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Stfiíbrn˘ poklad z Moravského
krasu je jiÏ vystaven

Ve ãtvrtek 13. dubna 2017 byl v Domû pfiírody v Moravském krasu pfiedstaven unikátní historick˘ nález z 2. poloviny
13. století. Stfiíbrn˘ poklad z Moravského krasu.  

Na jafie roku 2016 pfii soukro-
mém geologickém prÛzkumu
zaujala místního obãana skupin-
ka kamenÛ.  Pfii bliÏ‰ím ohledání
v asi dvaceticentimetrové hloub-
ce nalezl seskupení mincí.
Neváhal a nález ohlásil Správû
CHKO Moravsk˘ kras a po 
domluvû zde byl proveden zá-
chrann˘ archeologick˘ v˘zkum –
dohledání zbyl˘ch mincí pomocí
detektoru kovÛ. Celkem bylo na
území cca 5 x 10 metrÛ objeveno
67 mincí. Poklad byl nalezen na
v˘bûÏku kopce, za velk˘m kame-
nem poblíÏ pfiírodního kamenné-
ho útvaru v prudkém svahu na 
zalesnûném terénu. Je pfiedpo-
klad, Ïe mince si zde nûkdo 
odloÏil v organickém váãku
s tím, Ïe si je pozdûji vyzvedne.
Z neznám˘ch pfiíãin si v‰ak váãek
uÏ nikdy nevyzvedl. Poklad ne-
byl zakopán, postupem doby se
organick˘ váãek rozpadl a mince
z kopce pfii de‰tích odplavovala
voda. Jak bylo zmínûno, poklad
byl nalezen v hloubce pouh˘ch
20 centimetrÛ. 

Vût‰í ãást mincí (urãení pro-

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Stfiíbrn˘ poklad z Moravského krasu.

vedla Dagmar Grossmannová
z Moravského zemského muzea)
patfií k jednostrann˘m morav-
sk˘m stfiedním brakteátÛm, men‰í
ãást jsou ãeské raÏby stfiedních
brakteátÛ a zahraniãní zastupují
v men‰ím poãtu  vídeÀské feniky.
Jedná se o mince ãesk˘ch panov-

níkÛ Pfiemysla Otakara II.
( 1 2 4 7 - 1 2 5 3 - 1 2 7 8 )
a Václava II. (1278-1305),
brakteáty byly raÏené v âe-
chách a nûkteré na Moravû,
feniky ve Vídni. Obû mûny
(brakteáty i feniky) byly ve
své dobû platidlem. Nález
pokladu není velk˘, ale má
velkou historickou hodno-
tu. 

V Domû pfiírody Morav-
ského krasu bude poklad
k vidûní do konce roku
2017 a od 1. ledna 2018 bu-
de umístûn ve sbírkách
Blanenského muzea. 
Více informací na
www.dumprirody.cz/mo-
ravsky-kras/akce
Text a foto: Renata Kuncová Polická

Tel.: 
723 60 60 98

více str. 12

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 ãervna 2017.
Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz nebo volejte 606 931 795.

Hledáme nad‰eného a zodpovûdného distributora,

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
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14:30 hodin). âasová nároãnost vy‰et-
fiení je cca 30 – 60 minut a k vy‰etfiení
je nutn˘ doprovod. S sebou je potfieba
donést doporuãení od dûtského lékafie,
ev. zprávy z pfiedchozích neurologic-
k˘ch vy‰etfiení.

V dubnu 2017 zahájila v blanenské
nemocnici provoz ambulance dûtské
neurologie. Tato odborná ambulance
nabízí vy‰etfiení v oboru dûtské neu-
rologie, a to v plném rozsahu. SluÏby
jsou urãené dûtem od narození do 18
let vûku. Rozsah vy‰etfiení zahrnuje
vy‰etfiení jak neurologické, tak i vy-
‰etfiení elektroencefalografické a evo-
kované potenciály zrakové i sluchové.
V Nemocnici Blansko je samozfiejmû

zaji‰tûna návaznost dal‰ích vy‰etfiení,
a to oãní vy‰etfiení, ORL, rentgenové
vy‰etfiení vãetnû CT mozku a logope-
dické vy‰etfiení. Ambulance dûtské
neurologie je umístûna ve 4. patfie lÛÏ-
kové ãásti nemocnice.

Indikací pro vyhledání ambulance
dûtské neurologie je fiada, mezi nejãas-
tûj‰í dÛvody pro vy‰etfiení patfií: záchva-
tová onemocnûní v dûtském vûku 
(epileptické záchvaty, kolapsové stavy,

febrilní kfieãe, psychosomatická onemoc-
nûní), bolesti hlavy, poruchy spánku, 
poruchy psychomotorického v˘voje (po-
ruchy fieãi, mentální retardace, autismus),
poruchy pohybového aparátu a jiné.

Ambulance – kontakty: MUDr.
Michal Ryzí, Ph.D., ordinaãní hodiny:
stfieda 8:30 – 12:30 hodin, 13:00 –
14:30 hodin. Objednávky: 601 157 448
(objednání moÏné telefonicky dennû od
pondûlí do pátku, a to od 13:00 do

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

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

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

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

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

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

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

• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Zaujala Vás nûkterá z nabízen˘ch profesí? 
Nav‰tivte nás nebo za‰lete svÛj Ïivotopis na hana.strnadova@eden-eu.com

StaÀte se souãástí zku‰eného t˘mu ve stabilní a dynamicky
se rozvíjející mezinárodní spoleãnosti se sídlem v Adamovû.
Spoleãnost Eden Europe hledá kandidáty na tyto profese:

PoÏadujeme:

Eden hledá posily

Obsluha CNC vysekávacího lisu na strojích zn. Trumpf

Obsluha CNC ohraÀovacího lisu na strojích zn. Trumpf

Sváfieã (metoda CO2 nebo TIG)

Praxe v oboru vítána, pfiíp. zauãíme Aktivní pfiístup k práci

Práce v tfiísmûnném provozu Zodpovûdnost

PoÏadujeme:
Platn˘ sváfieãsk˘ prÛkaz Aktivní pfiístup k práci

Operátor v˘robní a lakovací linky

Jistotu práce ve stabilní spoleãnosti

MoÏnost dal‰ího profesního rozvoje

Firemní stravování

Odpovídající finanãní ohodnocení

Motivaãní odmûny za v˘kon

Dal‰í zamûstnanecké benefity

Nabízíme:

PoÏadujeme: Práce v tfiísmûnném provozu Aktivní pfiístup k práci

Práce v tfiísmûnném provozu Zodpovûdnost

Nová ambulance dûtské 
neurologie v Nemocnici Blansko
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Ocenûní „zpûváci”.

JEDOVNICKÁ KU≈KA
Dne 12. 4. 2017 bylo v kinosále

v Jedovnicích Ïivo. Konala se zde
tradiãní pûvecká soutûÏ Jedovnická
KuÀka. Hlavním pofiadatelem byla
Z· Jedovnice ve spolupráci se ZU·
Jedovnice, která zajistila technickou
stránku akce. SoutûÏe se zúãastnili
nejlep‰í zpûváci, zpûvaãky ale i dua
ãi tria zpûvákÛ ‰esti ‰kol sdruÏen˘ch
v Regionálním sdruÏení Cirsium: Z·
Jedovnice, Z· Kfitiny, Z· a M·
Lipovec, Z· Sloup, Z· Podomí a Z·
Ostrov u Macochy. Do poroty, která
hodnotila v‰echny v˘kony, zasedli
zástupci z kaÏdé ‰koly.  

Úãastníci se utkali v kategoriích
sólového zpûvu nebo ve zpûvu 
vícehlasém. KaÏdá kategorie zahr-
novala tfii podkategorie. V první
kategorii byli Ïáci 1. - 3. tfiídy.
V druhé kategorii soutûÏili Ïáci 4. -
6. tfiídy a ve tfietí kategorii zpívali
Ïáci 7. - 9. tfiídy. 

V̆ kony v‰ech zpívajících úãastní-
kÛ byly doprovázeny klavírem, 

kytarou nebo hudbou z CD. V̆ bûr
písní byl velmi pestr˘. Diváci mohli
sly‰et jak písnû lidové, tak moderní,
ale i ty pohádkové.  

V leto‰ním roce byla konkurence
opravdu obrovská. V‰echny v˘kony
ÏákÛ byly nûãím zajímavé aÏ v˘ji-
meãné. BohuÏel ne kaÏd˘ mÛÏe stát
na vítûzném stupínku, a tak si v‰ich-
ni soutûÏící odnesli upomínkové 
diplomy. Vûcn˘mi cenami byla oce-
nûna vÏdy první tfii místa v kaÏdé 
kategorii.  

Podûkování patfií nejen v‰em zpû-
vákÛm, ale i jejich uãitelÛm, ktefií je
vedli, pfiipravovali, doprovázeli a
povzbuzovali. Dûkujeme také porot-
cÛm, ktefií nemûli jednoduch˘ úkol,
ale nakonec spravedlivû rozhodli.
Nesmíme opomenout ani pofiadatele
ze ZU· a ·kolní klub Z· Jedovnice,
ktefií velmi zodpovûdnû a preciznû
celou akci pfiipravili.  

Text: Mgr. Regina Rusová
Foto: archiv ‰koly

ZLAT¯ VLAK V BLANENSKÉ
KNIHOVNù

Sly‰eli jste uÏ o opancéfiovaném vla-
ku, kter˘ nacisté naloÏili zlatem a cen-
nostmi a vypravili jej z Polského
Walbfiichu? Tento vlak na 62. kilometru
smûrem do tehdej‰ího âeskoslovenska
uhnul na boãní kolej, která jej navedla
do umûle vykopaného tunelu – krytu,
koleje byly následnû rozebrány, tunel
zasypán, vlak schován... Nebo ne? Bylo
to snad celé úplnû, ale úplnû jinak? Na
toto téma probûhla 18. dubna v Kulturce
Mûstské knihovny v Blansku zajímavá
pfiedná‰ka pana Milana Zachy Kuãery.

Text: Iveta Pernicová, 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: Ladislav Král

Kdy? 24. 6. 2017
V kolik? 9:00 do 14:00 cena 990 Kã
Kde? Galerie mûsta Blanska, 

Dvorská 2 - (1.patro dvefie ã. 211)

V dne‰ní dobû jsme ãím dál
více vystavováni nejen
stresov˘m situacím, ale
i tlaku okolí a nûkdy je vel-
mi tûÏké, se s tím v‰ím vy-
rovnat.  Jedním ze zpÛsobÛ
relaxace je právû kresba. 
Právû ta kresba, která
je‰tû nedávno patfiila pou-
ze k dûtem, je nyní povaÏována za souãást osobního rozvoje
a pokud z ní umíte správnû ãíst, najednou se Vám nabízí více
fie‰ení k dan˘m problémÛm a více pfiíleÏitostí, které jste dfiíve
nevidûli. NezáleÏí tedy na tom, jak to nakreslíte, ale co nakres-
líte.  Pojìte tedy spoleãnû se mnou nahlédnout do svého nitra
a odhalte to, co Vás trápí, nebo po ãem touÏíte. Rozbor obráz-
ku Vás mÛÏe pfiekvapit. 

Kurz vede lektorka Mgr. Monika Valou‰ková  
monika-valo@seznam.cz, tel.: 721 554 006

Pozvání na kurz 
intuitivní kresby
do Galerie mûsta Blanska

více zpráv na
www.listyregionu.cz
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Co by mûl tedy správnû ãlovûk dû-
lat, kdyÏ se nûkdo z blízk˘ch stává zá-
visl˘m na jeho pomoci? Pokud moÏno
by mûli b˘t peãující i pfiíjemce pomoci
na tuto situaci alespoÀ „rámcovû” pfii-
praveni.  Není na místû „strkat hlavu
do písku” a tváfiit se, Ïe na‰í rodinû se
to nestane. Je dobré vûdût názory zú-
ãastnûn˘ch stran a mít v kruhu rodiny
pfiedstavu o ãasov˘ch, finanãních a dal-
‰ích zdrojích jejích jednotliv˘ch ãlenÛ,
a také o pfiání pfiíjemce (potenciálního
pfiíjemce) péãe. Spousta pfiekáÏek a si-
tuací je pfiedvídatelná, opakují se ve
vût‰inû rodin, a mÛÏeme s nimi poãítat
pfiedem nebo reagovat podle pfiiprave-
ného scénáfie hned pfii jejich vzniku.
T˘ká se to sociálnû-právní problemati-
ky (oprávnûn˘ch nárokÛ peãujícího
a pfiíjemce péãe), uspofiádání bytu, po-
fiizování kompenzaãních pomÛcek, dÛ-
leÏit˘ch informací a praktick˘ch rad.

