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Herec Ondfiej Vetch˘ 
v Löw-Beerovû vile ve Svitávce

V Löw-Beerovû vile ve Svitávce najdete knihovnu nebo muzeum rodu Löw-Beer, ale pfiedev‰ím
Nejkrásnûj‰í obecní úfiad v âR. Vedení mûstyse Svitávka Jaroslav Zoubek, starosta a Miroslava Holasová,
místostarostka zvou do vily známé osobnosti k pfiíjemnému posezení s obãany nejenom ze Svitávky.
Koncem loÀského roku to byl herec Zdenûk Junák a následoval ho se sv˘m povídáním Petr NároÏn˘. 

29. ledna 2017 probûhla beseda
tentokrát s Ondfiejem Vetch˘m.
Pan Vetch˘ dorazil jak jinak neÏ
s úsmûvem na rtu a „na pohodu”
se svou parÈaãkou fenkou Beebou.
Ta si s Ondfiejem Vetch˘m stfiihla
roli uÏ ve dvou filmech. Znát ji
mÛÏeme tfieba z Pohádek pro Emu.
Celá beseda se nesla ve velmi pfiá-
telské atmosféfie, znám˘ herec 
ochotnû odpovídal na v‰echny do-
tazy. Dozvûdûli jsme se napfiíklad,
Ïe se Ondfiej Vetch˘ bojí zl˘ch
a hloup˘ch lidí, 30 let aktivnû
sportoval a tak mu nedûlá problém
zastat se cizího ãlovûka tfieba
v metru nebo na ulici, kdyÏ vidí,
Ïe mu nûkdo ubliÏuje… Povídal
nám o práci na novém filmu reÏi-
séra Jana Svûráka Po strni‰ti bos,
kter˘ bude promítán v kinech od
17. srpna 2017. Ve snímku Po str-
ni‰ti bos je osmilet˘ Eda vytouÏe-
né, opatrovávané dítû, které rodiãe
stfieÏí víc, neÏ je zdrávo, protoÏe
o jedno dítû uÏ pfii‰li. Dûjovû film
pfiedchází první spoleãné práci
ZdeÀka a Jana Svûrákov˘ch
Obecné ‰kole z roku 1991.

Ondfiej Vetch˘ prozradil, Ïe kvÛli
jedné z hlavních rolí musel zhub-
nout 10 kilo (dennû dûlal 300 klikÛ
a 300 shybÛ, hodinu a pÛl jezdil
v parnu na kole) a musel si nechat
vyholit vr‰ek hlavy, protoÏe ve fil-
mu má „nalepenou pfiehazovaã-
ku”…  Ve filmu hraje hlavní roli
jednoho z rodiãÛ dûtského hrdiny,
malého Edy. ManÏelku hraje Tereza

Vofií‰ková. Film
Po strni‰ti bos
ãerpá ze vzpo-
mínek na dût-
ství, které proÏil
Zdenûk Svûrák
za války na ven-
kovû. Sv˘m ná-
mûtem zapadá
do fiady filmÛ
Obecná ‰kola,
Kolja a Vratné
lahve. Námûtem
byla stejnojmen-
ná kniha otce re-
Ïiséra, ZdeÀka
Svûráka. Na be-
sedû mûl pan
Vetch˘ pûkn˘,
moderní krátk˘
sestfiih a jak sám
fiekl, film je ho-
tov, nyní probíhá
jen úprava ve
stfiiÏnû, takÏe
vlasy pomalu
dorÛstají… 

Ondfiej Vetch˘
také zavzpomínal na svého ne-
dávno zesnulého kamaráda a ko-
legu, úÏasného ãlovûka, Michala
Pavlatu. Michal Pavlata pÛsobil
jako pedagog na praÏské DAMU
a Ondfiej Vetch˘ bude od fiíjna
2017 na fakultû jako pedagog ta-
ké pÛsobit. V den besedy probíhal
na fakultû DAMU v Praze posled-
ní den talentov˘ch zkou‰ek. Jak
pan Vetch˘ fiekl, sedí v komisi

a kvÛli besedû ve Svitávce se mu-
sel omluvit… 

Sérii v‰ech tfií besed moderoval
Vojta Polansk˘. Jestli bude mûstys
pokraãovat v tûchto veãerních po-
fiadech s v˘znamn˘mi osobnostmi
âeské republiky, bude záleÏet na
zájmu vefiejnosti. 

Hodina a pÛl ubûhla velmi rych-
le a byl ãas se rozlouãit. Pan
Vetch˘ je bezesporu pozitivní, mi-

l˘, pfiátelsk˘, pfiím˘ a velmi seãtû-
l˘ a inteligentní ãlovûk a takové
jeho motto, které na besedû také
zaznûlo, jsem si vryla do pamûti.
„KdyÏ nemá‰
fiíct co pûkného,
tak drÏ hubu”.

Text a foto:
Renata Kuncová

Polická

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

PODKOVÁ¤

Jifií Abrle
tel.: 775 353 145

www.abrle.cz
e-mail: jirka.abrle@gmail.com

Nabízím: • korekturu kopyt (strouhání) 
• v okrese BK cesta ZDARMA

Ondfiej Vetch˘ a moderátor Vojta Polansk˘.
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Antonín Knies (ãlen TJ Spartaku
Metra Blansko od roku 1938 aÏ do
své smrti v roce 2015) zpracoval
knihu o vzniku a postupném v˘vo-
ji Vzorné TJ Spartaku Metra
Blansko. Publikace byla vydána ja-
ko písemn˘ dokument k 60. v˘roãí
jejího vzniku, tj. zaloÏení b˘valého
Atleticko-fotbalového klubu Blan-
sko v roce 1929. Obsah tohoto díla

tato publikace do rukou, se zde set-
kají se sv˘m jménem, av‰ak zÛstá-
vá i fiada ostatních obûtav˘ch 
pracovníkÛ, které v knize nelze 
vyjmenovat a ktefií se o rozvoj TJ
stejn˘m dílem zaslouÏili.

Obsah knihy je rÛznorod˘, dle to-
ho, jak v rÛzn˘ch obdobích vznikaly
a zanikaly oddíly jednoty, a to hlavnû
z dÛvodÛ dostatku ãi nedostatku 
nad‰encÛ a hlavnû dobrovoln˘ch
funkcionáfiÛ. Autor také popisuje 
situaci v Blansku v tûlov˘chovné ãin-
nosti do roku 1928 a zaloÏení
Atleticko-fotbalového klubu Blansko
(AFKB) v roce 1929. Vûnuje se tûlo-
v˘chovné a sportovní ãinnosti od 
roku 1939 aÏ po rok 1989. 

âtete-li tuto knihu, sledujete v˘voj
kopané, házené, fiecko-fiímského zá-
pasu, boxu, ledního hokeje, tenisu,
plavání, kulturistiky, lehké atletiky,
lyÏování, ko‰íkové, volejbalu, zá-
kladní a rekreaãní tûlesné v˘chovy,
sportovní gymnastiky, turistiky, ‰er-
mu, kuÏelek, lukostfielby, stolního 
tenisu, ‰achÛ.

Stejnû rozmanitû je v knize popsána
i kulturní ãinnost této organizace: pû-
veck˘ sbor AFK, Jazzov˘ orchestr, dût-
ské i dospûlé divadlo, muÏsk˘ pûveck˘
sbor a jiné kulturní aktivity (plesy, 
zábavy, ‰ibfiinky). Spartak Metra byl
pravideln˘m pofiadatelem tradiãních
zábav jako „Josefská, Pomlázková,
Májová, Mikulá‰ská, ·tûpánská,
Vinobraní, Silvestrovská” - tak tradiãní
v na‰em mûstû a vÏdy za veliké úãasti
obãanÛ dobfie se bavících.

Závûr knihy tvofií obrazová pfiílo-
ha, pfiehled v˘znamn˘ch rokÛ v tûlo-
v˘chovném hnutí v Blansku, seznam
vyznamenan˘ch ãlenÛ Vzorné TJ
Metra Blansko, vyhodnocení nejús-
pû‰nûj‰ích sportovcÛ, trenérÛ, funkci-
onáfiÛ a kolektivÛ ve VzTJ Spartaku
Metra Blansko. Jsou zde také uvedeni
nejúspû‰nûj‰í sportovci Vz TJ
Spartaku Metra Blansko a nejlep‰í
oddíly let 1980 aÏ 1988.

v sobû zahrnuje celé ‰edesátileté
období práce v organizaci tûlov˘-
chovného hnutí, pfii budování spor-
tovi‰È v Blansku a samozfiejmû pfie-
dev‰ím o sportovním dûní.
Ukazuje vzestup, slávu i pády jed-
notliv˘ch sportovních odvûtví, 
obûtavou práci stovek dobrovolní-
kÛ, trenérÛ, cviãitelÛ a sportovcÛ.
Mnozí z tûch, kter˘m se dostane 

Kniha je vûnována jako vzpomínka
a podûkování v‰em obûtav˘m pracov-
níkÛm, sportovcÛm, trenérÛm, cviãi-
telÛm a funkcionáfiÛm, ktefií stáli
u zrodu AFK Blansko i u dal‰ího po-
zdûj‰ího rozvoje Vzorné TJ Spartak
Metra Blansko aÏ do souãasnosti.

Vy‰la nákladem 2000 kusÛ v roce
1989 a vydala ji VzTJ Spartak Metra
Blansko.

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

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
·edesát let vzorné tûlov˘chovné jednoty 
Spartak Metra Blansko: 1929 - 1989

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 •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Pfiebal knihy.

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a
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VAS NASTARTOVALA SPOLUPRÁCI
S DOMOVEM OLGA V BLANSKU

V pokojném adventním ãase se se‰li
v místní Kafárniãce v Domovû Olga
v Blansku fieditelka domova paní Jana
Kratochvílová, Jifií Charvát, pfiedseda
svazku VAS a.s., Petr Fiala, fieditel VAS
a.s. divize Boskovice a tisková mluvãí
VAS a.s., Iva ·ebková.  Kafárniãka je ve-
fiejnû otevfiená, obsluhují zde chránûnci
Domova Olga a jsou nesmírnû ‰ikovní
a milí. Domov Olga je nestátní organiza-
ce, která se jako první v âeské republice
zaãala zab˘vat sociálním programem.
Domov funguje od roku 1993. 

Paní Kratochvílová pfievzala z rukou
fieditele divize Boskovice ‰ek v hodnotû
30 000 Kã jako dar Domovu Olga. Jak fie-
kl Petr Fiala: „Tyto peníze nepocházejí
z vodného a stoãného, ale z trÏeb za jiné
ãinnosti.” Pro VAS a.s. to je první poãin,

kdy vûnují vût‰í pfiíspûvek pro spolek do-
spûl˘ch, v minulosti podporovali hlavnû
dûti a mládeÏ. Petr Fiala si cel˘ Domov
Olga pro‰el a jak následnû fiekl, moc se
mu domov líbil a rád naváÏe za VAS a.s.
dal‰í spolupráci. Darované prostfiedky bu-
dou pouÏity na provozní záleÏitosti a do-
vybavení dílny, jak podotkla fieditelka
Domova Olga. Na místû bylo dohodnuto,
Ïe toto je zaãátek dlouhodobûj‰í spoluprá-
ce, kdy chránûnci domova vyrábûjí v díl-
niãkách za pomocí asistentÛ rÛzné v˘rob-
ky, které bude i VAS a.s. odebírat na své
akce pro zamûstnance, klienty apod. 

Domov Olga je velmi ãinorod˘ a na
Blanensku velmi aktivní, coÏ je dobfie, pro-
toÏe klienti Domova Olga jsou takto zaãle-
nûni do spoleãnosti a do bûÏného Ïivota.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Ing. Petr Fiala pfiedává ‰ek Janû Kratochvílové.

MINIVOLEJBALOVÉ ÚSPùCHY

Tak jsme se koneãnû doãkali! Den po-
té, co byli na‰i zástupci vyhlá‰eni v anke-
tû Nejlep‰í sportovec mûsta Blansko
2016, jsme v nedûli 29. 1. 2017 byli pofia-
dateli dal‰ího turnaje v minivolejbalové
krajské lize ve sportovní hale SP·
Jedovnice. Také tento turnaj byl vzhle-
dem k chfiipkové epidemii malinko poãet-
nû oslaben, ale i tak konkurence 34 t˘mÛ
byla veliká.   

Pfied poãetnou fanou‰kovskou kulisou
z fiad rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a kamarádÛ
jsme tfiikrát dosáhli na stupnû vítûzÛ. Asi
nejvíc potû‰ily nejmlad‰í úãastnice, které
ve své zelené kategorii obsadily v˘borné
3. místo, coÏ je jejich prozatím nejlep‰í 
umístnûní v celé dlouhodobé soutûÏi.
Trojice byla ve sloÏení Natálie Jefiábková,
Zuzka Kytnerová a Naìa Pospelová.

