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Letovické navigaãní létání 2017
oãima soutûÏícího

Je nádherné sluneãné ráno 3. ãervna a na leti‰ti v Letovicích panuje bezvûtfií. Pfiesto
v‰ak je ve vzduchu cítit znaãné napûtí plynoucí z oãekávání nadcházejících dobrodruÏství. 

Dnes se tu koná 4. kolo Poháru
Petra Tuãka a 2. roãník soutûÏe
o Letovick˘ kufr. Na briefingu pofia-
datelé opl˘vají optimismem a sdûlují
nám v‰echny potfiebné informace
o trati s poetick˘m názvem Na ptáky
jsme krátk˘. Vzhledem k velice 
úspû‰nému loÀskému roãníku jsme 
oãekávali velk˘ poãet úãastníkÛ, coÏ
se nám potvrdilo. Ze startovní listiny
vypl˘vá, Ïe se úãastní rekordních 40
posádek. Vût‰ina posádek závodí v le-
tadlech, ale nûktefií pilotují motorová
rogala ãi vírníky. 

Na základû sv˘ch schopností si mo-
hou posádky zvolit lehãí ãi naopak
tûÏ‰í variantu trati. My poletíme traÈ
urãenou pro reprezentanty a ãas vzletu
je plánovan˘ na 13:50. V poledne si
proto dopfiáváme velice chutn˘ gulá-
‰ek. Ze zku‰eností víme, Ïe na laãno
se tûÏko letí. Ve 12:50 si vyzvedáváme
zadání soutûÏe, mapu, na které je vy-

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Poãasí jak vymalované, „úspûch zaruãen”.

znaãena traÈ, a také fotky, které musí-
me na trati ve vzduchu najít a zakres-
lit do mapy jejich pfiesné umístûní. Po
krátké pfiípravû na zemi nasedáme do
letadla a vzlétáme. Let je klidn˘ a po-
hodov˘, nalezené fotky zakreslujeme
spolu s nalezen˘mi znaky do mapy
a uÏ je pfied námi koncov˘ bod, ze kte-
rého dolétáme zpût na leti‰tû. 

Následuje chvilka odpoãinku, 
odmûÀujeme se nûãím dobr˘m do 
Ïaludku a doplÀujeme tekutiny. Je 
opravdu velké horko, proto se schová-
váme pfied sluncem pod kfiídlem leta-
dla. Chvilka odpoãinku netrvá dlouho
a uÏ se pfiipravujeme na druhou etapu
dne‰ního soutûÏení. Jde o speciální
traÈ, jejíÏ prÛbûh se odvíjí od naleze-
n˘ch fotek a znakÛ na trati. Tuto eta-
pu si obzvlá‰tû uÏíváme a tû‰íme se na
veãerní zábavu a peãené selátko.
Povûstn˘ letovick˘ kufr za nejkreativ-
nûji odletûnou traÈ vyhrála posádka
Martin Mikolajek a Karin Hlinková. 

Text: Lucie Lamparová
Foto: Stanislav Franc

Tel.: 
723 60 60 98

více str. 12

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

BULHARSKO – MALLORKA – ¤ECKO - TURECKO
poslední místa se slevou, dûtské ceny

+ 55 SENIO¤I v˘hodnû*POBYTY V âR, SR, TERMÁLY
TIP 2018: CIVETTA, 6. -11. 2., bus BLANSKO, BOSKOVICE, 4x polopenze,
4x skipas, cena 7 600 /os., 6 200 junior, 5 400 dûti, + 160EUR / 120EUR

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE  STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 

FISCHER * KOVOTOUR * NECKERMANN * VTT

17 800 ks

Novû 

i v Adamovû
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Vzpomínka na minulost aneb nov˘ 
pfiírÛstek do blanenské historické edice

Jedná se o kníÏku autora Doc.
Miroslava Buchty nazvanou Vzpomínky
na minulost aneb Od JeÏkÛ po ADAST,
která, jak název napovídá, mapuje jednot-
livé etapy historie prÛmyslového areálu u
fieky Svitavy, od nesmûl˘ch poãátkÛ b˘va-
lé firmy K.& R. JeÏek, pfies její vrcholné
období prosperity, hospodáfiskou krizi, 
pováleãné zmûny a éru Keramostroje, ale
zejména se vûnuje vzniku a existenci

ADASTu, jeho v˘robnímu programu i zá-
niku podniku, kter˘ nastal poãátkem toho-
to století. 

KníÏku si budou moci zájemci zakoupit
v Blanenské informaãní kanceláfii Blanka
a na pokladnû Muzea Blanenska. Její cena
byla stanovena na 150 Kã.

Jedná se uÏ o tfietí díl v historické edici
ZDíK (Zajímavosti dûjin krasu), kterou
Mûsto Blansko vydává od roku 2015.

Prvním jejím poãinem byla kníÏka Hrady,
hrádky a tvrze na Blanensku, druh˘m pak
sborník prací o Karolinû Meineke. Do
konce roku 2017 by mûl spatfiit svûtlo svû-
ta je‰tû díl ãtvrt˘, vûnovan˘ sportovní 
legendû Ludvíku DaÀkovi.

Text: Mgr. Jifií Kuãera, 
vedoucí odboru kanceláfi tajemníka MÚ Blansko

(redakãnû zkráceno)
Foto: archiv MÚ Blansko

Mûsto Blansko v kvûtnu leto‰ního roku vydalo v rámci vlastní historické edice novou publikaci. 

V‰echny tfii publikace vydané 
v historické edici ZDíK.

KOLO – KOLO
SPOLEK PRO INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ

DOVEDNOSTÍ DÍTùTE

zaãínáme od 1. záfií 2017
• nesehnali jste ‰kolku?
• potfiebujete jít do práce?
• pobyt dûtí od 2 let
• jiÏ od 25 Kã/hod
• odpolední kurzy:

moderní v˘razov˘ tanec a balet
hudební
v˘tvarn˘

Kde nás najdete:
Mírová 493 v Adamovû, tel.: +420 602 463 444

Slavnostní otevfiení 
24. 6. 2017 ve 14.00 hodin.
Více informací na www.kolokoloadamov.cz

POJëTE S NÁMI DO KOLA



V sobotu 2. záfií 2017 probûhne v areá-
lu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin
jiÏ osm˘ roãník Dne pro dûti. Stejnû jako
pfiedchozí roãníky vûfiíme, Ïe i ten leto‰ní
vyjde poãasí na jedniãku. KaÏdopádnû
program se bude konat za kaÏdého poãasí
a bude letos opravdu pestr˘! 

Tak, jako kaÏd˘ rok, i letos bude pro-
gram opût rozdûlen mezi vystoupení na
pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém 
areálu nemocnice. Dûti budou plnit 
úkoly na osmi stanovi‰tích, které i letos
chystáme ve spolupráci s t˘mem
Cvicsnami.cz. Ta budou jako kaÏd˘ rok te-
maticky propojena. Leto‰ním tématem je
„dÏungle”. Jednotlivá stanovi‰tû provûfií
dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií, jak ve zna-
losti zvífiátek z pralesa, tak i ve sportovních
disciplínách. Nebude chybût ani vesel˘
zvífiecí fotokoutek! Po absolvování v‰ech
stanovi‰È bude kaÏd˘ odmûnûn farmáfi-
sk˘m certifikátem a sladkou odmûnou.

Na pódiu se vystfiídá pohádka divadla
Koráb – Princezna na hrá‰ku, exhibice bi-
ketrialu v podání mistra svûta Va‰ka
Koláfie, dûtská show s ÁÀou, pódium roz-

h˘be zumba i aerobik Cvicsnami.cz, ledo-
vé království a úplnû novû i soutûÏ
Nemocnice má talent! Do soutûÏe na podiu
se mohou zapojit dûti, které nûco mimo-
fiádného umí – zpívat, tanãit, hrát na nûja-
k˘ nástroj, cokoli! Odborná porota bûhem
dne vybere 10 finalistÛ a ti pfiedvedou svÛj
talent na pódiu. Na závûr dne probûhne vy-
hlá‰ení vítûzÛ. 

V areálu nebudou chybût blanen‰tí
hasiãi se svou kompletní technikou
i dynamickou ukázkou zásahu (ha‰ení
hofiícího vozu). Pfiítomna bude
i Mûstská policie Blansko a Policie âR
se svou technikou.

Na této akci byste rozhodnû nemûli chy-
bût! Po cel˘ den zábava pro dûti i dospûlé,
soutûÏe, bohat˘ program. To je Den pro
dûti v Nemocnici Blansko v sobotu 2. 9.
2017. Akce se koná za kaÏdého poãasí. 

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Veronika Pernicová
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LETNÍ PÒJâOVNA V AQUA-
PARKU LETOS JINAK

V uplynul˘ch letech si náv‰tûvníci 
blanenského aquaparku oblíbili moÏnost za-
pÛjãit si noviny a ãasopisy pfiímo u bazénu.
Letos jsme se rozhodli tuto letní pÛjãovnu
opût realizovat, jen s malou obmûnou.
Vzhledem k nevyzpytatelnosti poãasí
a s tím souvisejícím provozem aquaparku
a zaji‰tûní sluÏeb u pÛjãovny bude letos pÛj-
ãování ãistû na náv‰tûvnících koupali‰tû.

