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¤íjen - mûsíc vûÏí
a rozhleden

JiÏ ãtvrt˘m rokem se i Blansko pfiipojuje k Mûsíci vûÏí a rozhleden, kter˘m je mûsíc fiíjen, kon-
krétnû termín 28. záfií aÏ 28. fiíjna. Tato v˘znamná státní v˘roãí tak ohraniãují dobu, kdy poãasí
a pfiíroda stále lákají k v˘letÛm za poznáním a kdy je moÏné nav‰tívit blanenskou vûÏ kostela sv.
Martina a zúãastnit se tak nûkteré ze soutûÏí, které jsou pro tento mûsíc vypsány. 

Akci Mûsíc vûÏí a rozhleden po-
fiádá ãeskobudûjovická organizace
Pohádkové království. Pro kaÏd˘
region vydala tzv. „ãtyfipohled”, na
kterém jsou zobrazeny spolupracu-
jící rozhledny. V na‰em regionu je
to právû vûÏ kostela sv. Martina,
rozhledna Podvr‰í ve Veselici, roz-
hledna Alexandrovka u Adamova,
a radniãní vûÏ v Boskovicích.

KaÏd˘ turista, kter˘ si v infor-
maãních centrech nebo na roz-
hlednách zakoupí pohlednici se 4
rozhlednami a na tuto pohlednici
sesbírá otisk pamûtního razítka ze
v‰ech rozhleden, bude zafiazen do
slosování o horské kolo Galaxy
od firmy Cyklo·vec a dal‰í hod-
notné ceny. Orazítkované pohled-
nice je tfieba nejpozdûji do 31. 12.

2017 s uvedením vlastní adresy
zaslat na adresu Turistického
a mapového centra v âesk˘ch
Budûjovicích (Turistické a mapo-
vé centrum jiÏní âechy, nám.
Pfiemysla Otakara II. ã. 21, 370
01 âeské Budûjovice) nebo jej 
osobnû odevzdat v Informaãní
kanceláfii Blanka v Blansku, kde
obdrÏíte také drobnou cenu.

Losování o hlavní v˘hry probûh-
ne v rámci veletrhu Holiday
World 2018.

Poslední den tohoto mûsíce, te-
dy 28. fiíjna od 13 do 15 hodin, se
bude na vûÏi kostela v Blansku
konat také dal‰í v˘jimeãná akce –
Slavnostní v˘stup na vûÏ s vlaj-
kou, která se koná jako souãást 
oslav v˘roãí vzniku âeskosloven-
ské republiky. Akce vyvrcholí
stejnou aktivitou po celé âR –
máváním ãeskou vlajkou ve 14
hodin do 4 svûtov˘ch stran pod
dobu 4 minut. V tento den bude
vstup pro náv‰tûvníky zdarma.
V‰echny akce v rámci Mûsíce
vûÏí a rozhleden zaji‰Èuje Stfiední
‰kola gastronomická, s.r.o.
Blansko v rámci odborné praxe
oboru Cestovní ruch.

Pfiejeme hodnû ‰tûstí v soutûÏi
a krásné rozhledy z obou rozhle-
den i obou vûÏí!

Text a foto: Bc. Martina Hejãová

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

FotoreportáÏ na www.listyregionu.cz Foto: Petr Miklá‰

17 800 ks

23. 9. 2017 – Pivní pouÈ v âerné Hofie 
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Památník sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ mûsta Blanska

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU

Do rukou se mi dostala malá regio-
nální kníÏeãka, která má skuteãnû po-
tenciál na to, aby se ãlovûk dostateã-
nû pouãil a váÏil si dobrovolné práce
jin˘ch!

V sobotu 25. a v nedûli 26. ãervna
1932 se konala v Blansku velká slav-
nost – padesáté v˘roãí zaloÏení sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta Blanska
(1882 – 1932). Slavnost byla spojená
s krajsk˘m sjezdem hasiãstva IV. kra-
je v Blansku.

U této pfiíleÏitosti vy‰el z Obchod-
nické tiskárny v Blansku tento tisk.
Jde o 39 stran zajímav˘ch informací
o zaloÏení sboru v Blansku, jeho his-
torii, ãlenstvu, pfiedsedÛ, Ïupních 
velitelÛ, sponzorÛ a dal‰ích pfiízniv-
cÛ. Ze zápisÛ v knize se mimo jiné
dozvídáme, jaká byla poÏární poho-
tovost za uplynul˘ch padesát let
a kolik bylo v Blansku a obcích nej-
bliÏ‰ího okolí poÏárÛ. V Blansku
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ vyjíÏdûl ke
151 poÏárÛm. 

Dal‰í kapitola obsahuje „Podûkovací
pfiípisy”. Z Klepaãova:

VáÏen˘ pane pfiedsedo! Pfiedsta-
venstvo obce Klepaãova vzdává tím-
to jménem v‰ech obãanÛ Va‰emu ctû-
nému sboru vfiel˘ dík za úãastenství
se jeho pfii ohni, kter˘ v na‰í obci dne
11. záfií 1891 povstal.

ZároveÀ Vám zasílám malinkou,
v˘borem obecním pfiifiknutou odmû-
nu v obnosu 3 zlaté s prosbou, byste
i tuto maliãkost laskavû pro sbor pfii-
jali. Za ostatní srdeãnû „ZaplaÈ BÛh!”

V Klepaãovû, 22. záfií 1891. Frant.
Pokorn˘, starosta.

Texty knihy jsou doplnûny dobo-
v˘mi fotografiemi jednotliv˘ch sbo-
rÛ, jejich velitelÛ, ale také technické
vybavenosti (autostfiíkaãka, mecha-
nick˘ Ïebfi, kropící vÛz...).
Posledních sedm stran – to je propa-
gace podnikatelÛ a ÏivnostníkÛ
v Blansku. Tato staÈ nás zavede do
roku 1932 a podává nám pfiehled ob-
chodÛ, sluÏeb, továrniãek a továren

„Znám Va‰i tichou, ale neúnavnou práci na poli humanity a vûfite, Ïe si jí váÏím.”
(President Masaryk k deputaci hasiãstva u pfiíleÏitosti V˘stavy soudobé kultury v Brnû)

Pfiebal knihy.

v Blansku. Kniha je skuteãn˘m uni-
kátem a patfií k dochovan˘m mûst-
sk˘m knihám v Blansku, zachycující
zásluÏnou práci sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ.

Tento hodnotn˘ historick˘ pramen je
uloÏen v Mûstské knihovnû Blansko,
ale také v soukrom˘ch sbírkách obãanÛ.

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

Dne 29. 10. 2017 v dobû od
14.00 – 17.00 hodin budete mít
v leto‰ním roce poslední moÏnost
zhlédnout provoz na koleji‰ti 
1. blanenské LGB zahradní Ïelez-
nice v Divi‰ovû ulici v Blansku. 

Srdeãnû zveme k náv‰tûvû. 

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 •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

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

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 3. 11. 2017 od 12.30 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

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

- možnost brigády i pracovního poměru
- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí
- ranní i odpolední směny
- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

Životopisy zasílejte na: alchema@alchema.cz

Více informací na tel.: 516 416 444

Najdete nás na adrese: Alchema s.r.o., 
Dolní Palava 26, 678 01  Blansko

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

Poslední leto‰ní jízda 
zahradní Ïeleznice v Blansku!
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Po závody nabitém záfií pomalu a jistû startuje bûÏeck˘ podzim. Do
konce leto‰ního roãníku Okresní bûÏecké ligy zb˘vá pûtice závodÛ, pfii-
ãemÏ v fiíjnu na bûÏce ãekají dva zajímavé závody, a to Bûh kolem
Klostermannovy studánky a Hofiická rokle. Závody jsou to dost odli‰né.
Zatímco v Rudici se z velké ãásti bûÏí po zpevnûn˘ch lesních cestách,
na Hofiicích je tomu pfiesnû naopak. Tam pfievládá nároãn˘ lesní terén.

Muzeum Blanenska Vás srdeãnû zve na v˘sta-
vu stavebnice MERKUR. Tato kovová  ryze ães-
ká stavebnice vznikla poãátkem 20. století a do-
dnes je to oblíbená hra pro men‰í i vût‰í dûti.
Kromû historie v˘stava pfiedstavuje nûkteré uni-
kátní modely postavené z této sta-
vebnice. V˘stava potrvá aÏ do 19.
ledna 2018 a v této dobû bude moÏ-
nost zakoupit si stavebnici této
znaãky.