Nedílnou a v praxi zanedbávanou sou-
ãástí pomoci by se mûla stát psychická
podpora peãujících.

Vût‰ina z nás má zku‰enosti s péãí
o svoje dûti. Ve srovnání s péãí o do-
spûlé ãleny rodiny je to v‰ak velk˘ 
rozdíl. Netroufla bych si soudit co je ná-
roãnûj‰í, to bude záviset pfiípad od 
pfiípadu. Ale péãe je v mnoha ohledech
odli‰ná. Tfieba si pfiedstavte fyzickou zá-
tûÏ pfii koupání a v˘mûnû plen mezi cca
sedmikilov˘m dítûtem a dospûl˘m ãlo-
vûkem. Rozdíl je tfieba desetinásobn˘.
MÛÏete namítnout, Ïe dospûl˘ ãlovûk
spolupracuje, ale na druhou stranu 
mohou b˘t pro nûj jak˘koliv pohyb ãi
manipulace velmi bolestivé aÏ nemoÏné.

Co se t˘ãe psychické zátûÏe, tu nel-
ze vyjádfiit v pfiesn˘ch fyzikálních veli-
ãinách. B˘vá skrytá, potlaãovaná a o to
více devastující v‰echny pfiíslu‰níky
rodiny. Matka zÛstává pofiád matkou,
i kdyÏ je upoutaná na lÛÏko, dcera bu-
de pofiád dcerou, i kdyÏ uÏ dávno vy-
chovala svoje dûti. Tyhle role jsou nám
pfiisouzeny jednou pro vÏdy.

Znám rodinu, kdy se dcera v dobré
vífie snaÏila fiídit heslem „ty ses o mû
dobfie starala, kdyÏ jsem já byla dítû,
tak já se teì stejnû dobfie budu starat

o tebe”. Samo o sobû to má logiku.
PotíÏ je v tom, Ïe dcera to dûlala zpÛ-
sobem, jako by se z maminky opût 
stalo malé dítû. O star‰ího ãlovûka je
tfieba peãovat, ne ho pfievychovávat, to
se nepodafií. Rodiãovská autorita není
na místû, pfiíkazy nefungují, dochází
k otevfien˘m ãi skryt˘m konfliktÛm
a k trápení v‰ech zúãastnûn˘ch. Není
nic hor‰ího neÏ „páchat dobro”, o které
pfiíjemce na‰í péãe nestojí.

A jak z toho ven? Spousta peãujících
se vydává ze v‰ech fyzick˘ch a psy-
chick˘ch sil bez toho, aby mûla moÏ-
nost získat informace o tom, jak si péãi
o rodinného pfiíslu‰níka (obvykle seni-
ora) pfiijatelnû nastavit a zorganizovat.
KdyÏ do rodiny pfiichází ãlovíãek, ne-
bo v rodinû malé dítû je, je dnes bûÏné
nav‰tûvovat nejrÛznûj‰í pfiedporodní
kurzy, pfiípravy péãe o dítû, matefiská
centra, atd.  Ale kdyÏ z rodiny ãlovíãek
odchází a jeho ãas se krátí, najednou
jsme zaskoãeni a bezradní.

A právû toto bychom chtûli zmûnit.
Je tfieba peãujícím dát najevo, Ïe dûlají
práci dÛleÏitou nejen pro své blízké, ale
pro celou spoleãnost. Rádi bychom jim
usnadnili péãi tím, Ïe jim pomÛÏeme
pfiipravit se a obstát se ctí v roli peãují-

cích bez toho, aby to mûlo devastující
vliv na nû samotné a na jejich blízké.
Práce peãujících má obrovskou hodno-
tu, která není mûfiitelná pouze penûzi.
Nyní se podafiilo získat podporu stát-
ních institucí i Evropské unie a koneãnû
peãujícím ulehãit jejich práci. Teì jde
„jen” o to, aby oni dokázali pfiijít za ná-
mi a poÏádat o pomoc a podporu.

V prÛbûhu leto‰ního roku mÛÏete
zaznamenat u lékafiÛ, na úfiadech i jin-
de informaãní letáky Generace Care,
z.ú. Je zde nabízena pomoc peãujícím,
aÈ uÏ formou sociálnû-právního pora-
denství, vzdûlávání, nebo „klubu ne-
formálních peãovatelÛ”.  

Ráda bych vyuÏila této pfiíleÏitosti
a pozvala v‰echny zájemce o proble-
matiku peãujících na na‰e semináfie
a besedy, které se budou konat v prÛ-
bûhu roku 2017. 

Projekt je pod zá‰titou peãovatel-
ské sluÏby - Generace Care z.ú. 

Více informací na www.generaceca-
re.eu - v sekci rezervace na semináfie
hebo na tel: 734 400 233 Mgr. Magda
AmbroÏová, DiS. - koordinátorka
projektu a 773 750 537  p. Patáková
- vedoucí projektu.

B˘t peãujícím není snadné - Generace
- podpora peãujících rodin

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

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

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

Tel.: 606 664 463

Jaké to je stát se peãujícím? Rozhodnû ne snadné. Témûfi kaÏd˘, kdo se stará v do-
mácím prostfiedí o nûkoho blízkého vám to potvrdí. Mnohdy je to, pfiedev‰ím na
psychiku, znaãnû vyãerpávající a spoleãensky i finanãnû velmi nedocenûná práce.
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Boskovice a okolí

KO·T VÍN SE VYDA¤IL

VAJÍâKO ZA ·EST TISÍC

Ten, kdo zavítal v sobotu 22. dubna
2017 v podveãer do kulturáku v Knínicích,
urãitû nelitoval. Pfii pfiíleÏitosti knínické
pouti zde probûhl uÏ jubilejní 10. roãník
Ko‰tu vín.

K degustaci bylo celkem neuvûfiitel-
n˘ch 114 vzorkÛ, z toho 69 bíl˘ch vín, 35
ãerven˘ch a 10 rÛÏov˘ch vín. Tfii vzorky
byly prodejné, takÏe kdo chtûl, mohl si za-
koupit domÛ v˘bornou lahvinku. Na mís-
tû kaÏd˘ obdrÏel degustaãní skleniãku
s logem akce na památku a seznam vzor-
kÛ vãetnû odrÛdy, pûstitele a roãníku.
Samozfiejmû pofiadatelé se postarali i o nû-
co na zub, nálada byla v˘borná, k tanci
a poslechu hrála vynikající profesionální
hudební kapela Réva. Mix rÛzn˘ch ÏánrÛ
urãitû pfii‰el k chuti kaÏdému posluchaãi
v sále. Pro opravdové milovníky vinného
moku probûhla i fiízená degustace vybra-
n˘ch vzorkÛ vín s v˘kladem sklepmistra
a rautov˘m obãerstvením pro skloubení
chuti vína s vhodn˘m pokrmem. 

Co dodat? V‰ichni byli evidentnû
spokojení, dobfie naladûní a nikomu se
v pozdních noãních hodinách nechtûlo
odcházet…  

Velk˘ dík patfií pofiadatelÛm a to
Knínice 1078 o. s., protoÏe tak, jako
v‰echno, tedy i pfiipravit takto povede-
nou akci dá práci. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

V BOSKOVICK¯CH SKLEPECH 
ZNùLA SLAM POETRY

V jednu chvíli vtrhla za mikrofon
barmanka Nikol Halamásková.
„Mohli byste vracet sklo na bar?”
zeptala se, „my pak nemáme do ãe-
ho nalévat”. Právû to je slam poet-
ry, potfieba nûco sdûlit. Vûdût co,
nebo to ze sebe vytáhnout publikem
a adrenalinem. Zkusit to mÛÏete
tfieba i vy. 

VÛbec první tzv. exhibici slam
poetry v Boskovicích 7. dubna 
uspofiádal mladoboleslavan Václav
·indeláfi, slamersky Anatol
Svahilec, kter˘ ji také moderoval,
spolu s místní gymnazistkou, která
si pro potfieby slamu fiíká Kamila
Kamila. Ta zvítûzila s textem o tom,
jak ji neodolatelnû pfiitahují básníci.
Publikum k básníkÛm také nebylo
chladné, akci si pochvalovalo.
„Líbilo se mi, Ïe od kaÏdého slame-
ra zaznûlo nûco, co jsem znal nebo
nûkdy zaÏil. Tady to bylo pûknû po-
hromadû. To jsem je‰tû nezaÏil.
Taky se mi líbilo, Ïe tam nebyla
propast mezi vystupujícími a divá-
ky jako tfieba na koncertech.
V‰ichni byli pohromadû,” zhodnotil
své dojmy gymnazista Jirka âer-
mák.

Kromû recitace nauãeného textu

je moÏné i vafiit z vody aÏ na místû.
Tuto cestu zvolil autor ãlánku.
Vlastní bezradnost je moÏné ka-
muflovat komunikací s publikem,
které by dle definice Ïánru mûlo dû-
lat víc, neÏ jen sedût v komfortní
zónû a dívat se, zapojit se. Z ne-
smûlého hledi‰tû se po kaÏdém ãís-
le jen vynofiily cedule od jedniãky
po desítku. Aktivní bylo spí‰ nepfií-
mo smíchem a úsmûvy. 

Na druhém místû páteãního veãe-
ra se umístil Honza Dibitanzl s im-
provizací o tom, Ïe zrovna pfiijel
s pfiítelkyní slamerkou Adeladlou
z Mnichova. Ta se tam letadlem
vrátila ze studijního pobytu
v Madridu. Vyprávûla o tom, jaké to
je, zase mluvit ãesky. To je dal‰í 
aspekt slamu, dát do nûj nûco sou-
ãasného, nejlépe pfiímo pfiítomného.
Na téma instantních vztahÛ v pfiíli‰
komunikativní dobû zruãnû zar˘-
moval lokální Romis Dvoris. Na
dal‰í boskovick˘ poetry slam (pfii
naz˘vání konkrétní akce se slova
v názvu Ïánru pfiesm˘knou) se ne-
jen místní diváci mohou tû‰it uÏ
v létû v rámci místního fenomenál-
ního festivalu. 

Text: Adam El Chaar
Foto: Miroslav Hrnãífi.

Vítûzná slamerka Kamila Kamila v akci.

·Èastn˘ vítûz draÏby.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ na
Obofie pofiádal 15. 4. 2017 svÛj jiÏ
dvanáct˘ Velikonoãní veãírek.
Jeho úãel byl stejn˘, jako b˘vá
u v‰ech podobn˘ch akcí, to je vy-
dûlat peníze na svoji existenci.
SborÛm dobrovoln˘ch hasiãÛ totiÏ
Ïádná legislativa nezaji‰Èuje fi-
nanãní prostfiedky na ãinnost. 

Pfiesto je tento spoleãensk˘
podnik nûãím zcela v˘jimeãn˘.
Souãástí veãírku je uÏ po nûkolik
roãníkÛ vefiejná draÏba p‰trosího
vajíãka a s ní spojená finanãní
sbírka. Zámûrem oborsk˘ch hasi-
ãÛ je takto získan˘mi penûzi po-
moci v nouzi konkrétním osobám
nebo dobroãinné organizaci. 

Vajíãko vûnovala do draÏby P‰trosí
farma v Doubravici. Zájem o nû byl tak
velk˘, Ïe vítûz draÏby je získal aÏ za ce-
nu 6 000 Kã! K tomu hosté veãírku i je-
ho pofiadatelé pfiispûli penûzi do sbírky.
Celkem v‰ichni zúãastnûní shromáÏdili
kulatou ãástku 15 000 Kã. Tu pofiadatelé
vûnovali celou Stacionáfii Emanuel
v Doubravici nad Svitavou.