Po dohodû se SluÏbami Blansko, s.r.o.
bude v prostorách za vstupem umístûn 
drátûn˘ program, kam budeme prÛbûÏnû
doplÀovat ãtivo. A na co se tedy mÛÏete tû-
‰it? Na v˘bûr budou star‰í ãísla magazínÛ,

ãasopisÛ a broÏur a to nejen pro dospûlé 
náv‰tûvníky, ale i pro dûti. Pro ty máme na-
chystány oblíbené âtyfilístky, ABC a dal‰í.
Systém pÛjãování bude podobn˘ jako v na-
‰ich knihovniãkách (znám˘ch pod oznaãe-
ním Kaâ-Ka) – pÛjãíte si ãasopis, pfieãtete,
zase jej vrátíte a klidnû mÛÏete pfiinést jin˘.
Îádná záloha, Ïádná obsluha, jen spousta
dychtiv˘ch ãtenáfiÛ. Pfiidáte se k nim?

Zaãínáme v pátek 30. ãervna a potom
vÏdy, kdyÏ bude aquapark otevfien˘. Létu
a ãtení zdar!

Mgr. Iveta Pernicová
Mûstská knihovna Blansko Minul˘ roãník Dne pro dûti v Nemocnici Blansko.

Hasiãi na jednom ze stanovi‰È.

NEMOCNICI BLANSKO OVLÁDNE
DEN PRO DùTI. UÎ PO OSMÉ

„LEP·Í JEDNOU ZAÎÍT, JAK 
T¤IKRÁT âÍST” POâTVRTÉ

V sobotu 27. 5. probûhl v Blansku na
ObÛrce jiÏ ãtvrt˘ roãník soutûÏe zásaho-
v˘ch jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
s podtitulem „Lep‰í jednou zaÏít, jak tfii-
krát ãíst”. SoutûÏe se zúãastnilo celkem 7
jednotek zfiizovan˘ch mûstem Blansko
a to JSDH ObÛrka, JSDH Tûchov, JSDH
Ole‰ná, JSDH Dolní Lhota, JSDH Spe‰ov,
JSDH Klepaãov a JSDH Horní Lhota.

Jednotky vyráÏely vozidly po pfiedem
urãené trase, kde na nû ãekalo celkem 6
modelov˘ch situací odráÏejících moÏné
scénáfie pfii zásahu, ale i z bûÏného Ïivota.
O tom, co na nû ãeká, samozfiejmû pfiedem
nikdo ze soutûÏících nevûdûl.

Postupnû se museli dobrovolní hasiãi
vypofiádat s vyfie‰ením vûdomostního 
testu, jízdou zruãnosti a v˘mûnou kola, si-
mulovan˘m poÏárem trávy, resuscitací zra-
nûného pod pfiehradní hrází a následn˘m
transportem k silnici, dopravní nehodou
vozidla a cyklisty. Vyhledáním a správn˘m
napojením se na podzemní hydrant.

Asi nejkomplexnûj‰ím provûfiením sou-
ãinnosti jednotek a jejich odborn˘ch doved-

ností byla dopravní nehoda, kde museli hasi-
ãi zajistit vypro‰tûní zranûného z vozidla, vy-
hledání spolujezdce v ‰oku a zaji‰tûní první
pomoci sraÏenému cyklistovi díky v˘borné-
mu maskování zranûní a neoãekávané situaci.

Instruktofii ze spoleãnosti SSI Group se
postarali o maskování a celkovou pfiípra-
vu stanovi‰È s první pomocí a správné
profesní hledisko pfii hodnocení pomohli
zajistit profesionální hasiãi z poÏární 
stanice Blansko. V‰em, ktefií se do orga-
nizace zapojili, patfií velk˘ obdiv a podû-
kování, protoÏe zaji‰tûní této soutûÏe vû-
novali nemálo svého volného ãasu!

ProtoÏe ‰lo o soutûÏ, bylo tfieba urãit
vítûze, kter˘m se stali hasiãi z JSDH
Tûchov následovaní JSDH Dolní Lhota
a JDH ObÛrka. V‰echny ostatní jednotky
byly odmûnûny za umístûní se na spoleã-
ném dûleném ãtvrtém místû, protoÏe 
cílem soutûÏe nebylo dokazovat, kdo je
nejlep‰í, ale spoleãnû se posouvat dál v ‰i-
rokém spektru hasiãsk˘ch dovedností. 

Text: Stanislav Hladík, SDH ObÛrka
Tomá‰ Hrbáãek, SSI Group

kter˘ bude kaÏd˘ mûsíc zaná‰et Listy regionÛ do schránek v pfiidûlené ãásti Blanska. 
Zku‰enosti s distribucí v˘hodou, vhodné i pro dÛchodce. Od srpna 2017.

Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz nebo volejte 606 931 795.

Hledáme nad‰eného a zodpovûdného distributora,

jsou mediálním
partnerem akce
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ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

OBCHODNÍ ASISTENTKU - obch. komunikace se zákazníky, akvizice nov˘ch klientÛ
V¯ROBNÍHO TECHNIKA - zpracování v˘r. postupÛ a fie‰ení tech. poÏadavkÛ zákazníkÛ
DùLNÍKY KOVOV¯ROBY - pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘r. zafiízení

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

Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:

Zavolejte na 516 45 40 87 nebo 604 81 07 48 
a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma

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

ARBORETUM ·MELCOVNA
otevfielo stylové obãerstvení v prostorách Dvou dvorÛ

Pane JankÛ, je nové obãerstvení na
Dvou dvorech urãeno jen pro náv‰tûv-
níky arboreta?

Hlavním dÛvodem vybudování ob-
ãerstvení na Dvou dvorech bylo roz‰ífie-
ní sluÏeb náv‰tûvníkÛm arboreta, nejen
pro jednotlivce, ale i pro ãasté zájezdy.

Samozfiejmû se tû‰íme na v‰echny
pfiíchozí, aÈ uÏ pû‰í turisty nebo cyklis-
ty, ktefií k nám zavítají. Obãerstvení na
Dvou dvorech bude také slouÏit pro 
náv‰tûvníky jako doplnûk rÛzn˘ch 
tématick˘ch akcí, které v arboretu 
konáme. V plánu máme také hudební
odpoledne ãi veãery s místními hudeb-
ními skupinami.

Jak jsou tyto nové prostory vybaveny?

Vzhledem k tomu, Ïe kromû ven-
kovního altánu jsme upravili i vnitfiní
prostory v budovû v˘stavní haly, nabí-
zíme tento 100 m2 velk˘ prostor celo-
roãnû také k rÛzn˘m soukrom˘m ak-
cím jako svatby a oslavy jubileí, nebo
pro firemní akce vãetnû moÏnosti pra-
videln˘ch ‰kolení. Kromû v˘ãepního
zafiízení a venkovní udírny s krbem
mohou na‰i náv‰tûvníci, hlavnû rodiãe
s dûtmi, vyuÏít stolní tenis, ‰ipky, 
stolní fotbal nebo venkovní hrací prvky
pro dûti. V celém areálu je k dispozici
bezplatné pfiipojení na internet pro-
stfiednictvím bezdrátové WiFi sítû,
vnitfiní místnost je vybavena zabudova-
n˘m projektorem. Je zaji‰tûn bezbarié-

rov˘ pfiístup (vãetnû WC) pro invalidní
osoby na vozíãku. Je zde také velká 
odstavná plocha pro osobní vozidla
i autobus, cyklisté pfiivítají stojany na
kola. Jako obãerstvení nabízíme toãené
alko i nealko nápoje, v˘robky studené
kuchynû nebo ohfiívané uzeniny. Na‰e
nabídka poãítá s pamlsky pro dûti vãet-
nû nanukÛ, k podávan˘m nápojÛm lze
zakoupit nûco malého na zub.

Jaká je provozní doba obãerstvení
Dva dvory? Máte jiÏ nûjak˘ termín
plánovan˘ch hudebních produkcí?

Nyní, v ãervnu, zahajujeme provoz
s tím, Ïe otevfieno bude jen o víkendech.
Bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ pfiedpoklá-

dáme celot˘denní provoz, kter˘ v‰ak mÛ-
Ïe b˘t omezen v pfiípadû nepfiíznivého po-
ãasí. Budeme se snaÏit co nejvíce vyhovût
zájmu na‰ich hostÛ. Tématické akce s
hudební produkcí plánujeme s kapelami 
B-Niccol, SeÀorita a dal‰ími; informace
o jejich konání se zájemci dozví prostfied-
nictvím Boskovického zpravodaje,
Radniãních listÛ, Facebooku a na na‰ich
nov˘ch stránkách www.smelcovna.cz.
Vpfiípadû zájmu o pronájem prostornás
kontaktujte e-mailem arboretum@smel-
covna.cz nebo telefonicky: 737 475 290.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Arboretum ·melcovna  

Venkovní altán s udírnou.
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om
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Vnitfiní místnost s v˘ãepem.