Pozvánka na pochod
Zveme v‰echny pfiátele turistiky a veãerního stra‰idelného lesa

s dobrodruÏstvím a pohádkami na 37. roãník Pochodu podzim-
ním lesem, kter˘ pofiádá Klub ãesk˘ch turistÛ Blansko. Start je
v sobotu 28. 10. od 17:00 do 18:00 hodin prÛbûÏnû ve vestibulu
Z· Dvorské v Blansku. Startovné 40 Kã za osobu, v cenû bufitík,
peãivo, perník a diplom. Pochod je urãen pro rodiãe s dûtmi, pfií-
padnû dûtské kolektivy s doprovodem dospûl˘ch, v‰ichni na
vlastní zodpovûdnost. Na startu si mÛÏete zakoupit kouzelné pyt-
líãky, v perníkové chaloupce perníãky pfiímo od baby Jagy. V cí-
li si opeãete párky a za v˘kon budete odmûnûni diplomem. Trasa
je dlouhá asi 5 km v okolí Blanska s cílem v Horní Lhotû
u Ka‰tánka. Doporuãujeme vzít s sebou baterku, pevnou obuv
a dobrou náladu!  Cestou na vás ãeká mnoho pfiekvapení. Konání
akce umoÏnil podnik Lesy âeské republiky, s.p.

Tû‰í se na vás Klub ãesk˘ch turistÛ Blansko
Foto: Renata Kuncová Polická

Babí léto nabízí dva závody
Okresní bûÏecké ligy

V˘stava stavebnice 
Merkur v Blansku

Devát˘ roãník bûhu kolem Kloster-
mannovy studánky probûhl v nedûli 8.
fiíjna. 10. roãník Hofiické rokle se pak
koná v sobotu 21. fiíjna v 11 hodin. BûÏí
se dvû kola o délce ãtyfi kilometrÛ 
lesním terénem. Jde o pomûrnû tûÏk˘
závod s nároãn˘mi stoupáními a klesá-
ními. I kdyÏ se bûÏí velmi hezk˘mi úse-
ky, na Ïádné kochání pfiírodou nezb˘vá
díky nároãnosti závodu moc prostoru
ani sil. Minul˘ rok tu zápolilo 66 bûÏcÛ
a snad si ani v tomto roce nenecháte ten-
to závod ujít. Ani zde nechybí Ïákovské
kategorie.

Na obou tûchto fiíjnov˘ch závodech

mohou dûti sbírat medaile v rámci Îá-
kovské ligy. Stále je moÏné dosáhnout
zlat˘ch medailí a moÏnost vyhrát
iPhone. Po záfiijovém zápolení máme jiÏ
32 medailistÛ. Stfiíbrní i bronzoví me-
dailisté mohou stále pom˘‰let na zlaté 
medaile, protoÏe kromû tûchto dvou zá-
vodÛ je do Ïákovské ligy zafiazen je‰tû
Bûh za jedovnick˘m kaprem a Hrabûn-
ãino bûhání. Celkem lze letos nasbírat
je‰tû ãtyfii úãasti. Kdo chce tedy je‰tû
pom˘‰let na zisk nûkteré z medailí, má
nejvy‰‰í ãas.

Text: Roman Kubûna
Foto: Nikol ·kvareninová, Rájeãko

Den shybÛ – akce v Blansku
pro dobrou vûc

V nedûli 10. záfií 2017 bylo po obû-
dû v Blansku na námûstí Republiky
pofiádnû Ïivo. Workoutová skupina No
Gravity z Blanska spoleãnû se spol-
kem Prosen zde pofiádali akci na pod-
poru dobré vûci. V rámci Svûtového
dne shybÛ zde mohl kaÏd˘ pomoci.
Bylo zde k dispozici nûkolik hrazd,
kde mohli v‰ichni v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií zmûfiit své síly. Nechybûli dob-
rovolní zapisovatelé, ktefií v‰e peãlivû
sãítali. Celkem zde v‰ichni spoleãn˘-
mi silami udûlali 16 083 shybÛ. Celá
akce se konala pro dva postiÏené
chlapce, Mat˘ska a âestu, kter˘m by-
ly penízky rozdûleny. V̆ tûÏek z akce

se skládal ze dvou komodit. Za kaÏd˘
shyb nakonec byly místo avizovaného
0,50 Kã celé 2 Kã (uhradil spolek
Prosen ze zdrojÛ, které zbyly po akci
You Dream We Run) a mimo to se do
kasiãky vybralo na podporu chlapcÛ 
6 790 Kã. PodtrÏeno a seãteno, kaÏd˘
z chlapcÛ obdrÏel 19 478 Kã. 

Nechybûl kulturní program a celou
akci svou úãastí za‰títil starosta mûsta
Blansko Ivo Polák a místostarosta Jifií
Crha. 

Je dobfie, Ïe i v dne‰ní dobû není
lidsk˘ osud ostatním lhostejn˘.

Text: RePo
Foto: archiv No Gravity

V lese nebudou chybût stra‰idla a ãerti.
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2018

➔ Exotika i z Vídnû

➔ LyÏafiské zájezdy

➔ Neváhejte s létem 2018

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

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

Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2018/2019 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

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

Den otevfien˘ch dvefií 10. 11. 2017 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  Boskovice

Sortiment je urãen nejen pro v˘robce ná-
bytku, ale i pro pfiímé zákazníky, kter˘m 
vyhovuje osobit˘ design, a chtûjí zdÛraznit in-
dividualitu svého domova. Hlavní podíl na-
bídky tvofií profily a komponenty potfiebné pfii
v˘robû i úpravách nábytkov˘ch sestav a vná‰í
prvky interiérového designu nejen do kuchy-
ní, ale i do pracoven, ob˘vacích i dûtsk˘ch 
pokojÛ, koupelen, kanceláfií apod.  Základní
skladov˘ sortiment tvofií pfiedev‰ím tûsnicí
profily, sokly, okopové plechy, úchytové i de-
korativní profily, nábytkové rolety apod. 

Inovace jsou hnacím motorem firmy
Kooplast a z toho dÛvodu se nabídka pravidelnû
roz‰ifiuje o novinky.

K tûm se fiadí i rolety na dálkové ovládání
nebo dotyková ãidla. Vzhledem k tomu, Ïe
jsme obklopení elektronikou, tento trend poma-
lu pfiichází i do samotn˘ch rolet. Díky kvalit-
ním komponentÛm a dÛmyslnému elektrosysté-
mu vzniká vysoce spolehlivá elektroroleta,
která zaji‰Èuje maximální uÏivatelsk˘ komfort
a snadnou obsluhu. Není tedy divu, Ïe je o tyto
rolety velk˘ zájem.
Dal‰í novinkou je multifunkãní nerezov˘ dfiez.

Posledním módním trendem a pomyslnou
tfie‰niãkou na dortu moderní kuchynû je multi-
funkãní nerezov˘ dfiez. Nabídka na na‰em trhu
je pak dokladem toho, Ïe i zde se stále více pro-
sazují nové trendy. Nerezové dfiezy jsou nejen 
odolné vÛãi teplotû, chemikáliím a mechanické-
mu po‰kození, ale jsou i dekorativní. 

Dfiez míval v kuchyni vÏdy v˘sadní posta-
vení. Díky myãce nádobí se zdálo, Ïe byl je-
ho v˘znam trochu upozadûn, ale ve srovnání
s minulostí plní nyní dfiez daleko více funkcí
a mÛÏe b˘t elegantní, nápadit˘ a maximálnû
komfortní. V kuchyni se bez nûj rozhodnû
neobejdeme. Co dovede práci v kuchyni v˘-
raznû usnadnit a zpfiíjemnit, jsou praktické
doplÀky, které se nabízejí – napfiíklad obou-
stranná pfiípravná deska, teflonová plocha na
krájení, nerezová plocha na odkládání, nere-
zová odkapávací deska, univerzální ko‰
a multifunkãní nerezová mísa. V‰e do sebe
krásnû zapadá a smysluplnû se doplÀuje. Tím
vzniká dÛmyslné mycí a pfiípravné centrum.
Pro lep‰í pfiedstavu máme vystaven˘ vzorek
na prodejnû.

Kuchynû je centrem domova, prostorem,
kde se doma ãasto tráví nejvíce ãasu a právû
kuchyÀská linka s vhodnû zvolen˘mi doplÀky
mÛÏe b˘t krásnou dominantou. 

Pokud Vás nabídka multifunkãního nere-
zového dfiezu zaujala nebo zafiizujete, pfie-
stavujete, ãi inovujete svÛj domov, pfiiìte se
inspirovat na showroom KOOPLAST, s.r.o.,
ulice Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice,
kde se Vám bude vûnovat pro‰kolen˘ perso-
nál. 

Dejte interiéru novou tváfi a realizujte Va‰e
nápady.

Text: Ing. Radek ¤ehofi, 
majitel firmy Kooplast, s.r.o.
Foto: archiv Kooplast, s.r.o.

KOOPLAST – FIRMA S 20 TI LETOU TRADICÍ 
Kooplast , s.r.o. Boskovice je dynamicky se rozvíjející obchodní firma,

která vznikla v roce 1997. Letos tedy slaví 20 let pÛsobení na trhu.  
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Seznamovací párty
Ve ãtvrtek 21. 9.

