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Pivovar âerná Hora hostil národní
finále soutûÏe v ãepování piva

Dne 3. 4. 2017 probûhlo v  Pivovaru âerná Hora národní finále Akademie Pivních ZnalcÛ. Do programu se zamûfiením
na kvalitu ãepovaného piva se v prÛbûhu listopadu aÏ ledna zapojilo celkem 369 hostinsk˘ch z celé âeské Republiky. 

V‰ichni úãastníci Akademie
Pivních ZnalcÛ naãerpali znalosti
z Manuálu kvality ãepovaného piva
a úspû‰nû vyplnili on-line testy
z oblasti péãe o ãepované pivo.
Jejich dovednosti a dodrÏování pra-
videl péãe o pivo v praxi jsme 
následnû ovûfiovali pfiímo v jejich
hospÛdkách.

Do národního finále – Morava se
kvalifikovalo 6 hostinsk˘ch, ktefií 
byli nejúspû‰nûj‰í v pfiedchozích re-
gionálních kolech. Byli to: Eva
Jandová, Radniãní sklípek, KromûfiíÏ,
Radek Fry‰ták, Tacl Restaurant,
Hole‰ov, Petr Pe‰ek, U VychopÀÛ,
Vsetín, Marek Vyroubal, Restaurace
U Anãi, Olomouc, Tadeas Bittner,
·nyt Mikulda, Olomouc a Tomá‰
Hudeãek, Prostûjovsk˘ ‰nyt, Pro-
stûjov.

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Zleva Petr Pe‰ek, Eva Jandová a Tomá‰ Hudeãek. 

V prostfiedí Pivovaru âerná
Hora pfiedvedli hostin‰tí svoje 
umûní ãepování piva pfied ãtyfi-
ãlennou porotou, která hodnotila
kvalitu pfiípravy pivního skla,
vlastní ãepování, vzhled naãepo-
vaného piva a zpÛsob jeho serví-
rování. Souãástí hodnocení byl
i v˘sledek na místû vyplnûného
testu znalostí z oblasti péãe o ãe-
pované pivo. Porota zasedla ve
sloÏení: Renata Kuncová Polická
vydavatelka Listy regionÛ,
Vlastimil Zedek sládek a v˘robní
fieditel Pivovaru âerná Hora, Jan
Brychta oblastní obchodní fiedi-
tel Pivovary Lobkowicz a Josef
Pokorn˘ oblastní obchodní fiedi-
tel Pivovary Lobkowicz.

Pokraãování textu na stranû 3
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AÈ uÏ vás Ïene nostalgie nebo hle-
dáte historické souvislosti ãi dobové
fotografie, na stránkách této knihy
máte moÏnost nahlédnout pod po-
kliãku hrnce, v nûmÏ se rodilo
Blansko od roku 1848 do osvoboze-
ní v roce 1945. Dozvíte se nejen
o historii zdej‰ích staveb, fiemesel
a prÛmyslu, o místních osobnostech,
spolcích, ale naleznete zde také in-
formace o spoleãenském Ïivotû
a sportu. Nechybí nástin v˘voje
místního divadla, literatury, hudeb-
ního Ïivota a v˘tvarného umûní…

Obyvatelé Blanska mûli nezvykle
velk˘ prostor, na nûmÏ mohli zane-
chat svûdectví o své práci, o sv˘ch
vítûzstvích i prohrách, radostech
i strastech. Zkoumání historick˘ch
pramenÛ i osobní poznatky autora
knihy Mgr. Vladimíra Poláka v sobû
ukr˘vají nejen hutné historické prav-
dy, ale i mnohem roztomilej‰í detai-
ly. KaÏd˘ z nich dodává such˘m teo-
riím o vzniku mûsta tolik potfiebn˘
lidsk˘ rozmûr, pfiedstavuje v ménû
známém svûtle jednotlivé stfiípky ze
Ïivota Blanska (stavba Ïeleznice,

no v Blansku, budou právû ty nej-
chud‰í vrstvy obyvatelstva nosit pení-
ze do dvou kin, kdeÏto dosud to zby-
teãné vyhazování penûz omezovalo
se na jedno kino. Právû lidé, ktefií ne-
mají co jíst, utrhnou sobû a dûtem na
v˘Ïivû, aby 
dopfiáli toho du‰evního alkoholu 
nemajetného lidu, a aby korunky, kte-
r˘ch nikdy nemají dost ani na nuzné
Ïivobytí, zanesli do kina. Îádáme
proto pro dobro obyvatelstva blanen-
ského, aby byla zamítnuta kaÏdá 
Ïádost za udûlení druhé licence pro
Blansko. BudiÏ prodlouÏena a obno-
vena pouze kinolicence stávajícího
Kina invalidÛ. Tak se i stalo.

K horlení pfiedstavitele mûsta jen
malou poznámku: jaksi pfiehlédl, Ïe

jarmarky, stavby mostÛ, pfiírodní po-
hromy, Ïádost o kinolicenci  a jiné).
Ukázka z knihy: …Bylo zji‰tûno, Ïe
za doby trvání Kina invalidÛ majetné
vrstvy kinu velkou vût‰inou se vyh˘-
bají, kdeÏto právû nemajetné dûlnic-
tvo z 90% tvofií náv‰tûvnictvo kina.
To znamená, Ïe bude-li je‰tû druhé ki-

korunku za nejlevnûj‰í vstupenku si
dûlníci utrhovali od úst vût‰inou
v zimû, neboÈ v kinû mûli to, co do-
ma ãasto chybûlo: teplo.

V závûru knihy je uveden pfiehled
starostÛ Blanska, poãet obyvatel
v jednotliv˘ch desetiletích od roku
1790 do roku 1945 a pfiehled ãest-
n˘ch obãanÛ (mû‰ÈanÛ) Blanska.

Titul vydalo Muzeum Blansko
v roce 1995 k 90. v˘roãí pov˘‰ení
Blanska na mûsto. Kniha vy‰la z pe-
ra Mgr. Vladimíra Poláka nákladem
1000 kusÛ.

Pfií‰tû: Dvûstûpadesát let bla-
nensk˘ch Ïelezáren: 1698 – 1948 

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

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ
KNIHY O BLANSKU

âtení o Blansku 1848 - 1945
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Pejsci, co ãekají na své nové páníãky.

Pfiipravené „obûtiny”.

âIPOVAN¯ PES MUSÍ B¯T 
I REGISTROVAN¯

V poslední dobû se o ãipování psÛ stále
více mluví a dostává se do podvûdomí ve-
fiejnosti. 

Já sama ze své práce v psím útulku mûs-
ta Blansko mÛÏu fiíct, Ïe pes, kter˘ je ãipo-
van˘ a jeho ãip je registrovan˘ se dostane
obratem domÛ ke sv˘m majitelÛm. âip sám
o sobû toho po naãtení ãteãkou moc nefiek-
ne, ukáÏe 15 místn˘ ãíseln˘ kód a dá se
z nûj zjistit, v kterém státû byl pejsek ãipo-
ván. âip je veterinárním lékafiem aplikován
pod kÛÏí a najdeme ho ve vût‰inû pfiípadÛ na
levé stranû krku. Vzhledem k tomu, Ïe uÏ
byl v útulku i pejsek, kter˘ mûl ãip na zá-
dech, pocházel totiÏ aÏ z daleké Austrálie,
za sebe mÛÏu fiíct, Ïe od té doby prohlíÏím
pejsky ãteãkou o to dÛkladnûji.

V âR máme pût registrÛ ãipÛ, ve kterém
se ãip zaregistruje a majitel tak má jistotu, Ïe
kdyÏ se mu jeho ãtyfinoh˘ pfiítel ztratí, podle
ãísla ãipu je dohledateln˘ a má velkou ‰anci
se vrátit domÛ. KaÏd˘ majitel by si mûl ak-
tualizovat informace v registru pfii zmûnû
bydli‰tû nebo telefonického kontaktu. 

Stále se setkávám s tím, Ïe nûkterá mûsta
sice mají povinnost ãipovat psy, ale pokud se

pes ztratí mimo dané mûsto, je ãip po naãte-
ní nedohledateln˘ a ‰ance pejska na vrácení
domÛ je mnohem men‰í. Mûstské (obecní)
registry ãipÛ totiÏ slouÏí jen danému mûstu
nebo obci.

Od zaãátku leto‰ního roku se do psího
útulku mûsta Blansko dostalo pût pejskÛ
s ãipem a deset pejskÛ neãipovan˘ch. Ti,
co mûli ãip, jsou aÏ na jeden pfiípad, kdy
byl právû problém s registrací ãipu, doma
ve svém pelí‰ku. U tûch neãipovan˘ch
jich na‰lo pût nov˘ domov a jen u tfií pej-
skÛ se dohledal jejich majitel. Tato ãísla
jsou kaÏd˘ rok stejnû smutná, pes bez ja-
kékoliv identifikace má mnohem men‰í
‰anci se vrátit ke svému majiteli.

Psi nemluví a tak nám toho o sobû moc
nefieknou a jen na majiteli záleÏí, co mal˘
implantát pod kÛÏi o jejich ãtyfinohém pfiíte-
li v pfiípadû ztráty prozradí. To, zda má Vá‰
pejsek dobfie registrovan˘ ãip si ovûfiíte zde:
www.narodniregistr.cz, www.czpetnet.cz,
www.backhome.cz, www.identifikace.cz,
www.iftaregistr.cz.

Text: Jarmila Jurová
Foto: Renata Kuncová Polická

VÍTÁNÍ JARA NA MALÉM
CHLUMU U OBORY

V sobotu 25. bfiezna, tedy první jarní so-
botu jsme jiÏ popáté vystoupali na Mal˘
Chlum u Obory, kde jsme byli svûdky pfie-
dání svûtelného signálu a tímto jsme mûli
moÏnost symbolicky pfiivítat jaro. Tento
zvyk se váÏe ke star˘m keltsk˘m tradicím
uctûní Matky Zemû a Mal˘ Chlum u Obory
u Boskovic patfií k místÛm, kde b˘valo hra-
di‰tû a Ïili tady na‰i pfiedkové, Keltové. 