Ve stráni nad fiíãkou Bûlou, kousek od Boskovic, se nachází vyhledávan˘ areál Arboretum ·melcovna. Pro let-
ní sezónu je zde v‰e pfiipraveno, coÏ ocenili jiÏ poãetní náv‰tûvníci. Novû je nad horní ãástí arboreta – na Dvou
dvorech – otevfieno obãerstvení s nabídkou nápojÛ a specialit z vlastní udírny. Zákazníky potû‰í pfiíjemné 
posezení nejen ve venkovním altánu s krásn˘m v˘hledem na okolní krajinu, ale také ve vnitfiních prostorách
budovy Dvou dvorÛ. Na podrobnosti jsem se zeptal majitele arboreta pana Mariana JankÛ:
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Boskovice a okolí

POTOMCI RODU LÖW-BERR 
ZAVÍTALI DO SVITÁVKY

V úter˘ 23. kvûtna nav‰tívili Löw-
Beerovu vilu ve Svitávce potomci.
V rámci festivalu Meeting Brno 2017,
kter˘ probíhal od 19. do 24. kvûtna 2017
se se‰lo necel˘ch sto potomkÛ rodÛ Löw-
Beer, Tugendhat a Stiassni z celého svûta. 

Ve Svitávce v‰echny pfiivítal starosta
mûstyse Svitávka Jaroslav Zoubek a po-
zdravit vzácné hosty pfiijela i starostka 
nedalek˘ch Boskovic, Hana Nedomová.
Na v‰echny ãekalo promítání filmu Löw-
Beerovy vily – pfiíbûh nalezeného kufru,
kter˘ vznikl ve spolupráci s Ochotnick˘m

divadlem Svitávka. Tento snímek ukazují-
cí dobu, kdy ve Svitávce Ïili Löw-Beerové,
byl pro tuto pfiíleÏitost nadabován v angliã-
tinû. Po prohlídce Velké i Malé vily a
pfiilehlého parku mûli zájemci moÏnost 
podívat se na místní továrnu, která kdysi
profitovala a vyváÏela látky do svûta. Ta 
také patfiila rodu Löw-Beer.

Program po celou dobu festivalu mû-
li potomci v‰ech tfií rodÛ opravdu pestr˘
a myslím, Ïe na setkání budou rádi
a dlouho vzpomínat.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

John Löw-Beer pfii Ïivé diskusi o minulosti.

SUMMER DANCE CUP 
UÎ PO âTVRTÉ

Nejvût‰í pohárovou taneãní soutûÏ
v âeské republice hostily v sobotu 27. 5.
2017 Boskovice. Pfii ãtvrtém roãníku
mezinárodního klání Summer Dance
Cup se pfiedstavilo zhruba 2 300 taneã-
níkÛ. „To je dosavadní rekord. Z celé
âeské republiky a Slovenska pfiijelo tfii-
asedmdesát soutûÏních t˘mÛ. Rozdali
jsme dvû stû ãtyfiicet pohárÛ a kolem
dvou a pÛl tisíce medailí,” shrnula pofia-
datelka akce Michaela Barto‰ová.

SoutûÏící tancovali v areálu boskovic-
kého zimního stadionu. A to uvnitfi i
venku. „Poslední konãili kolem desáté
hodiny veãerní. Díky tomu, Ïe se vystu-
povalo na dvou místech, máme za sebou
víc jak ãtyfiiadvacet hodin tancování,”
doplnila Barto‰ová. Na parketu se taneã-

níci a taneãnice pfiedstavili ve skupino-
v˘ch formacích, sólech i duetech. Více
neÏ tisícovka divákÛ obdivovala v˘kony
dûtsk˘ch i dospûl˘ch taneãníkÛ v discip-
línách street dance, show dance, disco
dance, aerobik, parketovky, plesové cho-
reografie a maÏoretky. Souãástí akce byl
také koncert ãeského rappera Reginalda.

SoutûÏ se konala mimo jiné pod zá-
‰titou starosty Kun‰tátu ZdeÀka Wettera
a starostky mûsta Boskovice Hany
Nedomové, kterou zastoupil místosta-
rosta Petr Malach. Celou akci pofiádala
Michaela Barto‰ová za pomocí sv˘ch
pfiátel, za coÏ jí patfií uznání, zvládnout
takovou akci. 

Text: mb
Foto: Petr ·vancara

V¯HERCI JARNÍ LOSOVACÍ SOUTùÎE

Jarní losovací soutûÏ s TopNetem vyvr-
cholila ve stfiedu 31. kvûtna 2017 malou
slavností pfiedání cen v˘hercÛm.

Na schodi‰ti pfied Mûstsk˘mi láznûmi
v‰echny pfiivítal jednatel SluÏeb Boskovice,
s. r. o. Mgr. Milan Strya. Úvodem podûkoval
sponzorÛm. Spoleãnosti Topnet Services, 
s. r. o. zastoupené Vítûzslavem Krupiãkou,
novû se letos pfiidalo Aloe Lifestyle Studio
Barbory JankÛ v zastoupení majitelky sa-
motné. Jako tradiãnû se s dárky pfiidaly
i SluÏby Boskovice, s. r. o.

7. místo Eva Nováková, Boskovice, 
osu‰ka-SB Boskovice, s. r. o., 6. Du‰an
Lepka, Boskovice, láhev vína, reklamní
pfiedmûty-Topnet Services, s. r. o., 5. Lenka
Kyanková, Chornice, permanentka do lázní
300 Kã-SB Boskovice, s. r. o., 4. Blanka
Kronesová, Radkov u Mor. Tfiebové, ener-

getick˘ balíãek-Aloe Studio Barbora JankÛ, 
3. Tomá‰ Dvofiák Boskovice, powerbanka-
Topnet Services, s. r. o., 2. Zdislava
Chlupová, ·ebetov, dárkov˘ poukaz 1000
Kã-Topnet Services, s. r. o., 1. Olga
Baranová, Letovice, mobilní telefon
Lenovo-Topnet Services, s. r. o.

Mgr. Milan Strya závûrem: „V osudí by-
lo 301 lístkÛ, coÏ je na jarní soutûÏ více neÏ
dobr˘ v˘sledek. Zvu vás dnes do lázní, mÛ-
Ïete zdarma vyuÏít v‰echny sluÏby do 21
hodin. Desátého ãervna za pfiíznivého poãa-
sí otvíráme koupali‰tû âervenka. Rádi vás
uvítáme. Po technické odstávce lázní otev-
fieme nové schodi‰tû na tobogán a uvedeme
do provozu vylep‰enou vzduchotechniku.”

Milé podveãerní setkání zakonãilo spo-
leãné fotografování.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

V˘herci Jarní losovací soutûÏe.
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Ve stfiedu 3. 5. 2017 se uskuteãnila
exkurze do televizního studia âeské te-
levize Brno. Tato akce byla odmûnou za
sbûr starého papíru pro Ïáky 2. B a nej-
lep‰í sbûraãe z 1. stupnû Z· Jedovnice.

Televizní studio se novû nachází
v Brnû - Lí‰ni, pÛsobí zde od ãervna
2016. Hned po pfiíjezdu jsme potkali
milé moderátory Dobrého rána SoÀu
Baranovou a Ondfieje Blaha, ktefií se
s námi ochotnû vyfotili. Potom jsme
mûli moÏnost nahlédnout do maskérny,
kostymérny a do ‰aten. 

Nejvíce zajímavá v‰ak byla prohlíd-
ka jednotliv˘ch studií a ateliérÛ, kde
se natáãí známé pofiady - Dobré ráno,
Sama doma, AZ kvíz a AZ kvíz junior,
Události v regionech.

Zuzana Neuvirtová, která se právû
pfiipravovala na moderování Událostí
v regionech, v‰em vûnovala svoji fot-
ku s podpisem. Náv‰tûva televizního
studia âeské televize Brno se v‰em
moc líbila.

Text: Mgr. SoÀa Hrazdírová
Foto: archiv ‰koly

Za sbûr do televize

V˘prodej knih byl rekordní
Dvû kvûtnové stfiedy byly pro milov-

níky knih prodejní. Jak se stalo dobr˘m
zvykem, knihy, ãasopisy a LP desky na-
bízíme pfii této akci k prodeji pfiímo
pfied budovou blanenské knihovny. 

V loÀském roce se osvûdãilo prodlou-
Ïení prodeje do pozdního odpoledne –
konkrétnû do 17 hodin. Z tohoto dÛvodu
jsme se i v leto‰ním roce rozhodli pro pro-
dlouÏen˘ prodej. V̆ sledkem bylo 1 108
prodan˘ch kusÛ, coÏ nás velmi potû‰ilo. 

Zájemci, ktefií prodej v uveden˘ch

termínech nestihli, nás mÛÏou kdykoliv
kromû stfiedy nav‰tívit v oddûlení pro
dospûlé ãtenáfie ve tfietím patfie knihov-
ny, kde prodej probíhá celoroãnû.

Zájemci o LP desky si mohou na vy-
Ïádání nechat poslat e-mailem jejich 
seznam. Cena v‰ech prodávan˘ch titulÛ,
tj. knih, ãasopisÛ i LP desek je 5 Kã za kus.

BliÏ‰í informace podá pan Michal Kala.
Kontaktní adresa: kala@mk.blansko.cz

Text: Bc. Pavlína Gargo‰ová, 
Mûstská knihovna Blansko

Dne 16. a 17. 5. 2017 probûhlo 
okresní kolo poháru rozhlasu ve
sportovním areálu na ostrovû L.
DaÀka v Blansku. 