2017 se v kaÏdém oddû-
lení na‰í druÏiny na Z·
Su‰ilova Boskovice ko-
nala seznamovací párty.
Nov˘ ‰kolní rok nám
zaãal a s ním pfiibylo
i nov˘ch dûtí, které za-
ãaly nav‰tûvovat ‰kolní
druÏinu. KaÏdé oddûle-
ní mûlo pro dûti nachy-
stanou ãinnost a dûti si
mohly procházet jedno-
tlivá oddûlení a poznat
tak nové kamarády, za-
soutûÏit si a pobavit se.
Seznamovací party ne-
byla urãená jenom ‰kol-
ním dûtem, ale také se
do ãinností zapojily 
studentky Stfiední peda-

gogické ‰koly v Boskovicích. Ty budou na‰i druÏinu
nav‰tûvovat po dobu celého ‰kolního roku. Párty byla 
obohacena i mal˘m obãerstvením. V‰em, ktefií si na‰li
nové kamarády, pfiejeme spoustu vesel˘ch záÏitkÛ
a pohodov˘ pobyt v druÏinû.

Vychovatelky ·D Su‰ilova Boskovice
Foto: archiv Z· Su‰ilova Boskovice

Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, pfiijìte si prohlédnout firmu a vyzkou‰et

na‰e moderní stroje. Rádi si na nové kolegynû a kolegy pár mûsícÛ poãkáme.

Kontaktujte nás zde:
email: igor.hurab@ldseating.com • telefon: 602 709 069

- platové rozmezí 17 500 Kã – 20 500 Kã
- 13. a 14. plat
- práce na nejmodernûj‰ích strojích
- zácvikov˘ program pro nové ‰vadleny
- dvousmûnn˘ provoz
- v˘hodná odpolední smûna - pouze na 7 hodin 

a s 10% pfiíplatkem
- sídlo v Boskovicích, kousek od autobusového 

a vlakového nádraÏí

- program pro matky s dûtmi:
• moÏnost zkráceného úvazku aÏ na 6 pracovních hodin
• práce pouze v první smûnû
• moÏnost individuálního zaãátku a konce pracovní doby

âeská rodinná firma LD seating s.r.o.

hledá ‰vadleny 
pro ‰ití potahÛ na Ïidle!

Jsme stabilní firma 25 let na trhu, ve v˘robû kanceláfiského
sezení jsme ‰piãka ve svém oboru.

Hledáme nové kolegynû a kolegy 
do moderní, ‰icí dílny

Parkovné v Blansku lze
uhradit hotovû, kartou

nebo pfies mobil 
Od leto‰ního 1. záfií do‰lo v Blansku ohlednû parkovného
k zásadním zmûnám. Mûsto vysly‰elo pfiipomínky od obãa-
nÛ a ke zmínûnému datu zmizela závora na parkovi‰ti nad
blanenskou nemocnicí a byl upraven i tarif tak, aby parkov-
né bylo pro obãany „pfiijatelné”. Za 4 hodiny stání zde 
novû zaplatíte 10 Kã a to v pracovní dny od 6.00 do 18.00
hodin. Po ‰esté veãer je zde parkování zdarma. O víkendu
se zde parkuje zdarma cel˘ den.

Dal‰í novinkou je moÏnost ve mûs-
tû Blansko zaplatit parkovné nejen
v hotovosti, ale i bezkontaktní plateb-
ní kartou. ¤idiãi nemusí hledat 
drobné, jediná nev˘hoda je, Ïe platba
jedné koruny na dobu tfiiceti minut
platební kartou není moÏná. Pokud 
tedy fiidiãi chtûjí vyuÏít pÛlhodinu
státní za korunu, nezb˘vá jim neÏ za-
platit v hotovosti. Platební kartou lze
platit parkovné od ãástky 10 Kã v˘‰. 

Majitelé chytr˘ch telefonÛ pak mo-
hou vyuÏít mobilní aplikaci Click
Park. Mobilní aplikace je snadno do-
stupná na mobilních telefonech typu

Android nebo Apple. Aplikaci
v Blansku zaji‰Èuje spoleãnost City
Parking Group. Informace o zakoupe-
ném parkovném je v tomto pfiípadû
sdílena v centrálním systému.
Majitelé zaparkovan˘ch vozÛ proto
nejsou povinni umístit parkovací lís-
tek za sklo vozu. StráÏníci mûstské
policie pomocí on-line aplikace ve
svém telefonu velmi snadno zjistí,
zda parkovné bylo uhrazeno, ãi niko-
li. V̆ hodou je notifikace o vypr‰ení
parkovného, které tak lze prodlouÏit
odkudkoli.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Upraven˘ parkovací automat v Blansku.

Dûti si evidentnû odpoledne uÏily.

Charita slavila mezi
kapkami de‰tû

Vánoãní soutûÏ 
s Mûstsk˘mi 
láznûmi v Boskovicích

SvÛj den oslavila charita Blansko
v sobotu 16. záfií v areálu farní za-
hrady Pûkná modrá v Doubravici
nad Svitavou. I pfies rozpr‰ené poãa-
sí zaÏili náv‰tûvníci akce pfiíjemné
odpoledne s country skupinou Asi

tak, hojn˘m obãerstvením a zábav-
n˘mi disciplínami pro dûti. Akce
Den charity se konala v rámci 25.
v˘roãí a blanenská charita dûkuje
v‰em, ktefií pfii‰li.

Text a foto: Mgr. Vladûna JarÛ‰ková

Slosovány budou dne 21. 12. 2017
v‰echny úãtenky nad 150 Kã z lázní
vhozené do pfiipravené krabice a
opatfiené jménem, pfiíjmením, telefo-

nem a bydli‰tûm. Ceny jsou opravdu
lákavé, od televizoru, pfies mobilní
telefon po rÛzné poukazy. Losovat se
bude 14 cen. 
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Pfii hfie vládla pfiátelská atmosféra.

Za úãasti SluÏeb Blansko v ãele
s panem fieditelem Ing. Jífiím
Charvátem, kde SB Blansko zajis-
tilo technické zázemí, mohl turnaj
po úvodním slovu zaãít. V‰ichni
klienti Domova Olga závodili s pl-

n˘m nasazením, rozhodãími byli
reprezentant âR v pétangue Jan
Charvát, jeho bratr Jifií Charvát ml.
a Jifií Charvát, hrd˘ otec tûchto re-
prezentantÛ. Po vyváÏeném boji
byly rozdány poháry a to sponzo-

rem akce, Ing. Petrem Fialou, fiedi-
telem VAS, a.s.  Mediálním part-
nerem akce byly Listy regionÛ.
Mimo první tfii místa v soutûÏi
druÏstev byl vyhlá‰en i nejlep‰í
koulafi. V‰ichni hráãi Domova
Olga byli na závûr Ing. Jifiím
Charvátem ocenûni „medailí”, za
v˘drÏ a za to, s jak˘m nasazením
závodili. 

Klienti Domova Olga uÏ se ny-
ní tû‰í na dal‰í roãník turnaje,
a kdo by chtûl, mÛÏe nav‰tívit je-
jich Kafárniãku, která funguje na
ul. Leo‰e Janáãka v Blansku,
v Domovû Olga. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Krásné, sluneãné odpoledne 8. záfií 2017, na hru natû‰ení klienti Domova Olga z Blanska, pohodová
aÏ „domácí” atmosféra, to v‰e bylo k vidûní na plo‰e pétanqového hfii‰tû v blanenském aqvaparku.
Zde probûhl 1. roãník integraãního turnaje v pétanque pro klienty stacionáfie Domov Olga v Blansku.
Zá‰titu nad akcí pfievzal starosta mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák. 

Domov Olga a turnaj pétangue 

Oznámení o zahájení 
provozu sauny
Sauna Sokol Adamov zahájí
provoz od 2. 10. 2017
Po - Ïeny od 14.00 hod.
Út - muÏi od 14.00 hod.
Poslední vstup do sauny 
ve 21.00 hodin
Vstupné dospûlí - 70 Kã
Permanentka 10 vstupÛ – 600 Kã
Vstupné mládeÏ - 35 Kã
Permanentka 10 vstupÛ - 250 Kã

byly mediálním
partnerem 
akce
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Eli‰ka s maminkou a plk. Mgr. ZdeÀkem Grénarem pfii pfiedání finanãního daru. 