Lidé, buì jednotlivci, nebo rÛzná
sdruÏení, ktefií dávají pfiednost dobroãin-

nosti pfied v˘dûlkem pro vlastní potfiebu,
zaslouÏí jistû spoleãenské uznání.
Doufejme, Ïe dobrá povûst veãírku a
jeho pofiadatelÛ pfiiláká pfií‰tû je‰tû víc
hostÛ, ktefií se budou nejen dobfie bavit,
ale i projeví svÛj soucit s potfiebn˘mi.

PS: A doufejme také, Ïe cena zde 
zaplacená za jedno p‰trosí vajíãko 
nezv˘‰í bûÏné prodejní ceny tûchto va-
jíãek na trhu.

Text: JiH
Foto: Jaroslava Dobiá‰ová

O vzorky vín byl zájem.
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Sportujme, spolupracujme a vzdûlávejme se

VÍKEND S NETRADIâNÍMI SPORTY

Triangl, z.s. ve spolupráci s Gymnáziem
Rájec-Jestfiebí a mûstem Rájec-Jestfiebí 
vás zvou na sportovnû spoleãenskou akci 

Do turnajÛ se mÛÏete pfiihlásit e-mailem na adrese: kancelar@gymnaziumrajec.cz
Informace mÛÏete získat i na: www.gymnaziumrajec.cz jsou mediálním 

parnerem akce

KIN-BALL
Sobota 27. 5. 2017, 13:30-18:00
Tréninkové hfii‰tû FK MKZ Rájec-Jestfiebí
13:30-14:00 ukázka, registrace
14:30-18:00 turnaj

WOODBALL
Sobota 27. 5. 2017, 14:00-18:00
Tréninkové hfii‰tû FK MKZ Rájec-Jestfiebí
14:00-14:30 ukázka, registrace
14:30-18:00 turnaj

KUBB a BOCCE
Nedûle 28. 5. 2017, 13:30-18:00
Hfii‰tû ve dvofie Gymnázia Rájec-Jestfiebí
13:30-14:00 ukázka, registrace
14:00-18:00 turnaj

SLACKLINNE 
Nedûle 28. 5. 2017, 13:30-18:00
Hfii‰tû ve dvofie Gymnázia Rájec-Jestfiebí
13:30-18:00 ukázka

MÖLKKY
Nedûle 28. 5. 2017, 14:00-18:00
Hfii‰tû ve dvofie Gymnázia Rájec-Jestfiebí
14:00-14:30 ukázka, registrace
14:30-18:00 turnaj

S sebou:
Sportovní obleãení, elán a dobrou náladu.
Sportovní vybavení na turnaje vám rádi zdarma
zapÛjãíme. V prÛbûhu víkendu se budete moci
seznámit i s tûmito sporty: indiaca, pétanque,
speedminton.
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¤editel ZU· Letovice Petr Kfiivinka.
Foto: ph 

65. v˘roãí zaloÏení Základní umûlecké ‰koly
v Letovicích a 45 let Velkého dechového orchestru
Hudební ‰kola vznikla v Le-

tovicích v roce 1952; v˘uka 
zaãínala v nevyhovujících pro-
storách, s vypÛjãen˘m nábytkem
i hudebními nástroji. Pozdûji, to
uÏ se jmenovala Lidová ‰kola 
umûní, získala vlastní budovu na
letovickém námûstí, která po 
rekonstrukci v roce 1989 slouÏí
jako sídlo Základní umûlecké
‰koly dodnes.

V roce 1972 zaloÏil tehdej‰í zástup-
ce fieditele L·U Petr Halamka
MládeÏnick˘ dechov˘ orchestr, pÛvod-
nû dvanáctiãlenn˘, kter˘ je dnes 
znám˘ jako Velk˘ dechov˘ orchestr.
V souãasnosti je fieditelem ZU· a také
dirigentem VDO Petr Kfiivinka, které-
ho jsem se zeptal:

Pane fiediteli, kolik ÏákÛ nav‰tûvuje
ZU· a které obory nabízíte?

Vzhledem k tomu, Ïe máme poboãky
také v Kun‰tátû a v Ole‰nici, jsme nej-
vût‰í ‰kola tohoto typu na okrese
Blansko; máme v souãasnosti 820 ÏákÛ,
o které peãuje 38 uãitelÛ. Nabízíme v˘-
uku v hudebním oboru a dále v oborech
literárnû – dramatickém, v˘tvarném
a taneãním.

Jak jsem zmínil, vítáme kaÏdé dítû; 
domnívám se, Ïe v˘chova k vnímání 
estetick˘ch hodnot by mûla patfiit k zá-
kladÛm dobrého vzdûlání. Skuteãnost je,
Ïe tato ãást v˘chovy je na mnoh˘ch 
základních ‰kolách spí‰e okrajovou zále-
Ïitostí. Jedná se také o pozitivní rozvoj
spoleãenského cítûní a chování; na vût‰i-
nû ZU· je patrná velmi pfiátelská a uvol-
nûná atmosféra i ve vztahu uãitel – Ïák,
coÏ motivuje dûti k celkovû vstfiícnému
jednání. Na na‰í ‰kole preferuji dÛraz na
kolektivní v˘uku. Jistû, napfied se Ïák
musí nauãit základÛm jak zvládnout hru
na hudební nástroj, ale pak je dÛleÏité,
aby svÛj kum‰t uplatÀoval v kolektivu,
v kapele. Na ‰kole máme smyãcov˘ sou-
bor, dvû dechové hudby, 5 skupin, které
hrají moderní hudbu vãetnû jazzové
a rockové a 38 rÛzn˘ch komorních se-
skupení. PovaÏuji za dÛleÏité, aby dítû
nehrálo na nûjak˘ nástroj doma v kuchy-
ni, ale v nûjakém souboru, kde se nauãí
hrát v kolektivu. V˘sledkem je, Ïe kdy-
koliv a kdekoliv na svûtû se mÛÏe 
pfiidat k nûjaké hudební skupinû a bude
umût hrát s ostatními. Podobnû je to
i v ostatních oborech; máme taneãní
a divadelní soubory. 

Tento koncept je zfiejmû úspû‰n˘,
napovídají tomu mnohá ocenûní, která
získáváte.

Samozfiejmû se úãastníme nejrÛz-
nûj‰ích soutûÏí pofiádan˘ch pro ZU·,
ve kter˘ch jsme získali mnoho v˘-
znamn˘ch ocenûní. Kromû tûchto 
v˘sledkÛ porovnáváme schopnosti
na‰ich souborÛ také v zahraniãí.

Pravidelnû jezdíme k na‰im partnerÛm
ze ‰koly Panstwowe Szkoly Muzyczne
v polském Chelmnu, na chorvatsk˘
ostrov Hvar do oblíbeného letoviska
Stari Grad, odkud zase k nám zveme
soubor Hrvatská gradská glazba, na
Slovensko do Velk˘ch Vozokan, do
nûmeckého Kirchlintelnu, dobré styky
máme i v Budape‰ti v obvodu
KŒbánya. Tyto a mnohé dal‰í náv‰tûvy
jsou realizovány formou v˘mûnn˘ch
pobytÛ, takÏe také letoviãtí obãané
mají moÏnost nav‰tívit spoleãná 
vystoupení s na‰imi hosty. Dále tfieba
jezdíme na festivaly pofiádané ve ‰pa-
nûlském mûsteãku Malgrad di Mar.
Vlastnû není mnoho zemí v Evropû,
kam na‰e ‰kola nejela ukázat, co v‰e
Ïáci z Letovic umí. Tyto kontakty
s mlad˘mi umûlci mnoha jin˘ch zemí
povaÏuji za velmi dÛleÏité, umoÏÀují
získat na‰im ÏákÛm mnoho zku‰eností
a nadhled, navíc velmi úãinnû propagu-
jí ná‰ region v zahraniãí. 

MÛÏete pozvat ãtenáfie ListÛ regionÛ
na nejbliÏ‰í akci, kterou bude ‰kola
v Letovicích pofiádat?

Urãitû bude velmi atraktivní Ústfiední
kolo národní soutûÏe dechov˘ch orchest-
rÛ ZU·, které se bude konat v pátek
a v sobotu 26. a 27. kvûtna. Vystoupí zde
1 200 hudebníkÛ ve 30 orchestrech. Kdo
bûhem tohoto víkendu pfiijde do kultur-
ního domu, nebo na zámek, kde budou
vystupovat poãetnûj‰í tûlesa, urãitû 
nebude zklamán. 

Pokraãování textu na stranû 13

SvÛj obor si tedy najde kaÏdé talen-
tované dítû...

Já tvrdím, Ïe kaÏdé dítû má pro nû-
jak˘ druh umûní talent, jen je tfieba 
tyto vlohy vãas odhalit. Na‰e ‰kola je
od sv˘ch zaãátkÛ nositelkou estetic-
k˘ch hodnot, které u mlad˘ch lidí 
rozvíjíme. Mezi absolventy patfií fiada
vynikajících muzikantÛ, zpûvákÛ
a v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Mnozí z nich
nyní uãí nejen na na‰í ‰kole, ale také
na stfiedních a vysok˘ch ‰kolách, na-
pfiíklad na brnûnské JAMU.

Velk˘ dechov˘ orchestr. Foto: archiv ‰koly

Program zaãíná od 13 hodin

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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Po del‰í dobû se opût oz˘vám s nepra-
videln˘m pfiíspûvkem co je nového ve
florballovém klubu Atlas Blansko. Dne
29. 4. tohoto roku se konal turnaj mlad-
‰ích ÏákÛ v Brnû pfii TJ Sokol Brno na
Kounicovû ulici. Blanen‰tí borci mûli za
protivníky kluby Gullivers Brno A,
Hattrick Brno, Inteligence Bulldog Brno
G a team Gullivers Brno G. Ná‰ team
nastoupil v sestavû Opletal Jan, Stloukal
Matûj, BartÛnûk Ondfiej, Polách Vojtûch,
Marek Luká‰, Kovafiík Adam, Neãas
Jan, Navrátil Vojtûch, Navrátil Ondfiej,
Jurásek Luká‰, Franc Joná‰, Kobylka

Jan a Jefiábek Richard. V samotném tur-
naji se na‰im mlad‰ím ÏákÛm dafiilo. Na
zaãátku oddíl utrpûl poráÏku s klubem
Gullivers A, ale po dvou remízách rozdr-
til klub Gullivers B, coÏ se jim letos je‰tû
nepodafiilo. GólÛ a asistencí bylo opravdu
moc. JelikoÏ florball je kolektivní sport,
tak nezb˘vá, neÏ pochválit cel˘ oddíl za
velmi pûkné rozlouãení se sezónou. Trenér
teamu pan Pivoda odcházel tak jako kluci
s velmi dobr˘m pocitem. Nezb˘vá neÏ
v‰em popfiát hodnû úspûchÛ v dal‰í sezonû.

Text: PaNa
Foto: Ladislav Marek

Atlas ukonãil sezónu

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* novû prodej balkonov˘ch rostlin

* kvetoucí rhododendrony

* 28. 5. - Dûtsk˘ den

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Reality Pohoda
ul. 17. listopadu 13, BOSKOVICE
tel.: 733 713 239, 607 901 588
NOVÉ BYDLENÍ, TO JE POHODA!www.rkpohoda.cz

RD  3+kk a 2+1 ve Îìárné
se zahrádkou o CP 483 m2. EPNB "G".
Cena 1 190 000 Kã k jedn. + provize RK

Tel.: 733 713 239

Dfiev. chata se zahradou a altánkem 
o CP 396 m2 ve V. Opatovicích.

IS: voda, elektrika. Cena 399 000 Kã
+ provize RK. Tel.: 733 713 239
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Pane Tich˘, jaké byly zaãátky? Jak
vznikla pekárna, které má dnes renomé
spolehlivosti a je známá kvalitou sv˘ch
produktÛ?

V dubnu 1997 jsme zaloÏili spoleãnost
a následnû odkoupili od zemûdûlského
druÏstva základní vybavení pro produkci
pekafisk˘ch v˘robkÛ. Jednalo se v‰ak
o technologicky zastaralé zafiízení, takÏe
jsme hned pfií‰tí rok investovali dal‰í znaã-
né prostfiedky do nové pece s plynov˘m
vytápûním.