Svûteln˘ signál z rozhledny na kopci
Podvr‰í u Veselice se k nám na Mal  ̆Chlum
donesl po dvacáté hodinû a my jsme ho pfiedali
dál, na rozhlednu do Kozárova na Blanensku.
Na vrcholu bylo pfies stovku nad‰encÛ vítání
jara a pfiíznivcÛ keltsk˘ch tradic pfienosu svût-
la napfiíã krajinou. Bylo zde mnoho ãertÛ, 
ãarodûjnic, víl i rusalek a za chfiestûní i bubno-
vání jsme oãekávali pfienos svûtla. Po pfiedání
svûtla na Kozárov byla zapálena ohÀová vatra
a z lesÛ pfiivolaná Vûdma se ujala rituálního
obfiadu Probouzení. PlamenÛm ohnû vûnova-
la obûtiny a prosila za nás za v‰echny leto‰ní
plodn  ̆ a úspû‰n  ̆ rok. Byly to napfiíklad 
– bfiezové proutí oãistí na‰i mysl, obilné zrní
symbolizuje hojnost, svazek vonn˘ch bylin je
atributem zdraví a síly, ãervená stuha je syno-
nymem soudrÏnosti lidí, slamûná Morana je
znakem v‰eho, co je minulostí a nepotfiebné-
ho, je symbolem Zimy. Prosby na dfievû 
– takto symbolicky jsme vloÏili svá dobrá pfiá-
ní do ohnû za nás za v‰echny. Kdo mûl zájem,
mohl si u nejvy‰‰í pozemské ãertice vytáhnout
z váãku runy, písmena keltské abecedy, a zjis-
tit, jak se mu bude od leto‰ní jarní rovnoden-

nosti do té pfií‰tí v roce 2018 dafiit. A zájemcÛ
bylo opravdu hodnû.

Mnozí pfiítomní si poté opekli na lísko-
v˘ch prutech své první leto‰ní bufity, poklá-
bosili mezi sebou a kolem dvaadvacáté 
hodiny, kdy uÏ teplota klesla ke tfiem 
stupÀÛm Celsia a paní Zima o sobû snad na-
posledy dávala znát, se pomalu hlouãky lidí
zaãaly trousit dolÛ z kopce. 

A jak bylo fieãeno zemskou ãerticí pfii 
uvítání, svûtlo je i symbolem osvícení
mnohdy potemnûlé krajiny v kaÏdém z nás.

Byl to úÏasn˘, pfiímo magick˘ veãer.
A v‰em zúãastnûn˘m na Keltském telegrafu
2017 na Malém Chlumu u Obory se urãitû
dobfie usínalo. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Lubo‰ Su‰il

PIVOVAR âERNÁ HORA
HOSTIL NÁRODNÍ FINÁLE

Pokraãování textu ze strany 1
První tfii nejúspû‰nûj‰í úãastní-

ci národního finále Tomá‰
Hudeãek - 1.místo, Petr Pe‰ek –
2. místo a Eva Jandová – 3. místo
se kvalifikovali do finále âeské
Republiky, které se koná dne 27. 5.
2017 v rámci gastronomické akce
Prague Food Festival v areálu ná-

rodní kulturní památky Vy‰ehrad.
Více podrobností k programu,

vãetnû podrobn˘ch pravidel nalezne-
te na www.pivovary-lobkowicz.cz
v sekci Akademie Pivních ZnalcÛ.

Dej bÛh ‰tûstí.
Bofiivoj Bartonûk, Obchodní sládek

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.
Foto: Michal Horák

JARNÍ AKADEMIE DDM BLANSKO
První roãník nové akce s názvem Jarní

akademie DDM Blansko se uskuteãnil
v nedûli 26. bfiezna v Katolickém domû
v Blansku. 

V‰ichni vystupující se se‰li po obûdû,
aby je‰tû naposledy vyzkou‰eli svá vystou-
pení pfiímo na jevi‰ti. Po druhé hodinû 
odpolední uÏ se zaãal plnit sál rodiãi, pra-
rodiãi a kamarády vystupujících. V pÛl 
tfietí v‰e vypuklo. Jakub Kostka z DDM se 
ujal konferování a ‰lo mu to opravdu skvû-
le. Jarní akademii zahájila fieditelka DDM
Mgr. Blanka Kostková a pozvání pfiijal
i starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák,
kter˘ také v‰echny pozdravil a zdÛraznil,
Ïe mûsto Blansko sice není zfiizovatelem
DDM, ale pomáhá s provozem pfies do-

taãní tituly na podporu zájmové ãinnosti. 
Dûti, které chodí do rÛzn˘ch zájmo-

v˘ch krouÏkÛ v DDM v leto‰ním ‰kolním
roce, vystoupily s programem, kter˘ si
nacviãily. Celkem se na jevi‰ti vystfiídalo
dvacet vystupujících jednotlivcÛ nebo
druÏstev a skupin. Nûktefií vystupovali
pfied publikem úplnû poprvé, ale nervozi-
ta nebyla na nikom znát. Cel˘ program se
nesl v pohodovém a odlehãeném duchu.
V leto‰ním ‰kolním roce 2016/1017 do
DDM v Blansku dochází na v˘uku 1 200
dûtí do 97 rÛzn˘ch krouÏkÛ. 

První roãník Jarní akademie DDM
Blansko se vydafiil a uÏ nyní se mÛÏeme tû-
‰it na pfií‰tí rok, co nám dûti zase pfiedvedou.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

Taneãní krouÏek Street Dance.
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V posledních letech do‰lo k ob-
novení zájmu divákÛ z Boskovic
a ‰ir‰ího okolí o letní kino, které
bylo ve sv˘ch zaãátcích pfied více
neÏ pÛl stoletím nejmodernûj‰í
v republice.

Jako jedno z prvních umoÏÀovalo
projekci 70 mm filmÛ, jeho plátno bylo
tehdy nejvût‰í ve stfiední Evropû.
Filmové festivaly pracujících byly kul-
turním svátkem; rozhodnû ne‰lo jen
o pfiehlídku „budovatelsk˘ch”  filmÛ, na
plátnû se objevovaly skuteãné skvosty
svûtové kinematografie. Na Kleopatru
s Elizabeth Taylorovou a Richardem
Burtonem na 70 mm formátu se do
Boskovic pofiádaly zájezdy...

Dostupnost domácí videoprojekce
zpÛsobila na pfielomu století odliv fil-
mov˘ch divákÛ z kin, tento trend se
v‰ak jiÏ obrátil; kinosály se zaãínají 
opût plnit. Pfiekrásné prostfiedí pfiírodní-
ho amfiteátru je vhodn˘m místem nejen
pro filmové promítání, ale také pro 
pofiádání rÛzn˘ch kulturních akcí a kon-
certÛ, coÏ urychlilo zámûr vedení mûsta
zajistit rekonstrukci letního kina.

Na otázku, jak probíhají práce v are-
álu kina, odpovídá fieditel Kulturních
zafiízení mûsta Boskovice PaedDr.
Oldfiich Kováfi:

V etapû, která právû probíhá, se provádí
rekonstrukce hledi‰tû. Stavební firma uklá-
dá prefabrikáty, které budou tvofiit jednotli-
vé stupnû, fiady. Prostor pfied plátnem jiÏ 
opraven˘ je. Tato etapa by mûla b˘t ukon-
ãena do konce kvûtna; doufám, Ïe termín
bude dodrÏen, protoÏe uÏ v pÛli ãervna 
máme naplánovanou první kulturní akci.

Dal‰í práce zaãnou je‰tû letos?
Ano, hned po Husích slavnostech,

které se budou konat o víkendu na pfie-
lomu záfií a fiíjna, chceme pfiedat areál
opût stavební firmû. V dal‰í etapû se bu-
de budovat pfiedev‰ím zázemí, to jest
pokladny, sklady, ‰atny a toalety.
Pfiedpoklad je, Ïe bychom mûli mít do
letní sezóny 2018 v‰e hotové.

PfiedbûÏnû uvádûné údaje o kapaci-
tû nového hledi‰tû se li‰ily, jaká bude
skuteãnost?

Hledi‰tû bude mít 1 800 míst, v tom-
to poãtu v‰ak nejsou zapoãítány místa
pod stfií‰kami u promítací kabiny.
Prostfiední sekce bude zkrácena ve
spodní ãásti, pfied plátnem, kde bude
vytvofieno místo pro tanãící diváky pfii
hudebních produkcích. Je také pamato-
váno na místo pro zvukafie vystupují-
cích kapel.

Oplocení ve vrchní ãásti areálu bude
posunuto, takÏe tam vznikne zatravnûn˘
prostor, nûco na zpÛsob malé piknikové
louky. Chceme umoÏnit divákÛm sledovat
filmy nebo kulturní program také z tohoto
místa, ãímÏ se kapacita mírnû zv˘‰í.

Doufejme, Ïe se v‰e povede vãas
a boskovické letní kino bude opût
chloubou mûsta.

KZMB letos pfievzaly a provozují
Sokolovnu, která je nyní jiÏ v majetku
mûsta. V jakém je stavu?

Podle uzavfiené smlouvy b˘val˘ pro-
vozovatel Sokolovnu v souãasné dobû
je‰tû vyuÏívá pro akce, které mûl dopfie-
du nasmlouvané. Tento stav skonãí po-
sledního ãervna, kdy bude objekt zcela
uzavfien a zaãnou práce na plánovan˘ch
opravách interiéru, které jsou opravdu
nutné. V této etapû bude o‰etfiena podla-
ha v hlavním sále, v pfiísálí bude insta-
lovaná nová podlaha, dlaÏba, bude 
odstranûno ostûní, opraveny toalety.
Opraveno bude také pódium, které 
získá novou oponu. Nejvût‰ím finanã-
ním nákladem, cca 2 mil. Kã, bude 
zakoupení nového mobiliáfie; sezení na
stávajících Ïidlích bylo opravdu hodnû
nevyhovující. Kapacita hledi‰tû vãetnû
galerie bude cca 400 míst.

Po dokonãení tûchto oprav budeme

moci v pfií‰tím roce jiÏ zahájit vlastní pro-
voz a Sokolovnu vyuÏívat k pofiádání kul-
turních akcí. V ãasovém horizontu cca 3
– 5 let pfiedpokládáme realizaci celkové
rekonstrukce budovy, která by mûla
Sokolovnu skuteãnû modernizovat. Rád
bych zde vidûl instalaci posuvné elevace
v hledi‰ti, tedy moÏnost zvedat zadní fia-
dy pfii pfiedstaveních. Samozfiejmû v‰e se
bude odvíjet od finanãní situace.

Jak bude Sokolovna obsazena per-
sonálnû?

Po ukonãení oprav zde bude manager,
kter˘ bude ve spolupráci s na‰ím drama-
turgem zaji‰Èovat vyuÏití Sokolovny,
správce budovy, ekonom a uklízeãka. 

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

S fieditelem KZMB PaedDr. Oldfiichem Kováfiem
o rekonstrukcích letního kina a Sokolovny

¤editel KZMB PaedDr. Oldfiich Kováfi.