Odmûnou byly 
rozzáfiené oãi Eli‰ky

Tradiãním sportovním setkáním 
blanensk˘ch policistÛ se stal podzimní
fotbalov˘ turnaj Memoriál Marka
Opatfiila. UÏ ãtvrt˘m roãníkem sportov-
ního podniku si pfiipomínají památku
svého kolegy sportovce, kter˘ podlehl
srdeãní slabosti pfii fotbalovém zápase.
KaÏd˘ z minul˘ch roãníkÛ dostal chari-
tativní rámec. Policisté bûhem turnaje
vybrali peníze, které vÏdy vûnovali na
charitativní úãely. Leto‰ní roãník tak pfii-
nesl peníze pro Eli‰ku Trmaãovou
z Velk˘ch Opatovic, která je postiÏena
mozkovou obrnou. Na turnaji, kter˘ byl
letos prémiovû okofienûn závodem hor-
sk˘ch kol a konal se pfied nûkolika dny
ve sportovním areálu ve Valchovû, vy-

brali patnáct tisíc korun. Peníze, které re-
prezentují asi t˘denní pobyt Eli‰ky v
rehabilitaãním zafiízení v Klimkovicích,
kde se tamní lékafii specializují právû na
rehabilitaci dûtí postiÏen˘ch mozkovou
obrnou, pfiedali zástupci blanensk˘ch
policistÛ v úter˘ 26. záfií 2017 Eli‰ce
a jejím rodiãÛm v jejich domku ve
Velk˘ch Opatovicích. Rodiãe pfii pfiedání
daru ocenili lidsk˘ pfiístup policistÛ
a skvûlou my‰lenku, Eli‰ka se pak vedle
velkého ‰eku radovala z drobn˘ch dárkÛ.
Rozzáfiené oãi dítûte pak byly tou nej-
emotivnûj‰í odmûnou jak pro pfiedávají-
cí policisty, tak i pro jejich kolegy.

Text: por. Bohumil Malá‰ek
Foto: archiv PâR

SLEVY

Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

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

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

Dny otevfien˘ch dvefií budou 
10. 11. 2017 a 19. 1. 2018. VÏdy od 9 do 17 hod.

Svatojánsk˘ sbor 
a Kun‰tátská dechovka 
vystoupily v ·ebetovû 
U pfiíleÏitosti jiÏ tradiãního Dne otevfie-

n˘ch dvefií v sociálním zafiízení na zámku
v ·ebetovû byla pozvána dvû tûlesa a to
dechová hudba pod vedením sbormistra
pana Göpferta a pûveck˘ svatojánsk˘
sbor veden˘ Leontinou Koryãánkovou.
Toto vystoupení se uskuteãnilo o tfietí zá-
fiijové nedûli. I kdyÏ tato nedûle propr‰ela,
byla úãast náv‰tûvníkÛ velice slu‰ná.
Bûhem dne si kaÏd˘ mohl prohlédnout
rozlehlé prostory zámku vãetnû nové pfií-
stavby. Obrazovû zde byla k vidûní celá
minulost i dne‰ní souãasnost zámku.
Prostory celého zámku a pfiilehl˘ch bu-
dov doslova vonûly ãistotou a v‰echny
podlahy se tak leskly, Ïe v‰ichni náv‰tûv-
níci mûli obavy z upadnutí a uklouznutí.
Po cel˘ den bylo co prohlíÏet. 

Pfied zahájením m‰e svaté knûz P.
Josef Somr pfiivítal senátorku Jaromíru
Vítkovou, fieditelku sociálních sluÏeb
paní Ing. Va‰íãkovou, Kun‰tátskou 
dechovku, Pûveck˘ svatojánsk˘ sbor,
pacienty ústavu a v‰echny pfiítomné ná-
v‰tûvníky. Úderem 14. hodiny zapoãala
m‰e svatá, kterou slouÏil duchovní Otec
P. Josef Somr. Svitáveck˘ sbor pfii ní
zpíval jednotlivé ãásti Slavnostní m‰e
od Josefa Valenty. Tuto slavnou m‰i
zkrá‰lila sv˘mi líbezn˘mi tóny dechová
hudba z Kun‰tátu pod vedením sbor-
mistra Göpferta. Zpûváky na klávesy
doprovázel Jifií Pohl. Pfiídavkem byla

je‰tû zpûváky zazpívána skladba Tebe
poem od Bortnianského a skladba Ave
regina od Jana Kfi. Knahla. 

Mariánskou písní zazpívanou v‰emi pfií-
tomn˘mi a poÏehnáním Otce Somra byla
tato slavnostní m‰e zakonãena. Na závûr té-
to slavnostní m‰e vystoupila paní fieditelka
Va‰íãková a podûkovala za tak hojnou 
úãast v neustálém de‰ti a to jak Kun‰tátské
dechovce, tak Svatojánskému sboru, jejich
vedoucím, slouÏícímu m‰i P. J. Somrovi
a v‰em pfiítomn˘m, ktefií se slavnostní m‰e
zúãastnili. KaÏd˘ se pak roze‰el na prohlíd-
ku areálu zámku, v‰ech jeho prostor vãetnû
v˘stavy prací, které sami vytvofiili pacienti
ústavu. V‰ichni hudebníci Kun‰tátské de-
chovky i zpûváci Svatojánského sboru dû-
kují tímto paní fieditelce za pozvání, milé
pfiijetí a obãerstvení. 

Díky v‰em, ktefií se o nás starali.

Text: Miroslav Holík
Foto: archiv M. Holíka
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Dotkni se vesmíru a pokraãuj
Novou divadelní sezonu otevfielo Mûstské divadlo Brno ãinohrou souãasného autora René Levínského. Jeho
osobnost je velmi zajímavá a originální. Má své povolání, je teoretick˘ fyzik. Jako koníãka má divadlo vãet-
nû psaní divadelních her, kter˘ch má zatím na kontû tfiináct, plus loutkové hry pro dûti. 

Pro své hry spoluzaloÏil v roce
1988 divadelní soubor „Nejhodnûj‰í
medvídci”, tam také sám hraje. TakÏe
tak trochu renesanãní ãlovûk, je také
vinafi a pfiedseda spolku zahrádkáfiÛ.
Podle jeho pfiátel ze spolku se jmenu-
jí pfiedstavitelé hry „Dotkni se vesmí-
ru a pokraãuj”.

Vesmíru se dotkl ing. Bohumil
Plánovsk˘, kterému se podafiilo obje-
vit tajemství vzniku nového druhu -
podstatu evoluce. Má pfiítele Adama
·mída, kter˘ dom˘‰lí tento objev dál
- hledá za‰ifrovan˘ kód od bytosti ne-
bo bytostí, které nás stvofiily. KdyÏ
jsem se autora ptala, budeme-li rozu-
mût odborn˘m v˘razÛm, ujistil nás, Ïe
to není problém. Jednající postavy
prostû pouÏívají odborné termíny, ale
ty neovlivÀují dûj a nemusíme pfiesnû
vûdût, co znamenají. Dobfie, snad to ví

alespoÀ autor. K obsahu hry staãí na-
znaãit, Ïe jde o banální vztahy na 
pozadí vûdy. Za zmínku ov‰em stojí

pfienesení dûje do prostfiedí Brna - mûs-
ta vûdy. Dûj se tedy odehrává v Ústavu
chemické ekologie na Vevefií, v brnûn-

sk˘ch restauracích a finále v parku
v LuÏánkách. Pfienesení do Brna pfied-
stavovalo i úpravu jazykovou.
Iniciátorkou byla reÏisérka Hana
Bure‰ová za ochotné spolupráce auto-
ra. Bude-li se nûkomu zdát hra variací
na vûdecké komedie Toma Stopparda,
je na dobré parketû. Na ní se totiÏ
Levínsk˘ pohybuje s velkou obratnos-
tí, se smyslem pro jazyk a hravou 
absurditu. Za obdiv stojí krásná scéna
Tomá‰e Rusína- modernistická, podtr-
hující obsah hry. Hudba Petra
Hromádky lehce doplÀuje atmosféru.
Podíváme-li se na herecké obsazení, je
to to nejlep‰í, co mÛÏe divadlo nabíd-
nout: Petr ·tûpán, Alena Antalová,
Svûtla Janotová, Viktor Skála, Ivana
VaÀková. Role nejsou alternovány.
Pfieji Vám pûkn˘ kulturní záÏitek.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory
pfiijme na HPP ãi brigádu:

OPERÁTORY V¯ROBY PoÏadujeme: manuální zruãnost, dobrou
fyzickou kondici, práce na dvousmûnn˘ provoz.

KONTROLORKY KVALITY – v˘stupní kontrola dílÛ, balení dílÛ.

BliÏ‰í informace na tel.: 516 412 635 pí. NároÏná

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326, 67921 âerná Hora

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

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

Pfiihlá‰ky je moÏno podat do 27. fiíjna 2017

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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Dne 23. 9. 2017 se konalo v prostorách ·ipkového klubu
Adamov jiÏ osmé mistrovství jiÏní Moravy veteránÛ – me-
moriál Martina a ZdeÀka Tasche, ktefií byli hráãi ·ipkové-
ho klubu Adamov a bûhem jednoho roku oba dva zemfieli. 

Houbafiská sezóna je v plném proudu,
kaÏd˘, kdo zavítá do lesa, nûco pfiinese…
Majitel letovického zámku pan Bohumil
Vavfiíãek na‰el v poslední záfiijové dny v le-
se v Letovicích tento unikátní zdrav˘ hfiib. 

