve v‰ech knihkupec-
tvích nebo v e-shopu nakladatelství
Grada, jeden z prvních v˘tiskÛ obdr-
Ïel napfiíklad klavírní virtuos Ivo
Kahánek nebo kardinál Dominik
Duka. V lednu se prodávala pouze t˘-
den, pfiesto se stala nejprodávanûj‰í
knihou Grady v kategorii Ekonomie
a pfiedbûhla tak dokonce i nové vydá-
ní Smithova Bohatství národÛ.

Souãástí kfitu byla i zajímavá bese-
da s Václavem Klausem ml., kdy mûl
kaÏd˘ moÏnost se zeptat na cokoliv,
co ho zajímalo. 

Tak, jako v‰e, co se kfití, je podle
tradice dobré zapít dobr˘m mokem.
Obãerstvení na akci zaji‰Èovali stu-
denti Stfiední ‰koly gastroekonomické
Blansko. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

GALERIE DOMINO
Vás srdeãnû zve na v˘stavu 

MALÍ¤I VYSOâINY A MRÁZKOVA KERAMIKA
V̆ stavu lze nav‰tívit do soboty 29. dubna 2017

v dobû Po - Pá 9.00 – 15.00 hodin, So 9.00 - 11.00 hodin  
Galerie DOMINO, Havírna 55, 679 61 Letovice

Tel.: 516 470 777, www.galeriedomino.cz

Pohled do sálu.

Enersol 2017 
ve znamení vody

Dne 28. února 2017  zamífiily do
Kulturního domu v Letovicích  desítky
delegátÛ – úãastníkÛ Krajské konfe-
rence Enersol 2017  pofiádané
Regionálním centrem pro OZE
Jihomoravského kraje pfii  Masarykovû
stfiední ‰kole Letovice. Program
Enersol reaguje na aktuální celospole-
ãenskou objednávku smûfiující k tomu,
aby do povûdomí ÏákÛ stfiedních ‰kol
vstoupila problematika úspor energií
a obnoviteln˘ch zdrojÛ energií, která
zdÛrazÀuje potfiebu odborné pfiípravy
nejen technick˘ch profesí  v této oblas-
ti.  Prioritou vyhlá‰enou Asociací
Enersol  pro 13.roãník programu  bylo
téma Vody a hospodafiení s vodou.

Osobní zá‰titu nad krajskou konfe-
rencí pfievzal  hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil ·imek.

Prezentovaná projektová témata
v kategorii Enersol praxe a Enersol
inovace byla  rozmanitá a podnûtná,
cenn˘ byl vlastní názor ÏákÛ na zpra-
covanou problematiku a jejich dopo-
ruãení a návrhy na zmûnu ãi zlep‰ení
situace.   V kategorii  Enersol - popu-
larizace byly zdÛraznûny hodnoty 
úcty k pfiírodû a k Ïivotu ve v‰ech je-
ho formách za pomoci umûleck˘ch
vyjadfiovacích  prostfiedkÛ.

V prÛbûhu konference mûli
v‰ichni úãastníci moÏnost vyzkou-
‰et si jízdu elektromobilem nebo se
povozit elektrovozítkem, které
zkonstuovali na‰i Ïáci 1. roãníku 
oboru elektrikáfi.  

Nejvy‰‰í ocenûní z na‰í ‰koly získa-
li  a do celostátního finále postupují:

Karel Stria, 1. místo v kategorii
Enersol – popularizace, Ondfiej
Musil, 2. místo v kategorii Enersol –
praxe a Vít Kir‰ner, 4. místo v kate-
gorii Enersol – praxe.

Dûkuji v‰em na‰im ÏákÛm, ktefií
se zapojili do projektu Enersol  a kte-
fií pfiem˘‰lí nad  potfiebou zachování
Ïivotního prostfiedí  pro budoucí 
generace  v co nejménû pozmûnûné
podobû. Jsme pfiíli‰ zahlceni techni-
kou a odtrÏeni od pfiirozen˘ch rytmÛ
pfiírody. Pokud se nenajde dostatek
odváÏn˘ch lidí ‰ífiících osvûtu
o moÏnostech ‰etrn˘ch zpÛsobÛ vyu-
Ïívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
a úspor energií v pracovním i osob-
ním Ïivotû, mÛÏeme si nev‰imnout,
Ïe kolem nás mizí celé ekosystémy,
se kter˘mi jsme bytostnû propojeni
a Ïe se ztrácí okouzlující  krása pfií-
rody, která sytí na‰i du‰i.

Text: Helena Mare‰ová, fieditelka ‰koly
Foto: Dominik Cypra

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro
obãany mûsta Letovice a míst-
ních ãástí

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní
ose, prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jed-
noho ãlena rodiny je vstupenkou
do areálu.

KDY? - 25. bfiezna 2017, 8. dubna
2017, 22. dubna 2017

V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.

KDE? - Mûstské láznû Boskovice.

Václav Klaus ml. se ujal kfitu knihy.

Ing. Hana Lipovská signuje svoji knihu. 
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* od 15. bfiezna otevfieno Arboretum ·melcovna

* od 15. bfiezna otevfiena prodejna zahradního centra

* realizace a údrÏba zelenû

tel.: 737 475 290, 732 940 763

V minulosti jsme ãtenáfiÛm
pfiedstavili skupinu Anonymních 
alkoholikÛ, která pÛsobí celore-
publikovû a jejímÏ cílem je podpo-
fiit ty, ktefií chtûjí zpfietrhat své 
okovy s alkoholem spojené. Dnes
zvefiejÀujeme dal‰í ze zpovûdí 
alkoholika, kter˘ svoji cestu bez 
alkoholu jiÏ na‰el. 

K alkoholu jsem se dostal po-
mûrnû brzy. Po prvé jsem byl opil˘
ve 12 letech a pamatuji si, jak mnû
bylo hroznû ‰patnû. Tehdy jsem si
fiíkal, Ïe uÏ nikdy nebudu pít… To

slovo NIKDY !!!!!!! V m˘ch 15 le-
tech uÏ byl alkohol v mém Ïivotû
bûÏnou vûcí. Taneãní zábavy, se-
znamování se s dûvãaty – to v‰ech-
no bylo daleko jednodu‰‰í, kdyÏ
jsem se tro‰ku pfiiopil.  Vût‰inou
jsem si pak ty konce zábav moc ne-
pamatoval, alkohol mû vÏdy pfie-
mohl. A znovu a znovu jsem si 
fiíkal, Ïe uÏ NIKDY nebudu pít, 
anebo ménû a bude to dobré.
Dopadlo to vÏdy stejnû. Vût‰inou
do mtrva. A to byl teprve zaãátek
mé pijácké kariéry. V mém zamûst-
nání byl alkohol lehce dostupn˘.