PÛvodnû jsme zaãínali v pronajat˘ch
prostorách nákupního stfiediska, které
jsme pozdûji odkoupili a stavebnû upravi-
li pro potfieby na‰eho provozu. Vybavení
jsme v prÛbûhu let dále modernizovali,
takÏe dnes se mÛÏeme pochlubit ‰piãko-
vou termoolejovou technologií peãení od
firmy Kornfeil a také dal‰ím moderním
zafiízením na v˘robu a balení peãiva, které
jsme dfiív jezdili obdivovat na veletrhy.
Díky tomu mÛÏeme ná‰ sortiment roz‰ifio-
vat podle poÏadavkÛ trhu o prakticky 
jakékoliv pekárenské v˘robky a hlavnû
garantovat jejich vysokou kvalitu.

Rozvoz na‰ich v˘robkÛ zaji‰Èujeme
vlastní flotilou vozÛ, kterou jsme také po-
stupnû roz‰ifiovali a modernizovali; nyní
máme 9 vozÛ urãen˘ch pro rozvoz peãiva.
V souãasnosti pracuje v na‰í spoleãnosti
50 zamûstnancÛ.

Bûhem dvou desetiletí pÛsobnosti
DOPESu na trhu jste získali celou fiadu 
diplomÛ a ocenûní kvality v˘robkÛ; pfiede-
v‰ím vá‰ fiemesln˘ chléb je vysoce hodno-
cen nejen zákazníky, ale i odborníky v
porotách soutûÏí pekárensk˘ch produktÛ.
Jedná se v‰ak o komoditu, jejíÏ cenov˘
rÛst je vnímán velmi citlivû; není pro-
blém zachovat kvalitu a konkurence-
schopné ceny souãasnû?

UdrÏet rozumné ceny je nutnost, ov‰em
tlak trhu pÛsobí na zachování cen na tak
nízké úrovni, Ïe to pfii zdraÏovaní vstupÛ
(pokud nechceme pouÏívat ménû kvalitní
suroviny), moÏné není.

S kolegou Sychrou jsme firmu zakláda-
li a stále ji vedeme s jasnou pfiedstavou, Ïe
budeme produkovat kvalitnûj‰í peãivo,
neÏ je bûÏné u konkurence. DodrÏování

poctiv˘ch receptur a pouÏívání pouze kva-
litních surovin je základní pfiedpoklad,
kter˘ od zaãátku prosazujeme a chceme
tak i pokraãovat. Oba dva máme kofieny
v zemûdûlství a to je moÏná dÛvod, proã
dokáÏeme stfiízlivû a reálnû hodnotit situ-
aci ve firmû a navíc, moÏná i tro‰ku pali-
ãatû, trvat na hodnotách, které zastáváme.
Máme pfiímou odpovûdnost za chod a
v˘sledky firmy, za dobrou povûst, které
na‰e produkty získaly a pfiedev‰ím za na-
‰e zamûstnance. 

Je tfieba vûdût, Ïe práce v pekárnû je 
nároãná, konaná po nocích, o sobotách,
nedûlích a svátcích. Na‰e pracovníky mu-
síme dobfie zaplatit, neboÈ jen kvalitní 
zamûstnanec mÛÏe odvést kvalitní práci. 

To v‰e jsou dÛvody, proã radûji snese-
me v˘ãitky, Ïe na‰e peãivo je drahé, Ïe
jsme zv˘‰ili ceny, neÏ pfiistoupit na 
v˘robu z ménû kvalitních surovin, na ‰i-
zení technologick˘ch postupÛ, ãi na 
nedostateãné mzdové hodnocení práce
zamûstnancÛ.

Ostatnû mnoho zákazníkÛ uÏ také mûní
své postoje a za kvalitní peãivo jsou 
ochotni pfiiplatit. Zaãínají ãastûji nakupo-
vat zboÏí od skuteãn˘ch pekafiÛ, místo 
toho, aby u‰etfiili pár korun za rozmrazené
a dopékané peãivo, které nikdy nemÛÏe
nahradit ãerstvé zboÏí.

Co tvofií vá‰ sortiment kromû vyhlá‰e-
ného Bene‰ovského fiemeslného chleba
a bílého peãiva?

Chléb a rohlíky tvofií základ kaÏdé 
pekafiské produkce, kterou doplÀujeme
o pomûrnû bohatou nabídku jemného peãi-
va a sladk˘ch v˘robkÛ – koláãe, záviny,
vánoãky, rÛzné druhy koblih a mnoho 
dal‰ích pochoutek. Nelze opomíjet ani
souãasné trendy zdravé v˘Ïivy; na pulty
dodáváme vícezrnné cereální peãivo a dal-
‰í speciální produkty. Rád bych ale zdÛ-
raznil, Ïe stále povaÏujeme kvalitní chléb
za stûÏejní ãást na‰í nabídky, pfiesto, Ïe je-
ho cena je niÏ‰í, neÏ by odpovídalo jeho
kvalitû i v˘Ïivn˘m hodnotám. 

Kde je moÏné va‰e produkty koupit? 
Peãivo dodáváme do ‰iroké oblasti, kte-

rá zahrnuje území ‰esti okresÛ. Dodáváme

do sítû obchodÛ Jednota COOP Boskovice
a do mnoha dal‰ích, jejichÏ poãet se nyní
pohybuje kolem 260 obchodních jednotek.
Máme také vlastní prodejny; zde
v Bene‰ovû, v Boskovicích poblíÏ ulice 17.
listopadu a v Prostûjovû na Plumlovské 
ulici. Na‰e peãivo vozíme také do ‰kol, do-
movÛ pro seniory a dal‰ích podobn˘ch 
zafiízení.

Jak hodnotíte zavedení elektronické 
evidence trÏeb? Setkali jste se s úbytkem
odbûratelÛ z fiad mal˘ch obchodníkÛ?

Nûkteré men‰í obchody na vesnicích
skuteãnû skonãily ãinnost, ale asi se ne-
dá jednoznaãnû fiíct, Ïe dÛvodem bylo
zavedení EET. Spí‰ se jedná o celkov˘
úbytek málo rentabilních provozoven,
kter˘ je patrn˘ jiÏ del‰í dobu.

Nám zavedení EET nezpÛsobilo vût‰í
problémy, tato investice do pfiíslu‰ného
zafiízení a softwaru má své v˘hody i pro
vnitropodnikovou kontrolu produkce
a skladového hospodáfiství. 

Musím fiíct, Ïe v zásadû nelze nic
namítat proti snahám státu o pfiísnûj‰í
kontrolu odvodu daní. Problém je
v tom, Ïe dlouhodobû sledujeme, Ïe
vy‰‰í v˘bûr daní neprovází zlep‰ení
sluÏeb, které poskytuje státní správa
obãanÛm a uÏ vÛbec ne podnikatelÛm.
Ano, aÈ stát díky lep‰í kontrole vybere
víc penûz, ale mûlo by se to projevit
v lep‰í infrastruktufie a v‰ude tam, kde
stát zaji‰Èuje servis pro své obãany.
BohuÏel, to se dlouhodobû nedûje, pfie-
sto, Ïe EET není zdaleka první snahou
o zv˘‰ení pfiíjmÛ státu. 

Mohl bych uvést pfiípad opravy vo-
zovky zde v Bene‰ovû, ale myslím, Ïe
podobné zku‰enosti s neúmûrn˘m pro-
dluÏováním vefiejn˘ch staveb má kaÏd˘
ve svém okolí. 

Co se t˘ká sluÏeb pro podnikatele,
pak bych se pfiipojil k názoru, kter˘ je
sly‰et ze v‰ech stran – nepotfiebujeme
Ïádnou zvlá‰tní pomoc, staãilo by, aby
nám státní úfiedníci neházeli klacky pod
nohy. Tedy v˘raznû zredukovat stále se
víc roz‰ifiující byrokracii a pfiedev‰ím
koneãnû vytvofiit legislativu, která bude
jednoznaãná, srozumitelná a platná tr-
vale, bez neustál˘ch zmûn, doplÀkÛ
a odporujících si v˘kladÛ.

S tûmito problémy máte za dvacet let
úspû‰ného vedení firmy urãitû hodnû 
zku‰eností. Pfiitom vím, Ïe spoleãnost 
DOPES sama vydatnû pomáhá; podporu-
jete fiadu sportovních a spoleãensk˘ch
akcí, va‰e logo je ãasto vidût mezi uvá-
dûn˘mi sponzory.

Zisk, kter˘ tvofiíme, pouÏíváme pfie-
dev‰ím na obnovu technologick˘ch zafií-
zení a na péãi o vlastní zamûstnance.
PovaÏujeme v‰ak za samozfiejmé ãást
prostfiedkÛ vûnovat tûm, ktefií pomoc 
potfiebují, pfiedev‰ím dûtem a mládeÏi na
sportovní ãinnost a také lidem v sociál-
ních zafiízeních. 

MÛÏete uvést pfiíklady?
Podporujeme sportovní a spoleãenské

aktivity spolkÛ v Bene‰ovû a okolí.
Pfiispíváme napfiíklad Domovu pro senio-
ry, ãi sociálnímu pracovi‰ti Betany
v Boskovicích. Sponzorujeme jednotlivé
sportovní akce; napfiíklad pro prvomájové
Boskovické bûhy jsme uskuteãnili mimo-
fiádnou pracovní smûnu, abychom i ve 
sváteãní den mohli závodníkÛm zajistit
ãerstvé peãivo. PfiípadÛ, kdy jsme se roz-
hodli pfiispût potfiebn˘m, by bylo skuteãnû
mnoho.

Plánujete oslavu 20. v˘roãí firmy?
Je jiÏ tradicí, Ïe pro na‰e zamûstnance

pofiádáme takzvan˘ letní den, tedy poseze-
ní s dobr˘m jídlem, pitím a zábavou.
V‰ichni se potfiebujeme obãas zastavit a
uvolnit se...

Letos je tato akce, která bude souãasnû
oslavou kulatého v˘roãí, naplánovaná na
sobotu 10. ãervna. 

Rád bych pfii této pfiíleÏitosti i zde po-
dûkoval v‰em zamûstnancÛm na‰í spoleã-
nosti, protoÏe bez nich a jejich kvalitní
práce bychom nikdy nic nedokázali.
Souãasnû také patfií dík jejich i na‰im ro-
dinám, neboÈ práce v pekárnû je ãasovû
nároãná a vyÏaduje také porozumûní
a podporu v rodinû.

Pane Tich˘, dûkuji za rozhovor a pfieji
Vám i spoleãnosti DOPES hodnû dal‰ích
úspû‰n˘ch let.

Petr Hanáãek

Pekárna DOPES dodává jiÏ 20 let
kvalitní peãivo zákazníkÛm

Moderní technologie se uplatÀuje také pfii smaÏení koblih.

Bene‰ovsk˘ fiemesln˘ chléb. Foto: archiv DOPESu.

Spoleãnost DOPES, s.r.o., byla zaloÏena v Bene‰ovû u Boskovic v roce 1997. U jejího zrodu stáli souãasní jednatelé
spoleãnosti pánové Antonín Sychra a Antonín Tich˘, kterého jsem se zeptal:

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)



10 Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 4       kvûten 2017 www.listyregionu.cz

Studenti rájeckého gymnázia v akci.

A tak v rámci této akce, která zaãala
v hodinách biologie a chemie teoretic-
kou prÛpravou v problematice nakládá-
ní s odpady a jejich vlivu na Ïivotní pro-
stfiedí, jsme se v úter˘ 11. 4. 2017 vyda-
li se studenty primy a tercie procházkou
z Doubravice nad Svitavou do Hole‰ína
s cílem posbírat podél cesty v‰e, co do
pfiírody nepatfií. A toho, co jsme na‰li,
skuteãnû nebylo málo. Zhruba desítku
velk˘ch pytlÛ jsme naplnili plastov˘mi
lahvemi, obaly v‰eho druhu, sklenice-
mi, plechovkami nebo autodíly.
Dokonce i televizi jsme na‰li. Nad tím
mnoÏstvím nepofiádku zÛstával rozum
stát a nejedna peprná poznámka na ad-
resu nûkter˘ch lidí, pÛvodcÛ toho v‰eho
nefiádu, uklouzla z úst i tûch umírnûnûj-
‰ích studentÛ. A není se ãemu divit.
Rozumn˘ ãlovûk nedokáÏe pochopit,
jak v dne‰ní dobû s fungujícím svozem
komunálního odpadu, kontejnery
a sbûrn˘mi stfiedisky na kaÏdém kroku
mÛÏe nûkomu stát za to jezdit vysypá-

vat své odpadky do lesa, kfioví podél
cest nebo údolí potokÛ. 