Turnaj je pofiádán jako vzpomínka na
tyto hráãe. Toto mistrovství pofiádal ·ip-
kov˘ klub Adamov pod zá‰titou
Jihomoravského oblastního ‰ipkového
svazu a mûsta Adamov. Mistrovství se ko-
nalo ve dvou kategoriích od 40 do pade-
sáti let a nad padesát let, dále doplÀkov˘
turnaj Ïen a náhodnû losovan˘ch dvojic.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií se
pak utkali o putovní pohár memoriálu.
Nejlep‰í v kaÏdé kategorii obdrÏeli po-
háry, finanãní odmûny a vûcné ceny.
V cenû startovného bylo i bohaté obãer-
stvení, které pfiipravil kolektiv ·ipkové-

ho klubu. Turnaje se zúãastnilo celkem
29 hráãÛ – 14 v mlad‰í kategorii, 11 ve
star‰í kategorii a 4 Ïeny. Turnaj zahájil
pfiedseda ·ipkového klubu Milan
Dudík, starosta mûsta Adamov Roman
Pilát a prezident Jihomoravského ·ip-
kového svazu Michal Pokorn˘.

Celkov˘m vítûzem a majitelem pu-
tovního poháru se stal Jaromír Bednafiík.
Poháry, finanãní odmûny a vûcné ceny
v kaÏdé kategorii po turnaji pfiedával
pfiedseda ·K Adamov Milan Dudík.
Text: Milan Dudík, pfiedseda ·ipkového klubu Adamov

Foto: ZdeÀka Dudíková

8. mistrovství jiÏní Moravy veteránÛ v ‰ipkách 
konané jako memoriál Martina a ZdeÀka Tasche

I v Letovicích
rostou!

V‰ichni úãastníci turnaje. 

První tfii z kaÏdé kategorie.

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* prodejní zahradní centrum

* prodej ovocn˘ch stromkÛ

* údrÏba zahrad, zahradní práce

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

Pûkná chalupa se zahradou 
v Rozhraní. IS: voda, elektrika, plyn.

EPNB „G”. Cena 1 249 000 Kã 
+ provize RK. Tel.: 733 713 239

RD ze 3/4 zrekonstr. se zahradou 
v Jaromûfiicích. IS: vodovod, studna, 
elektrika.EPNB „G”. Cena 2 600 000 Kã

+ provize RK. Tel.: 733 713 239

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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Na kótu skalky mezi obcemi
Such˘ a Bene‰ov u Boskovic. âesk˘
hydrometeorologick˘ ústav zde 
pofiádal den otevfien˘ch dvefií meteo-
rologického radaru. Ten zde byl 
vystavûn uÏ v roce 1995 a je jedním
ze dvou tûchto zafiízení v âR. Ten
druh˘ se nachází ve vojenském pro-
storu Brdy a tudíÏ je zcela nepfiístup-
n˘. Radar na skalkách ve v˘‰ce 735
m. n. m. je vysok˘ 35m. V loÀském
roce probûhla jeho rekonstrukce a to
jak na objektu, tak na zafiízení.
Zmûny jsou viditelné uÏ zvenãí.
Kopule, ve které je umístûno zcela
nové satelitní radarové zafiízení, má
tvar fotbalového míãe. Jak symbolic-
ké. Na stavbû se totiÏ podíleli
Italové. Pfii rekonstrukci byl pouÏit
vÛbec nejvy‰‰í jefiáb, jak˘ v âR 

najdeme. Vnitfiní vybavení je zase
Finské. Paprsek je vysílán v úzkém
úhlu. Radar obsáhne okruh 260 km.
Platí zde pfiísná bezletová zóna.
Dokonce se dává k dobru jako pfií-
klad dron. Pokud by pfiece jenom nû-
kdo poru‰il zákaz a chtûl si objekt
natoãit dronem, paprsek je pro tato
zafiízení smrtící. Pfied vchodem ná-
v‰tûvníky vítal samotn˘ zakladatel
hydrometeorologie v âR. Poté staãi-
lo vystoupat modr˘m tubusem 180
schodÛ do observatofie. Vyslechnout
zajímavou instruktáÏ o zafiízení na
mûfiení dat, stavbû a vybavení dopl-
nûnou fotografiemi a plakáty a poko-
chat se nádhern˘m v˘hledem do 
okolí. A zase sebûhnout onûch 180
schodÛ smûrem dolÛ. Zde v pfiízemí,
které slouÏí jako zázemí, byla pfii-

pravena pfiedná‰ka o fungování rada-
ru a pfiedpovûdi poãasí. Odtud se 
odesílají data do centrály v Praze.
Video projekce ukazovala rÛzné dru-
hy poãasí. Náv‰tûvníci se dozvûdûli
mnoho zajímavého. Tfieba jak˘ má
doopravdy tvar de‰Èová kapka nebo
kolik bylo za uplynul˘ rok napoãítá-
no bleskÛ atd. Samozfiejmostí je spo-
lupráce s okolními státy a jejich 
radary. V˘poãty dat pak slouÏí k mo-
dulaci celoevropského poãasí. Nabiti
záÏitky a dojmy si náv‰tûvníci moh-
li vychutnat lákavé obãerstvení.
Stánky s posezením zaji‰Èovala res-
taurace Morava. Dûti si odná‰ely 
razítka s vyobrazením meteorologic-
kého radaru. Krásn˘ den uÏ jen zavr-
‰ila tfieba spoleãná rodinná fotka.

Text a foto: Vladimír ·evãík

V sobotu 9. záfií 2017 je‰tû za krásného sluneãného poãasí, se mohli lidé vypravit na den otevfien˘ch dvefií.
A kam, Ïe to? Do lesa na drahanské vrchovinû. 

Meteorologick˘ radar otevfien 
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RAJBAS pfiedstaví 
osobnosti regionu

JiÏ podevatenácté probûhne v Blansku festival filmÛ, setkání
a dobrodruÏství. KaÏdoroãnû se zde setkávají nejrÛznûj‰í pfiíz-
nivci pobytu v pfiírodû a cestování, filmafii a fotografové. Jde
o setkání ostfiílen˘ch dobrodruhÛ,  ktefií stoupají k vrcholÛm
osmitisícov˘ch hor, sjíÏdí divoké pefieje fiek, potápí se do hlu-
bin oceánÛ, odhalují taje neznámého podzemí... Stejnû v‰ak
i tûch, ktefií na svá velká dobrodruÏství teprve ãekají, pfiijdou
se jen pobavit, hledat inspiraci nebo jen chvíli snít.

Organizátofii mají o programu jiÏ jas-
no. Dramaturgie zÛstane u osvûdãeného
schématu. Také letos se plánuje úãast
více neÏ dvacítky hostÛ a vedle fiady
znám˘ch tváfií pfiedstaví i zajímavé 
osobnosti z Blanenska. Listy regionÛ,
partner festivalu, nyní jako pozvánku na
akci pfiedstaví dva z nich. 

Filmafi Milo‰ Brunner se narodil
v Brnû, ale pfied nûkolika léty se pfie-
stûhoval do Kochova u Letovic, od-
kud pocházela jeho maminka.
Cestuje, fotí a filmuje uÏ dlouho a je-
ho oblíben˘ cíl Madagaskar se mu
stal osudn˘m. Prostfiednictvím svého
filmu nás zavede na ostrov, kter˘ b˘-
vá oznaãován za konec svûta. Zde se
seznámil se svou malga‰skou Ïenou,
kterou si pfiivedl domÛ do Kochova.
Kontrasty a rozdílnosti Ïivota v tak
odli‰n˘ch svûtech poznáme prostfied-
nictvím druhého dokumentu s názvem
„Z Madagaskaru do moravské domác-
nosti”. 

Zatímco reÏisér Brunner cestuje po
svûtû a Ïije a tvofií nenápadnû na ves-
nici, je druhá osobnost místní sportov-
ní vefiejnosti v˘raznû známûj‰í. Je jí
ãeská triatlonová legenda Milda
Bayer z Boskovic. Od roku 1982 se
vrcholovû vûnuje triatlonu a letos,
pfiesnû v den sv˘ch sedmdesát˘ch na-
rozenin, se stal Mistrem svûta ve
stfiedním triatlonu (1,9 km plavání ve
‰pinavém Dunaji po proudu i proti
proudu za teploty vody 19 stupÀÛ, 90
km na kole a 21,1 km bûhu). TitulÛ
Mistra âeskoslovenska a Mistra âR
má na svém kontû více neÏ 100 a na
dal‰í svûtové tituly se je‰tû chystá.
Nejvût‰ím snem je vítûzství na nejpres-
tiÏnûj‰ím triatlonovém závodû svûta.