Tradiãnû o vítûzství bojoval ve své
modré skupinû t˘m ve sloÏení Katka
Va‰íãková, Kája Seìová a Stefanie

Matalová, které opût pouze jediná poráÏ-
ka dûlila od 1. místa. Ve stejné skupinû
novû sestaven˘ t˘m Jana Stehlíková,
David Zukal, Oksana Zorivãak a AneÏka
Pieglová obsadil pûkné 5. místo po vy-
rovnan˘ch zápasech.

Svoje zastoupení jsme mûli v nejlep‰í
skupinû modré kategorie. Trojice Julie
Koufiilová, Adam Prudík a Matûj Souãek
svoje první tfii utkání vyhrála. Pak je ale
ãekaly favorizované t˘my Sokola Letovice
a Sokola Brno. A s tûmito favority bohuÏel
tûsnû podlehli, takÏe nakonec pro nû zbylo
celkové v˘borné 3. místo v turnaji.

K dal‰ímu pokraãování odjíÏdíme do
Bfieclavi v nedûli 19. 2. 2017. Dûkuji
v‰em fanou‰kÛm za jejich podporu a zú-
ãastnûn˘m ãlenÛm oddílu za organizátor-
skou pomoc pfii uspofiádání turnaje.

Text: Michal Souãek, 
pfiedseda volejbalového oddílu ASK Blansko

Foto: archiv klubu
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Ve volebním obvodu 49 Blansko byla
v loÀsk˘ch volbách zvolena do Senátu PâR
Ing. Jaromíra Vítková (KDU-âSL), dosa-
vadní místostarostka mûsta Boskovice a za-
stupitelka Jihomoravského kraje. V lednu
otevfiela v Boskovicích svou kanceláfi; pfii té
pfiíleÏitosti odpovûdûla na nûkolik otázek:

Paní senátorko, po svém zvolení jste
odstoupila z funkce místostarostky; lze
pfiedpokládat, Ïe své rodné Boskovice
neopou‰títe trvale?

Samozfiejmû, stále se budu snaÏit b˘t
prospû‰ná nejen Boskovicím, ale celé-
mu na‰emu krásnému regionu. Ostatnû
zÛstávám v radû mûsta, stejnû jako
Jihomoravského kraje.

Vykonávat funkci senátorky a mís-
tostarostky souãasnû bych si netroufala,
nutnû bych mûla pocit, Ïe z ãasov˘ch
dÛvodÛ ‰idím v˘kon obou funkcí.
Musím se ale pfiiznat, Ïe po ãtrnácti 
letech se mi z vedení radnice neodchá-
zelo snadno; byla to práce ãasto sice
hektická, ale pfiedev‰ím naplnûna den-
ním stykem s lidmi a jejich problémy.
Navíc v˘sledky ãinnosti v komunální po-
litice jsou více konkrétní, hmatatelné...

Jste odbornice na Ïivotní prostfiedí,
v Boskovicích i v krajském zastupitelstvu
jste mûla na starosti kromû jiného také

kulturu, cestovní ruch a dopravu. Vûnujete
se tûmto tématÛm také v Senátu?

Jsem ãlenkou senátního v˘boru pro
vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva
a petice. Tato problematika mne také za-
jímá a mám k ní blízko. Dále jsem ãlen-
kou volební komise, pÛsobím jako ovû-
fiovatelka Senátu a samozfiejmû jsem
ãlenkou Senátorského klubu KDU-âSL.

Jak hodnotíte pfiístup k informacím,
které potfiebujete pro kvalifikované sta-
novisko k projednávan˘m zákonÛm?

Byla jsem dokonce pfiekvapena rozsa-
hem moÏností, jak informace získat.
Základní údaje jsou obsaÏeny v návrzích
projednávan˘ch záleÏitostí. Velmi úãinná
je moÏnost vyuÏít poslaneckou knihovnu
a sluÏbu Poslaneckého Institutu, která na
poÏádání vyhledá a dodá ve‰kerá rele-
vantní data k poÏadované vûci. Dále se
mohu v rámci klubu KDU-âSL obrátit na
ty kolegy, ktefií pÛsobí v pfiíslu‰ném v˘bo-
ru a mají potfiebné vûdomosti.

V neposlední fiadû pak vyuÏívám sv˘ch
dosavadních kontaktÛ pro pfiedbûÏnou
konfrontaci teorie s praxí. Uvedu pfiípad –
pfied projednáváním zmûn zákona o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích jsem nûkteré aspekty chy-
stan˘ch zmûn konzultovala s vedoucím
dopravního odboru MÚ. Domnívám se,
Ïe je velmi dÛleÏité zÛstat ve styku s kaÏ-
dodenní bûÏnou realitou; legislativa musí
slouÏit lidem, nikoliv naopak. 

Zfiejmû jste stále na cestû mezi
Boskovicemi a Prahou...

Ano, hlavnû zafiizování obou kan-
celáfií, v Praze i v Boskovicích, zabra-
lo hodnû ãasu a energie. Mám v Praze
k dispozici mal˘ byt, garsonku, takÏe
nemusím dojíÏdût stále. Musím fiíci, Ïe
na cestování pouÏívám nejradûji vlak,
je to mnohem pohodlnûj‰í neÏ autem

a bûhem cesty udûlám také kus práce.

Kromû práce je dÛleÏit˘ také odpoãi-
nek. KdyÏ se zeptám, kam se chystáte
letos na dovolenou, tak tu‰ím, Ïe v od-
povûdi nebude chybût jedno slovo: kolo. 

(Smích) Máte pravdu, skuteãnû se tû‰ím,
Ïe s manÏelem vyrazíme na dovolenou na
kolech. Termín ani místo jsme zatím je‰tû
nerozhodli, ale rádi bychom nav‰tívili opût
nûjaké zajímavé místo v Evropû. Ov‰em
i pfii krat‰ím volnu mnû vÏdy „nabije bater-
ky” cyklov˘let a je jedno, jestli Moravsk˘m
krasem, na‰í Drahanskou vrchovinou, nebo
kdekoliv jinde.

Je‰tû poÏádám o informaci, kdy Vás
mohou zdej‰í voliãi zastihnout v kance-
láfii v Boskovicích.

Moje senátorská kanceláfi je umístûna
na adrese Komenského 2317/33a, coÏ je
objekt Orlovny. Tato budova je snadno
dostupná z ulice Komenského, nedaleko
autobusového nádraÏí, nebo také od su-
permarketu COOP Jednota. Náv‰tûvu je
nejlépe projednat dopfiedu, moje telefon-
ní ãíslo je 606 836 349, pfiípadnû emailem
mirkavitkova@centrum.cz.

Paní senátorko, dûkuji za rozhovor
a pfieji hodnû úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Senátorka Ing. Vítková otevfiela
kanceláfi v Boskovicích

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková. 



5

roãník VI        ãíslo 1       únor 2017606 931 795☎

Boskovice a okolí

NOVÉ PROSTORY JIÎ MAJÍ 
V NEMOCNICI I STAR·Í DùTI

Jednatel nemocnice Milo‰ Janeãek a starostka mûsta Boskovice Hana
Nedomová si prohlédli nové pokoje.

V nedûli 26. února zveme v‰ech-
ny dûti v 15.00 do Zámeckého sklení-
ku na ·ípkovou RÛÏenku, v˘pravn˘
pohádkov˘ muzikál podle scénáfie
Dany BartÛÀkové na motivy známé
pohádky. Vstupné: 140 Kã na místû /
110 Kã v pfiedprodeji.

V nedûli 5. bfiezna v 19.00
v Zámeckém skleníku vystoupí

Dan Bárta & Robert Balzar Trio.
Jedineãné spojení vysoce hodnoce-
né a oblíbené autorské a interpre-
taãní formace ãeské jazzové scény
a multiÏánrového populárního zpû-
váka a autora. Vstupné: I. pofiadí
450 Kã, II. pofiadí 420 Kã, balkón
390 Kã.
Více na www.kulturaboskovice.cz

KZMB zvou:

Ve stfiedu 8. února bylo v boskovic-
ké nemocnici otevfieno rekonstruova-
né oddûlení pro star‰í dûti a pediatric-
ká jednotka intenzivní péãe. 

Otevfiení nov˘ch prostor dûtského
oddûlení se za zfiizovatele nemocni-
ce zúãastnila starostka mûsta Hana
Nedomová, místostarostka Dagmar
Hamalová a místostarosta Petr
Malach. Nové oddûlení pfiedstavil
jednatel nemocnice Milo‰ Janeãek
a primáfi dûtského oddûlení Michal
Klimoviã i senátorce Jaromífie
Vítkové a dal‰ím pozvan˘m hostÛm.

Tímto se zavr‰ila druhá fáze cel-
kové obnovy Dûtského oddûlení,
která navazuje na loÀské otevfiení
zrekonstruovaného oddûlení pro dûti
do 3 let. Tato etapa byla zrealizova-
ná v jednotném architektonickém
stylu navazujícím na etapu první.
Podafiilo se dále v podobném duchu
zrekonstruovat i pediatrickou jedno-
tku intenzivní péãe. Finanãnû se na
rekonstrukci podílelo mûsto
Boskovice a to ãástkou 2,5 milionu
Kã, která pokryla stavební ãást s vût-
‰inou nutn˘ch technologií. 1,5 
milionu Kã, které byly pouÏity pro

dokonãení v˘mûny technologií
a zcela nov˘ mobiliáfi, investovala ze
sv˘ch zdrojÛ Nemocnice Boskovice
s.r.o.

Tato rekonstrukce zapadá do cel-
kové koncepce Nemocnice Boskovi-
ce, která poãítá s Dûtsk˘m oddûlením
tak, aby poskytovalo péãi o cel˘ 
dûtsk˘ vûk. Jeho souãástí je i novo-
rozenecké oddûlení, jehoÏ rekon-
strukce je plánována souãasnû s
oddûlením ‰estinedûlí. Dûtské oddû-
lení dne‰ním otevfiením své zrekon-
struované ãásti získává zpût svoji
pÛvodní lÛÏkovou kapacitu 24 stan-
dardních a 4 intenzívních lÛÏek.
ZároveÀ dále fungují odborné ambu-
lance: nefrologická, kardiologická,
endokrinologická, gastroenterolo-
gická, v‰eobecná pediatrická a
ambulance rizikového novorozence. 

V provozu je i LSPP (lékafiská sluÏ-
ba první pomoci pro dûti) a to ve
v‰ední den od 17:00 do 22:00 a ve
voln˘ch dnech od 8:00 do 20:00 ho-
din. Tato sluÏba je provádûna ve spo-
lupráci s obvodními dûtsk˘mi lékafii. 

Text: Nemocnice Boskovice
Foto: Jaroslav Parma

JAROSLAV BRÁNSK¯ A FRANTI·EK OSTR¯
OBDRÎELI CENU MùSTA ZA KULTURU

Ve ãtvrtek 19. ledna byly v Zá-
meckém skleníku poprvé v historii
pfiedány Ceny mûsta Boskovice za
kulturu. V prÛbûhu slavnostního ve-
ãera pfiedala starostka mûsta Hana
Nedomová a místostarosta Petr
Malach Cenu mûsta Boskovice za
kulturu v kategorii za celoÏivotní pfií-
nos v oblasti kultury PhDr. Jaroslavu
Bránskému a v kategorii za v˘jimeã-
n˘ poãin uplynulého období v oblasti
kultury Mgr. Franti‰ku Ostrému.

Hudebními vystoupeními slavnost-
ní veãer vyplnila skupina Small Band,
Ïáci ZU· Boskovice a Stfiední peda-
gogické ‰koly Boskovice.

Na závûr slavnostního veãera vy-

stoupil Smí‰en˘ Pûveck˘ sbor
Janáãek, kter˘ dirigoval Franti‰ek
Ostr˘. âlenové souboru pfiipravili pro
svého dirigenta - ãerstvého nositele
Ceny mûsta za kulturu - dort s vy-
svûdãením.

Na laureáty Cen mûsta Boskovice
za kulturu za rok 2016 byli nomino-
váni: Cena za celoÏivotní pfiínos:
manÏelé Josef a Lenka Bafiinkovi
(Lenka Bafiinková in memoriam),
PhDr. Jaroslav Bránsk˘, Ing. âestmír
HuÀát a Karel Kováfi (in memoriam).

Cena za v˘jimeãn˘ poãin uplynulé-
ho období: Ing. Josef Bafiinka a Mgr.
Franti‰ek Ostr˘.