Svût oãima alkoholika
Osobní zpovûì alkoholika - Nejvût‰í promûna mého Ïivota

skupina AA PROMùNA Blansko
Oblastní charita
Komenského 19

Jirka: 603 170 835

Tomá‰: 603 781 471

aa.blansko@gmail.com

mítinky kaÏdou stfiedu od 17:30

skupina AA Svitavy
Fara âCE
Poliãská 3
Lenka: 608 050 840
Petr: 775 187 155
aa.svitavy@seznam.cz
mítinky kaÏdé úter˘ od 17:30

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.
Foto: RePo

Malífi, ten to mûl pfiímo v popisu
práce. Moje pití se stupÀovalo a já
jednoho rána zjistil, Ïe nejsem
schopn˘ jít do práce, protoÏe jsem
nedokázal vystfiízlivût. Jednoduchá
rada kamarádÛ byla, dej si jedno na
spravení a bude‰ v pohodû. Do pÛl
hodiny jsem mohl zase normálnû
fungovat i pracovat. Ale absÈák se
zaãal projevovat a b˘valo mnû dost
‰patnû a takzvan˘ vypro‰Èovák to
vÏdy jistil. Nûjakou dobu to fungo-
valo, ale potom jsem musel pít uÏ
od rána, abych vÛbec pfieÏil. Stal
jsem se otrokem alkoholu a nemûl
jsem sílu pfiestat. Situace se zhor‰o-
vala. Tfieba jsem si ‰el v pátek na
veãer koupit cigarety a vrátil jsem
se domÛ aÏ v pondûlí v noci. VÛbec
nevím, kde jsem byl, ale jedno
jsem vûdûl pfiesnû – Ïe je to pûkn˘
prÛ‰vih. Moje manÏelka mnû to 
odpustila a já sliboval, Ïe uÏ se to
NIKDY nebude opakovat.

Jak je ten alkohol matoucí a moc-
n˘ nad ãlovûkem. Jindy jsem ‰el
s kamarády na jedno piveãko a pro-
bral jsem se druh˘ den v jiném mûs-
tû, aniÏ bych si cokoliv pamatoval.
Bez penûz, bez telefonu, ‰pinav˘, 
odfien˘, ale byl jsem rád, Ïe jsem to
v‰echno pfieÏil. To byly 2 – 3 denní
tahy, ale potom mnû uÏ nestaãil cel˘
t˘den. Bylo bûÏné, Ïe jsem odjel
v pondûlí a vrátil se tfieba za 5 nebo
6 dní. Zkou‰el jsem pít ménû, jen je-
den druh alkoholu, nepít kofialku, pít
jen o víkendu ale nebylo to nic plat-
né. Sám jsem si nedokázal pomoci.
Absolvoval jsem protialkoholní 
léãbu, kde jsem byl 3 mûsíce. Museli
mû zavfiít do léãebny, abych se neu-

pil k smrti. Po skonãení léãby jsem
si myslel, jak to mám zmáknut˘, a Ïe
to zvládnu sám. Jak˘ omyl!!!
Zpoãátku to ‰lo a já doopravdy 
nepil. Abstinence mû hroznû omezo-
vala a já zaãal trpût v˘ãitkami svû-
domí, pocitem viny jak a komu jsem 
ublíÏil. Byl to jen krÛãek se znovu se
uch˘lit k alkoholu. Dát si jednu, 
nebo dvû ‰tamprdle a ãlovûk zapo-
mene. Na‰tûstí jsem to ustál a svûfiil
se kamarádovi a kamarádce z léãeb-
ny a ona mû dovedla na mítink AA.

Koneãnû jsem se dostal mezi li-
di, ktefií o sobû fiíkají, Ïe jsou alko-
holici, ale nepijí. Jsou veselí a jsou
v naprostém pofiádku. Pochopil
jsem, Ïe jsem nemocn˘ z alkoholu,
ale s touto nemocí se dá spokojenû
Ïít, kdyÏ ãlovûk opravdu chce.
TakÏe nemusí b˘t vÏdy jen jedinou
moÏností protialkoholní léãebna,
ale staãí vyzkou‰et AA.

UÏ neslibuju, Ïe se NIKDY ne-
napiju – Ïiju dnes, tady a teì!!!

Jirka alkoholik



9Pfiedstavujeme / i*

roãník VI        ãíslo 2       bfiezen 2017606 931 795☎

Oãní klinika Oftal funguje v Brnû uÏ deset let. Byla prvním soukrom˘m pracovi‰tûm v âeské republice, kde za-
ãali provádût laserové korekce zraku. Dnes se tamní odborníci dokáÏou vypofiádat témûfi s jak˘mkoliv problémem
oãí a nabízí sv˘m pacientÛm nejrÛznûj‰í typy oãních vy‰etfiení a operací. Více informací nám v rozhovoru posky-
tl sám primáfi oãní kliniky a znám˘ specialista v oboru Juraj Urminsk˘.

Oftal poradí s jak˘mkoliv problémem oãí 
NeplaÈte za co nemusíte!

(K
om
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ãn
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dû
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ní

)

âím se oãní klinika Oftal li‰í od ostat-
ních pracovi‰È?

Jde nám pfiedev‰ím o individuální
pfiístup ke klientovi. KaÏd˘ ãlovûk je ji-
n˘, a proto se snaÏíme nabídnout kaÏdé-
mu pacientovi fie‰ení na míru, aÈ uÏ jde
o diagnostiku nemoci, anebo léãení.
VÏdy dbáme na to, abychom léãili celé
oko a ne pouze vybranou chorobu. Po 
ukonãení léãby nebo po úspû‰né opera-
ci zÛstává pacient i nadále na‰ím klien-
tem, pokud si to pfieje. 

Jako jedno z mála privátních pracovi‰È
se také snaÏíme nemocem oka pfiedcházet.
V ambulanci oãní kliniky provádíme pre-
ventivní vy‰etfiení dospûl˘ch i dûtsk˘ch
pacientÛ. Máme samozfiejmû smlouvy se
v‰emi zdravotními poji‰Èovnami. 

Které operace provádíte na Va‰í klini-
ce nejãastûji?

Nejãastûj‰ím typem chirurgického zá-
kroku je operace ‰edého zákalu s vyuÏití
speciálních nitrooãních ãoãek. Dále pak
laserové operace rohovky k odstranûní
rÛzn˘ch typÛ dioptrick˘ch vad jako je
krátkozrakost, astigmatismus, dalekozra-
kost nebo jejich vzájemná kombinace. 

V poslední dobû rovnûÏ v˘raznû 
narÛstá poãet pacientÛ ve vûku nad pûta-
ãtyfiicet let, ktefií chtûjí dobfie vidût na
ãtení. Tûm implantujeme speciální pré-
miové multifokální a trifokální nitrooãní
ãoãky. Pfiib˘vá i kosmetick˘ch úprav 
oãních víãek.

Jak si podle Va‰eho názoru v souãas-
né dobû vede obor oftalmologie a oãní
chirurgie?

Musím fiíci, Ïe tento obor zazname-
nal za poslední roky témûfi raketov˘ ná-
rÛst. Nové technologie pro diagnostiku
oãních nemocí a na to navazující rozvoj
operaãních technik a zdravotnick˘ch
prostfiedkÛ umoÏnily léãbu takov˘ch
stavÛ, které je‰tû pfied pár lety nebylo
moÏné léãit vÛbec nebo jen velmi ome-
zenû.

Co je ale velmi dÛleÏité, nûkteré 
operace, vãetnû laserov˘ch korekcí zra-

ku, nejsou vhodné pro kaÏdého. Je pro-
to tfieba velmi peãlivû vybrat si takové
pracovi‰tû, kde Vám poskytnou nejen
podrobnou diagnostiku, ale také indivi-
duální konzultace a péãi. NeuváÏen˘
krok totiÏ mÛÏe vést k trvalému po‰ko-
zení zraku. Na na‰í oãní klinice bereme
bezpeãnou léãbu a zdraví pacienta jako
absolutní prioritu.

S ãím mÛÏe poãítat pacient, kter˘ za-
vítá na Va‰i oãní kliniku?