V letním kinû pokraãují stavební práce.

MAëARSKÉ 
SPECIALITY 

Kpt. Jaro‰e Boskovice vedle Mountfieldu

AKCE: Dne 21. 4. 2017
OCHUTNÁVKA S¯RÒ

(napfi. kozí s˘ry ze ·o‰Ûvky, holandské s˘ry...)

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

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

Asistentku obchodu - obch. – tech. komunikace se zákazníky, aktivní fiidiãka.
Provozního technika (údrÏbáfie) - údrÏba strojÛ a zafiízení. 
Dále hledáme: dûlníky kovov˘roby • kontrolorky kvality • obchodního zástupce.

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

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
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Boskovice a okolí

BOSKOVICKÁ KAPELA NATÁâELA VIDEOKLIPZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Zástupci pivovaru, Boskovic a Blanska pfii nakrojení turistického salámu. 

Ve ãtvrtek 27. dubna zveme
v 19.00 do Zámeckého skleníku na jiÏ
9. posezení s Boskovickou kapelou.
V kapele hrají zku‰ení muzikanti, kte-
fií mají bohaté zku‰enosti z dfiívûj‰ích
úãinkování. Boskovická kapela hraje
pfieváÏnû skladby moravsk˘ch autorÛ
Jana Slabáka, Slávka Smí‰kovského
nebo Aloise Barotka. Vstupné: 120
Kã na místû / 90 Kã v pfiedprodeji. 

V úter˘ 2. kvûtna zveme v 19.00
do Zámeckého skleníku, kde vystoupí
britská bluesová písniãkáfika a hráãka
na harmoniku Katie Bradley, která
v roce 2015 byla nominována na
British Blues Award. Vstupné: 190
Kã na místû / 160 Kã v pfiedprodeji.

Více na www.kulturaboskovice.cz

KZMB zvou:

ZA HOLKAMA – je píseÀ kapely
Karlovy hraãky, kterou se Vám pfiedstaví
ve svém prvním videoklipu, kter˘ chce
zvefiejnit v prÛbûhu mûsíce dubna i na
stránkách na‰ich novin.

Nápad natoãit videoklip vznikl asi
pfied rokem na tradiãní sportovní akci,
kde kapela vystupuje. Nechceme pfied-
stavovat detaily, ale videoklipem chceme
podpofiit událost, která se kaÏdoroãnû po-
fiádá 1. kvûtna (Boskovické bûhy). Text

písnû je v˘mluvn˘ „Za holkama bûhaj
ho‰i vÏdy ze znám˘ch dÛvodÛ, ale dnes
na hrudním ko‰i, mají ãísla závodÛ”. 

Videoklip vzniká jako nízkorozpo-
ãtov˘ projekt kapely, kterou podpofií
i Sportuj s námi, z.s. Jak fiíká zpûvák 
kapely Radek Klon - vûfiíme, Ïe video-
klipem pobavíme v‰echny sportovce
a na‰e pfiíznivce vãetnû tûch, ktefií nûkdy
bûhali ... za holkama. rk

Foto: Bronislav ·matera

V Pivovaru âerná Hora si dali dostave-
níãko pfiíznivci turistiky. V nedûli 2. dubna
sem pfii‰li pû‰ky, pfiijeli na kolech a autobu-
sy ze v‰ech stran na‰eho regionu, aby pfiiví-
tali pfiíchod jara a symbolicky zahájili turis-
tickou sezónu 2017. Malá slavnost na ná-
dvofií pfiilákala rekordní poãet lidí i díky

nádhernému teplému poãasí. Vyvrchole-
ním bylo jako vÏdy krájení turistického sa-
lámu, ãehoÏ se ujali pfiedstavitelé mûst
Boskovic a Blanska. K dobré náladû pfii-
spûlo vystoupení country kapely Prak
z Boskovic. Více na www. listyregionu.cz

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Mûstys Knínice pofiádá u pfiíleÏitosti
konání místní pouti tradiãní spoleãenskou
akci „Ko‰t vín 2017”. V pofiadí jubilejní
desát˘ roãník ochutnávky ‰iroké ‰kály
vzorkÛ bíl˘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 nebo sty-
lové pochutiny k vínu. Pfiíznivce nejen
cimbálové muziky jistû potû‰í produkce
profesionální hudební formace Réva, která
je sv˘m pojetím v rámci âR opravdu jedi-
neãná. Bûhem jednoho veãera se mÛÏete
potkat s mistry Bachem, Mozartem,
Beethovenem, Straussem a Dvofiákem
v pfiíjemné spoleãnosti Glenna Millera,
The Beatles a Pink Floyd, s moravskou
verbuÀk chasou a divokou tlupou cikán-
sk˘ch hudebníkÛ, to v‰e se zvukem cim-
bálu, houslí, violy, kontrabasu, klarinetu
a saxofonu. Souãástí vstupného ve v˘‰i
150 Kã je katalog vystavovan˘ch vzorkÛ
vín, degustaãní skleniãka s logem akce
a nefiízená ochutnávka. Prodej vstupenek

na místû v termínu akce. Pro opravdové
milovníky vína je v 19.00 hod. pfiipravena
fiízená degustace vybran˘ch vzorkÛ vín
s v˘kladem sklepmistra a rautov˘m obãer-
stvením pro snoubení chutí vína a vhod-
n˘ch pokrmÛ. S ohledem na omezenou 
kapacitu pfiedprodej vstupenek na fiízenou
degustaci ve v˘‰i 200 Kã v˘hradnû na ÚM
Knínice. Pofiadatelé v‰echny srdeãnû zvou
do Knínic na pouÈ, pfiátelské posezení u ví-
na a nev‰ední záÏitek s nejen cimbálovou
muzikou Réva.

ÚM Knínice a spolek Knínice 1078 z.s. 
Foto: archiv Réva

Knínice – KO·T VÍN 2017 
Jarní prázdniny zakonãilo v sobotu 18.

bfiezna SVâ Boskovice spolu s TJ SOKOL
dûtsk˘m karnevalem tentokrát na téma:
„Pohádky”. Pfii‰la spousta princezen, zví-
fiátek a dal‰ích pohádkov˘ch postaviãek.

Pro dûti byly pfiipraveny rÛzné hry
a soutûÏe. Taneãní parket byl stále pln˘
a na dûti ãekalo i pfiekvapení, královsk˘ ta-
nec dûtem pfiijeli pfiedvést hradní paní
s hradním pánem.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm a i tûm, kte-
fií se na zdárném prÛbûhu této akce podíleli.

Text a foto: SVâ Boskovi

Dûtsk˘ karneval 

Z videoklipu Za holkama.

ST¤ÍBRN¯ DOUBLE PRO BOSKOVICE

V úter˘ 21. bfiezna 2017 probûhlo
v budovû Krajského úfiadu v Brnû vy-
hlá‰ení krajského kola 19. roãníku sou-
tûÏe o nejlep‰í webové stránky mûst
a obcí a o nejlep‰í elektronickou sluÏbu
– Zlat˘ erb. Mûsto Boskovice získalo
v hlavní kategorii o nejlep‰í webové

stránky 2. místo a stejné umístûní obdr-
Ïelo za Virtuální prohlídku mûsta v ka-
tegorii Nejlep‰í elektronická sluÏba
a Smart city. Ocenûní pfievzali tajemník
MûÚ Boskovice David ·kvafiil a web-
master Jaroslav Parma. 

Text a foto: vp

Tajemník MûÚ Boskovice JUDr. David ·kvafiil s obûma cenami. 
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KdyÏ zaãnu stavbou, ve které se prá-
vû nacházíme, tedy opravou budovy
Mûstského úfiadu, tak tato akce postu-
puje podle ãasového harmonogramu.
BohuÏel je s touto stavbou spojeno
znaãné omezení pro obãany; úfiad je pfií-
stupn˘ jen v pondûlí a stfiedu a cesta
stavbou pfiipomíná men‰í bludi‰tû.
SnaÏíme se, abychom v‰e fiádnû oznaãi-
li, ale i tak se chci obãanÛm za 
nepfiíjemnosti spojené s touto opravou 
omluvit. Dobrá zpráva je, Ïe stavba bu-
de, jak doufám, dokonãena podle plánu,
tedy na konci kvûtna.

Také v tomto roce pokraãuje oprava
ulice Pod Klá‰terem; pfiipravujeme do-
kumentaci pro její 3. etapu.
Zastupitelstvo schválilo v˘stavbu ko-
lumbária na hfibitovû.

Letos budou pokraãovat rekonstruk-
ce ulice PurkyÀova a Tfiebûtínská; plá-
novaná je oprava kanalizace a v˘mûna
vodovodního potrubí. Bude dokonãena
rekonstrukce ulice Al‰ova, v zámeckém
parku u dûtského hfii‰tû vybudujeme al-
tánek. U sportovní haly roz‰ífiíme wor-
koutové hfii‰tû, které je velmi oblíbené
pfiedev‰ím u mlad‰í generace.

Na jaké dal‰í aktivity mÛÏete je‰tû
upozornit?

14. duben 1912 ve‰el do dûjin Anglie
a postupnû celého svûta jako ãern˘ den
v dûjinách mofieplavby. To, co mûlo b˘t
chloubou  techniky samého zaãátku 20.
stol., nepotopiteln˘ Titanic, leÏelo  nûkde
na dnû oceánu.  A s ním neuvûfiiteln˘ch
1 517 pasaÏérÛ smûfiujících do Ameriky.
Kolik snÛ mlad˘ch lidí, dûvãat i chlapcÛ
z Anglie a Irska, kolik nadûjí  mlad˘ch
rodin cestujících i s dûtmi za vidinou
lep‰ího uplatnûní a lehãího Ïivobytí!
Mnozí na pozvání pfiíbuzn˘ch nebo pfiá-

tel, ktefií uÏ v Novém Svûtû Ïili. Ti vût‰i-
nou cestovali nejlevnûj‰í tfietí tfiídou za
60 ‰ilinkÛ v podpalubí a právû mezi ni-
mi bylo nejvíc obûtí, protoÏe ti se na 
záchranné ãluny nedostali. Druhá tfiída
byla obsazena „stfiední vrstvou” ob-
chodníkÛ, úfiedníkÛ, umûlcÛ, ktefií chtû-
li poznat moÏnosti Ameriky a vût‰inou
se zase vrátit. První tfiída byla jen pro
bohaté, ktefií chtûli ukázat, Ïe na to ma-
jí a museli b˘t pfii tak v˘znamné událos-
ti jakou byla první plavba superlodi.