Text foto: Jaroslav Parma

Slavnostní veãer
se uskuteãnil v pá-
tek 13. ledna 2017
v boskovickém
Zámeckém sklení-
ku. Zde probûhlo
slavnostní vyhlá‰ení
ankety „Fotbalista
roku 2016,” které se
zúãastnilo 29 klubÛ
OFS Blansko.

Ceny v jednotli-
v˘ch kategoriích
pfiedali osobnosti
politické a sportov-
ní oblasti a také
sponzofii akce. Mezi
v y h l a ‰ o v á n í m
v jednotliv˘ch kate-
goriích, byl kulturní
program, ve kterém vystoupila skupina
PruÏiny. Akci moderoval pan Jaroslav
Bárta. Vyhla‰ovaly se v˘sledky v nûkoli-
ka kategoriích a to:

Jedenáctka roku: 1. Koudelka Jan,
FK Blansko, 2. Trtílek Jan, FK Blansko,
3. Janda Jan, SK Jedovnice, 4. Martinek
Luká‰, FC Boskovice, 5. Gromsk˘ Petr,
FK Blansko, 6. Matu‰ka Jan ml., Rudice,
7. Preã Antonín, FC Boskovice, 8. Neãas
Jan, FK Rájec-Jestfiebí, 9. Keprt Daniel,

SK Olympia Rájeãko, 10. Sehnal Martin,
SK Olympia Rájeãko, 11. Juran David,
FK Blansko. 

Dorostenec roku: 1. Feik Tomá‰, FK
Blansko. Îák roku: 1. Alexa ·tûpán, FC
Boskovice. Hráã pfiípravky roku:
1. Chmelíãková Sára, Îijeme hrou. Trenér
roku: 1. Vesel˘ Zdenûk, FK Blansko.
Rozhodãí roku: 1. Kosiãka Libor.
Osobnost roku: Ing. Koláfi Jindfiich, ·tu-
dent Ivan. Text: OFS Blansko

Foto: Ing. Jaroslav Parma

FOTBALISTA ROKU 2016

Ocenûn˘ PhDr. Jaroslav Bránsk˘ a Mgr. Franti‰ek Ostr˘.

Fotbalista roku 2016 Jan Koudelka FK Blansko.
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V‰ichni tfii ocenûní – zleva RNDr. Leo‰ ·tefka, Mgr. Dobromila Hru‰ková 
a pprap. Gabriela Michálková. 

Hosty tohoto setkání byli pprap.
Gabriela Michálková, policistka OOP
Letovice, která byla koncem roku oce-
nûna fieditelem K¤P za záchranu dvou
lidsk˘ch ÏivotÛ, Mgr. Dobromila
Hru‰ková, pedagog Vy‰‰í odborné ‰ko-
ly ekonomické a zdravotnické a Stfiední
‰koly Boskovice, pfiíspûvkové organiza-
ce v Boskovicích. ·kola byla ocenûna
za v˘znamnou spolupráci s K¤P JmK.
A RNDr. Leo‰ ·tefka, vedoucí oddûlení
CHKO Moravsk˘ kras, kter˘ byl také
koncem roku ocenûn fieditelem K¤P za
v˘znamnou spolupráci s K¤P JmK.

Motto policie „Pomáhat a chránit”
tak na Územním odboru v Blansku fun-
guje. Blanen‰tí policisté tím, Ïe dispo-
nují policejní ãtyfikolkou a terénním 
vozidlem vypomáhají i v oblasti
Moravského krasu, kde pÛsobí jednak
preventivnû v ménû pfiístupn˘ch oblas-
tech, kde se pohybují neukáznûní turisté
nebo cyklisté a vypomáhají jako tfieba
v loÀském roce, kdy si dvû dûti zkrátily
cestu s tím, Ïe budou v cíli dfiív jak pa-
ní uãitelka se zbytkem tfiídy a „se‰ly
z cesty”. Autem by byla cesta nepfiístup-
ná, vypomohl tedy policista, kter˘ je na
ãtyfikolce ve vytipované oblasti brzy na-
‰el… Pfii tradiãní jarní akci Úklid
Moravského krasu se také t˘m policistÛ
aktivnû zúãastnil s tím, Ïe se pfii této 
akci seznámil s terénem. Nebo jak po-
dotkl RNDr. ·tefka, v roce 2015, kdy
v Moravském krasu vyhnízdil po 49 le-
tech Sokol stûhovav˘, bylo potfieba, aby

systém s tím, Ïe k „pfiípadu, kde jde
o Ïivot” vyráÏí jak záchranáfii, tak hasi-
ãi nebo policisté s tím, Ïe v urãit˘ch lo-
kalitách jsou prioritnû dfiív buìto poli-
cisté nebo hasiãi nebo záchranáfii. Pak
uÏ t˘my spolupracují nebo jsou tfieba
z akce odvoláni v prÛbûhu, kdyÏ je jas-
né, Ïe uÏ jich není potfieba. Statisticky
za rok 2015 policisté z Územního od-
boru v Blansku vyjeli k 32 pfiípadÛm,
kdy policisté zachránili 2 Ïivoty a v ro-
ce 2016 to bylo 29 v˘jezdÛ, kdy poli-
cisté zachránili také 2 Ïivoty. 

Pprap. Gabriela Michálková byla 
ocenûna právû proto, Ïe absolvovala
kurz první pomoci v Boskovicích
a sv˘m „profesionálním pfiístupem” za-
chránila 2 lidské Ïivoty. První Ïivot 
zachránila 7. ãervna 2016 v Horním
Pofiíãí (Letovice), kdy star‰í paní evi-
dentnû ned˘chala, ale podafiilo se ji oÏi-
vit. Druh˘ zachránûn˘ Ïivot byl také
paní a to 19. fiíjna 2016 pfiímo
v Letovicích, kdy ve veãerních hodi-
nách bylo na linku oznámeno, Ïe „ma-
minka” zfiejmû usnula v kfiesle u TV
s tím, Ïe ned˘chá… zde byl pouÏit 
pprap. Michálkovou defibrilátor, kter˘
Ïenû zachránil Ïivot a po té si ji pfiebra-
li do péãe záchranáfii. Na obou pfiípa-
dech je vidût, Ïe letovicko je dojezdovû
pro záchranáfie „tro‰ku z ruky” a leto-
viãtí policisté zde odvedli opravdu 
zásluÏnou práci. KdyÏ ‰lo o „Ïivot”,
zde je kaÏdá minuta drahá…. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

hnízdo bylo hlídáno pfied „nenechavci”.
CHKO má tzv. dobrovolné stráÏce, ale
i tak mûli kontakt na PâR s tím, kdyby
bylo potfieba okamÏitû zasáhnout…
Na‰tûstí Sokol stûhovav˘ vyhnízdil bez
komplikací. 

Pfied dvûma lety navázala PâR
Územní odbor v Blansku spolupráci
s Vy‰‰í odbornou ‰kolou ekonomickou
a zdravotnickou a Stfiední ‰kolou
Boskovice, pfiíspûvkovou organizací,
kdy tato ‰kola pofiádá akreditované
kurzy první pomoci. Zatím se ve ãty-

fiech kurzech pro‰kolilo 80 policistÛ
s tím, Ïe je podle plk. ZdeÀka Grénara
pfiedpoklad, Ïe budou pro‰koleni
v‰ichni policisté. Jak podotkla Mgr.
Dobromila Hru‰ková, tyto kurzy ‰kola
pofiádá jiÏ 7. nebo 8. rokem a jsou 
urãeny nejen záchrann˘m sloÏkám, ale
také uãitelkám M·, Z· a dvakrát roãnû
jsou pofiádány kurzy i pro ‰irokou ve-
fiejnost. Jak fiekl plk. Zdenûk Grénar,
jeho t˘m byl vybaven tfiemi defibrilá-
tory, které je potfieba umût obsluhovat
a PâR byla napojena na operaãní

Policie opravdu „Pomáhá a chrání”
V pátek 6. ledna 2017 probûhlo na policii v Blansku v kanceláfii vedoucího Územního odboru Blansko plk. ZdeÀka

Grénara setkání s novináfii.

ZAHÁJEN PRODEJ UHLÍ - AKCE

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

Tel.: 606 664 463
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Rekonstrukce budovy 
radnice

140 let stará budova, kde sídlí MûÚ
Letovice, se koneãnû doãkala. O re-
konstrukci se jiÏ uvaÏovalo dlouho
a vzhledem k tomu, Ïe probíhá za 
úplného provozu, tak se v‰e muselo
peãlivû naplánovat a nachystat.
Kromû stfiechy, podkroví, nov˘ch roz-
vodÛ elektriky, topení budou posunu-
ty nûkteré pfiíãky, dojde k novému
rozmístûní kanceláfií. 

Rekonstrukci provádí firma
Letostav, spol. s.r.o. pracuje se zde 6
dní v t˘dnu na dvû smûny. Celková

ãástka se vy‰plhá na 10,5 milionu ko-
run, hotovo by mûlo b˘t do konce
kvûtna.

Radnice je otevfiena v úfiední dny
v pondûlí a ve stfiedu od 8 hod do 17
hod s polední pfiestávkou od 11.30 do
12.00 hod. V ostatní dny je radnice 
uzavfiena. Ve vyjímeãn˘ch pfiípadech
je moÏnost kontaktovat tajemnici úfia-
du paní Mgr. Lorenãíkovou, tel.: 736
473 736 nebo telefonicky kontaktovat
pfiímo pfiíslu‰ného úfiedníka, kter˘ má
pfiíslu‰nou agendu v popisu práce.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Rekonstrukce pfiehrady
Kfietínka zfiejmû nebude 

zahájena pfied rokem 2020
V loÀském roce oznámil státní pod-

nik Povodí Moravy zámûr provést re-
konstrukci VD Letovice (pfiehrady na
Kfietínce). Na dotaz, kdy bude tato
stavba realizována odpovûdûl tiskov˘
mluvãí Povodí Moravy s.p., Bc. Petr
Chmelafi:

Na akci VD Letovice – rekonstrukce
VD (nikoliv oprava, prosím o rozli‰ová-
ní) v souãasné dobû probíhá územní fií-
zení. Územní souhlas se stavbou nebyl
dosud vydán, není proto moÏné termín
zahájení stavby pfiesnû stanovit. Podle
hrubého odhadu nedojde k zahájení re-
konstrukce pfied rokem 2020.

Cílem rekonstrukce je ochrana vodní-
ho díla a území pod vodním dílem na
kontrolní desetitisíciletou povodeÀ tak,
aby zabezpeãení bylo v souladu s platnou
vyhlá‰kou o technick˘ch poÏadavcích
pro vodní díla. Dojde k rekonstrukci pfie-
livu, spadi‰tû a skluzu, v rámci které bu-
de sníÏena vodní hladina. DÛvodem opat-
fiení je zaji‰tûní bezpeãnosti vodního díla
po dobu stavby. SníÏená hladina nám na-
víc umoÏní prohlídku a opravu (zde uÏ
jde o opravu) návodního líce hráze.

V prÛbûhu rekonstrukce musíme vy-
tvofiit dostateãn˘ akumulaãní prostor po
transformaci pfiípadn˘ch povodÀov˘ch
pfiítokÛ, aby nebyla v dobû rozebrání
stávajících konstrukcí ohroÏena bezpeã-
nost hráze. Pokud by tímto zpÛsobem
nebylo vodní dílo dostateãnû zabezpeãe-
né pfied pfiívaly vody pfii povodni, moh-
lo by hrozit její protrÏení. Opatfiení 
vytvofií dostateãn˘ prostor tak, aby neby-
la ohroÏena bezpeãnost území a obyvatel
pod hrází VD Letovice. Pfiedpokládané
náklady stavby jsou 160 mil. Kã.

Text a foto: ph

Vestibul radnice také pfiipomíná staveni‰tû.

Zamrzlá a zasnûÏená plocha Kfietínky
– leden 2017.

Tfiídûní odpadu 
v Letovicích

Pokud se chcete aktivnû úãastnit tfií-
dûní komunálního odpadu, máte moÏ-
nost se pfiihlásit do pytlového sbûru
„dÛm od domu”. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏ-
d˘ poplatník poplatku za odpady na 
podatelnû MûÚ Letovice. ObdrÏíte vy-
generovan˘ kód, kter˘ budete lepit na
kaÏd˘ Vámi odevzdan˘ pytel. 

V první etapû bude probíhat pytlov˘
sbûr komodit PET lahví, netfiídûného
plastu, papíru a kovov˘ch obalÛ od po-
travin. V nejbliÏ‰í dobû pfiipravujeme
roz‰ífiení pytlového sbûru o sbûr nápojo-
v˘ch kartonÛ a skla.

Pytle na sbûr a bliÏ‰í pokyny obdrÏíte
pfii registraci, dal‰í informace na tel. 516
48 22 44 (odbor v˘stavby a Ïivotního
prostfiedí), 516 48 22 30 (technick˘ od-
bor).