VáÏíme si kaÏdého klienta, kter˘
k nám pfiijde, aÈ uÏ má akutní problém
nebo ho zajímají moÏnosti operace. Po
základním vy‰etfiení pfiístrojovou tech-
nikou, na které se mÛÏe klient objednat
dopfiedu, aby nemusel ãekat, následuje
detailní vy‰etfiení oãním specialistou.
Na základû toho je pak stanoven dal‰í
postup léãby, kontrol a celkové péãe.
V pfiípadû operace si pacient kromû ter-
mínu mÛÏe vybrat i chirurga, kter˘ zá-
krok provede. Podrobnûj‰í informace,
kontakty a otevírací dobu na‰í kliniky
najdete na na‰em webu www.oftal.cz
nebo mÛÏete zavolat na na‰i recepci
545 234 565.

Text: Bc. Alena Pfiíhodová 

S NÁMI UVIDÍTE
SVĚT KRÁSNĚJŠÍ

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

ZDARMA

Jsme specialisté v 
operaci šedého zákalu
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VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

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

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

pfiijme
zamûstnance na hlavní pracovní pomûr,

nástup moÏn˘ ihned.

Firma MJM Litovel a.s. 
poboãka VOP Skalice n. Sv. 
(b˘val˘ areál AGROPODNIKU)

skladník hnojiv a silomistr

Kontakt: Ing. Hájek Rudolf 606 022 008

ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE 
zahajuje sezonu 2017

Arboretum ·melcovna otevírá 15.
bfiezna své brány pro vefiejnost. UÏ
dlouhou fiadu let pfiiná‰í tento hojnû
nav‰tûvovan˘ areál sv˘m hostÛm po-
tû‰ení z pobytu v peãlivû udrÏovaném
pfiírodním prostfiedí, ve kterém nalez-
nou v˘sadbu mnoha tisícÛ okrasn˘ch
rostlin, stejnû jako ‰irok˘ sortiment 
ovocn˘ch dfievin. Nauãné stezky jsou
doplnûny zookoutkem, jehoÏ obyvate-
lé potû‰í hlavnû dûti. Dospûlí mohou
vyuÏít ‰irokou nabídku prodejny
Zahradního centra.

Majitele arboreta pana Mariana
JankÛ jsem se zeptal:

Pane JankÛ, zmûnila se letos nûjak
provozní doba arboreta?

Otevfieno máme opût od 15. bfiezna
do 15. listopadu; arboretum dennû kro-
mû pondûlí v dobû od 9 do 17 hodin,
prodejní centrum ve stejné dny od 9.30
do 16.30. V dobû konání nûkter˘ch
plánovan˘ch akcí bude otevfiena také
V˘stavní hala na Dvou dvorech.
Upfiesnûní bude vãas zvefiejnûno na na-
‰ich nov˘ch webov˘ch stránkách
www.smelcovna.cz.

Jsou uÏ stanoveny termíny tûchto akcí?
Ano, pokud se procházka pfiírodou

dá nazvat akcí. Spí‰e tímto informuje-

me náv‰tûvníky, co je v dané dobû v
arboretu zajímavého. Od 4. do 16. dub-
na to budou Kvetoucí cibuloviny, od
18. dubna do 7. kvûtna Dny kvetoucích
sakur, následovat budou od 9. do 28.
kvûtna Kvetoucí irisy a rhododendrony. 

V nedûli 28. kvûtna uspofiádáme jiÏ
tradiãnû Den dûtí. Od 14 hodin budou
probíhat rÛzné soutûÏe, k dispozici bu-
de skákací hrad a obãerstvení.

V létû, od 15. do 27. srpna, pozveme
zájemce do arboreta na Trávy a trvalky.
Cel˘ fiíjen potrvá Arboretum v barvách
podzimu. Na víkend 13. - 15. fiíjna pfii-
pravujeme jako kaÏd˘ rok V̆ stavu ovo-
ce a okrasn˘ch rostlin a sezonu uzavfiou
oblíbené Dny adventní vazby, které
jsou plánovány na 23. aÏ 25. listopadu. 

Pro dûti i dospûlé chystáme novinku
ve spolupráci se Stfiediskem volného
ãasu a s kulináfisk˘mi specialitami stu-
dentÛ gastronomie ze Stfiední ‰koly na
ulici Hybe‰ova, s názvem D˘Àování,
která by mûla naplnit areál Dvou dvo-
rÛ v sobotu 7. fiíjna.

Co nového chystáte v areálu?
Máme v úmyslu postupnû v celém

areálu, vãetnû prodejny, vytvofiit více
oddychov˘ch míst pro odpoãinek a po-
hodlnûj‰í prohlídku i nákup, s ohledem
jak na dûti, tak na seniory.   Podobnû
chceme upravit prostor u v˘stavní haly

na Dvou dvorech, kde by mûlo vznik-
nout dal‰í místo pro relaxaci a zabezpe-
ãen˘ dûtsk˘ koutek. K souãasn˘m 
nauãn˘m stezkám, které jsou zamûfieny
na okrasné rostliny a ovocné dfieviny,
pfiidáme dal‰í, které by pfiedstavovaly
faunu; pfiedev‰ím zvífiata a ptáky na‰e-
ho regionu. Stojany s fotografií jednot-
liv˘ch druhÛ a struãn˘m popisem 
urãitû pomohou k lep‰í pfiedstavû dûtí
o obyvatelích lesÛ a luãin.

V jarních mûsících postavíme u pro-
dejny skleník pro produkci balkono-
v˘ch kvûtin.

Zásluhou skvûlého kolektivu se
nám dafií neustále roz‰ifiovat v˘robní
plochy, udrÏovat cel˘ areál arboreta
a zlep‰ovat sluÏby pro spokojenost
na‰ich zákazníkÛ.

Má prodejna zahradního centra nûja-
kou aktuální nabídku?

Nabízíme v‰e potfiebné pro jarní obdo-
bí na zahradû – aÈ uÏ pomÛcky, substráty,
hnojiva nebo rostliny k v˘sadbû. Na‰e
prodejna je souãástí sítû Zahradních cen-
ter CS, o.d. V souãasné dobû nabízíme za
akãní ceny mulãovací kÛru, ra‰elinu a
zahradnick˘ substrát. Jako pozornost ob-
drÏí zákazníci k vût‰ímu nákupu dárek.  

Je stále moÏno objednat u Vás také
zahradnické sluÏby?

Nabízíme realizace, úpravy a údrÏbu
zahrad, sadÛ, parkÛ, zakládání trávníkÛ
a závlahové systémy. To v‰e od vypra-
cování projektu aÏ po realizaci a násled-
nou údrÏbu. Tyto sluÏby nabízíme 
jednotlivcÛm, firmám, obcím, nebo
vlastníkÛm nemovitostí, ktefií potfiebují
zajistit odbornou a pravidelnou údrÏbu
zelenû na pfiilehl˘ch plochách. V pfiípadû
zájmu o tyto sluÏby nás zájemci mohou
kontaktovat osobnû v sídle firmy na Dvou
dvorech, e-mailem arboretum@smelcov-
na.cz nebo na telefonu 732 940 763, 
737 475 290. Ve‰keré kontakty naleznete
také na na‰ich nov˘ch webov˘ch strán-
kách www.smelcovna.cz.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Vstupní brána do Arboreta ·melcovna. 
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Indiánského zlata se chtûli po-
koutnû zmocnit bandité! Toto se 
odehrálo v Dûlnickém domû v
nedûli dne 26. 2. pfii pfiedstavení
smí‰eného pûveckého sboru „RAS-
TISLAV Blansko” - TENTOKRÁT NA
ZÁPADù aneb INDIÁNSKÉ ZLATO. 