Poãasí nám oba dva dny pfiálo a pa-
novala pfiíjemná sportovní atmosféra.
V úter˘ 16. patfiilo dopoledne 
ÏákÛm 6. a 7. tfiíd základní ‰koly. Tam
bude na krajském kole v Bfieclavi repre-
zentovat za dívky Z· Blansko,
Erbenova 13 a za chlapce Z· Letovice.
17. 5. soutûÏili Ïáci 8. a 9. tfiíd. Za ty 
budou reprezentovat Z· LipÛvka za
dûvãata a Z· Jedovnice za chlapce.
Velké podûkování patfií hlavnû úãastní-
kÛm, dále také panu Jifiímu O‰lej‰kovi
a atletickému klubu ASK Blansko za
pomoc u jednotliv˘ch disciplín, Ing.
Lence Sotákové za vypsání v˘sledkÛ,
v‰em pomocníkÛm a Josefu Jalovému

za zorganizování celé akce. Doufáme,
Ïe se sejdeme i pfií‰tí rok a pfiejeme
hodnû ‰tûstí v Bfieclavi. 

Anna Marie TvarÛÏková 9.B, 
Z· TGM Blansko

Foto: archiv ‰koly

Pohár rozhlasu

Chvíle napûtí pfied startem.

Îáci Z· Jedovnice v âeské televizi Brno.
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12. - 13. 5. 2017 se konal jiÏ 8. roã-
ník mezinárodního zdravotnického
kongresu Letovice Care v Letovicích
vûnovan˘ geriatrické a paliativní péãi
a péãi o stomie a stomiky. 

Na pofiádání kongresu se spolupo-
dílí i Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
Letovice, pfiíspûvková organizace
Jihomoravského kraje. Nad akcí pfie-
vzal zá‰titu hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil ·imek.

Kongres zahájili v˘znamní pfiedsta-
vitelé samosprávy – ãlen rady JMK
Igor Chlup, kter˘ v‰em úãastníkÛm
popfiál mnoho zdaru jak v profesním,
tak v soukromém Ïivotû a rovnûÏ tak
i starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal. 

Mezi úãastníky kongresu byl
i pfiedseda okresního sdruÏení âeské
lékafiské komory  MUDr. Jan Machaã. 

Letovick˘ kongres nav‰tûvují 
lékafii, sociální pracovníci a dal‰í
zdravotniãtí pracovníci z celé âR.
Pfiedná‰ející jsou v˘znamní odborní-
ci pfieváÏnû z fakultních nemocnic
z celé âR, zahraniãní úãastníci pfiije-
li ze Slovenska a Ukrajiny. V rámci
leto‰ního roãníku se svojí pfiedná‰-
kou vystoupila i uznávaná odbornice
pro gerontologickou péãi doc.
MUDr. Iva Holmerová Ph.D.  

Za organizaãní v˘bor doc. MUDr.
Tomá‰ Skfiiãka, CSc. a MUDr.
Drahoslava Královcová.

Foto: archiv NMB Letovice

Tfiebûtín‰tí rodáci
Velmi pûkné sobotní odpoledne

29. dubna 2017 jsme si uÏili my, ro-
dáci a pfiátelé Tfiebûtína – Havírny na
sedmém setkání v restauraci Na
Koupali‰ti v Letovicích. Se‰lo a sje-
lo se nás pfies sedmdesát, od 2let˘ch
dûtí aÏ po nûkolik pamûtníkÛ.
V‰ichni jsme velk˘m potleskem
a kyticí pfiivítali paní ZdeÀku

Novákovou, která 20. 1. 2018 oslaví
sté narozeniny. Celé odpoledne nás
provázela pfiíjemná hudba a dokonce
i znaãná tombola potû‰ila mnoho pfií-
tomn˘ch.

UÏ dnes se tû‰íme na pfií‰tí setkání
opût za dva roky. Dûkuji Vám v‰em,
ktefií jste mi vydatnû pomáhali!

Libu‰e Pfefrová, Tfiebûtín

Jarní putování okolo De‰tné Kongres s mezinárodní 
úãastí Letovice CareMnozí z nás znají zahraniãní desti-

nace lépe neÏ okolí svého bydli‰tû.
Toto v‰ak neplatí pro úãastníky putová-
ní po malebném zákoutí vísky De‰tná.

Start 1. roãníku jarního pochodu
„Putování okolo De‰tné” byl z v˘le-
ti‰tû pod kostelem v sobotu 6. 5.
2017. Po nezbytné registraci úãastní-
kÛ, vyslechnutí organizaãních pokynÛ
a zabezpeãení celé turistické akce
jsme se vydali vstfiíc první zastávce
na trase pochodu - stavení U Hlou‰kÛ.
Zde jsme si prohlédli mini vernisáÏ
maleb, olejÛ a grafik pana ing. arch.
Jifiího Hlou‰ka a fotografie pana
Jifiího Tesafie. Vidûli jsme ukázku v˘-
roby grafik a kaÏd˘ z úãastníkÛ 
pochodu obdrÏel mal˘ dárek - obrá-
zek s tématikou místního kostela s
osobním vûnováním autora jako upo-
mínku na tento 1. roãník pochodu.

Poté následovala nejnároãnûj‰í ãást
pochodu - cesta lesem a v˘stup na
návr‰í, kde jsme se mohli kochat 
v˘hledem na panorama okolí celé
De‰tné. Zde dobfie poslouÏily posta-
vené odpoãinkové laviãky, kde jsme
si oddechli a nabrali nové síly na dal-
‰í pokraãování v trase pochodu.

Apak hurá k dal‰í metû - mysliveckou
chatu, kde nás ãekalo obãerstvení - ná-
poje, káva a sladké povzbuzení ve formû
koláãkÛ a zákuskÛ. KrouÏek Mlad˘ch
zdravotníkÛ pod vedením fieditelky Ing.
Mgr. BoÏeny Neãasové pfiedvedl ukázky
poskytnutí první pomoci a o‰etfiení pfii
rÛzn˘ch druzích zranûní, obvazovou
techniku a transport ranûného.

Dále jsme pokraãovali pfies De‰tnou
a místní ãást Rumberk na zfiíceninu
hrádku Rumberk, kde kaÏdého z nás 
osobnû pfiivítal pán z Rumberka  a za-
chovalá bílá paní. Spoleãnû vûnovali 
úãastníkÛm broÏuru o historii hrádku
a zlat˘ ãokoládov˘ dukát.

Celá trasa jarního pochodu byla 
vyznaãena barevn˘mi fáborky, na 
zajímav˘ch místech jsme si mohli po-
mocí nauãn˘ch cedulek roz‰ífiit svoje
vûdomosti z historie De‰tné. Trasa
vedla rozkvetlou jarní pfiírodou v oko-
lí De‰tné a i pfies májov˘ dé‰È, kter˘
nás zastihl v druhé polovinû pochodu,
jsme se do cíle dostali po absolvování
pfiibliÏnû 7 km. Akce se zúãastnilo
celkem 75 mal˘ch i velk˘ch turistÛ,
pfiiãemÏ délku trasy si kaÏd˘ zvolil
dle sv˘ch moÏností a fyzické kondice.

V cílové stanici pochodu, opût na
v˘leti‰ti, jsme doplnili ztracené kalo-
rie uzenou klobásou a chladiv˘m pû-
niv˘m mokem. Na‰e ratolesti byly
ménû unavené neÏ my, rodiãe, a proto
je‰tû v podveãer zvládly absolvovat
lampiónov˘ prÛvod vesnicí. 

Podûkování za tuto neobyãejnû
zdafiilou akci patfií obecnímu úfiadu,
místní skupinû ââK, mysliveckému
sdruÏení, Základní a matefiské ‰kole
De‰tná a SDH De‰tná. Nejvût‰í dík
v‰ak patfií dvûma hlavním organizá-
torkám a iniciátorkám, a to Hance
Lebi‰ové a Lidu‰ce Kaderkové, takÏe
HOLKY DùKUJEM!

Text: Jana Krautová
Foto: Miroslav Kobylka

Letovice Care 2017.

Na‰e stroje ve vzduchu i na zemi, UL vrtulník, virník, prohlídku vûtro-
nû Blaník, seskok v˘sadkáfiÛ, vystoupení akrobatického letounu Z-50,
pro dûti skákací hrad a soutûÏe pofiádané organizací Elim, veãer count-
ry kapela P.D.D., obãerstvení zaji‰tûno, vstup zdarma.

Zmûna programu vyhrazena v závislosti na poãasí.

MÛÏete se tû‰it na:
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V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

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

Tel.: 606 664 463

Péãe o památky v Boskovicích

Souãástí péãe o památky je kromû jiného
také postupná regenerace jednotliv˘ch bu-
dov, domÛ, prostranství v Ïidovské ãtvrti, a to
s vyuÏitím dotací z Ministerstva kultury âR
nebo s pomocí finanãní podpory z mûsta
Boskovice. Od roku 1995 se v Boskovicích
podafiilo díky jednotliv˘m dotaãním titulÛm,
finanãní spoluúãasti mûsta i soukrom˘ch
vlastníkÛ investovat do oprav památek více
neÏ 50 milionÛ Kã. 

V dubnu 2017 pfievzala senátorka Ing.
Jaromíra Vítková Cenu za vítûzství v krajském
kole soutûÏe Nejlep‰í pfiípravy a realizace

Programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch
zón. Souãasnû Boskovice získaly také Cenu
ãasopisu Moderní obec. 