Doufejme, Ïe takov˘ch lidí bude
v budoucnu ub˘vat a naopak Ïe bude
více tûch, ktefií si váÏí krásy prostfiedí,
v nûmÏ Ïijí, a pro udrÏení jeho ãistoty

jsou ochotni vlastníma rukama nûco 
udûlat tak, jako na‰i primáni a terciáni.
Dûkuji v‰em studentÛm, ktefií se sbûru
aktivnû zúãastnili. Podûkování patfií
i kolegyni Silvû âervenkové nejen za 
úãast, ale i za odbornou biologicko-che-

mickou pfiípravu, a zastupitelstvu mûsta
Rájec-Jestfiebí za technickou podporu. 

Text: Barbora Honzátková, 
uãitelka francouz‰tiny a angliãtiny,

Gymnázium Rájec-Jestfiebí
Foto: archiv ‰koly

Jarní úklid
V návaznosti na celorepublikovou dobrovolnickou akci „Ukliìme svût, ukliìme âesko” a v souvislosti s blíÏícím se Dnem ze-

mû se i studenti rájeckého gymnázia zapojili do jarní oãisty na‰eho okolí. Na‰e úklidová akce byla jednou z fiady aktivit zamû-
fien˘ch na poznávání a ochranu prostfiedí, v nûmÏ Ïijeme. Tyto environmentální aktivity souvisejí s mezinárodním projektem
spolupráce ‰kol Erasmus + „Let’s Walk and Learn – Education via Tourist Paths in Europe”, kter˘ na na‰í ‰kole bûÏí jiÏ druh˘m
rokem a do nûhoÏ je kromû nás zapojena je‰tû odborná ‰kola z francouzského Les Fins a gymnázium ze slovenského Tvrdo‰ína.
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Pfiebal knihy.

Hledáte práci?
Podmínka – maturita a chuÈ si vydûlat 

PÛjãujeme 5 000 – 50 000 Kã

Volejte 606 038 925 

V únoru 1948 dopsal Josef Pilnáãek, moravsk˘ 
historik a genealog, rodák z âerné Hory, knihu
Dvûstûpadesát let blanensk˘ch Ïelezáren. Na stránkách
této knihy nás autor vede historií jednoho z nejstar‰ích
kovoprÛmyslov˘ch závodÛ. Na základû archivních pra-
menÛ popisuje zaloÏení blanenského hamru hrabûtem
Gellhornem v roce 1698 aÏ po vznik národního podniku
âKD Blansko v roce 1945. Pozornému ãtenáfii ukazuje,
jak tento prÛmysl vznikl, jak se vyvíjel, jak Ïilo a praco-
valo jeho osazenstvo, i jak byla práce v tom, ãi onom ob-
dobí hodnocena. âetné rozpoãty, pfiehledy a tabulky jsou
zajímav˘mi doklady v˘roby i provozu. ¤ada vyobraze-
ní, fotografií a reprodukcí Altov˘ch obrazÛ hutí oÏivuje
a zpestfiuje nejen technické vypravování. V knize se set-
káváme s v˘znamn˘mi jmény, která jsou spojována
s rozvojem Ïelezáren, ale také Blanska:  Gellhornové,
Salmové, Jindfiich Wankel, chemik Václav Mader, che-
mik, vynálezce, metalurg, v˘znamn˘ geolog a minera-
log, speleolog a svérázn˘ filozof Karel z Reichenbachu,
fieditel Ïelezáren Karel Teubner, fieditel Ïelezáren Eduard
Steckl a celou plejádou prost˘ch hamerníkÛ, hutníkÛ,
slevaãÛ, kováfiÛ, zámeãníkÛ aj.
V závûru knihy je napsáno:

„ÚpûchÛ bylo dosaÏeno nejen prací, ale i velk˘mi odbor-
n˘mi schopnostmi, které se nedají získati jen krátkodob˘m
‰kolením, n˘brÏ se dûdí generacemi, s jednotlivcem vyrÛ-
stají, ãili jak se lidovû fiíká, pfiechází do krve”.

Kniha nákladem dva tisíce kusÛ vy‰la v roce 1948.
Vydala ji âeskomoravská-Kolben-Danûk, národní pod-
nik, Blansko. Vyti‰tûna byla Obchodnickou tiskárnou
v Blansku. Vyti‰tûna byla pouze v prvním vydání a dnes
je k dostání v knihovnách a antikvariátech.

Pfií‰tû: Památník obecn˘ch ‰kol
v Blansku: 1897-1947 - 50 let 

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

Foto: archiv autora

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
Dvûstûpadesát let blanensk˘ch Ïelezáren: 1698 - 1948

Titulní list starého ceníku 
s vyobrazením v‰ech závodÛ kníÏete Salma v Blansku. 
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➨ Prodám málo jeté pánské kolo. 
PÛvodní cena 5 000 Kã, nyní 1 500 Kã. Tel.:
606 767 938.
➨ Prodám fasádní barvu – Ïlutozelená 
– silikon telur. V˘r. 10/16. Zbytek z rekonstruk-
ce, 45 kg - staãí na RD. Sleva, tel.: 608 867 194.
➨ Prodám ledniãku s mrazniãkou ARDO  
230 l, obsah mrazáku 50 l. Cena 1 800 Kã, pfii
rychlém jednání sleva na 1 500 Kã. Tel.: 721
319 572. 
➨ Prodám oh˘baãku na Ïelezo,
stojanovou vrtaãku, starou sváfieãku - funkãní,
kotouãovou pilu stolovou, cena dohodou, tel.:
723 560 615.
➨ Prodám ponorné ãerpadlo 
zn. Elpumps VP 300, málo pouÏívané (koupû r.
2013). Zn. Levnû, tel.: 737 606 233 – Blansko. 
➨ Prodám pfiepravky na ovoce a zeleninu, 
rÛzné velikosti. Zavafiovací hrnec a sklenice. I
jednotlivû, v‰e velmi levnû. Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám profesionálnû vyãinûné
(z Brtnice) ovãí a jehnûãí koÏe‰iny rÛzn˘ch ba-
rev, cena dohodou. Tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám koãár Tako Jumper trojkombinace
po 2 dûtech s doplÀky-kabela, plá‰tûnky.
Otoãná pfiední kola. Cena 1 000 Kã, tel.: 602
941 857.
➨ Prodám sportovní pánské hodinky 
Montre blue style. Úplnû nové, cena jen 199
Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám ‰atní skfiíÀ (2,5) s nástavci. 
Vrchní a spodní ãást police, prostfi. ramínka, 
d 2,48m, ‰ 0,61m, v 2,20m. Foto za‰lu, cena: 
1 800 Kã,  barva buk. Tel.: 723 964 897, 607
838 386. 
➨ Prodám tfiídílnou ob˘vací stûnu, 
2 skfiíÀky prosklené, moÏnost rÛznû sestavit,
barva buk, foto za‰lu. Cena 1 400 Kã. Tel.: 723
964 897, 607 838 386. 
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska  
- elektfiina, obecní voda, parkování, zahrada je
oplocená 380 m2,  krásné západy slunce. Cena
699 000 Kã, tel.: 721 833 167. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
s krásn˘m v˘hledem v Jedovnicích u rybníka.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ Pronajmu byt 2+1 pfiedûláno na 3+1 
o podlahové plo‰e 68 m2 v Rájci-Jestfiebí, vol-
n˘ od 1. 6. 2017. Byt se nachází ve 4.patfie bez
v˘tahu a bez balkónu. Mûsíãní nájem 10 000 Kã
vãetnû inkasa a vybavení bytu. Pozn. koufiení
v bytû zakázáno. Tel.: 724 547 171. 

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 pfiíleÏitostné opravy?  Tel.: 602 283 832.

HLEDÁM

➨ 37/180 ‰tíhl˘ pohodáfi by se rád seznámil 
s dívkou – Ïenou 35-48 let, ‰tíhlou, sympatic-
kou, fajn, hodnou. Tel.: 774 849 922. 
➨ 39-ti let˘ muÏ hledá 32-38-letou 
hodnou, ‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘
vztah. Tel.: 605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Hledáme ke koupi RD k trvalému bydlení. 
I v men‰í obci. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím chatu – chalupu, do 1,5 mil. 
Tel.: 720 519 375.
➨ ManÏelé hledají ke koupi byt 
v Boskovicích, Letovicích nebo ve Svitávce.
Nabídnûte prosím. Tel.: 774 193 566. 
➨ 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 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. Tel.: 722 491 746. 
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru
se seãením. Koupím i po‰kozené nebo nekom-
pletní. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT,
TK atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Tel.: 731 487 850.

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

Kapfií hranolky

Jarní mûsíce vytáhnou k fiekám a rybníkÛm tisíce rybáfiÛ.
Mnoho z nich si pfiiná‰í od vody domÛ nûjak˘ ten úlovek,
nejãastûji kapra, lína, cejna, plotici, karasa…vyrábím
z nich neskuteãnou dobrotu k pivu a vínu. TakÏe rybáfii
„Petru zdar”.

Ingredience:

Postup:
Filet z kapra si nakrájíme na hranolky 0,5 cm silné o délce  5-6 cm. VloÏíme do
mísy, zastfiíkneme citronem, osolíme, (mÛÏeme pfiidat jemnû ãesneku), nechá-
me 20 minut odleÏet, promícháme a znovu necháme odleÏet.
Do mikrotenového sáãku si dáme 4 polévkové lÏíce hladké mouky (1 lÏíci mÛ-
Ïeme nahradit ‰krobovou mouãkou), do které zamícháme 1 polévkovou lÏíci
sladké papriky (mÛÏeme dát i ‰petku pálivé) a kávovou lÏiãku mletého kmínu.
Sáãek nafoukneme, uzavfieme a protfiepeme. Na pánvi si rozpálíme olej, alespoÀ
1 cm vrstvu.
Do sáãku vloÏíme na papírov˘ch ubrouscích osu‰ené hranolky, znovu nafouk-
neme a protfiepeme. Obsah vysypeme na cedník, prohodíme, abychom se 
zbavili pfiebyteãné mouky. Vkládáme do rozpáleného oleje, fritujeme do zlatova.
Hotové necháme odkapat na papírovém ubrousku nebo cedníku, budou kfiupa-
vé. Podáváme je‰tû teplé s domácí tatarskou omáãkou k vínu nebo pivu.

Kapr filet 600 – 800 g s kÛÏí, mÛÏe b˘t i jin˘ druh ryby. Olej na smaÏení, ci-
tron, sÛl, mletá paprika, mlet˘ kmín, tfien˘ ãesnek, hl. mouka, pánev, mikro-
tenov˘ sáãek. 

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Dne 17. 5. 2017 by oslavil 100. narozeniny 

pan Miroslav Knies z Blanska.

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

Syn Miroslav a dcera Alena s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 12. 5. 2017 uplynul 1. smutný rok, kdy nám 

navždy odešel náš milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Alois Jeneš z Blanska.

16. 5. 2017 by oslavil 90. let.

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme, dcera Hana s manželem, vnoučata a pravnoučata.

OMLUVA
KZMB se omlouvá ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ, Ïe v dubnovém
ãísle v upoutávce na koncert
Boskovické kapely bylo chyb-
nû uvedeno jméno skladatele
Slávka Smí‰ovského.