Rastislav vûnuje uÏ nûkolikát˘m ro-
kem jeden ze sv˘ch koncertÛ mal˘m
a nejmen‰ím divákÛm a vÏdy se tû‰í
velkému zájmu. I letos byl sál
Dûlnického domu pln˘ dûtí. Nûkteré

z nich mûly dokonce moÏnost stát se
souãástí pfiedstavení a sv˘ch rolí se
chopily velice zodpovûdnû. S obrov-
sk˘m zápalem hráli jak malí indiáni,
tak vynalézaví bandité. Plánovan˘ch
rolí ze scénáfie se ujali ãlenové sboru:
Katefiina Králová, Bfietislav ·vehla,
Ale‰ Bláha, Miroslav Pukl, Filip
Souãek, Karolína Kunãáková, Ema
Kubûnová, Adam PetrÏela a Adam
Pernica. Dirigent sboru, pan Jaroslav
Martinásek, tentokrát dohlíÏel na cel˘
koncert z fiad divákÛ. Za klavírního do-

provodu ·árky Seìové a pod taktovkou
talentovaného Dominika Pernici zaznû-
ly skladby J. Kfiiãky, G. F. Händela, C.
Orffa, Y. Gordona a F. Mendelssohna-
Bartholdyho.

Konec dobr˘, v‰echno dobré. Bandité
záhy pochopili, Ïe poklad, kter˘ mûli in-
diáni, nebyl Ïlut˘ kov, ale zlato v hrdle...
V‰ichni se nakonec se‰li v pûveckém
sboru. Tak pokud je‰tû váháte, jak byste
se obohatili, choìte na koncerty
Rastislava nebo pfiijìte do jeho fiad!

Text: Irena PetrÏelová
Foto: Vlastimil Kocman

Indiánské zlato v ohroÏení
Neuvûfiitelné, co se v Blansku stalo!
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VAS Boskovice pofiádá v regionu mnoho akcí pro dûti, snímky jsou z akce Plaveme s Vodárenskou 
a z v˘letu pro Matefiskou ‰kolu.

Toto v˘znamné ocenûní je ve
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO-
LEâNOSTI, a.s., vnímáno jako 
v˘sledek dlouhodobé práce v mnoha
oblastech. „Byla logicky hodnocena
kvalita a odbornost firem, coÏ jsou
parametry, kter˘m se v na‰í spoleã-
nosti samozfiejmû vûnujeme velmi 
intenzivnû a nepfietrÏitû”, popisuje
prÛbûh hodnocení Petr Fiala. Dále
hodnotitelé napfiíklad pozitivnû vní-
mali skuteãnost, Ïe spoleãnost je
vlastnûna pouze ãesk˘mi a moravsk˘-
mi obcemi a mûsty nebo jejich svaz-
ky. V‰echny získané peníze se tak
vracejí zpût do oprav nebo nov˘ch in-
vestic v rámci vodohospodáfiského
majetku. Nehrozí tak jeho „vybydlo-
vání”, ale je naopak zaji‰tûna trvalá
péãe. Body v rámci hodnocení VAS
získala také za podnikání, které po-
máhá Ïivotnímu prostfiedí nebo za to,
jak se chová ke sv˘m zamûstnancÛm,
hodnoceno bylo jejich vzdûlávání
i odborné vybavení. V neposlední fia-
dû byla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEâNOST, a.s., oznaãena jako
firma, která v regionech, kde podniká,
pomáhá také v oblasti vefiejného Ïivo-
ta, vzdûlávání vefiejnosti, podporuje
aktivity pro dûti, handicapované a po-
dobnû. „Jako fieditel divize Boskovice
VAS si získaného ocenûní velice 
váÏím. Chci touto formou znovu 
podûkovat v‰em partnerÛm, tedy pfie-
dev‰ím obcím a mûstÛm, pro které
provozujeme vodohospodáfiskou in-
frastrukturu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
spolupráce mezi VAS a obcemi je vel-
mi dobrá, a to je ten prav˘ základ na-
‰eho ocenûní, které z tohoto pohledu
vnímám jako ocenûní spoleãné. A po-
dûkování patfií také samozfiejmû v‰em
na‰im zamûstnancÛm, ktefií se pfiiãini-
li o kladné hodnocení spoleãnosti.
Tû‰í mû, Ïe na‰e ãinnost je na nejvy‰-
‰í vládní úrovni hodnocena vysoce
kladnû, a to jak po stránce ekonomic-
ké, tak i ekologické,” fiekl Ing. Petr
Fiala.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâ-
NOST, a.s., je ryze ãeká firma bez
zahraniãní spoluúãasti

Podle nûho si totiÏ v souãasnosti má-
lokdo uvûdomuje rozdíl mezi
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPO-
LEâNOSTÍ, a.s., a jin˘mi vodárensk˘-

rezerva na opravy havárií, obnovu sí-
tû nebo investice. Obce tyto vûci mu-
sí platit ze svého rozpoãtu – tfieba na
úkor oprav chodníkÛ nebo investic do
‰koly ãi ‰kolky. Tam, kde je vodné
a stoãné vy‰‰í, je v nûm zapoãítáno
i tzv. nájemné, díky kterému obce 
nemusí opravy financovat ze svého
rozpoãtu a ‰etfií tedy svoje finance.
DokáÏeme se s kaÏdou obcí na ceno-
v˘ch podmínkách domluvit a v cenû
vody má právû obec nebo svazky roz-
hodující a poslední slovo. Za moÏná
je‰tû dÛleÏitûj‰í ale povaÏuji skuteã-
nost, Ïe plnû pfiebíráme odpovûdnost
za cel˘ komplexní provoz vodohospo-
dáfiské infrastruktury. Tedy nejen za
kvalitu pitné vody, parametry ãi‰tûné
vody, bezpeãnost práce, stále rozsáh-
lej‰í administrativu, atd.  Podle posled-
ní legislativy mÛÏe b˘t pokutováno pfii
provozování vodovodu ãi kanalizace
více jak 50 jednotliv˘ch ãinností v
fiádech tisícÛ, statisícÛ aÏ milionÛ ko-
run. A to je dal‰í vûc, kterou obcím na-
bízíme, a která je hlavnû v poslední 
dobû hodnû cenûna - pfievzít odpovûd-
nost.  A pfiitom samozfiejmû provozo-
vat s maximální kvalitou a logicky
vy‰‰í efektivitou, neÏ je tomu u obcí,
které si majetek provozují samy”, 
vysvûtlil Ing. Petr Fiala.

Foto: archiv VAS

regionech. Proã tomu tak je?
„Rozdíly jsou mnohdy zpÛsobeny
místními podmínkami - záleÏí na slo-
Ïitosti a délce vodovodu, mnoÏství
odbûru, zda voda ze zdroje teãe sa-
mospádem nebo se musí ãerpat, atd.
Ale to jsou rozdíly minimální. Hlavní
rozdíl je jin˘. Tam, kde je voda lev-
nûj‰í, neb˘vá do ceny zahrnuta Ïádná

mi firmami v tuzemsku. „Pfiedev‰ím
je tfieba zdÛraznit fakt, Ïe na rozdíl od
mnoha jin˘ch vodohospodáfisk˘ch
spoleãností jsme ryze ãeská firma.
Akcionáfii na‰í spoleãnosti jsou mûsta
a obce, ve kter˘ch se staráme o záso-
bování pitnou vodou a odpadní 
hospodáfiství. Na‰e hospodáfiské v˘-
sledky se tedy nevyváÏí do zahraniãí

formou dividend pro cizí ma-
jitele, ale zisk je zpûtnû vra-
cen do údrÏby a modernizace
stávajících vodohospodáfi-
sk˘ch zafiízení”, vysvûtlil.
„Právû díky masivním inves-
ticím do technologick˘ch 
zafiízení a do vodovodní sítû,
které jsme díky na‰í efektivitû
mohli v uplynulém období re-
alizovat, je stav vodního hos-
podáfiství, které spravuje na‰e
spoleãnost, ve velmi dobrém
stavu”, dodal. Lidé se tak 
nemusí obávat, Ïe jednoho
dne skonãí Ïivotnost vodo-
vodní sítû a nebude jak do 
jejich domovÛ vodu dopravit.