O termínech svozu budete informo-
vání v pfiedstihu místním rozhlasem, na
internetov˘ch stránkách mûsta Letovic
a Technick˘ch sluÏeb Letovice.

OVÎP, TO MûÚ Letovice
Foto: RePo

Ilustraãní foto.

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

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

KDY? - 25. února 2017. 11. bfiez-
na 2017, 25. bfiezna 2017, 8. dub-
na 2017, 22. dubna 2017

V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu nebo na internetu 

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

LÉTO - SPRÁVNOU SLEVU STAâÍ JEN VYBÍRAT:
záloha 500 - 1.500 Kã  *dûti ZDARMA* slevy 36% aÏ 10%

+ 55 * cest. poji‰tûní, parkování u leti‰tû zdarma
Cesty za poznáním v pohodû i s adrenalinem!

! LETECKÉ POBYTY + POZNÁVACÍ = PRO SENIORY +55!

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
PÒJâUJEME 

5 000 - 50 000 Kã

VOLEJTE 606 038 925
S NÁMI SI I VYDùLÁTE!

JSTE P¤IPRAVENI
NA JARNÍ SEZÓNU?

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí

Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 

e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ znaãky HUSQVARNA
• Po dohodû servis v˘robkÛ jin˘ch znaãek

Na otázku, co mohou obãané
Blanska oãekávat v leto‰ním roce,
odpovídá místostarosta Blanska
Ing. Bc. Jifií Crha:

V oblasti investic máme v úmyslu po-
kraãovat v trendu posledních let a snaÏit se
co nejvíce vyuÏívat dotace, které lze získat
a u‰etfiit tak mûstu vlastní prostfiedky. 

Jednou z finanãnû nároãn˘ch investic je
rekonstrukce chlazení na zimním stadionu.
V̆ mûna stávající ãpavkové technologie za
modernûj‰í a pfiedev‰ím bezpeãnûj‰í bude
stát zhruba 38 mil. Kã. Îádáme o dotaci
z Operaãního programu Ïivotního prostfie-
dí, která by mohla b˘t ve v˘‰i 26 – 28 mil.
Kã. Za tûchto podmínek by bylo ‰koda 
rekonstrukci neprovést, zvlá‰È, kdyÏ ohro-
Ïení Ïivotního prostfiedí v pfiípadû havárie
je skuteãnû vysoké.

Dal‰í dotaci chceme získat na pokra-
ãování regenerací sídli‰È, letos by to mû-
lo b˘t sídli‰tû Zborovce. V 1. etapû by
mûly náklady ãinit cca 10 mil. Kã, dota-
ce z ministerstva pro místní rozvoj bude
ve v˘‰i 4 mil. Kã. Budeme opût opravo-
vat chodníky, budovat nová parkovací
místa, dûtská hfii‰tû a herní prvky.

Na sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka chceme vybudovat nové zázemí,
rozpoãet na tuto akci ãiní 10 mil. Kã,
dotace z ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy by mûla pokr˘t polovinu

této ãástky. 
V bytovém domû na Údolní 23, kter˘

patfií mûstu, chceme provést nástavbu,
vybudovat sociální byty. Dotace by mû-
la pokr˘t 12 mil. Kã z celkov˘ch nákla-
dÛ 22 mil. Kã. 

Zateplení budov ‰kol bylo jiÏ dokon-
ãeno, nyní pfiijdou na fiadu matefiské
‰koly na ulici Divi‰ova a na ulici
Rodkovského. Z nákladÛ 7 mil. Kã po-
kryjí dotace 2,3 mil. Kã.

V leto‰ním roce budou vût‰í investice
neÏ dosud smûrovány do oprav chodní-
kÛ ve mûstû; chceme také v návaznosti

na plánovanou rekonstrukci autobuso-
vého nádraÏí protáhnout cyklostezku
kolem Svitavy aÏ k vlakovému nádraÏí.
Budovu ZU· ãeká odvlhãení, nová 
fasáda a v˘mûna oken. Úpravy pro-
stranství po hotelu Dukla doplníme 
je‰tû vybudováním kavárny; doufám, Ïe
se povede v‰e stihnout do letní sezony.

Vedení mûsta usiluje o sníÏení ceny
tepla; jak chcete tento zámûr prosadit?

Pfied 13 lety do‰lo k celkové rekon-
strukci kotelen a teplovodÛ v Blansku, ce-
na této investice je rozpoãítána do ceny
dodávaného tepla aÏ do roku 2018.
Vedení mûsta se rozhodlo zbytek tohoto
dluhu splatit uÏ letos a tímto zpÛsobem jiÏ
nyní sníÏit cenu za GJ pro koneãné uÏiva-
tele o cca 20 %. DÛvodem tohoto kroku je
zamezit odpojování uÏivatelÛ od centrál-
ního vytápûní po ukonãení závazku, kter˘
byl souãástí nûkdej‰í rekonstrukce. Mûsto
bude samo provozovat centrální vytápûní;
o cenû tepla bude kaÏd˘ rok rozhodovat
Zastupitelstvo mûsta, coÏ by mûlo obãa-
nÛm pfiinést garanci pfiimûfien˘ch v˘dajÛ
za spotfiebované teplo.

Pane Crho, co oãekáváte letos, jako
pfiedseda FK Blansko, v blanenském
fotbalu?

Budeme se muset bránit moÏnému se-

stupu z Moravskoslezské ligy, kam jsme
se loni, tro‰ku neplánovanû, dostali.
Nyní jsme na 3. místû od konce; zatímco
bûÏnû sestupuje jeden poslední celek, le-
tos by to vzhledem k dal‰ím pohybÛm ve
vy‰‰ích soutûÏích mohly b˘t poslední tfii.

Doufám, Ïe k tomu nedojde, v souãas-
nosti je fotbal v Blansku na vzestupu.
S prÛmûrnou náv‰tûvností, která u nás ãi-
ní pfies 400 divákÛ na domácí zápasy, pat-
fiíme k nejúspû‰nûj‰ím celkÛm ve 3. lize. 

Jak se moÏnému sestupu bráníte?
SnaÏíme se stavût na‰e muÏstvo

z vlastních hráãÛ, jsou to vût‰inou mla-
dí borci, kter˘m nechybí bojovnost; jen
nûkdy by moÏná neu‰kodilo i tro‰ku víc
hráãského ‰tûstí... 

V kaÏdém pfiípadû nám letos odchází
vynikající stfielec Koudelka, budeme se
snaÏit pro doplnûní na‰eho t˘mu získat
nûjaké nadstandardní hráãe ze Zbrojovky.

Co se t˘ká podmínek, tak po vybudo-
vání hfii‰tû s umûlou trávou se velmi
zlep‰ily moÏnosti pro trénink mládeÏe
i dospûl˘ch hráãÛ. Doufám tedy, Ïe se
v lize udrÏíme a budeme stále naplÀovat
stadiony fanou‰ky z Blanska i okolí.

Pane Crho, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Místostarosta mûsta Blansko 
Ing. Bc. Crha o plánech na rok 2017

Ing. Bc. Jifií Crha, 
místostarosta mûsta Blansko.
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Pane pfiedsedo, jak˘ byl dÛvod pfie-
chodu na akciovou spoleãnost?

Zmûna právní formy by mûla zajistit
stabilitu a rÛst spoleãnosti. Mûla by
nám umoÏnit fiídit firmu efektivnûji,
produktivnûji, neboÈ také v budoucnu
chceme na‰im obchodním partnerÛm
a zákazníkÛm nabídnout jistotu, spo-
lehlivost a stálé zvy‰ování kvality na-
‰ich produktÛ.

Je tfieba zdÛraznit, Ïe tato zmûna se
nijak nedot˘ká uzavfien˘ch smluv, nijak
neovlivÀuje vztah spoleãnosti k zákaz-
níkÛm, ani k vlastním zamûstnancÛm.

Spolu se zkratkou a.s. se v logu spo-
leãnosti objevil také nov˘ slogan –
know wow, jedná se o repliku známûj-
‰ího know how?

Ano, je tomu tak. Úsilí manage-
mentu na‰í spoleãnosti smûfiuje k to-
mu, abychom byli stále úspû‰nûj‰í
v tom, co vyvíjíme, vyrábíme a nabí-
zíme. To ale není jedin˘ cíl, snaÏíme
se také, aby Gatema byla pro na‰e za-
mûstnance smyslupln˘m a pfiíjemn˘m
pracovním prostfiedím. Na‰e pozor-
nost je zamûfiena na lidi, které za-
mûstnáváme v souãasnosti a budeme
zamûstnávat v budoucnosti. Hledali
jsme nûjakou zkratku, která by vyjád-
fiila na‰í snahu b˘t nejen úspû‰ní, ale
také na‰i potfiebu mít radost z toho, co
dûláme. Na‰li jsme ji právû v obmûnû
zaÏitého know how – tedy vûdût jak,
na know wow – tedy vûdût, jak tvofiit
a pracovat s radostí, nad‰ením, entu-
ziasmem.

¤eknu to je‰tû jinak; uvûdomujeme
si, Ïe pokud chceme b˘t dobfií, tak staãí
profesionalita, tedy know how. Jestli ale
chceme b˘t lep‰í neÏ dobfií, tak k profe-
sionalitû je tfieba pfiipojit nad‰ení –
a právû to je vyjádfieno nov˘m sloga-
nem – know wow. 

Spoleãnost Gatema má 4 divize, kte-
ré se zab˘vají na sobû nezávisl˘mi ãin-
nostmi. MÛÏete prosím popsat, co je
v tûchto divizích, pfiípadnû v celé spo-
leãnosti nového?

Divize informaãních systémÛ se za-
b˘vá ãinností, kvÛli které byla pÛvodnû
Gatema zaloÏena. Implementace a dal‰í
v˘voj informaãních systémÛ Helios pat-
fií ke stûÏejní ãinností této divize. Tyto
vyspûlé ERP systémy nepouÏívají pou-
ze v˘robní, ale také obchodní firmy,
personální agentury, neziskové organi-
zace a dal‰í. Úzká spolupráce se spoleã-
ností Asseco Solutions a.s. nám pfiinesla
ocenûní „Gold partner”. Máme velkou
v˘hodu, Ïe nejsme pouze distributofii,
ale podílíme se na samotné tvorbû tûch-
to systémÛ. 

Tû‰í nás také skuteãnost, Ïe pfiib˘va-
jí noví zákazníci, ktefií mají zájem o na-
‰e vlastní produkty, které jsme vyvinuli
sami. Jedná se o pokroãilé systémy
vhodné pro fiízení skladov˘ch zásob jak
v prÛmyslu, tak i napfiíklad ve skladová-
ní potravin, ãi ve farmacii. Tyto systémy
mohou v reálném ãase vyhodnocovat
nejen mnoÏství skladovaného sortimen-
tu, ale také tfieba dobu pouÏitelnosti, ex-
piraci a dle toho také efektivnû fiídit tok
zboÏí a uspofiit nemalé finanãní náklady.
Díky spolupráci se spoleãností Asseco
dodáváme ná‰ produkt také do sítû di-
stributorÛ této velké spoleãnosti.

Divize plo‰n˘ch spojÛ je nejvût‰í di-
vizí na‰í spoleãnosti, jak ve velikosti
obchodního obratu, tak i v poãtu 
zamûstnancÛ. Rok 2016 byl pro tuto di-
vizi rekordní v poãtu zakázek i ve fi-
nanãním obratu. Je potû‰itelné, Ïe jsme
byli úspû‰ní nejen v kvalitû, ale také ve
spolehlivosti dodávek v dohodnut˘ch
termínech; tato spolehlivost pfiesáhla 99
%. LoÀsk˘ rok také potvrdil trendy, kte-
ré v této oblasti narÛstají; jedná se vy-

tváfiení sloÏitûj‰ích, vícevrstv˘ch desek
plo‰n˘ch spojÛ, které vyÏadují moderní
technologické vybavení a také pokroãi-
lé znalosti pracovníkÛ. Mohu potvrdit,
Ïe na tento v˘voj jsme plnû pfiipraveni
a jsme schopni splnit nároãné poÏadav-
ky zákazníkÛ.

Divize projektového a ekonomické-
ho poradenství nabízí rozsáhlé sluÏby
zamûfiené na úspû‰né administrativní
zpracování projektov˘ch zámûrÛ
v souvislosti s vyuÏíváním dotaãních
programÛ Evropské Unie. âerpáme
z bohat˘ch zku‰eností, které máme
pfiedev‰ím v oblasti dotací; profesio-
nální zpracování potfiebné dokumen-
tace je podmínkou pro úspûch 
ÏadatelÛ. Novû získáváme klienty
z místní státní správy v regionu a také
z fiad firem stfiední velikosti.