ProtoÏe je historie Titanicu uÏ  v‰eo-
becnû známa, zvlá‰tû od roku 1985, kdy
byl nalezen vrak lodi, pfiipomenu jen 
nûkolik technick˘ch údajÛ a pak bych
pfiiblíÏila nûkolik osudÛ lidí, ktefií buì za-
hynuli nebo se zachránili. Na lodi mohlo
plout  aÏ 2600 lidí vãetnû posádky. RMS
Titanic byl zaoceánsk˘ parník spoleãnos-
ti White Star Line, délka byla 270m, 
‰ífika 30m, 29 kotlÛ, váha 46.328 tun, 16
vodotûsn˘ch komor. Stál 7,5 milionÛ, po-
ji‰tûn byl na pût. Mimo cestující mûl 

vozit po‰tu mezi Evropou a Severní
Amerikou. V noci 14. dubna se Titanic
stfietl s ledovcem. Nad klidnou hladinou
byla mlha a „ledová hlídka” na mÛstku
rozeznala ledovec pozdû. Kapitán nebyl
zrovna na mÛstku a dÛstojníci se museli
rozhodnout rychle sami. Zvolili úhybn˘
manévr, kter˘ nevy‰el a ledovec rozfiízl
bok lodi. Pro zajímavost uvedu, Ïe dnes
radar vypoãítá okamÏitû vzdálenost od
pfiekáÏky a urãí, jestli se loì stihne otoãit. 

Pokraãování textu na stranû 9

V souãasné dobû zji‰Èujeme podmín-
ky pro zavedení sluÏby pod názvem
Senior taxi. Mûla by to b˘t sluÏba pro
seniory, na kterou by finanãnû pfiispíva-
lo mûsto. Zatím se fie‰í pfiedev‰ím legis-
lativní otázky spojené s provozem
a hlavnû financováním; jednou z moÏ-
ností je provozování této sluÏby zadat
na‰í pfiíspûvkové organizaci Centrum
sociálních sluÏeb. Budu zji‰Èovat 
moÏnost získání pfiíspûvku na nákup 
elektromobilu, jehoÏ provoz by byl pfie-
dev‰ím ekologick˘.

Z kulturních akcí nás ãeká 65. v˘roãí
vzniku Základní umûlecké ‰koly, 45.

v˘roãí zaloÏení Velkého dechového or-
chestru Letovice a v ãervnu oslavíme 700.
let místní ãásti Babolky. Festival 3+1
opût o prázdninách potû‰í obãany i ná-
v‰tûvníky Letovic.

Jednou z nejvût‰ích sportovních akcí
bude podzimní Mistrovství republiky
v kolové, které se uskuteãní v na‰í spor-
tovní hale.

Jak vypadá situace s areálem b˘va-
lého Isarna?

Po té, co se ukázalo, Ïe sdruÏení
Keltoi opravdu není schopno ani pfies
udûlené dotace zajistit zprovoznûní
keltského skanzenu, se nena‰el Ïádn˘
dal‰í nájemce, kter˘ by byl schopen
patfiiãné opravy zajistit. 

Pokraãování textu na stranû 7

Jak pokraãují plánované opravy a investice 
v Letovicích informuje starosta Vladimír Stejskal

Na Titanicu se pfied 105 lety plavili 
i lidé z na‰eho regionu

Starosta mûsta Letovice Vladimír Stejskal.

Nové autobusové nádraÏí v Letovicích.

Na sklonku loÀského roku pfiedstavil starosta mûsta Letovice plán oprav a investic pro rok 2017. Nyní na 
otázku, jak je tento plán naplÀován, Vladimír Stejskal odpovûdûl:

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* akãní ceny substrátu a kÛry

* novû prodej balkonov˘ch rostlin

* 24. - 30. 4. Bylinkov˘ t˘den

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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Zámek Letovice otevfiel sezónu

V krásn˘, sluneãn˘, aãkoli vûtrn˘ jarní
den 1. dubna se i na zámku v Letovicích
otevírala nová sezóna. Pfii této pfiíleÏitosti
zde probûhla vernisáÏ v˘stavy Ladi
Kerndla. V‰ichni pozvaní se shromáÏdili
v opraven˘ch prostorách zámku, kde se
slova ujal konferenciér Ladislav
BûhÛnek.  Majitel zámku pan Bohumil
Vavfiíãek pfiivítal v‰echny pfiítomné, skvû-
l˘ Laìa Kerndl zazpíval a pak uÏ mûli
v‰ichni moÏnost si prohlédnout stálou v˘-
stavu Ladi Kerndla, která bude na zámku
v Letovicích k vidûní po celou leto‰ní se-

zónu. V̆ stava s trefn˘m názvem Po sto-
pách Ladi Kerndla je prÛfiez Ïivotem s
fotografiemi a vystavením nûkter˘ch 
osobních vûcí tohoto jazzového a swingo-
vého zpûváka a úÏasného ãlovûka. 

V areálu zámku je moÏné pofiádat pro-
hlídky, exkurze, svatby, veãírky, kulturní
akce, koncerty, semináfie, v˘stavy atd.
Zámek disponuje zámeckou jízdárnou,
kde je krytá plocha 500 m2 a nûkolik dal-
‰ích prostor, restaurace, prodejna antik
a v areálu se nachází i mal˘ ZOO koutek.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Jak pokraãují plánované opravy
a investice v Letovicích...

Pokraãování textu ze strany 6
Moje osobní pfiedstava o vyuÏití tohoto

areálu v krásném pfiírodním prostfiedí se 
upírá k podobû sportovnû relaxaãního stfie-
diska pro v‰echny generace. Tedy nejen
vybudování herních prvkÛ po dûti, ale také
moÏnost obãerstvení a odpoãinkové zóny
pro turisty i seniory. Jednou ze zvaÏova-
n˘ch variant je také vybudování skatepar-
ku pro mladé pfiíznivce skateboardingu. 

To v‰e ale pfiedstavuje investice ve v˘-
‰i, kterou mûsto nyní nedisponuje, takÏe
fie‰ení Isarna není v souãasnosti aktuální.

Neshody kolem uÏívání nového auto-
busového nádraÏí jsou pfiedev‰ím zále-
Ïitostí soukromého investora, úãastní
se mûsto jednání o této problematice?

Jednání probíhají za úãasti firmy
Dopaz, s.r.o., Kordisu, Jihomoravského
kraje a mûsta Letovice. Doufám, Ïe
budou uzavfiena k prospûchu obãa-

nÛ, tedy obyvatel Letovic a okolí.

Jak se díváte na problém s nedostat-
kem parkovacích míst u nádraÏí?

Jednáme s âesk˘mi drahami, a.s., o 
úpravách parkovaní na jejich pozemcích.
Majitel firmy Dopaz, s.r.o., slíbil vybudo-
vat dal‰í parkovi‰tû pro osobní vozy s ka-
pacitou 64 míst na základû získané dotace.
Cílem je uvolnit provoz na ulici NádraÏní,
coÏ je také poÏadavek Policie âR.

Bude parkování na novû vybudova-
ném parkovi‰ti zpoplatnûno?

Podmínkou dotace by mûla b˘t vefiejná
dostupnost po dobu nejménû 5 let. TakÏe
by zde parkovací poplatek nyní nemûl b˘t
vybírán. V‰e je ov‰em pfiedmûtem jednání.

Pane starosto, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek, Foto: ph

Vystoupení dûtí – z muzikálu 
AÈ Ïijí duchové.

Bfiezen je krásn˘ mûsíc!
Zbavuje nás dlouh˘ch zimních nocí

a chmur, jeho sluneãní paprsky pfiiná‰e-
jí do na‰eho Ïivota radost. A hned na 
jeho zaãátku pfiichází jedna dÛleÏitá 
oslava a tou je MDÎ pfiiná‰ející nám po-
tû‰ení. A pfiesnû tak tomu bylo v sobotu
4. 3. v malé, ale krásné dûdince v De‰tné
u Letovic, kde starosta obce Tomá‰
Kraut ve spolupráci s hasiãi, místní sku-
pinou âeského ãerveného kfiíÏe a uãitel-
kami Z· a M· uspofiádali v místní vy-
zdobené sokolovnû oslavu pro v‰echny
Ïeny z obce a okolí.

Od 17 hodin na‰e srdce rozehfiála
JÁSALKA, muzika ovládající v‰echny
hudební Ïánry, pfiipojili se Ïáci Z· i M·
se sv˘mi uãitelkami a v nápaditém
kost˘mním provedení nás provedli mu-
zikálem  AÈ Ïijí duchové. Nesmíme také
zapomenout na nûkolik hudebních ãísel
dûtí, zvlá‰tû na pí‰Èalku, jejíÏ skladbu
doprovodila i JÁSALKA.

Program pokraãoval aÏ hluboko do
noci pfii zpûvu, tanci a vzájemn˘ch roz-
pravách. Bohaté obãerstvení pfiipravily
obûtavû místní Ïeny. Pfii odchodu si
v‰echny Ïeny nezapomnûly odnést ky-
tiãku, kterou je pfiivítal starosta.

JestliÏe v tak malé obci, jakou De‰tná
je, nás pfii‰lo oslavit svátek MDÎ kolem

sta lidí, svûdãí to o tom, Ïe zde Ïijí lidé,
ktefií jsou rádi pospolu, umí se bavit a ur-
ãitû mají radost z úspûchÛ mladé generace.

Pfied nûkolika roky jsem ode‰la do
dÛchodu z místní matefiské ‰koly, ale
vÏdy se mezi „své dûti” ráda vracím.
Dûkuji Vám, Tomá‰i, Jani, Hani, Jakube,
Stani, sv˘m kolegyním BoÏence
a Lucince i mnoha dal‰ím pofiadatelÛm,
ktefií jste nám pfiipravili ty krásné chvíle
i vzpomínky! Ráda se budu vracet!

Text: Libu‰e Pfefrová
Foto: Pavel Fridrich

Ladislav BûhÛnek zahajuje vernisáÏ v˘stavy Ladi Kerndla.
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Zástupci ACzCC byli pozváni na 
kongres AEuCC do italského mûsta
Faenza. Pfiijetí u primátora mûsta. 

Pane starosto, jaké cíle si klade no-
vû vzniklá asociace?

V̆ roba keramiky a hrnãífiské fiemeslo
má v Kun‰tátû bohatou tradici; jiÏ po
staletí se zde vyrábûla keramika. Dnes
v‰ak mladí lidé uÏ ani neví, Ïe u nás 
byly tfii továrny, které produkovaly uÏit-
kovou keramiku. Pfiitom jsou zde stále
velmi schopní a aktivní keramici, ktefií
se snaÏí tradici a pfiedev‰ím vysokou 
úroveÀ fiemesla udrÏet a propagovat.