DÛleÏitá je i zodpovûdnost
za komplexní provoz

Sledovanou oblastí ve vzta-
hu k vodárnám je cena vody,
která je rÛzná v jednotliv˘ch

O vodovody se stará spoleãnost, která
zvítûzila v rámci firem v celé âR

Mezi absolutnû nejlépe hodnocené firmy v âeské republice se zafiadila na konci loÀského roku VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., jejíÏ di-
vize Boskovice zaji‰Èuje provozování vodovodÛ a kanalizací na Blanensku a Boskovicku. Spoleãnost zvítûzila v celostátní soutûÏi o Národní cenu za
spoleãenskou odpovûdnost a udrÏiteln˘ rozvoj. ZároveÀ získala mezinárodní ocenûní v oblasti kvality a to certifikát EFQM. Vedení spoleãnosti pfievza-
lo Cenu ve ·panûlském sále PraÏského hradu.  O tom, Ïe se jedná o mimofiádnû prestiÏní ocenûní, svûdãila úãast ãelních státních pfiedstavitelÛ; pfií-
tomen byl prezident republiky Milo‰ Zeman, pfiedseda vlády Bohuslav Sobotka, pfiedseda Senátu Milan ·tûch, ministfii Jan Mládek, Michaela
Marksová, Richard Brabec a dal‰í v˘znamné osobnosti. Hodnocení firem probíhalo podle modelu „Committed to Sustainability”, vytvofieného
Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojen˘ch národÛ UN Global Compact. „Hodnocení je tak
plnû kompatibilní s nejnovûj‰ími svûtov˘mi standardy”, uvedl fieditel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEâNOSTI, a.s., divize Boskovice Petr Fiala.

Ing. Petr Fiala, 
fieditel VAS, divize Boskovice
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➨ Prodám vyÏínaã Stihl FS-55, 
málo pouÏívan˘ s pfiíslu‰enstvím. Zn. Levnû,
tel.: 776 258 757 – Blansko.
➨ Prodám motorovou pilu Stihl MS-250, 
fiezná délka 35 cm, v˘kon 2,3 kW/3,1 k/hmotnost
4,6 kg. Málo pouÏívaná, s pfiíslu‰enstvím, v dob-
rém stavu. Zn. Levnû, tel.: 776 258 757 – Blansko.
➨ Prodám traktor ZETOR 15 
plnû pojízdn˘ a funkãní veterán v dobrém sta-
vu. Cena k jednání 89 tis. Kã. Volejte prosím 9-
20 hod, tel.: 608 047 435. 
➨ Prodám nov˘ vû‰ák do pfiedsínû, 
vû‰ák do koupelny, 2 ks stropnice, linoleum - 2
ks o rozmûrech 75 cm x 430 cm, jídelní sou-
pravu se zlat˘m zdobením, kávovou soupravu
a karafu na víno. Tel.: 737 900 946. 
➨ Prodám ‰rotovník na obilí s podstavcem 
tovární v˘roby + náhradní kameny. Málo pouÏí-
van˘. Cena 4 500 Kã, tel.: 605 112 277. 
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska 
PSâ 679 02  - elektfiina, voda, parkování, za-
hrada je oplocená 380 m2,  krásné západy slun-
ce. Cena 699 000 Kã. Tel.: 721 833 167.  
➨ Prodám koãár zn. Tako Jumper po 2 dûtech,
trojkombinace, bûÏná opotfiebení. SporÈák je
manÏelem opravován, ale je‰tû poslouÏí. Cena
1 500 Kã, moÏná sleva. Tel.: 602 941 857.
➨ Prodám zcela nové autopotahy, 
pfiední sedadla, béÏová barva s postranními ko-
Ïen˘mi pruhy. PÛvodní cena: 790 Kã, nyní jen
299 Kã. Tel.: 737 957 822.
➨ Prodám zahradu 700 m2 v Letovicích
v PotÛãkách. Cena dle odhadní ceny, k prodeji
ihned. Tel.: 607 726 117.
➨ Prodám 100 ks semen 
léãivé paprikookurky-aãokãi (sniÏuje cholesterol,
tlak a cukr) za 100 Kã (bliÏ‰í info : achocha.unas.cz).
Kontakt:  prax1@seznam.cz, 724 799 340.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Vykoupíme Va‰i nemovitost, byt, RD 
nebo chalupu, platíme hotovû, v‰e zafiídíme.
Tel.: 604 235 530. 
➨ Vyhledám geopatogenní zóny 
a paranormální jevy najdu a odstraním bez stû-
hování nábytku, kdekoliv. Tel.: 776 106 964,
516 437 333. 

NABÍZÍM

➨ Kdo daruje za odvoz ãi za symbolickou cenu 
zachoval˘ dílensk˘ ponk nebo stÛl s pevnou 
ocelovou konstrukcí a masivní deskou - do ga-
ráÏe na drobné pfiíleÏitostné opravy?  Tel.: 602
283 832.
➨ Hledám pronájem zahrady s chatkou 
v Boskovicích a blízkém okolí, za údrÏbu plus
mírn˘ poplatek, velmi spûchá, nabídnûte, dûku-
ji. Tel.: 604 834 339. 

HLEDÁM

➨ Koupím star‰í pivní pÛllitry, 
tfietinky i cedule z ãesk˘ch pivovarÛ. Velice
dobfie zaplatím. Tel: 604 723 161, email:
Dandan76@seznam.cz. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm min. 3+1 
do 4 mil. Kã. Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu nebo chalupu. 
Zahrada podmínkou. Tel. 720 519 375.
➨ Koupím byt v Boskovicích, 
platba v hotovosti. Nabídnûte prosím. Tel.: 774
193 566.

KOUPÍM

s Oldìasem

Recept na‰í babiãky

LISTY REGIONÒ VA¤Í
Bramborové placky

V zimû je ve sklepû dostatek brambor a pfii zimních teplotách
ãlovûk potfiebuje trochu energie do tûla. Nabízím dobrotu,
kterou dûlala má babiãka Marie Dry‰lová, kdyÏ jsem byl ma-
l˘ kluk. Placky se dûlaly nasucho pfiímo na plotnû kamen.
Dnes je to uÏ spí‰e zapomenut˘ recept, ale kdyÏ ho uvafiíte,
strávníci Vám asi ruce utrhnou.