Byla by to jeho tfietí cesta na Ironman,
konan˘ na Hawaji. Závodil zde jiÏ
v roce 1997 a 2012), ale nikdy nemûl
ke splnûní svého snu tak blízko. O své
záÏitky a plány se premiérovû podûlí
na festivalu. 

RAJBAS 2017 propukne o víkendu
24. - 26. listopadu 2017. Nedoãkavci
také letos mohou pfiijít na
PfiedRAJBAS, kter˘ je pfiipraven na
nedûli 12. listopadu na Statku Samsara
v Klepaãovû. Bûhem festivalu v repor-
táÏích obletíme cel˘ svût a nezapome-
neme na krásná místa, která máme 
tfieba za humny. Také letos program
nezÛstane jen za dvefimi sálÛ… âeká
nás bûh do vrchu, ‰ifrovaãka a vyrazí-
me do okolní pfiírody. V‰e o programu
na www.festivalrajbas.cz

Text: red
Foto: archiv festival RAJBAS

Milo‰ Brunner za kamerou poznává svût. 

Milda Bayer je drÏitel Ceny za pfiínos
ãeskému sportu 2015 a také ãlen 

Sínû legend âeského svazu triatlonu. 

Nov˘ zoo koutek
slouÏí jako terapie

Ve stfiedu 13. 9. 2017 probûhlo slavnostní otevfiení zoo
koutku v Paprsku, pfiíspûvkové organizaci. Domov pro zdra-
votnû postiÏené ve Velk˘ch Opatovících, se za pomoci a fi-
nanãního pfiispûní sponzorÛ mÛÏe pochlubit prvními Ïiv˘mi
obyvateli zoo koutku.

Jako podûkování v‰em, ktefií se
na stavbû zoo koutku podíleli
(sponzofii, dodavatelé, zamûstnan-
ci domova, ale i klienti), zajistila
spoleãnost Vera s.r.o. Praha
v rámci projektu „Udûlejte, co li-
dé ocení" dechovou hudbu
Moraváci, která de‰tivé odpoled-
ne zpfiíjemnila muzikou. Hodnû
‰tûstí obyvatelÛm Paprsku i zvífia-
tÛm popfiála jak paní starostka
mûsta Mgr. Katefiina Gerbrichová,
tak místní pan faráfi.

Obyvatelé domova teì mohou
o zvífiata peãovat, tím pfiebírají
zodpovûdnost za jinou Ïivou by-
tost. Taková ãinnost posiluje 
sebevûdomí ãlovûka, neboÈ mu 
dává dÛleÏitou náplÀ souãasného
Ïivota. Zvífiata také posilují 
fyzickou kondici sv˘ch o‰etfiova-
telÛ, aÈ je to pfii krmení, pfii hfie,
pfii jejich hygienû nebo na pro-
cházkách. S domácími zvífiaty lze
slovnû komunikovat. Je tu vÏdyc-

ky nûkdo, s k˘m si mÛÏeme na-
hlas popovídat. Zvífiata také 
usnadÀují komunikaci mezi lid-
mi. Jsou podnûtem a pfiedmûtem
rozhovorÛ mezi obyvateli domo-
vÛ. Pomocí zvífiat nacházejí 
o‰etfiovatelé a terapeuti snadnûji
moÏnost k zahájení rozhovoru.
Domácí zvífiata vyÏadují urãit˘
denní rytmus a tím pÛsobí jako
léãebn˘ prostfiedek. Zvífiata dáva-
jí ãlovûku urãitou jistotu, chovají
se stále stejnû a nejsou náladová.
Toto v‰e dostávají obyvatelé do-
mova pro zdravotnû postiÏené
spoleãnû s dokonãením a zpro-
voznûním zoo koutku.

Velké podûkovaní v‰em, ktefií
pomohli projekt realizovat, aÈ se
oveãkám v jejich novém domovû
dobfie vede a pfiiná‰ejí na‰im kli-
entÛm radost a lásku.

Text: Marie Wetterová – fieditelka
Foto: archiv Paprsek, 

pfiíspûvková organizace

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky.

• AUTODOPRAVA • STùHOVÁNÍ •
VYKLÍZENÍ • TECHNICKÉ SLUÎBY
V DOMÁCNOSTI • ÚKLID

723 606 098
auto.manousek@email.cz

www.autodopravamanousek.cz

jsou mediálním
partnerem 
akce
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➨ Prodám kávoml˘nek ETA 066. 
Málo pouÏívan˘, cena 300 Kã. Tel.: 606
119 940. 
➨ Prodám pfiívûsn˘ vozík za auto, 
120x150 cm, oplechovan˘. Cena 4 000 Kã, tel.:
606 313 913. 
➨ Prodám tfii péfiové nové deky, i jednotlivû.
Cena 1 400 Kã/1 kus. Tel.: 775 991 148. 
➨ Prodám staroÏitn˘ konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám ruãní loupaã kukufiice. 
Cena dohodou, tel.: 776 106 964, 516 437 333. 
➨ Prodám ‰piãkov˘ televizor 
ULTRA HD SAMSUNG, 123 cm, satelitní tu-
ner, internet, wifi, youtube atd. Brilantní ob-
raz, PC 34.800 Kã, nyní jen 7.990 Kã. Tel.:
737 957 822.
➨ Prodám med, pfiímo od vãelafie.
Nabízím med kvûtov˘, lesní, pastovan˘. Tel.:
774 740 973. 
➨ Prodám kombinovan˘ sporák 
ve v˘borném stavu. Levnû, 500 Kã. Tel. 732
224 309. 
➨ Prodám snûhové fietûzy na ·kodu Felicii. 
Dobr˘ stav. Odvoz vlastní, Blansko nebo Brno.
300 Kã. 732 408 457. 
➨ Prodám jeãmen z leto‰ní skliznû 
a malé balíky slámy. Cena jeãmene 400 Kã/q +
záloha 10 Kã na pytel, cena balíkÛ 25 Kã/ks.
Dovoz Boskovice moÏn˘. Tel.: 724 365 446. 
➨ Prodám obilí, tel.: 728 034 249. 
➨ Prodám fotoaparát MINOLTA AF- 
Big  Finder-/kinofilm 35 mm /s pouzdrem vãet-
nû návodu. Cena dohodou, tel.: 723 777 899. 
➨ Prodám fotoaparát SMENA (v pouzdfie)
a k tomu expozimetr zn. Metra (v  pouzdfie).
Cena dohodou, tel.: 723 777 899. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Odnauãím koufiení – ihned,
tel.: 776 106 964, 516 437 333. 

NABÍZÍM

➨ Hledám men‰í RD k trvalému bydlení.
Tel.: 739 940 808.
➨ Zhotoví nûkdo nefunkãní model 
první lokomotivy Cookeril? Materiál dfievo
a kov. Kontakt: milansyko@centrum.cz.  
➨ Rádi poznáme seniory, ktefií nikoho nemají 
a chtûjí zahnat samotu. Nabízíme pfiátelství, po-
moc. Tel. 732 224 309. 

HLEDÁM

➨ Hledám nenároãného, klidného a upfiímného 
pfiítele, kter˘ neholduje alkoholu. Nad 170 cm,
do 70-ti let. Jsem vdova, 170/65 let. Tel.: Volat
jen veãer nebo SMS, 792 244 067. 
➨ 75-let˘ vdovec, finanãnû zaji‰tûn, 
plnû motorizovan˘ by se rád seznámil s po-
hlednou Ïenou pfiimûfieného vûku (Boskovice).
Autov˘lety, les, koupání apod. Samota tíÏí, dû-
kuji. Tel.: 607 640 439. 
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná 
v Blansku hledá pfiítele do 65 let k váÏnému se-
známení. Tel.: 722 955 018. 
➨ Hledám inteligentního pána
jako Ïivotní oporu. Já 72-letá hodlám b˘t
oporou aÏ do konce Ïivota také. Tel. 732
224 309. 
➨ 40-ti let˘ muÏ hledá 30-38-letou hodnou, 
‰tíhlou Ïenu nekufiaãku na váÏn˘ vztah. Tel.:
605 303 918. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt 1+1 v Blansku. Platím hotovû, 
tel.: 607 253 186. 
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím men‰í byt v Blansku nebo
Adamovû.
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupím byt v Boskovicích. 
Tel.: 774 193 566.
➨ Koupím star‰í  robot ETA 0024, nabídnûte. 
Tel.: 721 319 572. 
➨ Koupím byt 2+1 v Blansku. 
Tel.: 721 833 167. 