S problémem, jak zachovat tuto umû-
leckou tvorbu, zápasí mnoho míst u nás
i v Evropû a vlastnû na celém svûtû.
Vzniklá asociace keramick˘ch mûst má
za úkol vzájemnû si pomáhat v propa-
gaci a dal‰ím rozvoji. JelikoÏ se jedná
o tradiãní tvorbu, která je ohroÏena vel-
kosériovou v˘robou z oblastí s levnou
pracovní silou, má asociace v˘znamnou
podporu Evropské unie; ãeská ãást také
v˘raznou podporu státních orgánÛ,
v na‰em pfiípadû Jihomoravského kraje.

âlenství v asociaci umoÏní ãesk˘m
keramikÛm dostat se na zahraniãní v˘-
stavy a trhy, získat dal‰í zku‰enosti
a naopak své znalosti prezentovat pfii
nejrÛznûj‰ích akcích doma i v Evropû.

ciacích mezinárodní dny keramiky na-
zvané „Buongiorno Ceramica”, u nás
„Dobr˘ den keramiko”. Vefiejnosti 
bude prezentována keramická tvorba
jako souãást kulturního bohatství jed-
notliv˘ch národÛ.

V sobotu 3. a v nedûli 4. ãervna bude
na kun‰tátském námûstí pfiedvádûna ve-
fiejnosti v˘roba keramiky. Pod heslem
„100 dÏbánÛ” budou pfiední keramici
z na‰eho kraje tradiãním zpÛsobem na
hrnãífisk˘ch kruzích vyrábût dÏbány.
Náv‰tûvníci se mohou zapojit a vyzkou-
‰et si pod vedením zku‰en˘ch fiemeslní-
kÛ práci na hrnãífiském kruhu. Souãasnû
bude formou pfiedná‰ek vefiejnosti pfied-
stavována historie a souãasnost kerami-
ky v na‰em regionu. 

Asociace se bude snaÏit nejen o pro-
pagaci, ale také o získání finanãní pod-
pory na dal‰í konkrétní akce.

Uvádûné mezinárodní dny keramiky
dobfie zapadnou mezi dal‰í podobné
akce, kter˘mi je Kun‰tát proslul˘; jaké
je‰tû letos plánujete?

Hned následující ãervnov˘ víkend,
tedy 10. a 11. 6., se uskuteãní jubilej-

ní, 10. roãník SvátkÛ fiemesel a u‰le-
chtil˘ch koní. Náv‰tûvníci budou mít
moÏnost nejen zakoupit produkty 
fiemeslné tvorby, ale také sledovat um
jednotliv˘ch profesí; ãasto uÏ zapo-
menut˘ch fiemesel. Pfiípadnû si v díl-
nách mohou sami zkusit nûco zhotovit
pod dohledem odborníkÛ. Je pfiipra-
ven bohat˘ program; na kolbi‰ti se
pfiedstaví jezdci a chovatelé koní spo-
lu se sv˘mi ãtyfinoh˘mi svûfienci,
u rybníka na Panské zahradû bude ãe-
kat vodník z pohádky Princezna ze
mlejna, v sobotu veãer vystoupí
Hradi‰Èan s Jifiím Pavlicou. Mnoho
dal‰ích lákadel ãeká na‰e hosty, které
do Kun‰tátu tímto rád zvu.

Z dal‰ích akcí bych jmenoval 25. roã-
ník Hrnãífiského jarmarku, kter˘ je 
plánovan˘ na 16. a 17. záfií. Je to nej-
vût‰í a nejv˘znamnûj‰í akce na‰eho
mûsta a ojedinûlá v republice; zaslouÏí
si samostatné povídání. V fiíjnu se usku-
teãní HalasÛv Kun‰tát.

Pane starosto, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv mûsta Faenzy

Jaké konkrétní akce budou uspofiá-
dány k naplnûní tohoto cíle?

Bûhem prvního ãervnového víken-
du probûhnou ve v‰ech evropsk˘ch
mûstech sdruÏen˘ch v národních aso-

„Dobr˘ den keramiko” - se starostou
Kun‰tátu MVDr. Wetterem nejen o keramice
Mûsto Kun‰tát stojí dlouhodobû v ãele úsilí zachovat a propagovat keramickou ruãní v˘robu, která má právû zde dlouhou tra-

dici. V loÀském roce tato snaha pfiinesla ovoce; byla zaloÏena Asociace ãesk˘ch keramick˘ch mûst (ACzCC), která se zaãlení
do evropské Associations of Cities of Ceramics (AEuCC). Kromû Kun‰tátu jsou ãleny ãeské asociace mûsta Dubí a Levina,
o pfiístupu dal‰ích mûst se jedná. Pfiedsedajícím mûstem je Kun‰tát, zeptal jsem se proto starosty MVDr. ZdeÀka Wettera:
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Model Titanicu. 

Hledáte práci?
Podmínka – maturita a chuÈ si vydûlat 

PÛjãujeme 5 000 – 50 000 Kã

Volejte 606 038 925 
❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,

zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení
❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

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

Pneuservis tel.: 516 499 827, p. Halouzka 776 654 584.

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

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

Pokraãování textu ze strany 6
KdyÏ ne, narazí do pfiekáÏky pfiídí.
Zpevnûná pfiíì vydrÏí víc. Traduje se, Ïe
ledovec udûlal stometrovou díru. Ale to
by se loì potopila hned a ne aÏ za 2,5
hod. AÏ po nálezu vraku se na‰lo víc
men‰ích trhlin, které zpÛsobily poma-
lej‰í potápûní. Dvû rozlomené ãásti 
leÏely 800m od sebe - záì se pfii potá-
pûní zvedla, tíhou se odlomila a pfiíì 
zajela pod hladinu je‰tû o kus dál.
Trosky a pfiedmûty z lodi zabírají  dva
ãtvereãní kilometry. Na celém vraku vi-
sí krápníky bakterií, které parazitují na
kovu a niãí ho. Vûdci pfiedpokládají, Ïe
zhruba za sto let vrak zmizí.

Teì nûkolik vzpomínek. Historicky
znám˘ je kapitán lodi Edward J. Smith,
kter˘ mûl jít do dÛchodu, ale spoleãnost
ho pfiemluvila k poslední plavbû. ZÛstal
na mÛstku aÏ do konce a pak skoãil do
mofie. Stejnû hrdinnû skonãil telegrafis-
ta Harold Brige, kter˘ aÏ do konce 
zoufale vysílal volání o pomoc. Zemfiel
i topiã Fred Barret, kter˘ zanechal doma
Ïenu s mûsíãními dvojãaty. Se svou lodí
klesl ke dnu i její konstruktér Thomas
Andrews. Naopak její majitel Bruce
Ismay se zbabûle zachránil ve ãlunu 
urãeném Ïenám a dûtem.

a lodi Titanic. Narodil se zde r. 1892, 
uãil se v Brnû, nechtûl na vojnu. S ko-
ãovnou spoleãností se dostal do Anglie
a rozhodl se pro Ameriku. Ale loì byla
plnû obsazená, tak ho muÏ z kajuty 903
ukr˘val pod postelí jako ãerného pasa-
Ïéra. Mûl ‰tûstí i pfii katastrofû doplaval
k ãlunu, kam ho je‰tû vytáhli a zachrá-
nila je loì Carpathia. Usadil se
v Americe, oÏenil se a mûl tfii dûti.
Pfiíbuzné má na Vysoãinû a ve Sloupu
v Moravském krasu.

30. kvûtna 2009 zemfiela ve vûku 97
let Elizabeth Gladys, které nûÏnû fiíkali
Milvi.  Narodila se 2. února 1912 a na
palubû Titanicu byla nejmlad‰í - devíti-
t˘denní. S otcem, matkou  a bratrem 
cestovali do Wechity. Otec je teple oblé-
kl a odvedl k ãlunÛm hned po prvním 
nárazu. Matka s dûtmi se zachránila, 
otec zÛstal na lodi. Bylo mu 25 let.
Vrátili se do Anglie, matka se znovu
vdala a tehdy se Milvi dovûdûla, co se
stalo s otcem. Nikdy nechtûla vidût film
Titanic. Její popel byl rozpt˘len v pfií-
stavu  v Southamptonu, odkud parník
pfied 105 lety vyplul.

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová.

Foto: Naìa Parmová

Z cest po Evropû se vraceli star‰í
manÏelé  Ida a Isidor Straus. Ida 
odmítla nastoupit do ãlunu sama a
zÛstala s muÏem na palubû aÏ do po-
topení. Po 17letém Edgardovi zÛstaly
uãebnice a deník, chtûl v Americe do-
studovat.  Hotelier z JiÏní Afriky
chtûl v Americe zfiídit novou Ïivnost.

Îena a dcera se zachránily. Bohat˘
benjamin  Guggenheim kdyÏ zjistil,
Ïe se loì potápí, oblékl se do veãerní-
ho a prohlásil, „kdyÏ zemfiít, tak jako
gentlmann”. Bylo mu 47 let.

Je‰tû nûco nám bliÏ‰ího. V roce 2012
mûli v muzeu v Bystfiici n. Per. malou
expozici vûnovanou Viktoru  Halvovi

Na Titanicu se pfied 105 lety plavili 
i lidé z na‰eho regionu
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Je dost tûÏké popsat obsah této férie
- dûj se  prolíná od prostfiedí moravské
vesniãky aÏ po komnaty královny
AlÏbûty v Lond˘nû. âasovû zase od
zme‰kaného nalodûní rodiny  Josefa
Stárka na Titanic (1912), po rok 1967,
kdy se odehrává hlavní dûj hry. Tfii mla-
dí chlapci, Jufian, Îanek a Pavlík se
sv˘mi kytarami sní o tom, Ïe budou
slavn˘mi, nejlépe rebelsk˘mi rockery.
Své skupinû dali hrdé jméno Beatrolls,
ale zdá se, Ïe v‰echno je proti nim.
Rodiãe chtûjí, aby byli  veãer vãas doma,
uãitelka ru‰tiny jim  zakáÏe zkou‰ky ve
‰kole kvÛli hluãné hudbû a jejich zpû-
vaãka Remãa, dcera pfiedsedy MNV
zpívá stra‰nû. Proto se rozhodnou jí
zbavit, ãímÏ si zkomplikují hraní na ho-
dech, které jim pfiedseda slíbil. A to vÛ-
bec netu‰í, jaké problémy mají Beatles
v Anglii a to pfiímo královna AlÏbûta,
která tuto skupinu miluje. Ztratil se jim
jeden ãlen kapely, konkretnû Ringo
Star. Podle agenta 006 odjel do âesko-
slovenska  nûkam pod Brno hledat ko-
fieny svého dûda, nûjakého Stárka... Îe
na hodech (angliãané vyslovují „hau-
dy”) opravdu zahrají, Ringo slíbí, Ïe se
vrátí do Anglie, ikdyÏ chtûl na Moravû

Ti hrají na bicí. Královnu AlÏbûtu hrají Sára Milfajtová
a Viktoria Matu‰ovová. Anglická královna AlÏbûta s tou-
to  postavou údajnû souhlasila, ale omluvila se, Ïe se pre-
miéry nemÛÏe zúãastnit. Ale vûfite autorÛm...