Ingredience:

Postup:
Brambory umyjeme, uvafiíme ve slupce, slijeme vodu a necháme vychladnout.
Brambory oloupeme. Na vál si rozprostfieme mouku se ‰petkou soli a na ni na-
strouháme na jemné stranû struhadla brambory. Obûma rukama vypracujeme
tûsto tak, aÏ pfiestane lepit, rozdûlíme kousky, podle toho, jak velké placky
chceme dûlat. Kousky rozválíme váleãkem na tenké plátky (cca 2-3 mm), po-
máháme si podsypáváním malého mnoÏství mouky. Placky peãeme nasucho,
na rozpálené litinové nebo teflonové pánvi, babiãka je pekla pfiímo na plotnû
sporáku. Tmavé skvrny vzniklé pfii peãení nejsou na závadu. Hotové placky ba-
biãka potfiela rozpu‰tûn˘m sádlem a skládala do hrnce zakrytého pokliãkou,
aby „do‰ly”. Potom je z jedné strany, potfiela ‰vestkov˘mi povidly a posypala
mlet˘m mákem. Pak je srolovala a skládala na talífi, kde je jemnû pfies sítko po-
cukrovala mouãkov˘m cukrem, pokud jsme tam s dûdou nestáli s nataÏenou
rukou. Nûkdy je jen potfiela sádlem, natrhala rukou do mísy a tam teprve pro-
míchala s povidly, mákem a pocukrovala, pak se jedly vidliãkou pfiímo z mísy.
Dnes se pouÏívají placky i tfieba k peãené huse nebo kachnû (restaurace je na-
bízejí jako lok‰e).

500 g brambor (lep‰í jsou star‰í brambory), 150 g hl. mouky, ‰petka soli, ‰vest-
ková povidla, jemnû pomlet˘ mák, sádlo, cukr mouãka.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

BLAHOP¤ÁNÍ
25. bfiezna 2017 se doÏívá 101 rokÛ 

paní Marie Ondfiíãková z Boskovic, b˘valá uãitelka 
na dívãí ‰kole v Boskovicích. 

K jejímu krásnému jubileu pfiejeme hlavnû zdraví a spokojenost.
Její b˘valí Ïáci Eva Machová, Eva Dolanská 

a Bofiivoj Braun‰leger.

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit?   Tak to nové udûláme!   Akce byt 7 dvefií za 26 000 Kã,

sleva 10 % pro dÛchodce. MS-Renova 604 150 378.

Sirup na ka‰el
Co k pfiípravû potfiebujete? 150
g cukru a 0,5 litru piva.
Postup: Nejprve rozpusÈte cukr na 
mírném ohni, dokud se nepromûní na
karamel. Následnû dejte hrnec z ohnû
a opatrnû na karamel nalejte celé pivo.
VraÈte na sporák a dÛkladnû míchejte,
aby se ingredience pûknû spojily. Vafite
po dobu 15 – 20 minut, dokud nebude
sirup vypadat jako med. UloÏte ho do
sklenûné nádoby. Dospûlí mohou uÏívat
jednu polévkovou lÏíci sirupu dennû,
dûtem staãí jedna ãajová lÏiãka. Úãinek
vás pfiekvapí. 

Foto: RePo

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2017 by oslavil 89. narozeniny 

pan Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 
Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

Padesátikorunovou
bankovku lze vymûnit
jen do konce bfiezna

Lidé, ktefií mají doma neplatné padesátikorunové bankovky, mají uÏ jen
dva t˘dny na to, aby si je vymûnili za platné. Padesátikorunové bankovky
lze zdarma na poãkání vymûnit na poboãkách âeské národní banky do 
31. bfiezna. NejbliÏ‰í poboãka âNB je v Brnû. BliÏ‰í informace a kontakty je
moÏné najít na: www.cnb.cz. Text a foto: RePo
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Jak se ukázalo, nedûlní program
5. 3. 2017 na MS Los Angeles 2017
se se stal pro Iva Koblasu, vicemist-
ra svûta, ãeského paralympijského
reprezentanta a cyklistu, velmi ná-
roãn˘m. âekal ho start v team sprin-
tu spolu s Jirkou JeÏkem a Jirkou
Bou‰kou, s moÏností postupu z do-
poledních rozjíÏdûk do odpoledního
finále a následnû odpolední hladk˘
závod na 60 kol ve scratchi. Ivo nej-
dfiíve vzornû odstartoval rozjíÏìku
v team sprintu a byl z toho postup
do odpoledního boje o bronzovou
medaili proti ruskému teamu.
Pfiesto, Ïe se na‰i borci v˘raznû
zrychlili, tentokrát to na ruské druÏ-
stvo nestaãilo, Na‰i vzali nádherné
4. místo, coÏ pfied ‰ampionátem ni-
kdo neãekal. Odpolední program pro
Iva pfiichystal hladk˘ závod ve 
scratchi, na kter˘ se velmi tû‰il. Od
prvních metrÛ byl jedním ze závod-
níkÛ, ktefií neopou‰tûli ãelo závodu
a jen postupnû pohlcovali závodníky

rat aÏ na cílové pásce.
V posledním kole, jiÏ
tak velmi rychle roz-
jet˘ závod, je‰tû
zrychlil a vláãek cyk-
listÛ se dohnal do cí-
le, kde Ivo skonãil na
fantastickém místû 6.
místû ve slouãené ka-
tegorii C1 - 3. Za svo-
ji kategorii C2 má Ivo
pfiipsané 2. místo do
mezinárodního ran-
kingu. Nezb˘vá neÏ
Ivovi pogratulovat
a zrekapitulovat toto
mistrovství. Ivo ze 4
startÛ vytûÏil: 1 x 3.
místo, 1 x 4. místo, 1
x 5. místo a 1 x 6.
místo, tímto se stal

nejúspû‰nûj‰ím ãesk˘m cyklistou na
tomto mistrovství svûta. Je‰tû jed-
nou dûkujeme Ivovi za vzornou re-
prezentaci.

Ve ãtvrtek 2. 3. 2017 byly na progra-
mu mistrovství svûta v Los Angeles
první závody na 1 km. Ivo nastupoval
do závodu po tvrdé pfiípravû, kterou ab-
solvoval pod vedením trenéra Jaroslava
Bláhy na dráze ve Vídni. Ivo startoval,
jako tfietí závodník od konce závodního
pole. Závodníci startující pfied Ivem se
lep‰ili jeden od druhého.  Ivo bedlivû
sledoval ãasy soupefiÛ, sám potom na-
stoupil do závodu pln odhodlání ze sebe
vydat maximum a zkusit po roãní poml-
ce získat opût cenn˘ kov na MS. JiÏ prÛ-
jezd prvním kolem naznaãoval, Ïe by se
mohl ucházet o jednu z pfiíãek na stu-
píncích. A v˘sledn˘ ãas dal za pravdu
tûm, co Ivovi vûfiili. Ivo sv˘m v˘konem
vybojoval vynikající bronzovou pfiíãku.
A tak si nejen on, ale i celá ãeská repre-
zentace mÛÏe opût pfiipsat cenn˘ kov
z MS po roãním pÛstu. Tímto Ivovi gra-
tulujeme a pfiejeme dal‰í úspûchy v nad-
cházejících závodech!

Text: -iks-
Foto: archiv Iva Koblasy

o 1. kolo. Závodníci si nastupovali,
Ivo profesionálnû zachytil v‰echny
úniky a s pfiib˘vajícími koly bylo
jasné, Ïe se z nejlep‰ích bude vybí-

MS na dráze, Los Angeles 2017 
– Ivo Koblasa potvrdil svoji formu

Ivo na stupních vítûzÛ 
3. místo – dráhov˘ závod na 1 km.

Pro ãerpací stanici Letovice 
pfiijmeme venkovní obsluhu.
Nástup moÏn˘ ihned, vhodné i pro dÛchodce.

Informace na: 
tel.: 727 816 907, nebo e-mail: shell8063@csshell.net

ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Dûlníky kovov˘roby - pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘robních zafiízení.
Kontrolorky kvality - v˘stupní kontrola dílÛ, pomoc pfii vybalování a balení dílÛ.
Provozního technika (údrÏbáfie) - údrÏba technologické ãistiãky, strojÛ a zafiízení.

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326,67921 âerná Hora
Kontakt: p. Monika NároÏná, tel.: 775 564 997, e-mail: narozna@atomo.cz
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„Charlie Chaplin” na scénû.