Divize Apollon se specializuje na v˘-
voj a instalaci vlastních audiovizuálních
systémÛ v lékafiství. Jedná se napfiíklad
o technologie umoÏÀující nasazení na 
operaãních sálech v nemocnicích; na‰e
systémy zaji‰Èují pfienos audiovizuál-
ních dat v reálném ãase v maximálním
rozli‰ení napfiíklad do pfiedná‰kové
místnosti, ke vzdálen˘m konzultantÛm
apod. Zaji‰Èujeme také archivaci tûchto
dat. Na‰e spoleãnost se úãastnila v listo-
padu nejvût‰í evropské medicínské v˘-
stavy – Medica 2016 v Düsseldorfu.

Jedná se o oblast technologií, ve kte-
ré dochází k rychlému v˘voji, na‰e 
úãast na této prestiÏní v˘stavû potvrdila,
Ïe jsme svûtov˘ trend vycítili vãas.

V loÀském roce jste slavnostnû otev-
fieli novou administrativní budovu. Byl
pro spoleãnost Gatema rok 2016 ús-
pû‰n˘ také z hlediska celkov˘ch v˘-
sledkÛ?

JiÏ v roce 2015 jsme zpracovali do-
kument nazvan˘ Strategie desetiletého
rozvoje, kter˘ plánuje rÛst spoleãnosti
do roku 2025. Ve‰keré úkoly, které jsme
si stanovili pro loÀsk˘ rok, jsme nejen
splnili, ale pfiekroãili. Je to úspûch
v‰ech zamûstnancÛ a souãasnû i dobr˘
základ pro rok 2017.

Pfiedpokládáte, Ïe dobré hospodáfi-
ské v˘sledky a zájem o produkty
Gatemy umoÏní pfiijímat dal‰í zamûst-
nance?

V souãasné dobû máme na na‰ich
webov˘ch stránkách vypsány pozice
voln˘ch míst v na‰í spoleãnosti.
Tyto informace jsou prÛbûÏnû aktua-
lizovány. Kromû toho jsme otevfieni
pro kaÏdého zájemce, kter˘ je ‰ikov-
n˘, baví ho uplatÀovat své znalosti
a zku‰enosti. Na‰i budoucnost chce-
me stavût právû na schopn˘ch 
lidech, nikoliv na naplÀování tabul-
kov˘ch míst.

ZájemcÛm o volná pracovní místa
a v‰em, ktefií chtûjí o na‰í spoleã-
nosti získat více konkrétních infor-
mací, doporuãuji sledovat webové

stránky Gatemy, které jsou na adrese
www.gatema.cz.

Spoleãnost Gatema si jiÏ vyslouÏila
povûst firmy, která se dobfie stará o své
zamûstnance; mÛÏete se zmínit, v ãem
tato nadstandardní péãe spoãívá?

Pfiedev‰ím se snaÏíme zajistit pfií-
jemné pracovní prostfiedí. Odpovídající
platové ohodnocení práce v‰ech profesí
je základ, na kter˘ navazují dal‰í bene-
fity. V loÀském roce jsme otevfieli 
matefiskou ‰kolku pro dûti zamûstnan-
cÛ, v nové administrativní budovû je
k dispozici jídelna, která nabízí teplá
jídla pro ranní i odpolední smûny, po-
skytujeme také pfiíspûvky na dopravu
do zamûstnání.

Jako v˘konn˘ fieditel a pfiedseda
pfiedstavenstva jste v ãele vedení spo-
leãnosti. MÛÏete prosím povûdût nûco
bliÏ‰ího o sobû?

Je mi 52 let, jsem Ïenat˘, máme
ãtyfii dûti. Z koníãkÛ bych jmenoval
sporty jako cyklistika, lyÏování, tu-
ristika. Vûnuji se také fotografování,
ov‰em jak sport, tak i tato záliba bo-
huÏel trpí nedostatkem volného ãasu.

Vystudoval jsem technicky zamû-
fienou stfiední ‰kolu a pak strojní fa-
kultu VUT v Brnû. Pozdûji jsem si
doplnil vzdûlání tfiílet˘m manaÏer-
sk˘m studiem MBA.

Po vysoké ‰kole jsem nastoupil do
zamûstnání jako konstruktér, pro‰el
jsem postupnû pozicemi jak technic-
k˘mi, tak i v oblastech obchodu
a marketingu, zakládal jsem a vedl
poboãky nadnárodních firem v âeské
republice. Tfii roky jsem pracoval 
jako technik ve ·v˘carsku; tato zku-
‰enost byla pro mû hodnû cenná.
V souãasnosti mám za sebou mnohale-
tou praxi na vedoucích pozicích, podí-
lel jsem se na vytváfiení a realizacích
strategií rozvoje nûkolika firem, jako
napfiíklad Geberit, Angst-Pfister,
BIBUS.

Pane pfiedsedo, dûkuji za rozhovor
a pfieji, aby se spoleãnosti Gatema da-
fiilo i nadále b˘t firmou, ve které lidi
baví pracovat. 

Petr Hanáãek

RÛst spoleãnosti Gatema a.s.
umoÏÀuje nabídnout dal‰í pracovní místa
Spoleãnost Gatema sídlí v prÛmyslové zónû v Boskovicích, v souãasnosti zamûstná-

vá kolem 140 stál˘ch pracovníkÛ. Spoleãnost vstoupila do roku 2017 se zmûnou práv-
ní formy - ze spoleãnosti s ruãením omezen˘m na akciovou spoleãnost. Pfiedsedou
pfiedstavenstva se stal v˘konn˘ fieditel spoleãnosti Ing. Jaromír Stra‰ák, MBA, které-
mu jsem poloÏil nûkolik otázek:

Ing. Jaromír Stra‰ák, MBA.

Nová administrativní budova spoleãnosti Gatema a.s.
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„Z· Jedovnice mífií do Evropy!”
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Aktivní pfiístup a práce se dnes stále
vyplácejí. DÛkazem je úspûch, kterého
dosáhla Z· Jedovnice, kde se vedení ‰ko-
ly rozhodlo vyuÏít souãasn˘ch moÏností,
jeÏ nabízejí mezinárodní projekty a aktiv-
nû zaãalo ve spolupráci s Evropskou roz-
vojovou agenturou vyhledávat partnery
a programy, do kter˘ch by ‰kola mohla
vstoupit. 

Od ‰kolního roku 2016/2017 se tak Z·
Jedovnice zapojila do tfiíletého meziná-
rodního projektu KidVenture, jehoÏ 
vedoucím partnerem a koordinátorem je
britská Kingston University Higher
Education Corporation.  

„Projekt KidVenture, jehoÏ hlavním cí-
lem je zv˘‰ení podnikatelsk˘ch doved-
ností dûtí prostfiednictvím her, spojuje
partnery rozliãn˘ch odborností z rÛzného
kulturního zázemí. V rámci projektu tak
budou spolupracovat instituce z Anglie,
Portugalska, Itálie, ¤ecka, Turecka a âes-
ké republiky. Projekt si mimo jiné klade
za cíl rozvíjet inovace v oblasti vzdûlává-
ní prostfiednictvím inovativních uãebních
metod,” vysvûtluje Mgr. Bc. Michal
Souãek, fieditel Z· Jedovnice.

Hlavním v˘stupem, kter˘ díky projek-
tu KidVenture vznikne, bude inovativní

v˘uková poãítaãová hra, jeÏ podpofií pod-
nikavost dûtí od 6 do 10 let a která bude
pilotnû testována v partnersk˘ch ‰kolách.
Tuto hru budou dûti moci hrát jak samo-
statnû, tak ve skupinkách, aby se pro 
dosaÏení úspûchu uãily spolupracovat
a rozhodovat v rámci kolektivu. Dûti bu-
dou zároveÀ soutûÏit s dal‰ími skupinami
na virtuálním trhu. Zámûrem projektu je
rozvoj nov˘ch dovedností a schopností
dûtí, jako jsou napfiíklad kreativita, t˘mo-
vá práce, vÛdcovství nebo porozumûní 
trhu. Autofii projektu KidVenture oãekávají,
Ïe z programu bude tûÏit aÏ 100 000 osob.

První pracovní schÛzka projektového
t˘mu se uskuteãnila ve dnech 5. – 8. 12.
2016 na lond˘nské univerzitû Kingston.
V rámci tohoto setkání, kterého se samo-
zfiejmû zúãastnili i zástupci Z· Jedovnice,
byl vytvofien ãasov˘ plán jednotliv˘ch ak-
tivit a dal‰ích projektov˘ch schÛzek,
a vzniklo také logo celého projektu. Dále
byly stanoveny úkoly pro kaÏdou z insti-
tucí, které jsou do projektu zapojeny.
Jednotlivé ‰koly budou se sv˘mi Ïáky 
ovûfiovat návrh poãítaãové hry, pfiipomín-
kovat jej a zdokonalovat. V˘voje a pilot-
ního testování hry se zúãastní celkem 160
dûtí a dal‰ích 30 tisíc dûtí bude nepfiím˘-

mi aktéry projektu po následné imple-
mentaci do ‰kol. Do projektu bude zapo-
jeno také 350 uãitelÛ a dal‰ích 50 tisíc se
s programem seznámí prostfiednictvím
propagaãních materiálÛ. Projekt
KidVenture bude pfiedstaven i 20 tisícÛm
rodiãÛ. Zapojeni mají b˘t také aktéfii
s rozhodovací pravomocí v oblasti vzdû-

lávání, jako jsou Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, zástupci regionÛ,
mûst, fieditelé ‰kol a organizace aktivní
v podnikatelském vzdûlávání. A proto lze
znovu závûrem konstatovat, Ïe „Z·
Jedovnice mífií do Evropy!”

Text: Martin Baãkovsk˘
Foto: Kingston university London

Zástupci v‰ech 6 partnersk˘ch subjektÛ pfii úvodním pracovním setkání 
na Univerzitû v Kingstonu.
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Promo focení The Desperate Mind na False Flag Tour 2017.

Martine, mÛÏete ãtenáfiÛm ListÛ re-
gionÛ pfiedstavit va‰i kapelu?

Od roku 2015 má na‰e kapela sou-
ãasnou sestavu. Jsme dva blanen‰Èáci,
já, (kytara, zpûv), Tomá‰ Ondra (kytara)
a dva brÀáci, David Havelka (baskytara)
a Winc Janeãek (bicí). V Brnû máme ta-
ké kapelní zku‰ebnu. Kapela vznikla
(i kdyÏ ne v souãasné podobû a sestavû)
v roce 2011 jako kapela „Dangers!”,
ov‰em kvÛli hardcore punkové kapele
z USA se stejn˘m jménem jsme se mu-
seli v roce 2014 pfiejmenovat na The
Desperate Mind. Kapelu jsem se sv˘m
nejlep‰ím kamarádem a druh˘m kyta-
ristou, kter˘m je Tomá‰ Ondra, zaloÏil
v roce 2011 - ale tehdy to bylo spí‰e jen
tak neváÏnû, na zabití ãasu. V pÛvodní
sestavû byl je‰tû bubeník Dominik
Kubík a Dominik Zavadil s basovou ky-
tarou. 

Proã název The Desperate Mind?
Název vymyslel Tom, a myslím si, Ïe

snad ani Ïádn˘ v˘znam za na‰ím ná-
zvem není. Ale je docela symbolickej.
The Desperate Mind znamená v pfiekla-
du „zoufalá mysl”, a neÏ jsme k tomuto
názvu pfii‰li, byli jsme uÏ pár hodin zou-
falí z toho, Ïe Ïádnej novej název nemá-
me, coÏ byl problém, protoÏe jsme 
tehdy za 3 dny mûli dûlat rozhovor pro
Rock & Pop, coÏ je snad nejstar‰í a nej-
v˘znamnûj‰í ti‰tûn˘ multiÏánrov˘ 
hudební magazín u nás. A bez jména 
bychom mohli ten rozhovor tak akorát
zru‰it. 

Jste tedy zakladatel a frontman ka-
pely…

Jsem sice frontmanem kapely, ale
o kapelních vûcech se vÏdy radíme me-
zi sebou, nikdo není víc neÏ ten druh˘.

Máte na kontû uÏ tfii vydaná EP alba,
tfietí vám vy‰lo 17. prosince 2016…

Na‰e první studiové EP album jsme
nahráli v roce 2014, jmenuje se
„Symptoms of the Ignition”.  Na‰e
první tour zaãala v fiíjnu 2014 v Brnû
a skonãila v bfieznu 2015 v Liberci.

na‰eho t˘mu, kterou je Sandra Stüben
- bez ní by ta organizace nikdy nepro-
bûhla tak hladce, jak probíhá teì.