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

Husité putovali kfiíÏovou cestu pfiíspûvek ãtenáfie
O velkém pátku, dnu, kdy se otevírají po-

klady, chodíme tradiãní kfiíÏovou cestu na
památku ukfiiÏování JeÏí‰e Krista. Tento den
pfiedchází nejv˘znamnûj‰ímu dni liturgické-
ho roku, velikonoãní nedûli – BoÏímu hodu
velikonoãnímu. V âerné Hofie tradiãnû cho-
díme tuto cestu na v˘chodním úboãí kopce
Paseka pfies v‰echna zastavení kfiíÏové ces-
ty na vrchol, kde stojí kaple sv. Rodiny.
Bylo nás stejn˘ poãet jako let Kristovi v do-

bû jeho ukfiiÏování, tedy tfiiatfiicet.
Nejmlad‰í úãastnici jsou dva mûsíce a nej-
star‰ímu úãastníkovi je sedmasedmdesát let.
Z tohoto mnoÏství bylo patnáct dûtí. Navíc
s nimi byli je‰tû dva psi, vlastnû fenky. Po
krátké poboÏnosti v prostoru kaple jsme se
kolem ãernohorského zámku, pÛvodnû stfie-
dovûkého hradu, vrátili zpût. Chvála Bohu
za zdafiilé velikonoãní putování.

Text a foto: Jifií Vymûtalík
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65. v˘roãí zaloÏení Základní umûlecké ‰koly 
v Letovicích a 45 let Velkého dechového orchestru
Pokraãování textu ze strany 7

Jste nejen fieditelem ‰koly, ale také
vedete Velk˘ dechov˘ orchestr, kter˘
sv˘m v˘znamem v˘raznû pfiesahuje
zdej‰í region. MÛÏete pfiiblíÏit jeho
souãasnou podobu?

Celkem máme 82 ãlenÛ, ve vûku od 14
do 60 let. V této plné sestavû se sejdeme
málokdy, na zkou‰kách v‰ak b˘vá kolem
60 hráãÛ, coÏ je na neprofesionální tûleso
pofiád obrovsk˘ poãet. Správn˘ název by
mûl b˘t dechov˘ symfonick˘ orchestr, ne-
boÈ na‰im repertoárem je skuteãnû ‰iroká
‰kála hudebních ÏánrÛ, zdaleka nejen ona

klasická lidová dechová hudba. Hrajeme
skladby jazzové, rockové, muzikálové, fil-
movou hudbu, ale také transkripce skladeb
Dvofiáka, Janáãka, Smetany. Ná‰ orchestr
je jedin˘ v Jihomoravském kraji, kter˘ má
velké obsazení, coÏ znamená, Ïe má sekce
nejen klasick˘ch nástrojÛ, ale také pozou-
ny, lesní rohy, saxofony, hoboje, fagoty.
Má tedy obsazení, díky kterému mÛÏe su-
plovat velké symfonické orchestry. 

Za 45 let pÛsobnosti absolvoval VDO 
1 420 vystoupení doma a v dal‰ích 16 stá-
tech Evropy, kam podnikl 62 v˘jezdÛ. V̆ ãet 
úspûchÛ a umístûní na rÛzn˘ch domácích
a zahraniãních soutûÏích a festivalech by byl

velmi obsáhl ,̆ mohu v˘sledky shrnout tak,
Ïe patfiíme mezi deset aÏ patnáct nejlep‰ích
dechov˘ch orchestrÛ v republice. MoÏná
vût‰í váhu, neÏ v‰echny medaile a diplomy
má skuteãnost, Ïe se podafiilo vytvofiit velmi
kamarádsk  ̆ kolektiv, kter  ̆ hraje s potû‰e-
ním a dokáÏe sv˘m umem získávat pfiátele
napfiíã Evropou. Za dobu existence se v or-
chestru vystfiídalo víc neÏ 400 hráãÛ a jen
pro zajímavost, vzniklo 17 manÏelství.

Úspû‰nû vést ‰kolu i velké hudební
tûleso urãitû není jednoduché. 

Pfiedev‰ím jsem mûl vÏdy ‰tûstí na v˘-
teãné spolupracovníky, aÈ uÏ uãitelsk˘

sbor ve ‰kole, nebo kvalitní muzikanty
v orchestru, ktefií vydatnû pomáhají
mlad‰ím hráãÛm a souãasnû je uãí. Pfii
organizaci akcí nám úãinnû pomáhají 
rodiãe ÏákÛ z Kruhu pfiátel ZU·. V‰em
patfií mé velké podûkování, stejnû jako
na‰im rodinám, které mají trpûlivost a po-
chopení pro ãasovû nároãnou ãinnost.
JestliÏe je práce souãasnû i koníãkem, pak
se dá zvládnout skuteãnû mnoho.

Pane Kfiivinko, dûkuji za rozhovor
a pfieji Vám, ‰kole i orchestru hodnû
dal‰ích úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Zveme Vás do restaurace v Adamovû, 
Kozel Na jevi‰ti

Najdete u nás kvalitní jídla, vãetnû BZL, dûtské menu, 
obûdové menu, domácí limonády a kávu zn. Varesina.

Na ãepu máme Kozla, PlzeÀ, Chotûbofi...
Restaurace je nekufiácká, disponuje originálním 

dûtsk˘m koutkem a má 50 míst. Suterénní salónek má 40 míst.
Otevfieno dennû od 10.30 hodin - parkování pfied restaurací!

Najdete nás: NádraÏní 115, Adamov
https://www.facebook.com/najevisti/

www.kozelnajevisti.cz
Tel. restaurace: 732 117 179 Akce a jiné dotazy: 603 169 609

MoÏnost objednání cateringov˘ch sluÏeb!
- obãerstvení, pronájem gastro vybavení aj.

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:
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SOBOTA 20. 5. 2017
9:00 - DOSPùLÍ A (I. T¤ÍDA) -

TK Blansko x TJ Brno- Komín,
11:00 - DOSPùLÍ B (III. T¤ÍDA) -
TK Blansko B x TK Mûsta
Buãovice, 13:00 – MINITENIS - TK
Blansko x SK Tenis Ti‰nov a TJ
Nové Mûsto na Moravû

NEDùLE 21. 5. 2017
9:00 - DOROST (II. T¤ÍDA) - TK

Blansko x Tenisov˘ klub Tesla Brno,
11:00 – BABYTENIS B - TK Blansko
B x TC Brno B

SOBOTA 27. 5. 2017
9:00 - STAR·Í ÎACTVO (II. T¤ÍDA)

- TK Blansko x TC-MJ Tenis Lí‰eÀ B

NEDùLE 28. 5. 2017
9:00 - MLAD·Í ÎACTVO (II.

T¤ÍDA) - TK Blansko x TK Fatra
Napajedla

NEDùLE 4. 6. 2017
9:00 - BABYTENIS A+B - TK

Blansko A x TK Blansko B

SOBOTA 10. 6. 2017
9:00 - DOSPùLÍ B (III. T¤ÍDA) -

TK Blansko B x TK Fatra Napajedla,
11:00 - MINITENIS - TK Blansko
x TK Tilia Brno

NEDùLE 11. 6. 2017
9:00 - DOROST (II. T¤ÍDA) - TK

Blansko x SK Tenis Ti‰nov B,11:00 -
BABYTENIS B - TK Blansko B x TK
Drnovice

SOBOTA 17. 6. 2017
9:00 - DOSPùLÍ A (I. T¤ÍDA) - TK

Blansko x Mosilana Brno, 11:00 -
STAR·Í ÎACTVO (II. T¤ÍDA) - TK
Blansko x TC Austerlitz

NEDùLE 18. 6. 2017
9:00 - MLAD·Í ÎACTVO (II.

T¤ÍDA) - TK Blansko x LTC
Hodonín

NEDùLE 25. 6. 2017
9:00 - DOROST (II. T¤ÍDA) -

TK Blansko x TK Bystfiice nad
Pern‰tejnem

Více info: www.tkblansko.blogspot.cz,
www.cztenis.cz.

Text: Romana Rybáfiová

Domácí zápasy na tenisov˘ch kurtech Blansko 



A pfiesnû tak to mají sportovci.
Pfiirozen˘ talent je jedna vûc, ale je
zapotfiebí tvrdého tréninku a mimo ji-
né úpravy stravy, Ïivotního stylu, 
apod. Listy regionÛ mediálnû podpo-
rují cyklistu Ivo Koblasu z âerné
Hory a i tento talentovan˘ mlad˘ muÏ
hledá zpÛsoby, jak legálnû zv˘‰it své
v˘kony… 

Ivo má od nového roku také nasta-
vené zmûny, aktivní Ïivotní styl. S
tûmito zmûnami se rád podûlí se ãte-
náfii ListÛ regionÛ.  Intenzivní trénink
7x t˘dnû, rozdûlen˘ na: Pondûlí - po-
silovna s kondiãním trenérem
Robertem Syrov˘m, zamûfiení na 
svalové partie, které nejsou tak zatû-
Ïovány cyklistikou, úter˘ - dráhov˘
trénink pod vedením trenéra Jaroslava
Bláhy, stfieda - objemov˘ trénink 80
km, ãtvrtek -  trénink v kopcích v
okolí âH, pátek - rychlostní trénink
cca 50 km, spí‰e po rovinû a o víken-
du má Ivo závodní dny, popfi. trénink
objemu cca 100 km dennû.

SoubûÏnû s intenzivním tréninkem
Ivo zmûnil doplÀky stravy, spolu
s expertem firmy ForActiv panem
Votavou pouÏívá nové doplÀky: napfi.
EAA, Sports Electrolyte Fix, Edge,
Muscle bomb. SoubûÏnû se zmûnou
tûchto doplÀkÛ pfie‰el na pfiírodní ty-
ãinky Raw, nepouÏívá iontové nápoje
obsahující aspartam a dal‰í tûlu ne
pfiíli‰ prospû‰né produkty a látky.

Ivo chodí 2 x t˘dnû do restaurace
Secret of raw v Brnû, kde podávají
jídla raw, tzn, vegetariánská jídla 
upravovaná do teploty 42 °C.  Pfii
první náv‰tûvû této restaurace tro‰ku
nevûfiil v dostateãnou sytost zde po-
dávan˘ch jídel, ale opak je pravdou.
Tato ãásteãnû syrová strava v˘bornû
zasytí, ale co více, ãlovûk v˘bornû
vnímá rÛzné chuti zde podávan˘ch
jídel. 

Mimo stravování v restauraci raw,
Ivo pod vedením v˘Ïivového poradce
optimalizuje svoji stravu, hlavní dÛ-
raz je kladen na dostateãn˘ pfiísun 
zeleniny a ovoce. K hlavnímu chodu
mívá ryby, drÛbeÏ, hovûzí maso s ma-
ximálním vylouãením vepfiového 
masa. „Tento úkol zase klade velké
nároky na mamku, která mnû v‰e
chystá s velkou peãlivostí” vysekl Ivo
poklonu své mamince, která jak mu,
tak manÏelovi Ivovi Koblasovi star‰í-
mu poskytuje domácí servis a zázemí,
které je také dÛleÏité k psychické po-
hodû sportovce. Tatínek Ivo je synÛv
manaÏer a trenér v jedné osobû. 

SvÛj aktivní Ïivotní styl Ivo dopl-
nil také o zmûnu obuvi. Mimo na
míru ‰it˘ch cyklistick˘ch treter
Gaerne zaãal chodit ve speciální 
obuvi Vovobarefoot od firmy
Vivoboty. Jedná se o obuv, která sti-
muluje bosou chÛzi. Zcela plochá
podráÏka zaji‰Èuje zdravé a vzpfií-
mené drÏení tûla, které dokáÏe vyfie-
‰it bolesti kloubÛ zpÛsobené jejich
pfietûÏováním. Boty nabízí dostatek
prostotu a vytváfiejí velmi pfiíjemn˘
pocit – jako byste Ïádné boty na so-
bû nemûli. 

IvÛv realizaãní t˘m pevnû vûfií, Ïe
tyto postupné kroky vedoucí ke zlep-
‰ení jak stravovacích návykÛ Iva, ale
také v nemalé mífie vedoucí ke zlep-
‰ené koordinaci správného drÏení tûla
jeho tûla, budou mít rozhodující vliv
k dosaÏení sportovních cílÛ, které
jsou nemalé - a to zisk titulu mistra
svûta v roce 2018 ãi 2019 a finálnû
potom zisk paralympijské medaile
v Tokiu 2020. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Majo Eliá‰
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Urãitû se vám uÏ, milé dámy, stalo, Ïe jste chtûly
zhubnout, ale samo to ne‰lo. Nebo vy, pánové, chtûli
jste zapÛsobit svojí muskulaturou? Ale sama postava
se vám také pfies noc nevyr˘sovala… Tak to je, bez prá-
ce nejsou koláãe aneb „v‰echno se v‰ím souvisí”… 

mediálnû 
podporují 
Iva Koblasu. 