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová.
Foto: archiv MdB

zÛstat, a to pfiímo královnû
AlÏbûtû, která si na hodech
i zatancuje a pozve je pfií‰tí rok
do Anglie s celou vesnicí, zní
jako pohádka. JenÏe pfií‰tí rok
v létû je srpen 1968!

V této inscenaci zazní 37 hu-
debních ãísel z toho 22 písní
Beatles. S Ïivou kapelou a v
originále. Na hudební sloÏce se
podílel Zdenûk Merta, hudební
nastudování Franti‰ek ·terbák.

Dobové kost˘my Andrea
Kuãerová, choreografie Michal
Matûj. Konkurz  na tfii kytaristy
dûlalo 40 uchazeãÛ, vybráno
bylo sedm. V‰echny role jsou
alternovány, takÏe hra má ob-
rovské obsazení. Nároky na hu-
dební zdatnost klade i role
Richarda Starkeye, bubeníka
(Jakub Zedníãek, Jifií Mach)
i tajného agenta Jamese
B.(Luká‰ Janota, Ale‰ Slanina).

Bítls versus Beatles
Jeden dramaturg a dva herci Mûstského divadla Brno jsou autory bláznivého

muzikálu Bítls. Konkrétnû Jan ·otkovsk˘, Stano Slovák a Petr ·tûpán. Stano
Slovák se ujal také reÏie a v pfiípadû potfieby hraje i Rockového Pánaboha. Petr
·tûpán alternuje roli pfiedsedy MNV s Viktorem Skálou.
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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 !

JARNÍ TIPY: CYKLOZÁJEZDY OD 4.990 ELBA * LAGO DI GARDA
LETECKY MALTA 13.900 *  MAR MENOR, LA MANGA 15.400
PETROHRAD 17.900 *  MADIERA 14.900 * IRSKO 29.900

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

FISCHER * KOVOTOUR * NECKERMANN * VICTORIA, aj. 

Muzeum regionu Boskovicka - na náv‰tû-
vu zve fieditel Mgr. Roman Malach Ph.D.
Muzeum regionu Boskovicka pro-

dûlalo v poslední dobû nûkolik zmûn;
do názvu pfiibylo slovo „regionu”,
zfiizovatelem se stal místo mûsta
Boskovice Jihomoravsk˘ kraj a od 1.
ledna leto‰ního roku nastoupil do
funkce fieditele Mgr. Roman Malach
Ph.D., kterého jsem se zeptal:

Pane fiediteli, mÛÏete prosím se ve
struãnosti pfiedstavit?

Je mi 32 let, gymnázium jsem absol-
voval zde v Boskovicích. Dále jsem stu-
doval na Masarykovû univerzitû v Brnû
- Ústav evropské etnologie a Ústav 
archeologie a muzeologie.

Do zdej‰ího muzea jsem nastoupil
v roce 2011 jako archeolog na záskok za
matefiskou dovolenou, pak jsem praco-
val jako etnolog a také jako správce jed-
noho z na‰ich objektÛ – Îidovského 
obecního domu. Od zaãátku roku jsem
ve funkci fieditele.

Jak hodnotíte zmûnu zfiizovatele?
Do urãité míry se pfiepracovalo vede-

ní administrativy, coÏ není podstatné.
Domnívám se, Ïe zmûna je kladem pro
muzeum a to proto, Ïe finanãní moÏnos-
ti kraje jsou mnohem vût‰í neÏ mûsta,
coÏ se také projevuje v pfiidûlování pro-
stfiedkÛ na opravy, údrÏbu a celkov˘
provoz.   

Vût‰ina obyvatel Boskovic a blízkého
okolí ví, Ïe muzeum sídlí v budovû re-
zidence; ne v‰ichni v‰ak tu‰í, Ïe

torií ÎidÛ v Boskovicích. V hlavním sále
synagogy se konají sezónní v˘tvarné v˘-
stavy, koncerty a divadelní pfiedstavení. 

Mikve je nádrÏ s ãistou pfiírodní vo-
dou, v níÏ se oãi‰Èovali v‰ichni zboÏní
Îidé v pfiedveãer ‰abatu a dal‰ích Ïidov-
sk˘ch svátkÛ. Mikve ve sklepû domu ã.
3/5 na ulici U Templu je uvedena do sta-
vu pfiibliÏujícímu se historické podobû. 

Budova Îidovského obecního domu
vznikla v roce 1826 podle plánÛ Mathiase
Flocha v empírovém slohu. Je to rozsáh-
lej‰í dvoupodlaÏní stavba se sedlovou
stfiechou, ãlenûnou fasádou a klenbami
v pfiízemí. B˘valy zde umístûny kanceláfi
Ïidovské obce, ‰kolní uãebna, studovna,
byty rabína a správce ‰pitálu a pekárna
macesÛ se skladem. Muzejní expozice
„Îidovské ãtvrti v ãesk˘ch zemích” uka-
zuje bohatství forem Ïidovsk˘ch ãtvrtí
u nás, historické pfiíãiny jejich vzniku, dÛ-
vody jejich lokalizace a situování, jejich
typické projevy z hlediska urbanistické-
ho, architektonického a funkãního. 

Expozice Historické zemûdûlské stro-
je je umístûna v budovû Stfiední ‰koly
André Citroena. Jsou zde parní lokomo-
bily, traktory, stabilní motory a dal‰í
stroje vyrobené v ãesk˘ch, moravsk˘ch
i svûtov˘ch továrnách. Základ expozice
tvofií exponáty shromaÏìované Stfiedním
odborn˘m uãili‰tûm v Boskovicích v 70.
letech minulého století.

Muzeum spravuje také rozsáhlé sbír-
ky; kter˘ch témat se t˘kají?

Spravujeme celkem 8 sbírek, z ni-

chÏ nejrozsáhlej‰í jsou sbírky archeo-
logická, historická a etnografická.
Z dal‰ích bych jmenoval regionália,
staré tisky, mapy a plány, negativy
a diapozitivy a militária. Zatímco 
nov˘ch pfiírÛstkÛ do archeologické
sbírky máme stále dost, v ostatních
sbírkách jsme odkázání na dary, 
kter˘ch postupnû ub˘vá. Rád bych 
poÏádal kohokoliv, kdo má nûjak˘
pfiedmût, fotografie, staré tisky nebo
cokoliv jiného s historickou hodnotou,
aby nám tyto vûci pfiinesl alespoÀ uká-
zat. Nám vût‰inou bude staãit pofiídit
jen fotokopie a dokumentaci.

Kromû stál˘ch expozic pofiádáte kaÏ-
doroãnû fiadu v˘stav a dal‰ích tématic-
k˘ch akcí. Chcete zájemce pozvat na
nûkterou z aktuálních?

Od konce bfiezna do 28. kvûtna je
v hlavní budovû instalována v˘stava
„Ka‰párci z celého svûta”, kterou 
zapÛjãilo Muzeum loutkáfisk˘ch kultur
v Chrudimi. Náv‰tûvníci se zde sezná-
mí nejen s tradiãním ãesk˘m
Ka‰párkem (a jeho promûnami), ale
také s jeho zahraniãními kolegy.
Informace o dal‰ích akcích, které pfii-
pravujeme, o otevírací dobû jednotli-
v˘ch objektÛ a v˘‰i vstupného jsou
k dispozici na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.muzeum-boskovicka.cz.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Mgr. Roman Malach Ph.D. 

Muzeum regionu Boskovicka má objek-
tÛ víc. MÛÏete jednotlivé souãásti pfied-
stavit?

V budovû b˘valé Hrabûcí rezidence
je kromû kanceláfií, odborn˘ch pracovi‰È
a depozitáfiÛ umístûna v‰eobecnû vlasti-
vûdná expozice „Boskovicko - krajinou
sedmizubého hfiebene”. V pûti v˘stav-
ních a dvou prezentaãních sálech se 
náv‰tûvníci seznamují s dûjinami a pfií-
rodními pomûry mûsta a regionu od pra-
vûku do souãasnosti. 