Boskovickou synagogu a Ïidovskou ãtvrÈ
dne 12. kvûtna 2017 nav‰tívil za doprovodu se-
nátorky Jaromíry Vítkové a místostarostky
mûsta Boskovice Dagmar Hamalové, poslanec
Evropského parlamentu doc. Pavel Svoboda.
Seznámil se s historií boskovické Ïidovské ko-
munity a zajímal se také o kontakty a náv‰tûvy
potomkÛ Ïidovsk˘ch rodin v Boskovicích.  

Text: Mgr. Dagmar Hamalová
Foto: archiv KDU-âSL

Zleva: doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.,
Mgr. Dagmar Hamalová a Ing. Jaromíra Vítková.

Mûsto Boskovice je mûstem s velk˘m poãtem architek-
tonick˘ch pamûtihodností. Unikátní Ïidovská ãtvrÈ je 
vyhledávána turisty z celé âeské republiky i ze zahraniãí. 
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POZVÁNKA   Dny otevfien˘ch dvefií
Téma: Typáfie, razítka a jejich otisky ve sbírkách Státního okresního archivu Blansko.   

Bez ‰templu ani ránu, aneb úfiední ‰iml v praxi.
Kdy? 27. – 29. ãervna 2017 od 9.00 do 17.00 hod.     30. ãervna 2017 od 9.00 do 12.00

Kde? budova Státního okresního archivu Blansko, Komenského 9

Po zhlédnutí vystaven˘ch exempláfiÛ máme pro zájemce pfiipraven praktick˘ koutek, 
v nûmÏ si kaÏd˘ mÛÏe vyzkou‰et peãetûní.

Svatojánsk˘ sbor zpíval v Adamovû
O sluncem prohfiáté druhé kvûtnové nedûli zavítal svitáveck˘ svatojánsk˘ pûveck˘ sbor tentokráte do

Adamova. Zde v kostele zasvûceném sv. Barbofie zpíval pfii ranní m‰i svaté. Tuto slouÏil PaeDr. P. Pavel
Lazárek PhDr. a také v zaãátku m‰e svatojánsk˘ sbor pfiivítal. 

Sbor fiídila jeho vedoucí a sbor-
mistrynû paní Leontina Koryãán-
ková, na varhany doprovázel Jifií
Pohl. Sbor pfiedvedl „Slavnostní
m‰i” od J. Valenty ve v‰ech jejích
ãástech Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus a Agnus. Pfied
pfiímluvami zazpíval sbor veliko-
noãní VstalÈ jest. Po skonãení m‰e
zaznûl z lodi kostela mohutn˘ po-
tlesk pfiítomn˘ch vûfiících a byl
jich slu‰n˘ poãet 165! Také du-
chovní správce P. Lazárek po
skonãení m‰e v‰em zpûvákÛm po-
dûkoval za hezké zpûvy a odjel
slouÏit m‰i do Bílovic nad

Svitavou. ZpûvákÛ se hned ujala
paní ing. Ludmila Pokorná. Podala
v‰em vyãerpávající v˘klad o histo-
rii kostela sv. Barbory a hlavnû
o historii Svûtelského oltáfie, o zci-
zení dvou so‰ek a jejich nálezu
v Rakousku a jejich pfiedání ãesk˘m
úfiadÛm. Po dÛkladném v˘kladu se
sbor odebral do farního sálu na fafie
k poho‰tûní. Na dotazy opût odpo-
vídala paní ing. Ludmila Pokorná.
TaktéÏ se do sálu dostavil pan
Kuãera, kter˘ povyprávûl o tom, jak
nalezl zázraãnû zdravotnû vyvûrají-
cí pramen, kter˘ dokázal potrubím
pfiivést aÏ pfied faru k parkovi‰ti.

Zpûváci si kohoutkem napustili do
sv˘ch lahví léãivou vodu a pomalu
se pfiesouvali jedni sv˘mi auty
a druzí vlakem do sv˘ch domovÛ.

Z tohoto místa dûkujeme adamov-
sk˘m za milé pfiijetí a poho‰tûní a pa-
ní ing. Pokorné za obsáhl˘ v˘klad.
V‰em ãtenáfiÛ doporuãujeme náv‰tû-
vu kostela se Svûtelsk˘m oltáfiem.
Velké upfiímné díky patfií téÏ sbormist-
ryni paní Koryãánkové za nacviãová-
ní, varhaníkovi panu Jifiímu Pohlovi
za vzorné vedení varhan a v‰em zpû-
vákÛm za líbezné zpûvy. Díky Vám!

Text: Miroslav Holík
Foto: Leontina Koryãánková
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Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ ELEKTRIKÁŘ 
A TOPIČ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ SVÁŘEČ CO2

➔ SKLADNÍK A ŘIDIČ VZV 
S PRAXÍ

➔ 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

Studenti sekundy pfii znalostním kvízu o nûmecky mluvících zemích.

Hned na první zastávce na cestû po
Evropû na studenty d˘chla germánská
kultura. Kraviãka Milka, Albert
Einstein, fietûzec Kaufland nebo zná-
mí sportovci se pfiedstavili hned v
úvodu prezentace nûmecky mluvících
zemí. Bylo vhodné dávat pfii prezen-
taci pozor, následoval totiÏ soutûÏní
kvíz o sladké odmûny. Pokud nûkoho
pfiem˘‰lení unavilo, byly pfiipraveny
i typické nûmecké pochutiny jako 
‰trÛdl, linecké cukroví, vídeÀsk˘ 
fiízek nebo frankfurtské párky. Za 
doprovodu písnû Vãelka Mája v nû-
meckém provedení Ïáci pomalu 
pokraãovali v cestû Evropou aÏ do
Francie. Îáci tercie pfiipravili prezen-
taci francouz‰tiny, kterou se uãí devût
mûsícÛ. Uãebna francouz‰tiny na bla-
nenském gymnáziu jiÏ sama o sobû
navozuje atmosféru „malé Francie”.
Pfiípravû prezentace vûnovali studenti se
svou francouz‰tináfikou PhDr. Ivanou

za zvuku francouzské hymny.
Jejich vystoupení bylo doplnûno
prezentací Francie, zpûvem a tan-
cem dvou francouzsk˘ch písní. Na

závûr byla pro hosty pfiipravena 
ochutnávka nûkolika francouz-
sk˘ch jídel (buche-tradiãní vánoãní
dezert, quiche–slan˘ koláã, crepes-
palaãinky). Pfiíjemnû strávené do-
poledne snad pfiispûlo k tomu, Ïe
rozhodování o druhém jazyku bude
pro sekundány o nûco málo jedno-
du‰‰í.

Znalost cizích jazykÛ je v dne‰-
ním svûtû jedním z klíãÛ k dosaÏe-
ní profesních úspûchÛ. Cílem 
projektu Den Evropy na Gymnáziu
Blansko je propagovat v˘uku cizích
jazykÛ mezi rodiãi, ktefií rozhodují
o jazykovém vzdûlání sv˘ch dûtí,
protoÏe klíãem ke správné volbû 
cizího jazyka není to, zda je dan˘
jazyk na vrcholu popularity, ale to,
jak takov˘ jazyk jejich potomci
v budoucnu vyuÏijí v praxi.

Text: Mgr. Jana Îilková
Foto: Eva Zatloukalová

Jakubcovou dost ãasu a úsilí. Îáci oble-
ãeni v kost˘mech prezentujících 
nûkteré francouzské profese (vinafii,
pekafii, malífii,…), vstoupili do tfiídy

Pfiedvolební kampaÀ cizích jazykÛ
Pfied studenty sekundy gymnázia stojí kaÏdoroãnû rozhodnutí o v˘bûru druhého cizího jazyka. Pfii koneãném v˘bûru jazykÛ, kte-

ré budou od tercie ve tfiídû vyuãovány, se vyhovuje vût‰inovému zájmu dûtí i rodiãÛ.  Od tercie tedy budou otevfieny dvû jazykové
skupiny - nûmãina a francouz‰tina. S v˘bûrem sekundánÛm jiÏ tradiãnû pomáhají jejich star‰í spoluÏáci, ktefií si pro nû pfiipravili
prezentace jednotliv˘ch jazykÛ. Aby bylo pro Ïáky jejich rozhodování snaÏ‰í, vyuÏili vyuãující cizích jazykÛ kvûtnového Dne Evropy.
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Místostarosta mûsta Letovice
Ing. Palbuchta informuje 

o jednání s Povodím Moravy
o rekonstrukci VD Letovice

Na dotaz, jak pokraãují jednání se státním podnikem
Povodí Moravy ohlednû plánované rekonstrukce VD
Letovice, tedy pfiehrady Kfietínka, odpovûdûl místosta-
rosta mûsta Letovice Ing. Jifií Palbuchta:

Jak bylo avizováno na webov˘ch
stránkách mûsta i v mediích, do‰lo ve
ãtvrtek 18. kvûtna k vefiejnému pro-
jednávání problematiky spojené s plá-
novanou rekonstrukcí VD Letovice.