Nabízíme: - Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 

finanãním ohodnocením

- Nástupní mzda aÏ 25.000 Kã (dle znalostí)

- MoÏnost osobního uplatnûní

- Zázemí tradiãního zamûstnavatele v regionu

- Zamûstnanecké v˘hody

• t˘den dovolené navíc

• závodní stravování

• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní

• 13. a 14. mzda

PoÏadavky: - S· vzdûlání ve strojírenském oboru (pfiípadnû vyuãen 
v oboru kovo)

- Znalost ãtení v˘kresové dokumentace
- Znalost práce na PC 
- Znalost mûfiení
- Praxe v˘hodou

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pokud Vás nabídka oslovila, za‰lete svoji Ïádost 
se strukturovan˘m Ïivotopisem na adresu: 

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddûlení, Ing. Franti‰ek Pfiichystal, 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
pfiední v˘robce prÛmyslov˘ch 

‰icích strojÛ 

hledá nové zamûstnance 
na volné pozice:

KONTROLOR KVALITY

PoÏadavky: - S· vzdûlání strojírenského zamûfiení, V· v˘hodou
- Znalost technologie obrábûní (frézování, soustruÏení,

brou‰ení, vrtání)
- Znalost práce na PC 
- Znalost ãtení technick˘ch v˘kresÛ
- Praxe minimálnû 2 roky

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

TECHNOLOG – PROGRAMÁTOR

PoÏadavky: - Vyuãen v oboru kovo, nejlépe obsluha a sefiizování CNC
(stfiední strojírenské vzdûlání s maturitou v˘hodou)

- Samostatnost, ochota uãit se nov˘m vûcem
- Orientace ve v˘kresové dokumentaci
- Praxe 2 roky v˘hodou
- Tfiísmûnn˘ provoz

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

SE¤IZOVAâ A OBSLUHA CNC

BliÏ‰í informace poskytneme na tûchto kontaktech:
Tel.: 516 494 158

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

V‰echno se v‰ím souvisí

Ivo v posilovnû.
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Novibra Boskovice s.r.o. patfií do 
mezinárodního koncernu firmy 
RIETER, kter˘ zaujímá pfiední 
postavení ve svûtû ve v˘robû strojÛ
pro textilní prÛmysl.

V‰em zamûstnancÛm nabízíme:
• T˘den dovolené navíc • Tfiísmûnnou pracovní dobu v dûlnické profesi
• PruÏnou pracovní dobu u THP pracovníkÛ • Odmûnu pfied dovolenou
a vánoãními svátky • Roãní bonus na základû hospodafiení firmy 
• Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní po dvou letech ve firmû 
• Stabilizaãní odmûna • Závodní stravování • Za‰kolení, profesní rÛst 
• Zamûstnání ve stabilní firmû

NáplÀ práce: • UvolÀování v˘robkÛ z produkce, 
mezioperaãní kontrola, 
obsluha 3D mûfiidla, Konturographu

PoÏadujeme: • ÚSO strojní
• Znalost práce s PC
• Orientaci ve v˘kresové dokumentaci
• Znalost obsluhy komunálních mûfiidel 

(posuvné mûfiidlo, mikrometr, profilprojektor)
• Praxe v oblasti kontroly 2 roky

Novibra Boskovice s.r.o.
hledá nové kolegy na pozice:

BliÏ‰í informace na kontaktech:
Novibra Boskovice, s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice,

tel.: 516 528 100, e-mail: personal@novibra.com

* Zamûstnanec oddûlení 
fiízení jakosti

NáplÀ práce: • V˘roba nástrojÛ – ostfiení
• Dvousmûnn˘ provoz

PoÏadujeme: • Vzdûlání ÚSO – obor strojní
• Znalost ãtení v˘kresové dokumentace.

Pfiedstavivost funkce geometrie nástrojÛ
• Práce s poãítaãem. 

Znalost programÛ 3D CAD, CAM
• Zodpovûdnost a smysl pro pfiesnost
• Schopnost individuálního v˘konu 

i t˘mové práce

* Zamûstnanec pro obsluhu 
drátové fiezaãky – profilové brusky

PoÏadujeme: • Vzdûlání  SO
• Dobrou pracovní morálku
• Manuální zruãnost

* Zamûstnanec montáÏe

âe‰tí, ale i ‰panûl‰tí a nûmeãtí
studenti byli ubytováni v rodinách
sv˘ch francouzsk˘ch projektov˘ch
protûj‰kÛ. Vedle pracovních ãinnos-
tí (v˘roba voÀav˘ch esencí ãi nylo-
nu) byl pro studenty ãtyfistranné 
projektové spolupráce (Hannover,
Pau, Sevilla a my) pfiipraven i
program poznávací. Nesporn˘m vr-
cholem této poznávací ãásti byla 
náv‰tûva lokality Dune du Pilat, nej-
vût‰í evropské píseãné duny na 
pobfieÏí Atlantiku. 

Smyslem projektu ale není „jen”
spoleãná práce nebo náv‰tûva turis-
tick˘ch cílÛ, ale i vzájemné poznává-

ní kulturních rozdílÛ a zajímavostí.
Pau nás se sv˘mi studenty i uãiteli
pfiivítalo srdeãnû, s úÏasn˘m v˘hle-
dem na zasnûÏené Pyreneje, správnû
namíchan˘m koktejlem práce a zába-
vy a voÀavou konverzaãní pohodou,
která je tolik typická pro francouzsk˘
Ïivotní styl. Studenti byli i v tomto
bodu s náv‰tûvou Francie nav˘sost
spokojeni a vraceli se plni dojmÛ, 
záÏitkÛ, kulináfisk˘ch zku‰eností
a rodících se pfiátelství. A na podzim
nás ãekají v Seville!

Text: Mgr. Katefiina Pernicová 
a Mgr. Petr Janãík, 

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Foto: archiv ‰koly

Na pfielomu bfiezna a dubna se skupina osmi studen-
tÛ Gymnázia v Rájci-Jestfiebí pod patronací dvou peda-
gogÛ vydala na cestu do zahraniãí. Cílem druhé 
projektové cesty v rámci probíhající realizace projektu
Science beyond the classroom (Erasmus+) bylo daleké
francouzské Pau, tématem pak pfiedev‰ím chemie
a kosmetick˘ prÛmysl. 

Chemie voÀavé Francie

Studenti pfii prezentaci ‰koly. 

Na dunû.
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Dominanta Boskovic, hrad z ptaãího pohledu. Foto: L. Su‰il

Nalezená souãást stfiedovûkého 
teplovzdu‰ného topení.

O vzniku hradu nám nûco málo 
napovídá archeologie. Nálezy kera-
miky z prostoru hradu lze vroãit do 2.
poloviny 13. století a tehdy patrnû
boskovick˘ hrad vzniká, a sice na
místû, na nûmÏ se tyãí dodnes. Druh˘ 
vrcholek hradního kopce, tzv. Ba‰ta,
vzniká aÏ pozdûji a jde o pevnÛstku,
která zabírá pro hrad velmi nebez-
peãnou plochu, odkud mohl b˘t oblé-
hán nepfiáteli. O v˘znamu tohoto
místa se obránci hradu pfiesvûdãili
nûkolikrát. Hned první písemná
zmínka o na‰em hradû, vroãená do
roku 1312, nás informuje o jeho do-
bytí vojskem krále Jana. Pobofien˘
hrad sice vstává záhy z trosek, ale
v roce 1389 je dobyt znovu, tentokrát
vojsky markrabûte Jo‰ta. Obléhání se
patrnû úãastní v˘znamn˘ ‰lechtic
Erhart z Kun‰tátu, kter˘ hrad „podle
chvályhodného zvyku zemského úpl-
nû pobofiil”. A snad za odmûnu jej
v roce 1398 od Jo‰ta dostává. 

Kolem roku 1400 vzniká s mírnou
nadsázkou nov˘ hrad Boskovice,
kter˘ staví páni z Kun‰tátu. Zpût do
rukou pánÛ se sedmizub˘m hfiebenem
v erbu se hrad i panství vrací naãas
v roce 1458. V drÏení hradu se vystfií-
dalo celkem 6 ‰lechtick˘ch rodin.
Roku 1733 byly strÏeny stfiechy a od
této doby se hrad mûnil na zfiíceninu.
Hrad byl také rozebírán jako stavební
materiál na stavbu boskovické rezi-
dence a dal‰ích domÛ ve mûstû. 

Oblíben˘m dochovan˘m exponá-

„Hrad má velmi sloÏitou stavební his-
torii, pÛvodní podoba hradu je zaha-
lena tajemstvím. Noví majitelé si 
ãasto hrad pfiizpÛsobovali dobov˘m
trendÛm a sv˘m nárokÛm na komfort
bydlení. Napfiíklad nevíme úplnû
pfiesnû, na kterém místû se nacházela
ve 13. století pÛvodní vstupní brána
do hradu.”

V bfieznu pfii obchÛzce svého nové-
ho bydli‰tû purkrabí objevil „divn˘
kámen” v parkánu (v prostoru pod 
palácem). Pfii bliÏ‰ím prozkoumání
bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o souãást
stfiedovûkého teplovzdu‰ného topení.
Kámen byl pravdûpodobnû zabudo-
ván ve zdi nebo v podlaze, byl v nûm
otvor, jímÏ stoupal tepl˘ vzduch do
místnosti. Topilo se v niÏ‰ím podlaÏí
v blíÏe neznámé peci. 

Dal‰í zajímavé nálezy a poznatky
nov˘ purkrabí rád pfiiblíÏí ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ pfií‰tû. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

tem hradu je cisterna se ‰lapacím 
kolem, pocházejícím z doby okolo ro-
ku 1671. Cisterna je 26 m hluboká
a zajímavostí je, Ïe voda do ní je pfii-
vádûna z druhé cisterny, umístûné
pfied hradem.

V lednu leto‰ního roku majitel
boskovického hradu pan Dominik
BoÏek, potomek ‰lechtického rodu
Mensdorff – Pouilly vybral hradu
nového purkrabího. Tím se stal pan

Jan Veãefia. V prÛbûhu jara se purk-
rabí i s rodinou na hrad pfiestûhuje.
Jak fiíká, má s ním plány. „Hrad bych
chtûl co nejvíce poznat do hloubky,
ze souãasné zfiíceniny toho co nejví-
ce zachránit a uchovat pro dal‰í ge-
nerace.”

A Ïe je co zachraÀovat. Bortí se ví-
ce zdí, v havarijním stavu je severní
ãást hradeb. Nûkteré hradní klenby
mají statické potíÏe. Purkrabí dodává:

Boskovick˘ hrad vydává svá 
tajemství novému purkrabímu

Kdy a kdo zaloÏil kamenn˘ hrad nad mûsteãkem Boskovice, nám dobové písemné prameny nesdûlují. Z tmy dávné
historie se roku 1222 vynofiuje jist˘ Jimram z Boskovic, kter˘ ale jistû nepostavil dne‰ní hrad, neboÈ v této dobû by-
ly kamenné hrady v na‰ich zemích zcela ojedinûlé a budované pouze zemûpánem. 

jsou mediálním 
partnerem akce

➜
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„Aby lidé nemuseli vozit vûci do Blanska,
rozhodli jsme se charitní ‰atník zpfiístupnit
ve více mûstech. Sbûrná místa chystáme
v Blansku, Boskovicích, Adamovû,

Jedovnicích, ve Sloupû, v Lipovci, Kun‰tátû
a v Letovicích jednou za ãtvrt roku nebo pak
podle potfieby,” informuje vedoucí charitní-
ho ‰atníku Franti‰ek Jahoda. Konkrétní mís-

Obleãení, nádobí, boty i hraãky. Blanenská charita dál bude vybírat nutné vûci pro bezdomov-
ce, matky z azylov˘ch domÛ i sociálnû slabé. Systém charitního ‰atníku v‰ak ãeká zásadní zmû-
na. První stfieda v mûsíci jako dosavadní sbûrn˘ den skonãila. Od kvûtna mÛÏou lidé nosit pytle
s vyfiazen˘mi vûcmi kaÏdého ãtvrt roku ve mûstech a obcích po celém okrese.

ta a dobu sbûru se zájemci dozvûdí na stránkách
blanenské charity. V˘hledovû charita plánuje sbûr-
né dny ve v‰ech vût‰ích obcích Blanenska jednou
ãi dvakrát za rok. „Dále se nebráníme iniciativû
spolkÛ a obcí, které by sbírku uspofiádaly a my by-
chom zajistili její odvoz a zpracování,” fiíká
Jahoda.