Synagoga Maior v barokní stavbû z ro-
ku 1639 je v Traplovû ulici. Její klenby
a stûny zdobí mimofiádnû hodnotná deko-
rativní v˘malba a hebrejské liturgické
texty, které jsou mistrovsk˘m dílem pol-
sk˘ch Ïidovsk˘ch uteãencÛ z druhé polo-
viny 17. a z 18. století. Je zde instalována
expozice seznamující náv‰tûvníky s his-
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➨ Prodám auto ·koda Felicia 1,6 LX. 
Rok v˘roby 1998, TP do 9/2018. Cena cca 10
000 Kã. Tel.: 776 723 683. 
➨ Prodám seno,
tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám rohovou sedaãku oranÏové barvy
ãtyfidílnou, délka cca 3,25 m, cena dohodou,
foto za‰lu, bez odvozu, Bce, tel.: 606 931 825,
volat po 16. hod.
➨ Prodám p‰enici 1q/350 Kã. 
Tel.: 732 841 091. 
➨ Prodám tfiídvéfiovou ‰atní skfiíÀ,
prostfiední díl zrcadlo, 1/3-police, 2/3-ramínka,
d-2 m, ‰-0,62 m, v-2,05 m, barva ol‰e, 5 000 Kã,
foto za‰lu, bez odvozu, BCE, tel.: 606 931 825,
volat po 16. hod.
➨ Prodám konferenãní stolek, 
kombinace sklo+dfievo, d-1,1 m, ‰-0,7 m, 3 000
Kã, foto za‰lu, bez odvozu, BCE, tel.: 606 931
825, volat po 16. hod.
➨ Prodám ãtyfidílnou ob˘vací stûnu, 
skfiíÀ, prosklenou skfiíÀ, skfiíÀ pod TV, police, 4
000 Kã, foto za‰lu, bez odvozu, BCE, tel.: 606
931 825, volat po 16. hod.
➨ Prodám manÏelskou postel 
vãetnû polohovacích ro‰tÛ, rozmûr 120 x 80,
barva ol‰e, 4 000 Kã, foto za‰lu, bez odvozu,
BCE, tel.: 606 931 825, volat po 16. hod. 
➨ Prodám kurník s v˘bûhem pro 6-8 slepic,
d-1495, ‰-755, v-1040 cm. Cena dle dohody,
nov˘ v orig. balení. Tel.: 602 884 457. 
➨ Prodám podsklepenou zahradní chatku
v Letovicích, pÛdorys 12 m2. Klidné slunné
místo, pozemek v nájmu 235 Kã za rok. Cena
15 000 Kã. Tel.: 737 144 112.
➨ Prodám mal˘ plynov˘ prÛtokov˘ ohfiívaã 
zn. MORA 5504, cena 1 000 Kã, foto za‰lu,
BCE, tel.: 702 808 449. 
➨ Prodám zahradu 700 m2 v Letovicích 
v PotÛãkách. Cena dle odhadní ceny. K prodeji
ihned. Tel.: 607 726 117. 
➨ Prodám strunovou elektrickou sekaãku 
OLEO-MAC (600 W). Cena dohodou, tel.: 728
502 170. 
➨ Prodám ‰rotovník na obilí s podstavcem
tovární v˘roby + náhradní kameny. Málo pouÏí-
van˘. Cena 4 500 Kã, tel.: 605 112 277. 
➨ Prodám garáÏová vrata plechová 
dvoukfiídlá ‰ 240 cm x v 190 cm. Cena 1 200
Kã, tel.: 776 793 287. 
➨ Prodám traverzu I 22 cm, délka 4,5 m. 
Traverzu U 22 cm, délka 4 m. Cena 220 Kã/m.
Tel.: 776 793 287. 
➨ Prodám plynov˘ sporák 200 Kã, 
sporák na pevná paliva 1 000 Kã, elektrickou
troubu 300 Kã a odstfiedivku Romo 100 Kã. Tel.
606 119 940. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu dlouhodobû garáÏ v Blansku 
na Zborovcích ve Sloupeãníku. Volná ihned.
Tel.: 607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci chatu v Jedovnicích 
u rybníka. V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 

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.
➨ Nalehavû schaníme dlouhodobû pronájem
star‰ího a men‰ího RD v Boskovicích do 7-8
tis./mûsíc vã. inkasa. Bez kauce, nabízíme 
údrÏbu vnitfiku i venku. Tel.: 604 834 339. 

HLEDÁM

➨ 60ti let˘ pracující dÛchodce, rozveden˘, 
hledá Ïenu stejného osudu. Dûti nevadí, z BK
a okolí. Tel.: 733 282 027. 
➨ 39ti let˘ muÏ hledá 32-38letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím moto ãeskoslovenské v˘roby:
Stadion,  Jawetta, Pafiez, Pion˘r, Jawa CZ atd,
v pÛvodním nálezovém stavu: koroze, nekom-
pletní, popfiípadû pouze díly k tûmto motocyk-
lÛm. Dûkuji za nabídku. Tel.: 722 491 746. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm, i k rekonstrukci. 
Tel.: 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu. 
Zahrada podmínkou. Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím byt v Boskovicích nebo ve Svitávce.
I v pÛvodním stavu. Tel.: 721 195 819.
➨ Koupím men‰í rodinn˘ domek se zahradou
v Boskovicích, nebo v okolí Boskovic. Tel.: 704
206 073. 
➨ 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

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

604 150 378

- 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

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Oldovo jehnûãí rizoto

Jaro a hlavnû velikonoce jsou obdobím konzumace jehnû-
ãího a kÛzleãího masa. Tradiãnû se konzumuje peãená 
k˘ta se ‰penátem, peãené hrudí na másle s nádivkou ne-
bo kÛzle smaÏené na fiízek. Jehnûãí vafiíme i doma, kaÏd˘
rok zpravidla kupujeme jedno celé jehnû. Po spotfiebová-
ní kvalitnûj‰ích ãástí zÛstávají je‰tû Ïebra, kosti z pátefie
se zbytky masa a pár ofiezÛ. Z tûchto ãástí dûlám rizoto.

Ingredience:

Postup:
Maso oãistíme, osolíme, opepfiíme, naãesnekujeme. RozloÏíme na plech, podli-
jeme a upeãeme dozlatova s nov˘m kofiením a bobkov˘m listem, prosypané na
kosteãky nakrájenou kofienovou zeleninou. Zatím si uvafiíme r˘Ïi. Maso vyjme-
me z v˘peku, oãistíme od povázek a loje, svalovinu nakrájíme na drobnûj‰í
kousky. V hrnci si rozpálíme malé mnoÏství másla, osmaÏíme na nûm nadrob-
no nakrájenou cibulku a na kousky nakrájená su‰ená rajãata. Pfiidáme mletou
ãervenou papriku, tro‰ku rajského protlaku, zarestujeme, rozfiedíme v˘pekem s
kofienovou zeleninou, provafiíme, pfiimícháváme maso, r˘Ïi, hrá‰ek, dochutíme.
Podáváme na nahfiátém talífii, posypané strouhan˘m s˘rem s kyselou okurkou.

Jehnûãí maso na kosti (krk, Ïebra, hfibet, ofiezy a ménû hodnotné ãásti), kofienová
zelenina, cibule, ãesnek, sÛl, mletá sladká paprika, pepfi, nové kofiení, bobkov˘ list,
rajsk˘ protlak, máslo, r˘Ïe, su‰ená rajãata, sterilovan˘ hrá‰ek, s˘r na postrouhá-
ní (parmazánového typu). Uvádím zámûrnû bez gramáÏí, protoÏe mnoÏství se mu-
sí odhadnout podle mnoÏství masa.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Dne 2. dubna 2017 uplynul jeden rok od úmrtí

Arnošta Hlaváčika z Blanska.
Dny, týdny, měsíce plynou, 

ale nikdy nezahojí tu ránu bolestivou.
Děkujeme všem, kdo ho znali za tichou vzpomínku.

Manželka Jana, děti Vítek a Míša.

VZPOMÍNKA
Dne 21. dubna 2017 uplyne 10 let od úmrtí 

Ing. Zdeňka Juřeka z Boskovic.

Všem, kteří si v tento den na něj vzpomenou, děkujeme.
Manželka, dcera Dagmar, 

vnuk Patrik a syn Zdeněk s rodinou. 

Chcete b˘t vidût?
Inzerujte

s Listy regionÛ

Volejte 606 931 795
a domluvte si s námi schÛzku.

OMLUVA
Redakce ListÛ regionÛ se omlouvá jak sv˘m ãtenáfiÛm, tak paní Marii Ondfiíkové

z Boskovic, v bfieznovém ãísle jsme omylem uvedli 

u blahopfiání ke 101. narozeninám jméno Marie Ondfiíãková.
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ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ - AKCE

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

Tel.: 606 664 463

Nela Tihelková.

Nelo, v listopadu to bylo Va‰e první
vítûzství na MâR?

Ne, uÏ v roce 2010 jsem jako dorosten-
ka získala na Mistrovství âeské republiky
první zlatou medaili. Pro mladou holku to
byl velk˘ úspûch; mûla jsem radost, ale
je‰tû vût‰í mûl mÛj táta. Pfied tím, v kate-
gorii mlad‰ích a star‰ích Ïáãek, jsem vy-
bojovala na Pfieboru republiky stfiíbrnou
medaili. Tûch medailí bylo ostatnû je‰tû
víc na rÛzn˘ch soutûÏích, jako Brno cup
open a dal‰ích. Po roce 2012 jsem pfieru-
‰ila závodní ãinnost zhruba na ãtyfii roky,
bylo to z rodinn˘ch dÛvodÛ; ke konci ro-
ku 2011 zemfiel táta, coÏ pro mû byla 
obrovská ztráta. V roce 2012 jsem se 
zúãastnila je‰tû MâR juniorek, kde jsem
byla druhá, dále soutûÏe v Belgii (3.mís-
to), ale po prázdninách jsem závodûní do-
ãasnû zanechala. DÛvodem bylo také to,
Ïe jsem se v té dobû chtûla vûnovat víc
‰kole, zvlá‰È v dobû pfied maturitou.

Studujete i nyní, je to tak?
Ano. Maturitu jsem dûlala na

Obchodní akademii v Blansku. Poté
jsem studovala Finanãní fiízení podniku
na Vy‰‰í odborné ‰kole v Boskovicích.
V souãasnosti studuji na Mendelovû
univerzitû v Brnû obor Systémové inÏe-
n˘rství a informatika.

Po ãtyfileté pfiestávce jste zabodova-
la hned zlatou medailí, nebylo to tro-
‰ku pfiekvapení?

únavná cesta. SoutûÏ se protahovala
kvÛli natáãení âeské televize; byla
jsem dost nervózní, ale kdyÏ jsem vy-
hrála první dva zápasy, tak jsem si
fiekla, Ïe uÏ mi chybí kousek. Chtûla
jsem tu zlatou vyhrát a „poslat tak
vzkaz do nebe”, aby na mû mohl táta
b˘t nadále hrd˘.

Jak jste se dostala k judu? 
V roce 2001 na podzim mû rodiãe 

jako sedmiletou pfiihlásili spolu s m˘m
kamarádem do plaveckého oddílu a do
juda. U plavání jsem dlouho nevydrÏela,
zato judo dûlám dosud. V pfiípravce jsme
se nauãili nûjaké základní chvaty a tech-
niku a pak následoval kaÏdoroãní
Vánoãní turnaj, ve kterém se soutûÏí
v rámci Blanska a dal‰ích oddílÛ z okolí.
Motivací pro mû bylo, Ïe jsem hned v za-
ãátku, na tomto turnaji, získala nûjaké 
umístûní. Postupem ãasu si mû a dal‰ích
nûkolika dûtí v‰iml trenér Robin Musil,
vûnoval se nám a vytáhl nás také na sou-
tûÏe v zahraniãí. Je‰tû jako malá holka
jsem bojovala na tatami v Nûmecku,
Rakousku, Slovensku, Itálii a Belgii; 
takov˘ záÏitek by urãitû potû‰il kaÏdé
dítû.

Stále jsem ãlenkou blanenského 
oddílu, i kdyÏ jsem mûla moÏnost pfie-
stoupit do vût‰ích klubÛ. Po skonãení
základní ‰koly jsem dostala nabídku
pfiejít do Olomouce, do tamního oddílu
juda, a také v Olomouci studovat na

sportovním gymnáziu. Nechtûlo se mi
tehdy odcházet z domova, takÏe jsem
zÛstala.