Martine, pamatujete si na vÛbec
první vystoupení?

KdyÏ nebudu poãítat krátká vystou-
pení pro hrstky kámo‰Û na na‰í tehdej‰í
zku‰ebnû v blanenském klubu PVC
v roce 2012, tak ná‰ první koncert byl 9.
kvûtna 2013 na blanenském majálesu,
pfied docela velkou haldou lidí. Dodnes
si pamatujeme tu extrémní trému (a ta-
ky se jí docela ãasto smûjeme) a to ex-
trémní natû‰ení, protoÏe pro nás - jako
tehdy novou kapelu, byl koncert - 
dokonce úplnû první, pfied takovou
spoustou lidí naprosto nûco úÏasného. 

Kde se vám nejvíc líbilo nebo nejlíp
hrálo?

Na mysl mi pfiichází dva koncerty -
jeden v˘‰e zmínûn˘ v Arenû Beisl ve
Vídni, a druh˘, kter˘ probûhl v únoru
2016, kdy jsme byli speciálními hosty
na kfitu tour filmu Chaos Across Japan
brnûnské punkrockové kapely BOY.
V obou pfiípadech byla atmosféra ne-
skuteãná - ve Vídni, kde klub naplnila
spousta lidí na tehdy tam relativnû ne-
známou kapelu (coÏ je nûco, co se
v âesku prostû nestane, a je to docela
smutn˘), a v Brnû, kde vládla neskuteã-
ná punk party atmosféra a kde ze v‰ech
lidí v publiku sálala neuvûfiitelná ener-
gie, coÏ je nûco, co nás neuvûfiitelnû 
nakopne. 

Máte v rukávu nûjakou veselou his-
torku z akce?

Nevím, jestli máme nûjakou úplnû
veselou historku, ale vsadím stovku na
to, Ïe jsme jediná kapela z Blanska, je-
jíÏ zpûvák a kytarista hrál festivalovej
koncert v trenkách. 

Martine, dûkuji vám za rozhovor,
pfieji celé va‰í kapele úspûch na celo-
svûtové úrovni a myslím, Ïe o The
Desperate Mind je‰tû usly‰íme… 

Renata Kuncová Polická
Foto: Dalibor Ondra

V roce 2015 jsme se znovu zavfieli do
studia a nahráli na‰i první full lenght
desku s názvem „Amassed Sickness”,
která byla ohodnocena v recenzi na
nejvût‰í svûtové stránce o punkové
hudbû Punknews.org poãtem 3,5 hvûz-
diãek z 5, coÏ bylo hodnocení, které
tento web udûloval i nûkter˘m albÛm
na‰ich zahraniãních hudebních vzorÛ,
mezi které patfií napfiíklad kapely Anti-
Flag, NOFX, Pinhead Gunpowder
a Green Day. ZmiÀovaná pozitivní re-
cenze na stránkách Punknews.org nám
otevfiela dvefie do zahraniãní punkové
a celkovû hudební scény a vÛbec do
podvûdomí lidí v zahraniãí, a my v ro-
ce 2016 vyrazili na ná‰ první zahraniã-
ní koncert do Rakouska, konkrétnû do
Areny Beisl ve Vídni. V fiíjnu roku
2016 jsme pak nahráli na‰i tfietí studi-
ovou nahrávku s názvem „False Flag”.
Napfi. v druhé písniãce „The Syringe”
zpíváme o drogovû závislé matce dvou
dûtí, která se stala otrokyní farmaceu-
tického prÛmyslu, kterému spí‰e neÏ
o zdraví lidí jde, bohuÏel, o jejich pe-
níze. Obal designoval Doug Dean, de-
signér legendární americké punkové
kapely Anti-Flag. Toto album vy‰lo

17. prosince 2016 a v souãasné dobû
jsme na tour v Nûmecku, Anglii a dal-
‰ích evropsk˘ch zemích na podporu
tohoto alba.

Kde teì hrajete?
Stálou scénu nikde nemáme, a mo-

mentálnû Ïádné koncerty v âesku na-
plánovan˘ je‰tû nemáme - 28. ledna
nám zaãalo v Nûmecku na‰e evropské
turné s názvem False Flag Tour 2017,
se kter˘m jen v Nûmecku projedeme
mûsta jako Kolín nad R˘nem,
Mnichov, Stuttgart nebo Hamburg,
kde jsou na‰e koncerty uÏ buì vypro-
dané, nebo jsou na hranici vyprodání -
coÏ je vûc, u které bychom si nikdy
netipli, Ïe se vÛbec nûkdy stane.
NatoÏ v zahraniãí, pofiád tomu nemÛ-
Ïeme uvûfiit, jsme za to v‰e na‰im 
fanou‰kÛm neskuteãnû vdûãní. Po nû-
mecké ãásti tour nás ãeká britská, 
dále plánujeme koncerty v Holandsku
nebo napfiíklad Belgii. V létû vystou-
píme také na nûkolika nûmeck˘ch 
festivalech. Velice také vdûãíme a dû-
kujeme na‰í organizátorce nûmecké
ãásti tour a veledÛleÏité souãástce 

Punková kapela z regionu mífií do svûta
Ve va‰ich Listech regionÛ si uÏ ‰est˘m rokem ãtete rÛzné rozhovory s osobnostmi regionu, s mlad˘mi a nadûjn˘mi teenagery, se sportovci a dal-

‰ími. Tentokrát jsem poÏádala o rozhovor „blanen‰Èáka” Martina J. Poláka, frontmana kapely The Desperate Mind, jednoho ze ãtvefiice, která má
namífieno do svûta showbusinessu. 
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➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám na chov králíky – Kalifornsk˘ ãern˘,
samici a samce. Oãkováni proti moru a myxo-
matóze. Tel.: 735 911 238. 
➨ Prodám dámské stepafiské boty, vel. 41.
Témûfi neno‰ené, PC 1 350 Kã, nyní 900 Kã
s dokladem, v záruce do záfií 2017. Foto na vy-
Ïádání za‰lu. Tel.: 776 565 690 Blansko. 
➨ Prodám Ïlutou koÏenou rozkládací sedaãku
s kfieslem z Aska. Sedaãka má úloÏn˘ prostor,
je pouÏívaná, s drobn˘mi odûrkami v nejvíce
namáhan˘ch místech. Cena 3 500 Kã.  K odvo-
zu z Boskovic. Tel.: 731 619 230. 
➨ MilovníkÛm staroÏitností nabízím 
dvû kompletní loÏnice z poãátku 20. stol. - svût-
l˘ dub a tmav˘ ofiech. Cena dohodou, tel.: 737
941 620. 
➨ Prodám bûÏky 205 cm zn. VISU EXTRA 
+ vázání cena 150 Kã, sjezdovky 170 cm zn.
ARTIS 6115 + vázání MARKER M27 za 550 Kã.
Tel.: 737 622 786.
➨ Prodám boty na bûÏky BOTAS ã. 5-6 
za 80 Kã a boty sjezd - lité pfieskáãe vel. 8-9 za
550 Kã. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám dûtskou pfiebalovací podloÏku 
s pevnou deskou, koupací podloÏku do vaniã-
ky - málo pouÏívané. V‰e za 250 Kã. Tel.: 723
881 133. 
➨ Prodám seno, vykrmené prase 
s moÏností poráÏky nebo zabijaãkové v˘robky.
Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám secí stroj na kukufiici 8 fiádkÛ, 
tel.: 605 876 018. 
➨ Prodám klec pro andulku, 
pouÏívaná krátce, kulat˘ kvûtinov˘ stolek prÛ-
mûr 20,5 cm, v 64 cm, poliãku dl. 54 cm, ‰.13
cm, zrcadlovou skfiíÀku 52x30 cm. V‰e pozÛ-
stalost, cena dohodou. Tel.: 732 374 173.  
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska 
- elektfiina, voda, parkování, zahrada je oploce-
ná 380 m2,  krásné západy slunce. Cena
699.000 Kã. Tel.: 721 833 167. 
➨ Prodám ‰piãkov˘ BLU RAY pfiehrávaã 
PHILIPS. Pfiehrává v‰echny formáty CD, DVD,
BLU RAY, speciální obvody pro ‰piãkov˘ obraz.
Dálkové ovládání + ovládání na pfiístroji. Témûfi
nov˘, PC 14 000 Kã, nyní za zlomek ceny - do-
hodou. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu dlouhodobû garáÏ v Blansku 
na ul. 9. kvûtna. Volná ihned. Tel.: 606 931 795.
➨ Vykoupíme Va‰i nemovitost, byt, RD 
nebo chalupu, platíme hotovû, v‰e zafiídíme.
Tel.: 604 235 530.
➨ Pronajmu garáÏ v centru Blanska, 
vhodné i jako sklad nebo provozovna. Volná ih-
ned. Tel.: 723 830 686. 

NABÍZÍM

➨ Kdo daruje za odvoz ãi za symbolickou cenu 
zachoval˘ dílensk˘ ponk nebo stÛl s pevnou 
ocelovou konstrukcí a masivní deskou - do ga-
ráÏe na drobné pfiíleÏitostné opravy?  Tel.: 602
283 832.
➨ Zdatn˘ dÛchodce hledá jak˘koliv podnájem.  
Blansko a okolí. Tel.: 733 282 027. 
➨ DÛchodkynû hledá pfiíleÏitostnou práci 
v obchodû na zástup za dovolenou, nemoc
nebo pravidelnû max. 1-2 dny v t˘dnu 4-6
hodin dennû.  Spolehlivá, aktivní. Tel.: 774
741 734.
➨ Vdova 59 let prosí, zda by nûkdo daroval 
notebook. SMS na 778 405 844. 
➨ Hledám Ïenu do spoleãného podnájmu, 
z BK , LE a okolí. Cena pro jednoho 3 200 Kã.
Tel.: 733 282 027. 

HLEDÁM

➨ Hledám Ïenu, kterou trápí samota jako mû,
do 60ti let. Já mám 65 let a samota tíÏí, dva do-
káÏou víc. Tel.: 733 282 027. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt 2+1, 3+1 nebo 3+kk 
v Blansku, tel.: 776 582 709.
➨ 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. Dûkuji, tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím tovární malotraktor 
ãeské nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat,
MT, TK atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte
prosím, tel.: 731 487 850. 
➨ Zaji‰tûní manÏelé hledají RD 
do 4 mil. Tel.: 739 940 808.
➨ Koupím byt 1+1 nebo 2+1. 
I v pÛvodním stavu. Tel.: 720 423 567.
➨ Koupím chatu-zahradu. 
Tel.: 720 519 375.
➨ Koupíme rodinn˘ domek, 
tak 2+1 nebo 3+1 se zahradou. MoÏná i v˘mû-
na za byt 3+1 v Boskovicích. Tel.: 704 206 035. 
➨ Koupím byt 2+1 nebo 1+1 
v centru Blanska. Tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím odznaky vzorn˘ch vojákÛ 
do roku 1960 s prÛkazem, napfi. stfielec, kulo-
metník, Ïelezniãáfi, kuchafi aj., pohraniãní, MV,
v˘sadkáfiské, tankové.  Nabídnûte, tel.: 721
639 481. 
➨ Koupím garáÏ v Boskovicích. 
Tel.: 723 908 292. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Domácí zelÀaãka

Klasick˘ recept ãeské kuchynû, kter˘ se uchytil i u nás doma.
KdyÏ se v zimû vracím z vyjíÏìky na bûÏkách na chatu v obci
Such˘, uÏ se se zmrzl˘m úsmûvem tû‰ím, jak si dám talífi hor-
ké zelÀaãky, která je pro tuto pfiíleÏitost zpravidla pfiipravená.

Ingredience:

Postup:
Na rozpu‰tûném tuku usmaÏíme najemno nakrájenou cibuli. Proprané a nakrá-
jené zelí vloÏíme do hrnce a zalijeme vodou s masoxem nebo lépe s v˘varem,
osolíme, pfiidáme pepfi, sÛl, nové kofiení, bobkov˘ list a vafiíme. Po 5 - 10 mi-
nutách vloÏíme brambory nakrájené na malé kostky. KdyÏ je v‰e uvafieno 
domûkka, zahustíme smetanou, ve které rozmícháme mouku, provafiíme, 
dochutíme. Podáváme na talífii s kopeãkem opeãené klobásy nebo s ãipsy z 
opeãeného uzeného bÛãku. Pro paprikovou verzi, dáme do základu s cibulí 
zarestovat lÏíci mleté ãervené papriky.

Zelí kysané 1 sáãek cca 600 g, brambory 500 g, sádlo nebo olej, hl. mouka 80 g, 2
cibule, paprika mletá sladká i pálivá, bobkov˘ list, nové kofiení, pepfi, sÛl, masox,
smetana sladká nebo zakysaná 1 kelímek, voda nebo v˘var, klobása nebo uzen˘
bok.