V zimû bundy, teplé prádlo, tepláky, v létû zase
triãka. Charita pomáhá nejãastûji lidem bez domova,
matkám v azylov˘ch domech nebo dal‰ím, ktefií se
ocitli bez finanãních prostfiedkÛ a potfiebují bûÏné
sezónní obleãení. UÏiteãné je i spodní prádlo, po-
noÏky nebo povleãení. „Nûktefií dárci také kupují
nové obleãení. Z o‰acení bereme témûfi v‰echno kro-
mû odûvÛ, které na‰i uÏivatelé opravdu nevyuÏijí,”
fiíká Franti‰ek Jahoda. To se t˘ká napfiíklad desítky
let star˘ch tesilov˘ch ‰atÛ, které lidé objevili pfii vy-
klízení sv˘ch bytÛ.

Obãas se v pytlech najde i koÏich nebo veãerní ‰a-
ty. Nûkteré kousky, které sociálnû slab‰í bûÏnû 
nepotfiebují, nabízí charita jako doplÀkové zboÏí
v prodejnû Radovánku. Na jafie by pak mûly novû
vzniknout v Radovánku na zahradû ble‰í trhy, na
kter˘ch by charita nevyuÏité zboÏí nabídla vefiej-
nosti.

Za sbûrné odpoledne dárci do charitního ‰atníku
obvykle doná‰ejí aÏ kolem padesáti pytlÛ odûvÛ. Ty
pak pracovnice charity a dobrovolnice tfiídí a uklá-
dají na ramínka a do krabic v charitním ‰atníku. Do
nûj v první fiadû chodí uÏivatelé charitních sluÏeb.
A protoÏe pûkné obleãení vût‰inou zb˘vá, mÛÏou si
za mal˘ poplatek pfiijít vybrat i lidé, ktefií se ocitli ve
‰patné finanãní situaci.

„Obleãení, které nevyuÏijeme, dál pouÏívá charita
v rámci celého Jihomoravského kraje. Poskytuje je
sociálnû slab‰ím, napfiíklad v uprchlické krizi se 
odûvy vozily pfiímo do uprchlick˘ch táborÛ,” fiíká
Jahoda. 

Oblastní charita Blansko v‰ak nevybírá pouze 
o‰acení. Do sbûrn˘ch míst charitního ‰atníku mÛÏou
lidé nosit také boty, povleãení, pfiikr˘vky, spacáky,
nádobí, kuchyÀské potfieby nebo hraãky. Dále klien-
ti charity vyuÏijí i galanterii jako látky, vlnu, korál-
ky, knoflíky, nitû nebo v˘plÀov˘ materiál. „S vûcmi
z galanterie pak tvofií matky z azylov˘ch domÛ nebo
klienti Betany v ‰icí dílnû,” dodává vedoucí charit-
ního ‰atníku.

Vedle charitního ‰atníku funguje v blanenské 
charitû i humanitární sklad. Do nûj mÛÏou lidé po 
telefonické domluvû darovat nábytek, elektrospotfie-
biãe nebo vybavení pro domácnost jako matrace,
ledniãky, praãky, sporáky, koãárky, stoly a Ïidle.
BliÏ‰í informace se zájemci dozví na internetov˘ch
stránkách Oblastní charity Blansko. „Abychom
mohli pomáhat dál, je pro nás pomoc dárcÛ nezbyt-
ná. Ale je tfieba mít na pamûti, Ïe charita není sbûr-
n˘ dvÛr. Napfiíklad obyvákovou stûnu v sociálních
bytech opravdu nevyuÏijeme”, fiíká Jahoda. 

Dal‰í info na: www.blansko.charita.cz

·aty bude charita sbírat kaÏdého
ãtvrt roku. Novû po celém okrese
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Spolek „Sportuj s námi” pfiipra-
vil na pondûlí 1. kvûtna jiÏ osmé
Boskovické bûhy, které se staly
sportovnû-spoleãenskou událostí
s celostátním dosahem.   

JiÏ dopolední Dûtské bûhy naznaãily,
Ïe kombinace fenoménu Boskovick˘ch
bûhÛ a zázraãné sluneãné poãasí napo-
mÛÏe k pfiekonávání rekordÛ. Celkem
390 dûtí, které ve v‰ech kategoriích 
odstartovaly, byly zatím nejvy‰‰ím po-
ãtem v historii.

Dal‰ím rekordem bylo 637 bûÏcÛ
v hlavním Bûhu za sedmizub˘m hfiebe-
nem na 12,5 kilometru. V tomto závodû
dovr‰il svÛj zlat˘ hattrick bûÏec Jifií âípa,

kter˘ vyhrál v roce 2015, 2016 a systé-
mem start-cíl zvítûzil i letos, navíc v ãa-
se pod ãtyfiicet minut – 39,27 min.
Druh˘ v pofiadí byl Jifií Petr a na tfietím
místû Radek AmbroÏ.

Zámeck˘ bûh na 2,5 kilometru absol-
vovalo 152 bûÏcÛ a nejrychlej‰ím z nich
byl Pavel Dvofiák. Na druhém místû
skonãil Petr Buãek a tfietí Andrej Fiala.

Celkem se leto‰ních Boskovick˘ch bû-
hÛ zúãastnilo v závodech s registrací 1
206 bûÏcÛ, k tomu je potfieba pfiiãíst asi 70
úãastníkÛ Lidového bûhu s Autocontem,
do kterého není potfieba registrace.

Souãástí Boskovick˘ch bûhÛ je od ro-
ku 2014 také projekt Turisté jdou s námi.
Úãastníci tohoto projektu si mohou pro-
jít trasy Boskovick˘ch bûhÛ a navíc jsou

pro nû kaÏd˘ rok pfiipraveny trasy bonu-
sové. Letos je jedna zavedla na Ïidovsk˘
hfibitov s opravenou márnicí a v˘kladem
o Îidech v Boskovicích v podání 
Dr. Janíkové.  Druhá trasa vedla ke Tfiem
rybníãkÛm, které leÏí na pozemcích rodiny
Mensdorff-Pouilly, která je generálním
partnerem Boskovick˘ch bûhÛ. Turisté si
mohou za absolvování tras zakoupit unikát-
ní Absolventskou vizitku, která se dá koupit
pouze jeden den v roce na Boskovick˘ch
bûzích. Letos se na pfiipravené trasy vydalo
rekordních 277 turistÛ.

Celodenní sportovní program doplnil
program na hlavním pódiu, kde se pfied-
stavili hráãi kolové ze Svitávky, oddíl
Aikida z Boskovic, dûti z krouÏkÛ pro-
jektu Dûti sportují s námi. V hudební

ãásti vystoupily místní kapely SeÀorita
a Karlovy hraãky a brnûnská rocková
legenda Synkopy 61.

V doprovodném programu na
Masarykovû námûstí se kromû jin˘ch
pfiedstavila také Policie âR s worksho-
pem „Policistou na zkou‰ku”, Hasiãsk˘
záchrann˘ sbor JMK.

Osmé Boskovické bûhy se zapí‰í do
historie jako zatím nejúspû‰nûj‰í, za co
v‰em pofiadatelÛm podûkovali na závûr
patronka bûhÛ a starostka mûsta Hana
Nedomová a zástupce rodiny Mensdorff-
Pouilly Dominik BoÏek.

Osmé Boskovické bûhy skonãily, je
ãas se zaãít pfiipravovat na ty deváté.

Text a foto: Jaroslav Parma, 
Sportuj s námi, z.s.

8. Boskovické bûhy pfieko-
návaly v‰echny rekordy!

Start Bûhu za sedmizub˘m hfiebenem zaplnil Masarykovo námûstí.Registrace turistÛ byla na informaãním stfiedisku.

PARTNE¤I BOSKOVICK¯CH BùHÒ 2017
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Závody v dubnové ãásti
OBL byly hodnû pestré a to
pfiedev‰ím, pokud jde o poãa-
sí. Zatímco na Hofiicích a ve
Skalici bylo pfiíjemné jarní po-
ãasí, tak Jarní pûtka na dráze
byla ohroÏena náledím na 
tartanovém ovále. Vûfiíme, Ïe
kvûten uÏ bude teplotnû pfiíz-
nivûj‰í a bûÏci si budou moci
svou formu vyzkou‰et bez ku-
lichÛ a rukavic. Kvûten je totiÏ
spoleãnû se záfiím nejvíce na-
‰lapan˘m bûÏeck˘m mûsícem. 

V oba kvûtnové svátky se
uskuteãnily jiÏ tradiãní bûÏec-
ké závody. Na 1. kvûtna to by-
ly Boskovické bûhy a na 8.
kvûtna to byl Bûh âernou
Horou. Oba zmínûné závody
mûly i dûtské kategorie. Od
zaãátku roku to tedy byl v po-
fiadí ãtvrt˘ a pát˘ závod s
dûtskou úãastí. Ti nejpilnûj‰í
dût‰tí bûÏci si mohli pfiipsat 
úãast na ãtvrtém závodû a tím
pádem jiÏ dosáhnout na bron-
zovou medaili v Îákovské lize

Tajovsk˘ reality. Zda se jim to
povedlo, se nám do uzávûrky
tohoto ãísla neve‰lo.

V druhé polovinû kvûtna nás
v‰ak ãeká dal‰í porce závodÛ
a to dokonce ãtyfii. Na úvod to
bude jarní ãást seriálu Hrabûnka
cup. Bûhem tfiech úterních pod-
veãerÛ si bûÏci dvakrát vybûh-
nou k penzionu U Hrabûnky
v Petrovicích a jednou na Horní
mÛstek Macochy. Jsou to 
nároãné bûhy do vrchu, ale 
odmûnou pro v‰echny bûÏce je
luxusní servis pofiadatelského
t˘mu a to jak po stránce zpraco-
vání v˘sledkÛ, tak po stránce
obãerstvení v cíli. Závody nás
ãekají 16. 5. (bûÏí se z Horní
Lhoty), 23. 5. (start na Skalním
ml˘nû) a 30. 5. (bûÏí se
z Rájeãka od restaurace Nová).

Mezi trojblok Hrabûnka cu-
pu se vklínila ·amalíkova míle,
která se odehrává v Ostrovû
u Macochy. Letos je to jiÏ ‰est˘
roãník a tfietím rokem se závo-
dy uskuteãní na fotbalovém

hfii‰ti a jeho okolí. Jedná se o velice pfií-
jemn˘ závod, kter˘ je témûfi po celou dobu
doprovázen hudební produkcí. A opût jde
o bûh s dûtsk˘mi kategoriemi. V leto‰ním
roãníku to bude jiÏ v pofiadí ‰est˘ dûtsk˘
závod, a tudíÏ si ti nejpilnûj‰í budou moci
pfiipsat ‰estou úãast a tedy stfiíbrnou meda-
ili v Îákovské lize. Jen vûfiíme, Ïe se nám
chlapci tro‰ku pochlapí a budou závodit
pravidelnûji neÏ dosud. Více se o této dût-
ské soutûÏi i o kompletních pravidlech
Okresní bûÏecké ligy dozvíte na na‰ich we-
bov˘ch stránkách www.oblblansko.cz. 

Za Okresní bûÏeckou ligu, Jifií Vrtílka, fieditel
www.oblblansko.cz

Foto: archiv OBL

I druhá polovina kvûtna je
pestrá na závody seriálu OBL
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