KOUPÍM

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

604 150 378

s Oldëasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

¤ízky z brambor

Tento recept mám od kamaráda Milana Men‰íka z Valchova.
Zastavil jsem se za ním minul˘ t˘den v práci, vyhodnotit mi-
nulou spoleãnou náv‰tûvu vinného sklepa. Jak mû uvidûl,
hned spustil: „Chtûl jsem ti volat, mám nov˘ recept, to bys ne-
vûfiil! Uvafiil jsem to, dal brambory, teda fiízky do kastrólku na
sporák, aby zÛstaly tepl˘, a jak jsem chodil okolo, tak jsem si
dycky vzal. No to ti bylo tak dobr˘, Ïe jsem to seÏral v‰ecko…”
Vzpomnûl jsem si na dobu, kdyÏ jsem byl mal˘ a v Rájeãku
jsme s babiãkou a dûdou na podzim vybírali brambory.
Seschlá naÈ se na hromadû zapálila a babiãka tam nasypa-
la pár drobnûj‰ích brambor, které jsme pak klackem z ohnû
vyhrabovali, rozmáãkli, jemnû posolili a hltali tu je‰tû 
horkou dobrotu, vonící zemí a popelem. Teì je ta doba pod-
zimního vybírání brambor… jen se mi zdá, Ïe je to v‰echno
uÏ stra‰nû dávno. 

Ingredience:

Postup:
Brambory omyjeme, mÛÏeme oloupat, nakrájíme na plátky 6 – 7 mm silné,
rozloÏíme na papírové utûrky a vysu‰íme. Obalíme v trojobalu (hladká mou-
ka, osolené roz‰lehané vejce a strouhanka). SmaÏíme jako fiízek, pozvolna.
Vyndáme, lehce necháme okapat tuk na papírové utûrce, dáme do nádoby
s pokliãkou, necháme chvilku dojít. Solíme aÏ hotové. Jíme jen tak, nebo
s tro‰kou tatarky. Jednoduché, geniální, v˘teãné…

Brambory (dle poãtu strávníkÛ), olej na smaÏení (moÏno nahradit sádlem), hladká
mouka, vejce, strouhanka, sÛl. 

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldëas. 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

Nová otevírací doba
knihovny v Blansku

Pfiem˘‰leli jsme, jak vám vyjít trochu vstfiíc a rozhodli jsme od 
1. fiíjna 2017 zmûnit na‰i otevírací dobu. Pro zmûnu jsme se rozhodli
z dÛvodu kopírování úfiedních dnÛ a hodin na úfiadech. TakÏe jakmile
vyfiídíte v‰e potfiebné na úfiadech, mÛÏete zaskoãit i k nám. Je nám jas-
né, Ïe ne v‰em bude nová otevírací doba vyhovovat, ale snaÏili jsme
se, i s ohledem na va‰e podnûty, upravit dobu tak, abychom tu pro vás
byli na zaãátku t˘dne déle a zároveÀ v oba úfiední dny.

Novû tedy bude otevfieno takto: 
Pondûlí 8:00 – 18:00
Úter˘ zavfieno
Stfieda 10:00 – 18:00
âtvrtek 10:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 18:00 oddûlení pro dûti a mládeÏ 

10:00 – 20:00 oddûlení pro dospûlé ãtenáfie, studovna a ãítárna

VZPOMÍNKA
Léta běží, však vzpomínky a smutek v srdci zůstávají stále.
Je tomu již 6 dlouhých a smutných let, kdy 1. 10. 2011 

ve věku 29 roků vyhasl život našeho milovaného 
syna a bratra  Ing. Marka ŠKRABALA, 

učitele na průmyslové škole v Jedovnicích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.

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

Tel.: 606 664 463

více zpráv na
www.listyregionu.cz
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Úspûch babytenistÛ
v letní sezonû 2017
Hráãi a hráãky oddílu

TK Blansko v kategorii
od 8 do 9 let zaznamenali
historick˘ úspûch v podo-
bû postupu do krajského
finále druÏstev, kde obsa-
dili koneãné sedmé místo
z celkov˘ch 54 t˘mÛ.
DruÏstvu ve sloÏení
Valerie Boudová, Kry‰tof
Sychra, Vít Jefiábek,
Veronika Skotáková,
Joná‰ Krechler a Monika
Skotáková se nejprve po-
dafiilo vyhrát jednu ze 
sedmi základních skupin
Jihomoravského kraje,
kter˘ je v rámci tenisové
soutûÏe druÏstev roz‰ífien o ãást kraje
Vysoãina, Olomouckého a Zlínského
kraje. Blanen‰tí babytenisté se tak utka-
li s nejlep‰ími t˘my nejen z Brna, ale
i z Jihlavy, Zlína nebo Znojma. Vítûzství
ve skupinû Blansku zajistilo úãast
v pfiedkole krajského finále, které se 
odehrálo v sobotu 9. záfií na tenisov˘ch
kurtech ÎLTC Brno. V pfiedkole se utka-
lo v‰ech sedm vítûzÛ jednotliv˘ch sku-
pin doplnûn˘ch o poslední t˘m
Jihomoravské ligy. V této silné konku-
renci se blanenskému t˘mu podafiilo 
postoupit ze skvûlého druhého místa
do nedûlního krajského finále. O kraj-
ském pfieborníkovi se pak rozhodova-
lo mezi elitními osmi druÏstvy. V silné

konkurenci blanen‰tí babytenisté na-
konec vybojovali skvûlé sedmé místo
a umístili se tak jedinou pfiíãku od po-
stupu do nejvy‰‰í Jihomoravské soutû-
Ïe druÏstev, kam patfií napfi. i nejlep‰í
t˘m âeské republiky TK Agrofert
Prostûjov. V‰em hráãÛm a hráãkám
dûkujeme za vynikající reprezentaci
tenisového klubu TK Blansko a pfieje-
me mnoho dal‰ích tenisov˘ch úspû-
chÛ. 

Pro podrobnûj‰í v˘sledky a více 
informací nav‰tivte webové stránky
Jihomoravského tenisového svazu
www.jts.cztenis.cz.

Text: Romana Rybáfiová
Foto: Lucie Boudová

DruÏstvo babytenisu. 

Dûtsk˘ den 
v Prostfiedním Pofiíãí

V sobotu 9. 9. 2017 se v Prostfiedním
Pofiíãí konal jiÏ tradiãní dûtsk˘ den.
Tentokrát se nesl v duchu pohádkové
cesty za pokladem. Dûti spoleãnû s rodi-
ãi plnily úkoly, které pro nû pfiipravil
sám vodník z místní fieky Kfietínky
a dal‰í pohádkové bytosti z této kouzel-
né vesnice. DomÛ si dûti odnesly krásné
dáreãky, které dostaly za vyplnûné hrací
karty nebo které vyhrály v tombole. Na
celé odpoledne byl pfiipraven i dopro-

vodn˘ program (skákací hrad, králiãí
hop Ole‰nice nebo jízda na koních), kte-
r˘ si dûti náramnû uÏily.

Tímto dûkujeme sponzorÛm za pod-
poru této akce. (Tiskárna Bûlehrádek,
Itab Boskovice, Stolmat Letovice,
Vojenské lesy âR, Barvy a laky Teluria,
manÏelé Janãovi, OÚ Prostfiední Pofiíãí,
SDH Prostfiední Pofiíãí).

Text a foto: Mgr. Ivana ·imanová
(Kvûtenská)

Pohádkové bytosti v Prostfiedním Pofiíãí.
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Alkoholikem jsem se nikdy stát ne-
chtûl. Dodnes si pfiesnû pamatuji, jak
jsem s alkoholem zaãínal, jak dospûle
se cítil, jak jsem si uÏíval prvních opo-
jení, ale jak zle mi od poãátku b˘valo.
A právû nûkde tady, zejména pak na
vysoké ‰kole, se to narodilo.

Pfiesn˘ ãas, kdy jsem si alkoholem
zakládal na problém, si zkrátka nepa-
matuji. Ale o to více si uvûdomuji, ko-
lik starostí jsem si jím zpÛsobil.
Nehledû na to, Ïe kdykoliv jsem se jen
trochu napil, uÏ jsem nemûl vÛbec sílu
pfiestat, jedinou mojí my‰lenkou bylo
to, Ïe se chci napít zase, Ïe se chci 
opít. CoÏ se mnû nakonec vÏdycky do-
konale podafiilo.

Postupem ãasu jsem celou svoji
Ïivotní cestu alkoholu plnû podfií-
dil. V‰echny v˘lety, kter˘ch jsem
byl ochoten se zúãastnit, musely
b˘t na alkohol napojeny jako pu-
peãní ‰ÀÛrou. Îádná oslava se bez
alkoholu neobe‰la. Pil jsem jak ofi-
ciálnû, protoÏe jsem mûl v lednici
vÏdycky dostatek vína, tak i neofi-
ciálnû, kdyÏ jsem si obãas nûkde
schoval vodku, abych si mohl úro-
veÀ své hladiny urãovat sám.
Mnohokrát se mi stalo, Ïe jsem tro-
chu ochutnal alkohol i sv˘ch kama-
rádÛ, napfiíklad slivovici, a poté
jsem uÏ ji musel celou dopít, vût‰i-
nou velmi rychle, bez ohledu na ná-
sledky, které se pochopitelnû velmi
záhy dostavily.