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Dne 10. února 2017 uplynul jeden rok, 

kdy nám odešel na druhý břeh života manžel, 

tatínek a dědeček pan Luboš Pečínka z Boskovic.

Děkujeme všem, kdo ho znali za tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka a děti.  

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛ-
chodce. MS-Renova 604 150 378.

Pro restauraci v Adamovû
hledáme obsluhu za bar 

a do kuchynû. 
Pfiíjemné pracovní prostfiedí (neku-

fiácké), dobré platové podmínky. 
Kontakt: 603 169 609

VZPOMÍNKA
„Kde jsou?” 

Šli pěšinkou tou prostou, 
jíž každý půjdeme 

– toť náš los 
a - stromy budou růst, 

jak rostou – a jako dříve 
zpívat bude kos…

12. ledna 2017 by se dožila 96 roků naše maminka, babička a prababička, 
paní Jarmila Jalová z Blanska. Za svým mužem nám odešla 2. 3. 2013.

10. března 2017 by se dožil 105 roků náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan Miroslav Jalový, stavitel z Blanska. 

Bohužel nám v roce 1988 odešel na věčnost. 

S úctou a snahou udržet jejich vzorový odkaz vzpomínají a za vzpomínku
známým děkují dcery Irena, Miroslava a Jarmila s rodinami.

Blansko a okolí

773 773 124
Boskovice a okolí 

776 813 660



13Informujeme / i*

roãník VI        ãíslo 1       únor 2017606 931 795☎

Sbírání a tfiídûní víãek od avivá-
Ïí, zavafiovaãek, alkoholick˘ch
i nealkoholick˘ch pití, pfiesnû tak
vypadaly Ïivoty hromady lidí z nás.
Shánûní, kdo pak pytle ze sbûrn˘ch
míst odtahá a kdo víãka odvozí do
sbûrny, to v‰e nyní bude pro ma-
minku Eli‰ky a její rodinu minulos-

tí. „Dûkujeme mnohokrát v‰em,
ktefií nám celou dobu pomáhali, aÈ
uÏ sbírat, tfiídit a odváÏet do v˘ku-
pen.” fiíká maminka Eli‰ky. Ale ne-
zoufejme. Jak Eli‰ce mÛÏeme po-
máhat dál, budeme vûdût, kdyÏ bu-
deme sledovat fcb stránky: „Eli‰ka
a pomoc pro její léãbu”.

Novibra Boskovice s.r.o. patfií 
do mezinárodního koncernu firmy RIETER,
kter˘ zaujímá pfiední postavení ve svûtû ve
v˘robû strojÛ pro textilní prÛmysl. Hlavním
v˘robním programem Novibry je v˘roba
vfieten pro textilní dopfiádací stroje, ale také
v˘roba a montáÏ klíãov˘ch komponentÛ
pro komplexní konstrukãní skupiny 
textilních strojÛ.

• Smluvní mzdu 
• T˘den dovolené navíc
• Tfiísmûnnou pracovní dobu v dûlnické profesi
• PruÏnou pracovní dobu u THP zamûstnancÛ
• Odmûnu pfied dovolenou a vánoãními svátky
• Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní po dvou letech ve firmû
• Závodní stravování
• Za‰kolení, profesní rÛst
• Perspektivní zamûstnání v rozvíjející se firmû Novibra Boskovice s.r.o., 

patfiící do mezinárodního koncernu firem RIETER

Popis práce: 
• Administrativní ãinnosti související s nástupem nov˘ch zamûstnancÛ, navá-

dûní do systému lidsk˘ch zdrojÛ, docházkového a stravovacího systému.
Pfiíprava pracovních smluv. Dodatky k pracovním smlouvám, prodluÏování
pracovních pomûrÛ. Evidence, statistiky, reporty. Komunikace s uchazeãi
o zamûstnání.  Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivo-
topisu v âJ a AJ, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

Popis práce: 
• Vypracování nabídek a zakázek, komunikace se zástupci v jednotliv˘ch pfie-

váÏnû anglicky mluvících zemích. Spolupráce s technickou pfiípravou v˘roby
celním oddûlením a finanãním úsekem. 
Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního Ïivotopisu v âJ
a AJ, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie.

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO nebo VS
• znalost anglického jazyka na úrovni stfiednû pokroãil˘
• znalost pracovnû právní problematiky
• 3roky praxe v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ
• znalost práce s PC

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO 
• Znalost anglického jazyka na úrovni pokroãil˘  - velmi dobrá znalost slovem i

písmem
• Znalost nûmeckého jazyka vítána
• Znalost práce s PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet
• Znalost práce v SAP v˘hodou

Pro v‰echny nové zamûstnance nabízíme:

BliÏ‰í informace ke v‰em inzerovan˘m pracovním 
místÛm poskytneme na tûchto kontaktech:

Kontaktní adresa: Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice
Telefonické informace poskytneme na ãíslech:  

516 528 128, 724 757 128. E-mail: personal@novibra.com

Zamûstnanec personálního úseku

Referenta (ku) interní ãásti prodejního oddûlení

Popis práce: 
• Pfiíprava a údrÏba technologick˘ch postupÛ. Stanovování a údrÏba norem práce.

Zavádûní nov˘ch technologií. Spolupráce pfii plánování v˘roby. Pfiíprava podkladÛ
pro cenové kalkulace. Spolupráce na zavádûní a fiízení projektÛ. 
Do v˘bûrového fiízení zafiazujeme na základû profesního 
Ïivotopisu v âJ, kopie nejvy‰‰ího dosaÏeného vzdûlání a fotografie. 

PoÏadujeme:
• Vzdûlání ÚSO nebo V· strojní 
• Znalost a orientace ve v˘robní dokumentaci
• Znalost strojírenské technologie
• Znalost práce s PC: Excel, Internet
• Znalost práce v SAP v˘hodou 
• Znalost AJ na úrovni minimálnû stfiednû pokroãil˘

Technolog

Jihomoravské dûtské léãebny, pfiíspûvková organizace 
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici

STANIâNÍ SESTRA
pro pracovi‰tû Dûtská léãebna pohybov˘ch poruch Boskovice

Kvalifikaãní pfiedpoklady: • Specializovaná zpÛsobilost dle vyhlá‰ky 31/2010, nejlépe 
v oboru pediatrie nebo organizace a fiízení ve zdravotnictví

• Minimálnû 10 let praxe v oboru
• Zku‰enosti ve vedoucí pozici v˘hodou
• Organizaãní a fiídící schopnosti

K pfiihlá‰ce nutno doloÏit: • Strukturovan˘ Ïivotopis
• Doklady o dosaÏeném vzdûlání
• Osvûdãení k v˘konu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu
• V˘pis z rejstfiíku trestÛ

Písemné pfiihlá‰ky zasílejte do 25. bfiezna 2017 na adresu hlavní sestry zafiízení:
Mgr. Jarmila Prudilová, Kfietín 12, 679 62 nebo emailem na adresu – prudilova@detskelecebny.cz

OZNÁMENÍ 
Eli‰ka dûlá mal˘mi kroky, velké pokroky

Kdo jsou Anonymní alkoholici?
Pokusíme se tímto ãlánkem vám struã-

nû pfiedstavit spoleãenství Anonymních
alkoholikÛ.

AA má pouze jedin˘ úãel – pomáhat
druh˘m alkoholikÛm k uzdravení z jejich
nemoci.

Je‰tû nedávno nebyl alkoholismus pova-
Ïován za nemoc a na takto trpící lidi bylo
nahlíÏeno jako na morálnû slabé, jako na
zloãince a jedince bez vÛle. Jen málokterá
nemoc se setkává s takov˘m nepochopením
a opovrÏením vÛãi alkoholikovi samotnému
i jeho blízk˘m. Paradoxnû si hodnû tûchto
trpících ani neuvûdomuje, Ïe jsou nemocní
a svÛj stav nejsou schopni pfiijmout.

Zku‰enosti z historie (od vzniku AA
pfied osmdesáti lety aÏ do souãasnosti) 
ukazují, Ïe nejefektivnûj‰í pomocí je kom-
binace medicíny a pfiedávání vlastních
zku‰eností. V roce 1934 byl po nûkolika 
opakovan˘ch hospitalizacích jeden New
Yorsk˘ zkrachoval˘ makléfi prohlá‰en
doktorem Silkworthem za beznadûjného
alkoholika. Doktor tehdy fiekl Billovi W.,
Ïe je obûtí neovladatelné tûlesné Ïádosti-
vosti, kterou popsal jako alergii a jejíÏ ko-
nec nepochybnû spoãívá ve zmûknutí
mozku, nepfiíãetnosti, nebo smrti. ZároveÀ
s tímto vûdeck˘m prohlá‰ením se
k Billovi dostala i osobní v˘povûì starého
kamaráda, kter˘ je‰tû nedávno byl ve stej-
né situaci, ale nyní byl stfiízliv˘ a zdálo se,
Ïe má fie‰ení jak tak setrvat.

Od té chvíle se stalo hodnû vûcí, které
vedly k tomu, Ïe dnes funguje AA po ce-
lém svûtû, ve více neÏ 180 zemích a je
v nûm zapojeno více neÏ 2 000 000 lidí.
DÛleÏitou souãástí tûchto událostí byla
spolupráce lékafiÛ, vûdcÛ a samotn˘ch al-
koholikÛ. ProtoÏe kdyÏ se zoufal˘ opilec
ocitne v ordinaci svého lékafie, tak je ãas-
to nejblíÏe pfiijetí skuteãnosti o sobû. Jak
to ale nejlépe potvrdit? Mnoho dnes stfiíz-
liv˘ch ãlenÛ AA vám fiekne, Ïe díky kon-
frontaci s jin˘m alkoholikem, kter˘ tuto
pravdu o sobû si uÏ pfiiznal. DÛleÏitost 
lékafisk˘ch zásahÛ v léãbû alkoholikÛ je

nesporná. AA nijak nezasahuje a nesnaÏí
se nahradit medicínu. Spí‰e pfiedává nadû-
ji tûm, ktefií jsou uÏ na svém dnû.
Alkoholik si porozumí s jin˘m alkoholi-
kem bûhem nûkolika minut, staãí pár
upfiímn˘ch vût a pfiíbûhÛ ze Ïivota.

Na otázku jak vlastnû AA funguje, se tûÏ-
ko hledá jednoduchá odpovûì. Proto se sna-
Ïíme o spolupráci s odborníky a doufáme,
Ïe ãasem se prohloubí vzájemná dÛvûra,
která se hodnû tûÏko získává, i kdyÏ je 
nezbytná pro opravdov˘ úspûch. JelikoÏ je 
na‰e spoleãenství anonymní, tak nemáme
Ïádné osobnosti – kaÏd˘ se snaÏí pomáhat
dle sv˘ch moÏností. Snad proto se informa-
ce o AA neroz‰ifiují tak rychle, Ïe se nepo-
hybujeme na mediální, ãi politické scénû.
Jsme tak odkázáni na pomoc a podporu ne-
alkoholikÛ, odborníkÛ, kter˘ch uÏ nûkolik
máme a dal‰í získáváme. âasto je sly‰et pan
primáfi Ne‰por z Prahy, hodnû moÏností
nám otevfiela i paní primáfika Vrbová
z Brna. Od roku 2012 spolupracujeme
s Listy regionÛ, kde se ãtenáfii mohou o nás
také dozvûdût. Novû máme velkou podporu
díky paní fieditelce Danihelkové v nemocni-
ci v Blansku, kde personál pfiímo spolupra-
cuje s ãleny místní skupiny AA. Upfiímné
podûkování patfií i mnoha dal‰ím lékafiÛm,
ktefií této dobré vûci napomáhají – jsme jim
vdûãni za kaÏdou pomoc a podporu. 

Hlavním sdûlením tohoto ãlánku je, Ïe
ãlenové AA jsou vÏdy otevfiení a pfiiprave-
ní na spolupráci a ochotní se podílet na
spoleãné snaze pomoci trpícím alkoholi-
kÛm. Neváhejte se na nás obrátit, a pokud
na nás odkáÏete své pacienty, udûláme
v‰e, co je v na‰ich silách, abychom jim
pfiedali nadûji, která pomáhá nám. K pou-
Ïití je dostupná i literatura AA, ãasopis
Cesta a mnoÏství broÏurek a letákÛ.
MÛÏete se pfiijít podívat na mítink, nebo se
zeptat telefonicky, ãi e-mailem.