Tato, mÛÏeme fiíct komplikovaná 
osobnost, pfiitahovala zájem spisova-
telÛ, filmov˘ch kritikÛ i scénáristÛ nû-
kolika generací. Pouhá slova mohou
popsat dûj, prostfiedí, citovat dialogy,
ale city a my‰lenky, které Chaplin vy-
jadfiuje gestem, pohybem oboãí nebo
jin˘m náznakem je nesdûliteln˘. Jeho
filmy je tfieba vidût. Jistû znáte nádvo-
fií, kter˘m se pfiichází k muzikálové
scénû divadla na Lidické. Tak právû
tam je instalován panel, na kterém bû-
Ïí úryvky z Chaplinov˘ch filmÛ.
Divák je naladûn hned pfii pfiíchodu,
následuje pohled na oponu „polepe-
nou” dobov˘mi plakáty, zvoucími na
Chaplinovy filmy. To opravdu stálo za
snímek, jak mnoho náv‰tûvníkÛ uãini-
lo. Také cel˘ dûj je prokládán filmo-
v˘mi ukázkami, ãasto paralelnû s akcí
herce na jevi‰ti.

Mal˘ Charlie vyrÛstal s bratrem
Sydnym v chudinské lond˘nské ãtvrti.
Od ‰esti let vystupoval na pantomi-
mické scénû, kde zpívala i jeho matka.
Mûla mimofiádn˘ napodobovací talent
a to uãila i svého syna. Mr‰tnosti,
pruÏn˘m pohybÛm a akrobatick˘m
skokÛm s pády se nauãil u Freda
Karna, majitele pantomimické spoleã-
nosti. Ve sv˘ch dvaceti letech, s

nevaln˘m platem, zde
uÏ nevidûl Ïádnou karieru
a tak odjíÏdí v roce 1913
do Ameriky k filmu.
Spolupracuje s Mackem
Sennettem, ale ani to ne-
byla ideální spolupráce.
Charlie je individualista,
kter˘ se snaÏí o odli‰n˘
hereck˘ projev a chce
hrát jako sólista. Tehdy
vzniká jeho postava ãlo-
víãka v plandav˘ch kal-
hotách, se‰lapan˘ch velk˘ch botách,
ale s bufiinkou a hÛlãiãkou. Právû
v kontrastu mezi tuláck˘m zevnûj-
‰kem a snahou o eleganci a man˘ry
dandyho tkví tajemství Chaplinovy
komiky. Po roce pfiechází Chaplin ke
spoleãnosti Essanay, hlavnû kvÛli pe-
nûzÛm, zamûstnává bratra Sydnyho
a zaãínají dobré ãasy. Nespokojen˘
Chaplin usiluje o vlastní studio, kde
by byl autorem, reÏisérem i hercem.
Dlouho se bránil zvukovému filmu,
ke kterému ho pfiemlouval jeho bratr.
Chaplin byl zvykl˘ hrát pfied kame-
rou stojící napevno, hrál cel˘m tûlem
a nepotfieboval detaily tváfie.
Nakonec uznal, Ïe „Kdo nûmé dnes
sly‰í, kdyÏ film hfimí” (z písnû) je 

opodstatnûné. Mezníkem v jeho tvor-
bû je film KID, nebojuje jen za sebe
v nepfiátelském okolí, ale také za svû-
fienou bytost. Karieru dûtské hvûzdy
zde zahájil ‰estilet˘ Jackie Coogan.
To byl rok 1921, velk˘ úspûch zazna-
menalo Zlaté opojení a dal‰ích 90 fil-
mÛ má na svém kontû tento herec za
neuvûfiiteln˘ch 75 let. Znechucen 
napodobováním skonãil s postavou
tuláka, s nástupem Hitlera natáãí film
Diktátor a angaÏuje se politicky. Se
svou ãtvrtou Ïenou Oonou se uchylu-
je do ·v˘carska, mají spolu osm dûtí
a do Hollywoodu se podívá aÏ v roce
1972, aby pfievzal Oskara za celoÏi-
votní dílo. Celou tuto dobu sleduje-
me bûhem pfiedstavení, provázeni

celkem tfiemi pfiedstaviteli hlavní po-
stavy. ·estiletého Charlieho hraje
Rostislav Jatel nebo Erik Seìa.
Stfiední léta ztvárnil Daniel Ryme‰
a Marco Salvadori a Chaplina senio-
ra Jan Mazák a Tomá‰ Sagher.
I v dal‰ích rolích (v‰echny jsou alter-
nované) uvidíme vynikající v˘kony
hercÛ jako Luká‰e Janotu, Stano
Slováka, Lucii Bergerovou, Markétu
Sedláãkovou a dal‰í.

Hru pfieloÏil a reÏíruje Stanislav
Mo‰a, kost˘my Andrea Kuãerová,
scéna Ch. Weyers, hudba Martin
Procházka a Tomá‰ Kúfhaber.

Charlie Chaplin zemfiel rok po pfie-
vzetí Oskara v roce 1973.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Nesmrteln˘ Charlie Spencer Chaplin
Na brnûnské scénû Mûstského divadla mÛÏeme

opût vidût evropskou premiéru! Îivotopisn˘ muzikál
o postavû z poãátkÛ filmu, Charlie Chaplinovi.

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a
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Koncem ledna byl na galaveãeru pofiádaném âUS vyhodnocen jako nejlep‰í sportovec okresu Blansko za rok 2016 také Va‰ek
Koláfi, jezdec biketrialu. Pfii této pfiíleÏitosti odpovûdûl na nûkolik otázek:

Va‰ku, urãitû nevyjmenuji zdaleka
v‰echny Va‰e úspûchy, ale zkusím ty
hlavní – 8 titulÛ Mistr svûta vãetnû
tfií v nejvy‰‰í kategorii Elite, tfii tituly
svûtov˘ Vicemistr, dvû vítûzství
v Indoor svûtovém poháru, 6 titulÛ
Mistr Evropy a 11krát Mistr âR. MÛÏe
Vás je‰tû potû‰it uznání na okresní
úrovni?

Urãitû ano a upfiímnû - docela hod-
nû. Asi kaÏdého tû‰í, kdyÏ je chválen,
ocenûn, kdyÏ se o nûm mluví.
Pfiedev‰ím jde o to, Ïe tady jsem 
doma, zde mám nejvíc kamarádÛ
a pfiátel.

Zmínil jste se, Ïe letos oslavíte
20 let závodûní na kole. KdyÏ k to-
mu pfiidám v˘ãet v‰ech titulÛ, kte-
ré jste získal, tak bych oãekával
nûkoho hodnû star‰ího; Vám v‰ak
bude teprve 26 let. To jste opravdu
zaãínal tak brzy?

Ano, v ‰esti letech mû táta vzal na
Mistrovství svûta, které se v Blansku
konalo. Dal‰ím krokem byla pfiihlá‰-
ka do zdej‰ího klubu cyklotrialu.
Mûl jsem pÛjãené kolo, které sice
bylo z dne‰ního pohledu dost primi-
tivní, mû to ale zaãalo bavit a také
jsem se postupnû zlep‰oval. O prázd-
ninách jsem na kole lítal od rána do
veãera; to bylo dÛleÏité, je dobré 
vûdût, Ïe na rozdíl od jin˘ch sportÛ
samotné tréninky nestaãí, v˘sledky
se projeví aÏ po del‰í dobû, aÏ se jez-
dec s kolem sÏije.