V prostorách Mûstského kulturního
stfiediska byli pfiítomni pracovníci mana-
gementu s.p. Povodí Moravy vãetnû no-
vého generálního fieditele MVDr.
Václava Garguláka, pracovníci odboru
Ïivotního prostfiedí MÚ, zástupci rybáfi-
ského svazu, TJ Sokol, jachtklubu a
nûkolik zastupitelÛ mûsta. Tro‰ku mne
mrzí, Ïe naprostou vût‰inu z celkového
poãtu 35 pfiítomn˘ch tvofiili tito jmeno-
vaní funkcionáfii; vzhledem k pfiedchozí
kampani tvÛrcÛ nesouhlasné petice
a mediálnímu ohlasu zam˘‰lené rekon-
strukce pfiehrady jsem oãekával vût‰í 
úãast ‰iroké vefiejnosti. 

Nicménû byly odpovûzeny v‰echny
dotazy; díky pfiipravené prezentaci
pracovníci PM pfiiblíÏili podrobnosti
této stavební akce, stejnû jako dÛvo-

dy, pro které bude uskuteãnûna. PM 
vytvofiilo pro VD Letovice speciální
webovou stránku, kde jsou umístûny
základní informace i aktuality; stránka
má adresu: http://vdletovice.pmo.cz.

Díky pfiedchozím jednáním se 
zástupci okolních obcí se podafiilo 
upravit harmonogram stavby tak, aby

úbytek vody v pfiehradû trval co moÏ-
ná nejkrat‰í dobu a byl co nejmen‰í.  

Co se t˘ká termínu rekonstrukce,
bylo konstatováno, Ïe akce nemÛÏe
b˘t zahájena pfied ukonãením oprav
pfiehrady v Boskovicích, která zajistí
doplÀování vody do fieky Svitavy po
dobu oprav Kfietínky. Rozhodnû to te-
dy bude aÏ po roce 2019. 

Na základû odborn˘ch posudkÛ je
nutné z hlediska zaji‰tûní bezpeãnosti
hráze do doby zahájení rekonstrukce
sníÏit maximální hladinu v pfiehradû
o 3 metry pod nynûj‰í nejvy‰‰í úroveÀ.

V souãasné dobû (konec kvûtna)
probíhají jednání o technickém fie‰e-
ní, které by mûlo umoÏnit napou‰tût
pfiehradu na vy‰‰í úroveÀ a zajistit tak
bûÏné rekreaãní a sportovní vyuÏití
Kfietínky. Je v‰ak tfieba si uvûdomit,
Ïe skuteãn˘ stav vody v pfiehradû se

bude odvíjet od hydrologické situace,
tedy od mnoÏství sráÏek.

Musím fiíct, Ïe jednání se zástupci
státního podniku Povodí Moravy jsou
velmi vstfiícná; je patrn˘ zájem o sní-
Ïení negativních dopadÛ rekonstrukce.
PM nabídlo pomoc rybáfiÛm pfii pfií-
padném úbytku ryb, stejnû jako jachta-
fiÛm pfii zpevnûní bfiehÛ v jachtklubu
a vybudování fiádn˘ch kotvících prvkÛ
pro mola. Mûlo by dojít k úpravám ob-
naÏeného dna - odstranûní betonov˘ch
základÛ pÛvodních staveb a vytûÏení
bahna pfiedev‰ím v ãásti pfiehrady
u Kfietína. 

Doufám, Ïe se podafií minimalizo-
vat negativní dopady stavebních prací,
které jsou po cca 40 letech provozu
na‰í pfiehrady zfiejmû nezbytné. ¤ekl
Ing. Jifií Palbuchta.

Text a foto: Petr Hanáãek

Ing. Jifií Palbuchta

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû

* návrhy a realizace zahrad

* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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➨ Prodám dfievûnou dûtskou post˘lku 
i s kvalitní matrací. Post˘lka je po jednom dítû-
ti, má dvû polohy a je bílé barvy. Rozmûry:
1250x670x850. Cena 600 Kã, tel.: 733 281 368. 
➨ Prodám ·kodu Felicii, rok v˘roby 1995. 
Najeto 91 tis. km, pojízdná, STK právû prochá-
zí. K dispozici letní i zimní pneu + fietûzy. Cena
4 000 Kã. Tel.: 732 408 457. 
➨ Prodám praãku Romo-combi 
se Ïdímaãkou. Po servisu, cena 600 Kã. Tel.:
777 570 213.
➨ Prodám málo jeté pánské kolo 
v plné v˘bavû. Zn. Amulet, cena 2 500 Kã. Tel.:
606 767 938.
➨ Prodám elektrické vrtaãky, brusky, 
pfiíklepovou vrtaãku zn. Makita, letlampu, elek-
trick˘ ‰krabák, vrtací kladivo zn. HILTI, brusku
zn. HITACHI, ruãní okruÏní pilu, stolovou ko-
touãovou pilu, ostfiiãka fietûzÛ. V‰e funkãní, ce-
na dohodou, tel.: 723 560 615. 
➨ Prodám 4 jeté letní pneu Avon ZZ3, 
rozmûr 205/55 R16 81W. Vzorek 4-5mm. Cena
2 200Kã za v‰echny 4 pneu. Tel.: 724 949 094. 
➨ Prodám závûsn˘ vozík za auto, 
110x150 cm, pozinkovaná korba, malá kola.
Cena 5 500 Kã, tel.: 606 313 913. 
➨ Prodám pfiepravky na ovoce a zeleninu, 
rÛzné velikosti. Zavafiovací hrnec a sklenice.
I jednotlivû, v‰e velmi levnû. Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám malou ruãní fiezaãku na trávu 
a drtiã kostí. Tel.: 776 106 964, 516 437 333.
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska
PSâ 679 02 - elektfiina, obecní voda, parková-
ní, zahrada je oplocená 380 m2. Cena 679 000
Kã, tel.: 721 833 167. 
➨ Sazenice léãivé paprikookurky-aãokãi. 
Info: prax1@seznam.cz , tel.: 724 799 340. 
➨ Prodám selata, tel.: 606 397 488. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku, 
vlastní topení, v‰e v dosahu. Voln˘ 8/2017.
Tel.: 607 507 157.
➨ Pronajmu k rekreaci chatu v Jedovnicích 
u rybníka. Krásn˘ v˘hled, v˘hodná cena, tel.:
603 335 384. 
➨ Odnauãím koufiení – ihned. 
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 garáÏe na drobné pfiíle-
Ïitostné opravy?  Tel.: 602 283 832.

HLEDÁM

➨ 39ti let˘ muÏ hledá 32-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918.
➨ 52/160/70 kg Blanka 
ze sídli‰tû Píseãná v Blansku hledá pfiítele
k váÏnému seznámení. Jsem po úrazu, ‰patnû
mluvím. Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ko‰/kol˘bku na miminko 
na koleãkách. Tel.: 728 170 229.
➨ Koupím lustr, tel.: 606 931 795.
➨ Koupím byt 3+1 nebo (2+1) v Blansku. 
Dûkuji za nabídky. Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu – chalupu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ ManÏelé hledají ke koupi byt 
v Boskovicích nebo ve Svitávce. RK nevolat.
Tel.: 774 193 566. 
➨ Koupím kuchyÀsk˘ stÛl a Ïidle.
Tel.: 606 931 795.
➨ Koupím do sbírky star‰í pivní pÛllitry, 
tfietinky i cedule z ãesk˘ch pivovarÛ. Velice
dobfie zaplatím. Tel.: 604 723 161, email:
Dandan76@seznam.cz. 
➨ Koupím botník. Tel.: 606 931 795. 
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím Simsona jak˘koliv typ. 
Do 3 000 Kã, Tel.: 736 741 967. 

KOUPÍM

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

Josef Pernica – ELEKTRO,
nám. 9. kvûtna 15

Boskovice
Nabízí pracovní pozice:
- Elektromontér venkovních sítí

NN, VN
PoÏadujeme: min. vyuãen v oboru
elektro vyhl. 50 Sb., par.6
- Strojník pásového minibagru

JCB 8018
PoÏadujeme: ¤P sk. T

Vyfiizuje: 
J. Opatfiil, tel.: 725 720 854

Pronajmeme k podnikání 
(dílny, sklady) v b˘valém areálu
Tylex Letovice (doprava). Prostory
280 m2 a 200 m2. Dobrá logistická
pfiístupnost (kamiony). 100 m od
hlavní silnice Brno - Svitavy.  
Tel.: 602 447 525, 516 474 161. 

ALDO metal, s.r.o. 
pfiijme ihned: 

2 sváfieãe CO2 - zámeãníky
PoÏadujeme: Spolehlivost a zod-
povûdnost, ãasovou flexibilitu,
vysoké pracovní nasazení. 
Nabízíme: OdmûÀování dle pra-
covních v˘sledkÛ, pfiíplatky na
dopravu a dal‰í bonusy, práce
v mladém kolektivu. HPP, VPP,
ÎL, brigádu. 

Tel. 604 550 828 

VZPOMÍNKA
Neúprosný běh času ukazuje nám všem, že pozemské 

žití přes svou krásu – je pouhá jiskra vesmírem… 
25. června 2017 by se dožila 108 roků naše 

maminka, babička a prababička
Paní Josefa Braunschlägerová z Boskovic

Umřela nám 1. 3. 1993
S díky za výchovu vzpomínají a za vzpomínku známým děkují synové Ivan 

a Bořivoj s rodinami. 