Kolik dÛleÏit˘ch vûcí jsem si
v Ïivotû díky alkoholu pokazil, ko-
lik lidí jsem pouráÏel. Dlouho mnû
v‰ak trvalo, neÏ jsem pochopil, Ïe
zkrátka problém s alkoholem mám
a je‰tû déle neÏ jsem se rozhodl mu
pfiestat naslouchat. Ze zaãátku jsem
se snaÏil o kontrolované pití. To mû
v‰ak vÏdycky po nûjaké dobû opus-
tilo, protoÏe jsem se cítit jako vítûz
v souboji s ním a znovu mu podle-
hl. Pak jsem nûjakou dobu nepil
s tím, Ïe se k tomu po urãité dobû 
opût vrátím, po návratu jsem ale pil
je‰tû více neÏ dfiív. Neosvûdãilo se

mi ani urãení data posledního napi-
tí, protoÏe do té doby jsem pil, jako
bych mûl umfiít a potom jsem to vy-
drÏel tfieba pouze nûkolik dní.

Nakonec se jedinou moÏností 
ukázalo zaãít Ïít stfiízliv˘m Ïivotem,
k ãemuÏ jsem se uch˘lil z velikého
zoufalství, kdyÏ uÏ to vypadalo, Ïe
bych mohl v‰echno ztratit. Vyhledal
jsem skupinu AA a zaãal ji pravidel-
nû nav‰tûvovat. Poznal jsem lidi,
ktefií na tom byli velmi podobnû ja-
ko já, jejichÏ Ïivotní pfiíbûh byl veli-
ce podobn˘ tomu mému. A z jejich
tváfií a slov jsem jednoznaãnû vyãe-
tl, Ïe b˘t stfiízliv˘ je obrovsk˘m da-
rem. Vypl˘valo mi to i z pfiíbûhÛ,
které jsem na setkáních sly‰el, ãím
v‰ím si tito lidé museli projít, co
v‰echno ztratili a jak jim Ïivot bez
alkoholu otevfiel nejen mysl, ale
prakticky i cel˘ svût. Mezi nimi jsem
poznal, Ïe nejsem zkaÏen˘ ãlovûk.

A také jsem s nimi pochopil, Ïe
Ïít bez alkoholu lze. ProtoÏe jsem
v‰ak alkoholik, vím, Ïe riziko k ná-
vratu je velké, Ïe v‰e mÛÏe skonãit
po vypití jediné skleniãky. A jak my
fiíkáme, proto se jí pro dne‰ek vy-
hnu. Nevím, zda tomu tak bude
i zítra, pozítfií, ale dnes ano! ¤íkám
si to kaÏdé ráno a funguje to. ChuÈ
na alkohol mi postupnû odeznûla,
zaãal jsem myslet na jiné vûci. 

UÏ více neÏ rok si takto uÏívám
stfiízlivého Ïivota. Zjistil jsem, jak
je Ïivot krásn˘, kolik vûcí se v nûm
dá proÏít, jak ‰Èastn˘ koneãnû jsem.
UÏ nemusím pít, abych získal ener-
gii, kterou jsem alkoholem ztrácel,
uÏ ji prostû mám. Moji blízcí se
o mû mohou opfiít, jejich Ïivot mû
zajímá, jsem ‰Èastn˘, kdyÏ jim mo-
hu udûlat radost. A kolik nov˘ch
vûcí jsem zaãal. A kolik zajímav˘ch
knih jsem pfieãetl, kolik zajímav˘ch
lidí poznal. UÏ zase vím, Ïe stojí za
to Ïít, jak nutné je uÏívat si okamÏi-
kÛ ‰tûstí i okamÏikÛ v‰edních.

Návrat k alkoholu nemohu ni-
kdy stoprocentnû vylouãit, bylo by

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

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

skupina AA PROMùNA Blansko
Oblastní charita
Komenského 19
Jirka: 603 170 835
Tomá‰: 603 781 471
aa.blansko@gmail.com
mítinky kaÏdou stfiedu od 17:30

DÛsledky pití b˘vají katastrofální.   Foto: RePo

ale chybou spadnout zase na zaãá-
tek a pfiijít o v‰echno to krásné, co
jsem díky stfiízlivosti nalezl.

Nehledû na to, Ïe bych se k ní uÏ
nemusel ani nikdy vrátit…

Martin, jeden AA z mnoha…

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz
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Kardinál Tomá‰ ·pidlík byl nejv˘znamnûj‰ím ãesk˘m teologem Ïijícím v zahraniãí. Narodil se 17. prosince 1919 v
Boskovicích. V roce 1940 vstoupil do jezuitského noviciátu a knûÏské svûcení pfiijal v holandském Maastrichtu 22.
srpna 1949. Vyuãoval na univerzitách v ¤ímû. Je povaÏován za svûtovû proslulého znalce spirituality kfiesÈanského
V˘chodu, propagátora ãeské kultury a duchovního otce. PapeÏ Jan Pavel II. jej v roce 2003 jmenoval kardinálem pro
jeho celoÏivotní úsilí ve studiu a praktické sluÏbû pro jednotu kfiesÈanÛ. Zemfiel 16. dubna 2010 v ¤ímû.

Kardinál Tomá‰ ·pidlík patfií k nej-
v˘znamnûj‰ím rodákÛm mûsta
Boskovice a jeho odkaz si pfiipomíná-
me vzpomínkov˘mi besedami, v˘sta-
vami i dal‰ími akcemi. Jednota Orel
Boskovice osobu kardinála Tomá‰e
·pidlíka pfiipomnûla tfieba v˘stavou,
která je nyní stálou souãástí poutního
místa na Velehradû, publikací, vzpo-
mínkov˘mi setkáními, kter˘ch se 
úãastnili zástupci Centra Aletti nebo je-
ho pfiátelé z Itálie. Pfiipomínkou, Ïe
kardinál studoval na místním gymná-
ziu, je pamûtní deska umístûna u
vstupu do ‰koly. Trvalá dÛstojná pfiipo-
mínka v‰ak chybí. „V loÀském roce
vznikl spoleãn˘ zámûr spolkÛ Junák
stfiedisko Boskovice a Jednota Orel

Boskovice zrealizovat památník ke 100.
v˘roãí narození kardinála ·pidlíka. Radû
mûsta jsem pfiedloÏila v lednu 2016 zá-
mûr a Ïádost o umístûní v lokalitû Bûlské
ul. nedaleko rodného domu,” sdûlila
Vítková. „V této dobû je zpracovaná stu-
die boskovickou rodaãkou v˘tvarnicí
MgA. Magdalénou Roztoãilovou.” 

„KdyÏ jsem byla oslovena na návrh
tohoto památníku, mûla jsem strach, Ïe
nebudu schopna naplnit vizuálnû my‰-
lenky tak velkého ãlovûka a filozofa.
Erb Kardinála ·pidlíka obsahoval silné
poselství, které se mi stalo jasnou in-
spirací. Pochopila jsem, Ïe mojí rolí
není vym˘‰let komplikovan˘ koncept,
ale uctít my‰lenky mistra a jen jim dát
sochafiskou formu.

M˘m cílem je dát dÛvûru divákovy
a dovolit mu do tohoto intimního vzta-
hu lásky a smrti a vzkfií‰ení vstoupit”,
sdûlila autorka studie MgA.
Magdaléna Roztoãilová.

Rozpoãet památníku ãiní více 
neÏ 500 tis. Kã a proto byla
Jihomoravsk˘m kra-
jem povolena sbírka
v souladu s platnou
legislativou. Ti, kdo
budou chtít realizaci
podpofiit, mohou za-
sílat peníze na úãet
280571499/0300.

V roce 100. v˘ro-
ãí narození mimo
odhalení památníku
budou i jiné akce
napfi. koncert, mezi-
národní konference,
besedy, apod. „O tak
v˘znamn˘ch aktivi-
tách jednám jiÏ del‰í
dobu s v˘znamn˘mi
osobnostmi a zá-
stupci v˘znamn˘ch
institucí. Nav‰tívila
jsem arcibiskupa
Graubnera, komuni-
kuji s profesorem
Ambrosem, námûst-
kem MK âR, fiedite-
lem Úfiadu pro 
studium totalitních
reÏimÛ a dal‰ími”,
sdûlila Vítková.
V této dobû je sesta-
vena pracovní sku-
pina, ve které 

nechybí ani zástupce rodiny. V sou-
ãasné dobû vznikla i stránka na FB.

Samotná realizace zámûru oslav
vãetnû odhalení památníku se usku-
teãní v prÛbûhu roku 2019.

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv Jaromíry Vítkové

Pfiíprava oslav 100. v˘roãí narození
Tomá‰e kardinála ·pidlíka

Náv‰tûva kardinála T. ·pidlíka v rodn˘ch Boskovicích v roce 2004. 
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