Na trénincích mnû v zaãátcích
pfiedával rady pan Hollmann, ov‰em
mnohem ãastûji jsme trénovali s tá-
tou, nebo mû doprovázela babiãka.
Nûkdy ve 13 letech jsem se snaÏil uÏ
trénovat sám a od 14 let jsem jezdil
samostatnû i na závody. Free style
jsem preferoval uÏ jako kluk i v Ïi-
votû...

Jste ãlenem jezdeckého t˘mu fir-
my Monty – ‰panûlského v˘robce
speciálních kol. To je Vá‰ hlavní
sponzor?

SponzorÛ mám víc, firma Monty
mnû dodává své ‰piãkové modely, na
kter˘ch jezdím. Právû nyní mám od
nich na testování kolo, které je‰tû ne-
ní v bûÏném prodeji. Tato spolupráce
je velmi v˘hodná, také proto, Ïe
i kdyÏ jsem projezdil spoustu zemí,
závodil jsem v Africe, âínû,
Singapuru nebo Japonsku, tak právû
do ·panûlska jezdím nejradûji.
Souvisí to s tím, Ïe ·panûlsko je ko-
lébkou biketrialu, coÏ je poznat na
podpofie tohoto sportu. Mám tam jed-
noho ze sv˘ch nejlep‰ích kamarádÛ
(a zároveÀ soupefie) Raula Gutierreze,
kterého obãas nav‰tûvuji a trénujeme
spolu. 

Biketrial je populární nejen ve
·panûlsku, také Blansko je známo
pofiádáním nejvy‰‰ích soutûÏí,
vãetnû Mistrovství svûta. Zásluhu
na tom má zdej‰í Biketrial klub,
zaãlenûn˘ pod ÚAMK z.s., kterého
jste pfiedsedou. Kolik máte v sou-
ãasnosti ãlenÛ?

Poãet ãlenÛ se prÛbûÏnû mûní, nyní
máme 23 stál˘ch jezdcÛ a zhruba 20
mlad˘ch klukÛ, ve vûku od 5 do 10
let, ktefií trénují a uãí se zdolávat pfie-
káÏky. K dispozici máme trialov˘
park na sportovním ostrovû Ludvíka

DaÀka, ten jsme v loÀském roce zre-
konstruovali. V leto‰ním roce zde
plánujeme uspofiádat Mistrovství âR
Youth Games a âesk˘ pohár. Na pod-
zim pak Mistrovství âR v biketrialu
v na‰í hlavní lokalitû, coÏ je lesní ob-
last za blanenskou pfiehradou. 

Trénovat, jezdit na závody takfika po
celém svûtû, fiídit klub a organizovat
vrcholové soutûÏe – jak to stíháte?

Na‰tûstí na to nejsem sám. Je to
práce v‰ech ãlenÛ klubu, pfiedev‰ím
bych jmenoval Jirku Sehnala. Po
pravdû fieãeno, v letní sezónû, kdy je
mnoho soutûÏí a navíc zájem o exhi-
biãní vystoupení, jsem stále na
cestách a tfieba na trénink dûtí nebo
brigády v areálu prostû ãas nemám.

Vy jste v biketrialu uÏ dosáhl na
nejvy‰‰í mety, jaké máte plány do
budoucna?

V biketrialu ano, ale tfieba v soutû-
Ïích cyklotrialu mám je‰tû své plány.
I kdyÏ rozdíl mezi tûmito disciplina-
mi je pro laika neznateln˘, pro jezdce
je znaãn˘ a to nejen rozdíln˘mi pravi-
dly závodÛ. Doménou soutûÏí biketri-
alu jsou trasy v pfiírodû, závod je

o dost del‰í, tudíÏ jde o vytrvalost.
Tato disciplína mnû víc sedí, je tech-
nicky nároãnûj‰í, v pfiírodních trasách
je víc moÏností jak sekci zdolat, musí
se nad tím pfiem˘‰let. Naopak v cyk-
lotrialu se uplatní efektnûj‰í skoky, je
to více o v˘bu‰nosti a disciplína je di-
vácky atraktivnûj‰í, jelikoÏ se závody
staví v centru mûst.

V del‰ím ãasovém horizontu se
chci víc vûnovat trenérské práci jak
v trialu, tak v cyklistice a urãitû 
pokraãovat v exhibiãních vystoupe-
ních. Tyto Freestyle Trial Show nabí-
zím i dnes; nejen jako prezentaci 
na‰eho sportu pfii nejrÛznûj‰ích ve-
fiejn˘ch akcích, ale také jako atrak-
tivní zpestfiení rÛzn˘ch podnikov˘ch
oslav, plesÛ a podobn˘ch pfiíleÏitostí.
Více informací, vãetnû fotogalerie
a zajímav˘ch videí mám na sv˘ch
stránkách www.vasekkolar.com.
Zájemci o ãlenství v na‰em klubu,
pfiípadnû rodiãe dûtí, které mají zá-
jem o biketrial, mohou nav‰tívit klu-
bov˘ web: www.biketrialblansko.cz.

Va‰ku, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám hodnû dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek
Foto: archiv V. Koláfie

Va‰ek Koláfi - 20 let na kole

Va‰ek Koláfi.

Jezdecké umûní ani odvaha „Vashovi” nechybí.
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V sobotu 25. 3. 2017 pofiádáme jiÏ 5.
roãník Keltského telegrafu (více na
www.keltskytelegraf.cz) na Malém
Chlumu u Obory. Akce se bude konat
od 19.30 hodin na b˘valém keltském
hradi‰ti u rozhledny na Malém
Chlumu. Kdo s námi bude chtít pfiivítat
jarní rovnodennost i vzdát hold krajinû
na‰ich pfiedkÛ, aÈ se pfiedev‰ím dobfie
obleãe (akce se koná za kaÏdého poãa-
sí), s sebou si vzít baterku, bubínek 
nebo rÛzná chfiestidla, na ohni poté bu-
de moÏné si opéct bufity (z vlastních
zdrojÛ). Keltsk˘ telegraf je pfiedev‰ím
pfiipomínkou keltsk˘ch tradic.
Pfiijmeme svûtelné poselství z rozhled-
ny Veselice - Podvr‰í a pfiedáme jej na
rozhlednu do Kozárova. Pojìme spo-
leãnû proÏít magick˘ veãer pfiíchodu
jara. Akce se koná na vlastní zodpo-
vûdnost v‰ech úãastníkÛ.

Za organizátory manÏelé Havífiovi
a Trubákovi z Obory
Foto: Petr ·vancara

Závody se budou konat v areálu
Kynologického cviãi‰tû na Sportovním
ostrovû v Blansku. 

Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘, kdo se s pej-
skem vûnuje Agility. Podrobné propozice
a pfiihlá‰ky na: www.agility-blansko.net.

Pfiijít mohou i diváci. Vstupné je
zdarma a v areálu bude k dispozici ob-
ãerstvení. 

Akce se bude konat za kaÏdého po-
ãasí. Tû‰íme se na vás.

Foto: archiv Klub Agility

Keltsk˘ telegraf 25. 3. 2017
na Malém Chlumu u Obory

Klub Agility – Blansko pofiádá
v nedûli 30. 4. závody

Vûdma pfii rituálním obfiadu – loÀsk˘ roãník.

Agility je obdoba parkurového skákání koní, kdy pes na
povely psovoda pfiekonává rÛzné pfiekáÏky rozmístûné na
plo‰e. Psi jsou rozdûleni do kategorií podle velikosti. Na zá-
vodech vítûzí vÏdy ten nejrychlej‰í pejsek a také ten s ne-
jmen‰ím poãtem chyb.
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