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

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

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

najdete 
také na 

Pytlíãek proti klí‰ÈatÛm

Star˘ recept od jednoho hajného
a dle na‰eho ãtenáfie 100% funguje.
Nejen Ïe klí‰Èata se této vÛni vyh˘-
bají, ale i komárÛm a ovádÛm „to
nevoní”…

Tak tedy: do ponoÏky, nebo nûjaké-
ho sáãku z bavlny, dejte pÛl sáãku 
(bohatû staãí), fenyklu, zavaÏte pro-
vázkem, nebo tkaniãkou, párkrát 
(2-3x) mírnû rozdrÈte paliãkou na 

maso, aby se uvolnilo více aroma, od-
stfiihnûte a noste v kapse, nebo kdyÏ
se opalujete, mûjte pfii sobû.

Já to nosím v ponoÏce u kotníku.
Moji známí to dávají i do obleãku pro
psy nebo koãky, a pr˘ to funguje
i u nich. Není dobré jim to dávat na 
obojek, je to pro nû pfiíli‰ aromatické. 

A borelióza nás neohrozí….

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz
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UÏ jste nûkdy sly‰eli o woodballu,
kin-ballu, bocce nebo mölkky? Tyto
a dal‰í netradiãní sporty byly vefiej-
nosti pfiedstaveny o víkendu 27.  - 28.
kvûtna v Rájci-Jestfiebí. 

Byl to Víkend netradiãních sportÛ, kte-
r˘ pofiádalo rájecké gymnázium spolu
s mûstem Rájec-Jestfiebí a sportovním
klubem Triangl. Více fotografií mÛÏete
najít na www.gymnaziumrajec.cz. Poãasí
více neÏ pfiálo, takÏe kromû Úãastnické-
ho listu si v‰ichni odnesli i fiádné opálení.
Na konci se sice rozdávaly ceny a meda-
ile, ale nejdÛleÏitûj‰í byla chuÈ se pobavit
a zkusit nûco nového.

Sportujme, spolupracujme a vzdû-
lávejme se, to je hlavní my‰lenka
mezinárodního projektu, kter˘ se

v Rájci-Jestfiebí realizuje a jeho zahra-
niãními partnery jsou region BirÏai
(Litva) a mûsto Tvrdo‰ín (Slovensko).
V prÛbûhu a po ukonãení realizace
projektu oãekáváme zv˘‰ení zájmu
o netradiãní a atraktivní pohybové
aktivity jak mezi studenty, tak ‰ir‰í
vefiejností a zv˘‰ení nabídky tako-
v˘ch aktivit. Na podzim tohoto roku
i v dal‰ích letech budeme obdobnou
akci, jakou byl víkend s netradiãními
sporty, opakovat. 

Za v‰echny pofiadatele 
se na dal‰í setkání tû‰í Stanislav La‰tÛvka, 

fieditel gymnázia Rájec-Jestfiebí.
Foto: archiv ‰koly

Netradiãní sporty 
v teorii a praxi

Od kvûtna pravidelnû kaÏd˘ ãtvr-
tek od 17 hodin v Blansku provozuje-
me sportovní aktivity pro dûti od 4 let
s trenérkou Helenou Va‰kovou
a Janem Kohutem – kondiãním 

trenérem. Sportovní program nemá
charakter tréninku a nemá za cíl do-
saÏení ‰piãkové sportovní v˘konnosti. 

Pfii v˘uce jsou vyuÏívána v‰eobecnû
rozvíjející cviãení, která herní a soutûÏi-
vou formou zvy‰ují obratnost a fyzickou
kondici dûtí. Je to zejména vytváfiení
sportovních návykÛ a upevÀování rados-
ti z pohybu, zdrav˘ v˘voj dítûte a zlep-
‰ení pohybového aparátu, dûti budou
rozvíjet svou obratnost, rychlost, vytrva-
lost a sílu pomocí her. Podporujeme
zdravou soutûÏivost a umûní vyhrát ãi
pfiijmout poráÏku,dûti se uãí také sporto-
vat v t˘movém duchu.

Více na www.jankohut.com
Foto: archiv J. Kohuta

Sportovní ‰kolka
Jana Kohuta

Víkend netradiãních sportÛ v rájeckém gymnáziu. 

Z ASK Blansko aÏ na olympiádu dûtí a mládeÏe,
která se koná v Brnû od 24. do 29. 6. 2017 a od nás
z klubu se jí zúãastní Pavla ·toudková v disciplí-
nách 800m, 300m a ‰tafeta na 4 x 60m a Veronika
Jakusidisová v disciplínách 60m, v˘‰ka a ‰tafeta na
4x 60m. Text: Martin Bezdíãek

Foto: archiv klubu ASK Blansko

Nominace na Olympiádu
dûtí a mládeÏe

Poslední kvûtnovou sobotu se mi-
niÏákynû BK Blansko zúãastnily tur-
naje, kter˘ pofiádal TBS Pfierov.
Dal‰ími úãastníky byly t˘my
z Lipníku a Pfiíboru. V‰echna bla-
nenská dûvãata byla jako vÏdy skvû-
lá v obranû, navíc se dafiilo i pfii pro-
mûÀování ‰ancí. Vítûzství v turnaji
„O rotaãní pec” je o to cennûj‰í, Ïe
má dlouhou historii (od r. 1958)
a mezi vítûze v minulosti patfiily t˘my
z celé republiky (Strakonice, Liberec,
K. Vary, Sparta Praha, Ostrava,
Brno, také Poprad a dal‰í).  Od sobo-
ty se k nim fiadí také Blansko.

Koneãné pofiadí: 1. BK Blansko,
2. BK Lipník, 3. TBS Pfierov, 4. BK
Pfiíbor. Body celkem:  Svûráková 49,
Dvofiáková 45, Ondrou‰ková 26,
Manou‰ková 18, Ondrová A. 18,
Ondrová D. 12, Kaldová 12,
Papírníková 8, Fuãíková 4, Koláfiová
2 a Vintrová s Kupkovou 0.
Nejúspû‰nûj‰ími hráãkami  BK
Blansko byly pofiadatelem vyhodno-
ceny Svûráková a Dvofiáková. Do

nejlep‰í pûtky celého turnaje byla
zafiazena Kaldová.

Tím skonãila úspû‰ná sezona nej-
mlad‰ích basketbalistek. Bûhem soutûÏ-
ního roãníku 2016/17 dokázala dûvãata
BK Blansko v rámci oblastního pfieboru
U 12 porazit mj. úãastníka Pfieboru âR
Jiskru Kyjov, dále KP Brno, Îabiny
Brno a Ti‰nov. 

Dûkujeme za pfiízeÀ v‰ech fanou‰kÛ,
pfiedev‰ím rodiãÛ.                                  

Text: Milan ·evãík
Foto: P. Ondrová

Úspûch blanensk˘ch 
basketbalistek v Pfierovû

Vítûzné druÏstvo.

byly mediálním
partnerem akce
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BliÏ‰í informace na www.cergomont.cz v sekci „o nás – kariéra”

Kontakt: T: 516 498 712  I  M: 777 707 727  I  E: info@cergomont.cz

VEDOUCÍ ZÁKÁZEK – STAVBYVEDOUCÍ
MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK – INSTALATÉR, TOPENÁ¤

Spoleãnost CERGOMONT pfiijme pro realizaci zakázek v oblasti TZB
a zdravotnû-technick˘ch instalací pracovníky na pozici:

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek, blÛz, vest, bund...
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a shoftshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleecu a maskáãoviny

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ tel.: 516 499 842, 733 536 750

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

Boskovice mají novou mini‰kolku

Vznikem nové mini‰kolky v Bo-
skovicích chceme rodiãÛm a jejich
dûtem nabídnout mimofiádné rodinné
a útulné prostfiedí. Právû nízk˘m 
poãtem dûtí ve skupinû chceme zajis-
tit jednoduch˘ pfiechod dûtí z rodiny
do ‰koliãky. Je mnoho rodiãÛ, ktefií

Pfiechod z rodinného prostfiedí do M· je velice psychicky nároãné pro dítû v jakémkoli vûku. Dítû nastupuje do cizího prostfiedí, coÏ je
situace spojena se stresem a úzkostí dítûte. Pokud dítû nastupuje do M· s dal‰ími 25-ti dûtmi, není moÏné se zcela plnû a individuálnû
jednotlivû dûtem vûnovat. Je velice dÛleÏité jakou formou adaptace si dítû na nové prostfiedí zvykne, dÛleÏit˘ je pfiístup uãitelky, jak s dí-
tûtem bude komunikovat, jak ho bude postupnû a velice citlivû zapojovat do ãinností, jak vysok˘ individuální pfiístup k dítûti zaujme. S
tím je spojen také pfiístup k rodinû, k informacím o dítûti, moÏnost spolupráce pfii adaptaci.

Interiér – herna.

potfiebují umístit dítû do ‰kolky s ne-
pravidelnou docházkou, zajistit dítûti
pohodové a klidné prostfiedí, kde prá-
vû budou vnímat maximální pfiístup
uãitele. V tomto prostfiedí dûti rychle-
ji získají nové vûdomosti, nauãí se 
sebeobsluze, budou jednodu‰eji 

komunikovat s vrstevníky. Dûtem
chceme ponechat co nejvût‰í prostor
v rámci jejich samostatného rozhodo-
vání, vytvofiit jim prostfiedí a pfiíleÏi-
tosti, kde mohou vyzkou‰et v‰e na
„vlastní kÛÏi” dle vlastního proÏitku.
Tím podpofiíme jejich samostatnost
a osobitost.