Kromû vlastní závodní ãinnosti se
vûnujete také trenérské práci. Kdo jsou
Va‰í svûfienci?

Trenérství jsem se zaãala vûnovat od
sv˘ch 17 let, to uÏ jsem mohla vyuÏít
pfiedchozí závodní zku‰enosti. Trénuji
zaãáteãníky – kategorie mláìat a ml.
ÏákÛ, dûti od cca 5 do 12 let. Máme ma-
lou skupinu na Klepaãovû, kde jsem
vedla tréninky 1 rok.

KdyÏ srovnáte vlastní zaãátky
s dne‰ními dûtmi, jsou patrné nûjaké
rozdíly?

Urãitû ano, pfiedev‰ím fyzická kondi-
ce je dnes urãitû hor‰í, pro hodnû dûtí je
problém udûlat tfieba kotoul. Také se
musíme snaÏit trénink fie‰it hravou for-
mou, abychom dûti zaujali a motivova-
li. Loni v fiíjnu jsem se svou sparring
partnerkou Elenou Rodovou zúãastnila
semináfie s japonsk˘m trenérem Genem
Yonanagou. Seznámily jsme se nejen
s rÛzn˘mi metodami nácviku jednotli-
v˘ch chvatÛ, které jsou vyuÏívány
v Japonsku, ale také se zpÛsobem v˘u-
ky, kter˘ je od na‰eho odli‰n˘. 

Nelo, dûkuji Vám za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Nely Tihelkové

Ocenûní Nejlep‰í sportovec okresu Blansko za rok 2016 získala také ãlenka oddílu juda BeF Home Blansko tfiia-
dvacetiletá Nela Tihelková, DiS. V listopadu na Mistrovství âR v Jablonci nad Nisou vybojovala titul Mistrynû âR
ve váhové kategorii do 78 kg. Sleãny Tihelkové jsem se zeptal:

Ta pfiestávka se t˘kala jen soutûÏí,
jinak jsem se v Blansku dál vûnovala
trenérské ãinnosti a v fiíjnu 2016 jsem
se zaãala vûnovat Brazilskému Jiu-
Jitsu. Pfied Jabloncem jsem se uÏ také
zúãastnila nûkolika men‰ích soutûÏí.
V Jablonci to ale pfiekvapení stejnû
bylo. Jeli jsme tam s kamarádem 
autem na otoãku, a i kdyÏ jsme se stfií-
dali za volantem, tak to byla hodnû 

Judistka Nela Tihelková z Blanska
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BùHAJÍ CELÉ BOSKOVICE!

V hudebním bloku vystoupí kape-
ly SeÀorita, Karlovy hraãky a hlavní
koncert obstará brnûnská rocková le-
genda Synkopy 61.

Police âeské republiky pfiipravila na
Boskovické bûhy workshop „Policistou
na zkou‰ku”, v rámci kterého se pobûÏí
také bûh na jeden kilometr. 

BûÏeckou ãást zahájí Dûtské bûhy
v 9.45, ve 12.30 odstartuje Lidov˘
bûh s AUTOCONTEM, ve 13.20
Zámeck˘ bûh na 2,5 kilometru a po
hymnû Boskovick˘ch bûhÛ odstartuje
v 15.20 hlavní Bûh za sedmizub˘m
hfiebenem na 12,5 kilometru. V rámci
tohoto bûhu pobûÏí i úãastníci ·tafe-
tového bûhu a T˘mového bûhu.

Pokud se nûkomu nebude chtít bû-
Ïet, mÛÏe se zúãastnit projektu
„Turisté jdou s námi”. Standardnû
budou pro turisty pfiipraveny k proji-
tí tratû Boskovick˘ch bûhÛ. Jako bo-
nusy budou pfiipraveny dvû trasy –
na Ïidovsk˘ hfibitov, kde je zrekon-
struovaná márnice a Lenka Janíková
zde bude pfiipravena podat v˘klad
o historii ÎidÛ v Boskovicích. Druhá
trasa zavede zájemce ke Tfiem ryb-
níãkÛm na pozemcích rodiny
Mensdorff-Pouilly, která je generál-
ním partnerem Boskovick˘ch bûhÛ.

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil na pondûlí 1. kvûtna jiÏ 8. Boskovické bûhy – sportovní a kulturní akci pro
kaÏdého pod zá‰titou starostky mûsta Hany Nedomové. Na Masarykovû námûstí v Boskovicích se bude nejen
bûhat, ale na hlavní pódium je na cel˘ den pfiipraven zajímav˘ program. Od devíti do devatenácti hodin se
pfiedstaví Cykloklub Svitávka – kolová, Aikido Boskovice, projekt Dûti sportují s námi. 

Odmûnou v‰em úãastníkÛm bude 
opût unikátní Absolventská vizitka
Boskovické bûhy 2017, která se dá
získat jen jednou v roce na jediném
místû – 1. kvûtna v Boskovicích.

Spolek „Sportuj s námi” pfiipravil
pro v‰echny úãastníky jeho bûhÛ
Vûrnostní program. Ten spoãívá
v tom, Ïe bûÏec po absolvování re-
gistrovaného bûhu obdrÏí body, které

budou mít penûÏní hodnotu a za nû si
bude moÏné v on-line obchodû na-
koupit libovolné zboÏí. Kromû
Boskovick˘ch bûhÛ pofiádá „Sportuj
s námi” také PÛlmaraton Moravsk˘m
krasem a Sport Life Run. 

Partner Boskovick˘ch bûhÛ, spo-
leãnost TOPNET Services, pfiipravila
z Boskovick˘ch bûhÛ on-line pfienos
v HD kvalitû a pro zájemce bude také

k dispozici FOTOPOINT. Na tomto
místû se mÛÏe kaÏd˘ vyfotit v atmo-
sféfie bûhÛ a fotografie budou vefiejnû
pfiístupné v‰em na internetové adrese,
která bude zvefiejnûna, stejnû jako ad-
resy pfiímého pfienosu.

Pro zamilované bude v dolní ãásti
námûstí k dispozici Strom lásky k tra-
diãnímu prvomájovému políbení.

Kompletní informace k 8. Bosko-
vick˘m bûhÛm vãetnû programu
a registrace najdete na www.bosko-
vickebehy.com. Zajímavosti, aktua-
lity, pokyny pro bûÏce a soutûÏe na-
jdete ne Facebookovém profilu
/BoskovickeBehy.

Pfiijìte tedy v‰ichni v pondûlí 1. kvût-
na na Masarykovo námûstí do Boskovic.
Pfiijìte bûhat, fandit a bavit se.

Jaroslav Parma
Sportuj s námi, z.s.

Foto: Monika ·indelková

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

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

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA
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V rámci Svûtového dne vody, kter˘ pfiipadá na 22. bfiezen, pozvala Vodárenská akciová spoleãnost, a.s. divize
Boskovice, v pátek 24. bfiezna své partnery z fiad starostÛ na‰eho regionu a dal‰í odborné vefiejnosti na tradiãní set-
kání. Úãast byla rekordní, pozvání pfiijalo na sedm desítek hostÛ. 

Sraz úãastníkÛ byl pod vodojemem
v obci Klepaãov. Zde v‰echny pfiítom-
né pfiivítal fieditel VAS, a.s. divize
Boskovice Ing. Petr Fiala. Mimo jiné
podotkl, Ïe vodojem na Klepaãovû je
nov˘, pfiedán do provozu byl nedávno,
15. záfií loÀského roku. Investorem by-
lo mûsto Blansko za pfiispûní dotace
z Ministerstva zemûdûlství âR.
Vodojem pfii‰el na 14 milionÛ korun
a pro obãany Klepaãova je urãitû vel-
k˘m pfiínosem, protoÏe v minulosti se
vyskytovaly problémy se zásobováním
Klepaãova pitnou vodou kvÛli ‰patné-
mu tlaku. Následovala prohlídka celé-
ho vodojemu, kter˘ má ãtyfii nádrÏe,
kaÏdou o objemu 50 m3. 

Setkání pokraãovalo na Statku
Samsara, kde zúãastnûné ãekalo pût za-
jímav˘ch prezentací. Úvodní prezenta-
ci o hospodafiení VAS, a.s. se ujal Ing.
Fiala, následovala zajímavá prezentace
pfiedsedy pfiedstavenstva VAS, a.s. Ing.

Jindfiicha Krále na téma Zmûny v legis-
lativû za VAS, a.s. V̆ robnû technick˘
námûstek divize Boskovice  Ing. Pavel
Mikulá‰ek informoval o novém projek-
tu Pitná voda Jedovnicko, kter˘ zname-
ná propojení dvou skupinov˘ch 
vodovodÛ, blanenského a jedovnické-
ho. Dal‰í zajímavé informace se t˘kaly
hygienického zabezpeãení pitné vody.
Pfiítomní mohli ochutnat tfii vzorky pit-
né vody, jeden bez pfiídavku chlóru,
druh˘ s mal˘m mnoÏstvím chlóru a tfie-
tí s mnoÏstvím chlóru maximálním dle
platné legislativy. Srovnání bylo oprav-
du zajímavé. Tisková mluvãí Mgr. Iva
·ebková informovala o úspûchu VAS,
a.s., kdy byly dne 22. listopadu 2016 ve
·panûlském sále PraÏského hradu za
pfiítomnosti prezidenta âeské republiky
Milo‰e Zemana, pfiedsedy Senátu PâR

Milana ·tûcha, pfiedsedy Poslanecké
snûmovny PâR Jana Hamáãka, premi-
éra Bohuslava Sobotky a dal‰ích 
v˘znamn˘ch osobností ocenûny nejlep-
‰í firmy a organizace v programech
Národní ceny kvality âR a Národní ce-
ny âR za spoleãenskou odpovûdnost
a udrÏiteln˘ rozvoj. Vítûzství a Národní
cenu âeské republiky za spoleãenskou
odpovûdnost a udrÏiteln˘ rozvoj získa-
la v kategorii podnikatelsk˘ sektor v le-
to‰ním roce VAS, a.s. Její zástupci cenu
pfievzali z rukou ministra prÛmyslu
a obchodu Jana Mládka a námûstka mi-
nistra pro Ïivotní prostfiedí Jana KfiíÏe. 

KaÏdoroãnû se na „Dni vody s VAS,
a.s. divize Boskovice” v‰ichni pfiítom-
ní dozví bezesporu nové a zajímavé 
informace. Letos tomu nebylo jinak.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Svûtov˘ den vody na Klepaãovû

Ing. Petr Fiala pfii prezentaci.

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

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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