Novû zrekonstruované prostory
U Templu tyto moÏnosti nabízejí.
Dûtská skupina se otevírá jiÏ 1. 7.
2017, je urãena pro dûti od 2 do 5
let. Na‰ím úkolem je zajistit ve‰ke-
ré hygienické, prostorové, perso-
nální a materiální podmínky pro 
dûti. Právû útulnost a velikost 
prostor umoÏÀuje vysoce individu-
ální pfiístup dûtem. Maximální 
poãet je 8 dûtí dennû a dûtem se 
vûnují 2 uãitelky. Prostory nabízí
velkou hernu s loÏnicí, kuchyÀ s
jídelnou, um˘várnu se sprchov˘m
koutkem pro dûti a pfiíjemnou za-
bezpeãenou zelenou terasu, kde se
dûti mohou vûnovat napfi. zahradni-
ãení. Pro vycházky a pobyt venku

máme v blízkosti les, zámeckou za-
hradu a dûtské hfii‰tû.

ProtoÏe máme jiÏ tfiíleté zku‰enosti
s vedením podobné ‰koliãky v Hradci
Králové a Pardubicích, víme, Ïe je nej-
dÛleÏitûj‰í v‰e vnímat s citem a laska-
v˘m pfiístupem, podporovat osobnost
dítûte a zajistit jeho individuální potfieby.  

Kontaktovat nás mÛÏete na adrese:
U Templu 378/8, Boskovice, tel. 723
936 336, cekalkova@email.cz

V Hradci Králové a Pardubicích nás
mÛÏete najít na FB – Safari Baby Club.

Text a foto: Kristína Mezníková, Dis.

(K
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ãn

í s
dû
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ní

)

U Templu 378/8, 
budova nové mini‰kolky.
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Tradiãní turnaj v malé kopané Hyundai cup otevfie prázdniny ve
Vilémovicích. Koná se 1. a 2. ãervence a pfiihlá‰ky uÏ jsou v plném prou-
du. Oproti minul˘m roãníkÛm se letos turnaj star˘ch pánÛ a Ïen uskuteãní
aÏ po hlavním turnaji ve stfiedu 5. ãervence. T˘my se mÛÏou hlásit na 
hcturnaj@seznam.cz do 23. ãervna. Vefiejné losování bude ve Vilémovicích 
25. ãervna. K Hyundai cupu patfií jako kaÏd˘ rok i veãerní diskotéka, vítû-
zové obdrÏí finanãní prémie i medaile. Informace na www.hyundaicup.cz.

Text: hyn

POZVÁNKA
Hyundai cup oslaví dvacet let

Ná‰ Svaz pomáhá zdravotnû posti-
Ïen˘m esperantistÛm komunikovat
s cel˘m svûtem pomocí neutrálního
jazyka a nezÛstávat osamocen se sv˘-
mi problémy. Leto‰ní téma kongresu
byla tolerance a mezilidské vztahy,
vãetnû vyhlá‰ené literární soutûÏe na
toto téma. 

Po pûti letech na jiÏ 7. kongresu od-
hlasovali úãastníci stávající vedení
svazu, zúãastnili se víkendového 
kongresového jednání a odborn˘ch
pfiedná‰ek, vzpomnûli na stoleté v˘roãí
úmrtí iniciátora mezinárodního jazyka
esperanto Ludvíka Lazara Zamenhofa
a 130. v˘roãí první uãebnice esperanta.
Seznámili se s Ïivotem nejznámûj‰í
ãeské spisovatelky BoÏeny Nûmcové
v podání hereãky jednoho divadla S.
Ho‰kové, procviãili si esperanto ve fil-
mu Járy Cimrmana „Dobytí severního
pólu”. Na v˘letech si prohlédli hrady
Svojanov a Pern‰tejn, ruãní v˘robu
modrotisku v Ole‰nici, jeskyni
Blanick˘ch rytífiÛ v Rudce, Bystfiici
p/P., Brno a Poliãku.  

Sobotní veãer patfiil tanci, zpûvu,
kvízÛm a zábavû. Po cel˘ dal‰í t˘den
probíhal jazykov˘ semináfi, kde se es-
perantisté zdokonalovali v˘ukou v kon-
verzaci nebo v základech esperanta, od-
poledne po v˘letech se uãili rÛzn˘m
dovednostem, jako napfi. drátkování
s korálky, malování obrázkÛ Ïehliãkou
(enkaustika), ornamentÛ nebo na sklo. 

Kongres i semináfi plnû naplnily 
oãekávání na‰ich zdravotnû postiÏe-
n˘ch ãlenÛ, ktefií se jiÏ dlouhou dobu
nesetkali se sv˘mi pfiáteli. Vstfiícná
a milá atmosféra, úsmûvy, vlídná slo-
va a ochotná pomoc zaplnily cel˘ 
pobyt. Kongresové téma bylo tak
vskutku naplnûno mûrou vrchovatou.

Text: Lenka Angelová
Foto: archiv L. Angelové

Mezinárodní kongres 
v Hodonínû u Kun‰tátu

Poslední t˘den v dubnu se
v malé obci Hodonín u Kun‰tátu
se‰lo na 60 úãastníkÛ na mezi-
národním kongresu Svazu zdra-
votnû postiÏen˘ch esperantistÛ
ze ‰esti zemí Evropy. Areál
Zámeãku byl velmi kladnû hod-
nocen pfiedev‰ím invalidy na
vozíãku, protoÏe v na‰í republi-
ce je málo míst plnû bezbarié-
rov˘ch.

Úãastníci mezinárodního kongresu.
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Pod tímto titulem uvádí Mûstské divadlo Brno zatím poslední poãin dramatika
Milana Uhdeho a hudebního skladatele Milo‰e ·tûdronû. Dûj se odehrává v 60.
letech, v dobû jazzu a swingu, proto spolupracuje i Karel Con, odborník na swing.

Milan Uhde zpracoval ná-
mût z hudebního svûta, pfiíbûh,
kter˘ sám zaÏil jako divák.
Ukazuje, ãím mÛÏe projít am-
bicióznûj‰í partner, kdyÏ se
rozhodne situaci fie‰it. V bûÏ-
ném paneláku ‰edesát˘ch let
Ïijí obyvatelé svÛj stereotyp.
Do práce, z práce, uvafiit, 
pohlídat dûti, poklábosit se
sousedy, nûco opravit, tfieba
motorku na nedûlní v˘let. Viki
Bouzkové to nestaãí. Pracuje
v nemocnici, má dlouhé sluÏ-
by a je utahaná, ale ‰la by si
zatanãit, do kina, pobavit se
mezi lidi. Její hodn˘ muÏ Láìa
na to ale není. Ve mûstû se hra-
je swing, kterému vládne
Marek Ba‰ta, v˘born˘ saxofo-
nista a zpûvák. Náhoda zpÛso-
bí, Ïe ti dva se sejdou. Ta 
náhoda se jmenuje papou‰ek
Felix. Ulétl Ba‰tovi, Viki ho
pfiichází vrátit. Ba‰ta se  bláz-

nivû zamiluje, je to znám˘ la-
maã Ïensk˘ch srdcí, momen-
tálnû rozveden˘. Chce Viki
hned pfiestûhovat k sobû do vi-
ly. Té trvá zamilování trochu
déle, má rodinu - dceru
Terezku, která o ni bojuje ze
v‰ech sv˘ch dûtsk˘ch sil.
Nakonec je Viki pfiesvûdãená,
Ïe to bude ten správn˘ Ïivot
a vzru‰ení a Marek Ïe ji oprav-
du miluje. Varuje ji doktor
Sta‰ek, MarkÛv kamarád, kte-
r˘ ho dobfie zná. Pak uklízeãka
u Ba‰ty a nakonec se pfiesvûd-
ãuje sama, Ïe Markova vûrnost
není ideální. Zhroutí se z toho,
a kdyÏ vrací Markovi prsten,
je pfiekvapená, jak klidnû se jí
zbavuje. Závûreãná píseÀ je
optimistickou oslavou lásky,
která opût zvítûzila - Viki tanãí
s doktorem, Láìa  má novou
Ïenu a v koãárku miminko.
TakÏe v‰echno dobfie dopadlo,

aspoÀ na jevi‰ti. Îivot ve skuteãnosti je
mnohem tûÏ‰í.

Hudba v tomto muzikálu tvofií 98%
projevu. Texty jsou zpívány nebo pod-
barveny hudbou. MnoÏství taneãních 
ãísel a kdo má rád retro hudbu, pfiijde si
na své. Hlavní role hrají Lucie
Bergerová Viki, Petr ·tûpán Marka.
Láìu Bouzka ztvárnil Jifií Ressler, dr.
Sta‰ka Ale‰ Slanina. ReÏie se ujal Juraj
Nvota (reÏíroval zde Divou Báru), hu-
debnû nastudoval Dan Kalousek. 

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: archiv MDB

Viki kráãí za ‰tûstím
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