Skupina AA PROMùNA
email: aa.blansko@gmail.com

telefon: Jirka 603 170 835, 
Tomá‰ 603 781 471
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* údrÏba soukromé i vefiejné zelenû

* realizace sadov˘ch úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potfieb pro zahradu

tel.: 737 475 290

Za prvé proto, Ïe jen rok a pÛl po
premiéfie v New Yorku mÛÏe
Mûstské divadlo Brno sv˘m divá-
kÛm nabídnout bryskní ãernou 
komedii s tímto podivn˘m názvem.
A za druhé? To vám musím alespoÀ
struãnû vysvûtlit obsah pfiíjemnû
dlouhého pfiedstavení. Rozvûtvená
rodina DrexelÛ oãekává na nemoc-
niãní chodbû smrt hlavy rodiny,

Sidney Drexela. KaÏd˘ se za ním do
pokoje zajde rozlouãit podle svého -
vût‰inou dost svéráznû. Mezi ãekají-
cími zaãínají konflikty, které se po-
zdûji rozrostou do sporÛ - kter˘ ze
synÛ si vezme k sobû ponûkud své-
ráznou matku Glorii, komu vlastnû
odkázal Sidney  své rolexky (hodin-
ky). Znovu se ozve nepfiátelství me-
zi Glorií a Ïenou Normana,

Brendou. Glorie teatrálnû pronese:
„A co ta ryba potmû? Schválnû bylo
pfiítmí, aby mnû zaskoãila kost”, to
kdyÏ byla u Brendy a Normana jed-
nou na veãefii. Tím je vysvûtleno
druhé proã, proã tento název hry.

Kdo nutnû cítí potfiebu se inte-
ligentnû pobavit, aÈ zajde na Rybu
potmû.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová  
Foto: archiv MdB

„Jako inspirace pro studium na této
katedfie mi slouÏil pfiíklad jiného studen-
ta, kter˘ zrealizoval svÛj nápad a díky
podpofie univerzity obeplul svût na pla-
chetnici. Pfieãtení tohoto pfiíbûhu mû 
inspirovalo ke studiu na této ‰kole”, 
uvedl souãasn˘ student Jaroslav John.
Toto studium Vás nauãí jak aktivnû trá-
vit voln˘ ãas, jak v této oblasti podnikat
a zejména jak inovovat a posouvat 
aktivní trávení volného ãasu.

Studium oboru Rekreologie na Fakultû
tûlesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci Vás pfiipraví na uÏití nabyt˘ch
vûdomostí v praxi. Po absolvování si mÛ-
Ïete otevfiít pohybovou ‰kolu, fitness cent-

rum, mÛÏete vést expediãní v˘pravy, nebo
cokoliv si jen vzpomenete. Vynikající
zpráva je, Ïe obor lze studovat i dálkovû.
B˘valá studentka kombinovaného studia
Hana Horáková fiíká: „Díky studiu jsem si
roz‰ífiila své znalosti a upevnila tak svou
pozici na trhu. Vlastním Jóga centrum
a díky studiu jsem si roz‰ífiila klientelu.
Studium mi nedalo pouze více klientÛ, ale
také zku‰enosti, záÏitky, pfiátelé a radost.
Byly to 3 nároãné ale velmi ‰Èastné roky”. 

PakliÏe jsi dobrodruÏná povaha, rád zkou-
‰í‰ nové vûci, miluje‰ pohyb a nové zku‰e-
nosti pfiijì studovat do Olomouce! Fakulta tû
podpofií a pomÛÏe ti splnit si svÛj sen!

Text: Jaroslav John

Sportovec 
okresu 2016 

Pfiijìte si splnit sny!

Dvakrát proã Ryba potmû

Katedra Rekreologie v Olomouci, místo kde mÛÏete studovat a zá-
roveÀ si plnit své sny. Letní kurzy, zimní kurzy, expediãní projekty, v˘-
zkumy, aplikaãní centrum BALUO. To v‰e a mnohem víc Vám nabídne
pouze katedra Rekreologie na Univerzitû Palackého v Olomouci.

Vyhlá‰ení ankety „Sportovec okresu 2016” se konalo ve
ãtvrtek 26. ledna 2017 v kulturním domû v Kun‰tátû.
Hlavním moderátorem veãera byl zakladatel této akce Mgr.
Bohuslav Hlaváãek, kterému vypomáhal Ale‰ Havelka. Ceny
pfiedávali starostové a místostarostové z mûst a obcí vyhod-
nocen˘ch sportovcÛ. Kulturní vystoupení obstaral pûveck˘
sbor Z· Kun‰tát.

Kromû hlavní kategorie, kde se 
vyhla‰ovalo deset nejlep‰ích sportovcÛ
bez urãení pofiadí, se vyhla‰ovalo i de-
vût dal‰ích kategorií. Kandidáty zasla-
ly na Okresní sdruÏení âUS
Tûlov˘chovné jednoty, jimiÏ jsou 
vyhla‰ovaní sportovci ãleny. Koneãné
slovo potom mûli ãlenové VV OS âUS
Blansko, ktefií provedli nominaci z na-
vrÏen˘ch kandidátÛ.
Hlavní kategorie - Sportovec okresu
Blansko 2016: Jan Kohut – atletika,
Lubo‰ Bednáfi – kulturistika, Adéla ·a-
fáfiová – horská kola, Václav Koláfi –
cyklotrial, Milan Kuãera – plavání,
Ondfiej Padûra – fotbal, Vlastimil ·afa-
fiík – silov˘ trojboj, Nela Tihelková –
judo, Tomá‰ Kejík – vzpírání, Petr
Mareãek – vzpírání. 
Dal‰í kategorie - Sportovní talent 
okresu Blansko 2016: Pavla ·toudko-
vá – atletika, Vojtûch Fedra – florbal,
Jifií Sehnal – biketrial. Sportovec
s handicapem: Ivo Koblasa – cyklisti-
ka. Sportovní kolektiv – mládeÏnic-
k˘ t˘m: Mlad‰í dorost FK Blansko 
– fotbal, DruÏstvo juniorÛ do 20 let 
– vzpírání, Volejbal TJ ASK Blansko –
minivolejbal. Sportovní kolektiv –
seniorsk˘ t˘m: FK Blansko – fotbal,

Jifií Hrdliãka + Pavel Loskot – kolová,
Florbal muÏi Blansko, TJ ASK
Blansko – atletika. Sportovní akce
roku: Blanensk˘ GOLEM - horská
kola. Osobnost okresu v oblasti
sportu: Pavel Loskot – kolová
a Zdenûk Nechuta – tenis. SympaÈák
okresu Blansko roku 2016: Jan
Koudelka – FK Blansko (fotbal) +
Blanensko (mal˘ fotbal). Trenér
okresu: âestmír Sekanina – vzpírání
a Bohumil Kazda – atletika. Zvlá‰tní
cena pfiedsedy OS âUS Blansko:
Milo‰ Bayer - triatlon.

Text: âUS Blansko
Foto: RePo



15Sport / i*

roãník VI        ãíslo 1       únor 2017606 931 795☎

Tûlov˘chovná jednota Sokol Letovice,  z.s. zastfie‰uje vût‰inu sportovních klubÛ a oddílÛ ve mûstû. Od kvûtna loÀského roku je
pfiedsedou TJ Sokol Mgr. Petr Novotn˘, kterého jsem se zeptal:

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

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

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

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

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

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

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

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

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

út, ãt: 8:00 – 17:00

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

Pane Novotn˘, mÛÏete se prosím
pfiedstavit?

Mám 41 let, jsem uãitel matemati-
ky a tûlesné v˘chovy na stfiední ‰kole
v Boskovicích. Jsem Ïenat˘, mám
dvû dûti. Ke sportu mám blízko uÏ od
mládí, v souãasnosti jsem pfiedsedou
tenisového oddílu v Letovicích, kde
pÛsobím také jako trenér.

Kolik ãlenÛ má v souãasnosti TJ
Sokol?

Máme 450 ãlenÛ v celkem 8 organi-
zaãních sloÏkách. Jsou to oddíly zamû-
fiené na tenis, volejbal, florbal, judo,
kulturistiku, jachting,  ARUL ZRTV
a od loÀska novû také badminton.

Chcete se, tfieba jen namátkovû,
zmínit o sportovních úspû‰ích leto-
vick˘ch sportovcÛ?

KdyÏ zaãnu tenisem, tak urãitû je tfie-
ba vyzdvihnout Veroniku Lebi‰ovou,
která uÏ pfiedloni získala titul mistrynû
republiky ve ãtyfihfie a vynikajících 
úspûchÛ dosáhla i v loÀském roce.
V̆ teãní volejbalisté odchovaní v Leto-
vicích, David JankÛ, Matûj ·mídl
a Jakub Dvofiák hrají v souãasnosti 
extraligu za VK Ostrava; ·mídl je do-
konce mlad˘m kapitánem t˘mu. 

PovaÏuji skuteãnost, Ïe se letovic-
k˘m oddílÛm dafií vychovávat velmi
kvalitní sportovce, za velmi cenn˘ ús-
pûch pfiesto, Ïe tito talentovaní jedno-
tlivci pak hrají za jiné, vût‰í celky,
které se mohou úãastnit nejvy‰‰ích
soutûÏí.

Pokud se podívám do nedávné minu-
losti, tak mistrÛ republiky mají Letovice
nûkolik, jmenoval bych Elíska,
Urbánka, Koláfie, nyní Lebi‰ovou. 

Bylo by asi nad rámec tohoto ãlán-
ku hovofiit o v‰ech sportovcích, ktefií
proslavili Letovice a dokázali, Ïe
i zde, v pomûrnû malém mûstû, exis-
tuje kvalitní zázemí pro rÛzná spor-
tovní odvûtví.

Budování a udrÏování zázemí pro
sportovní ãinnost je vÏdy nároãné na
financování; jak jste spokojen˘ v této
hospodáfiské oblasti?

Sportovní hala, která je dÛleÏitá
pro velkou ãást na‰ich ãlenÛ, je v
majetku mûsta; my ji máme v dlouho-
dobé v˘pÛjãce a zaji‰Èujeme její 
provoz vãetnû údrÏby a nutn˘ch 
oprav. Potfiebné finance nejen na pro-
voz haly získáváme z více zdrojÛ;
z vlastních pfiíspûvkÛ, pfiispívá âeská
unie sportu, Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, ale zcela nej-
dÛleÏitûj‰í je pro nás podpora mûsta
Letovice. Pfiíspûvky na sport, které
mûsto poskytuje, jsou jednoznaãnû
nejvût‰í. 

V této souvislosti musím fiíct, Ïe
pokud bude i nadále pokraãovat na‰e
spolupráce s mûstem stejnû úspû‰nû
jako tomu bylo v minul˘ch letech, tak
se domnívám, Ïe v‰echny na‰e oddíly
budou mít zaji‰tûny základní pfiedpo-
klady pro svou ãinnost i nadále.

Jak uÏ jsem zmínil, povaÏuji za dÛ-
leÏité, aby jednotlivé oddíly mûly
dobré podmínky pro práci s mládeÏí
a mohly tak vychovávat nadûjné spor-
tovce. Právû pro práci s mládeÏí je 
urãena velká ãást pfiíspûvkÛ i dotací.
JenÏe u nûkter˘ch na‰ich oddílÛ, 

tfieba ARUL ZRTV, nebo jachting,
tvofií velkou ãást ãlenské základny 
seniofii. Osobnû se domnívám, Ïe je
tfieba vytváfiet dobré pfiedpoklady pro
sportovní (byÈ tfieba jen rekreaãní)
ãinnost také pro tyto na‰e ãleny
v postproduktivním vûku. Tento pro-
blém také fie‰íme, napfiíklad v leto‰-
ním roce chceme pfiispût jachetnímu
oddílu na nákup plovákÛ pro opravu
mola v hodnotû 50 tisíc Kã. 

Máte pfiedstavu, co by se mohlo
je‰tû zlep‰it?

VÏdy je co zlep‰ovat, aÈ uÏ ve vy-
bavení, nebo jiném materiálním za-
bezpeãení. Já bych v‰ak chtûl také
víc oÏivit vzájemnou souãinnost
mezi oddíly, takov˘ ten bohatûj‰í
spolkov˘ a spoleãensk˘ Ïivot.
B˘valo bûÏné, Ïe se volejbalisté 
utkali s tenisty ve fotbalovém zápa-
se... Díky aktivitám ARUL ZRTV se
i tato oblast zlep‰uje. 

Na sobotu 18. bfiezna chystáme tra-
diãní ples sportovcÛ, na kter˘ jiÏ nyní
rád zvu v‰echny pfiíznivce letovické-
ho sportu.

Pane pfiedsedo, dûkuji za rozho-
vor.

Petr Hanáãek

TJ Sokol Letovice

Mgr. Petr Novotn˘. 
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Osobní i skupinové tréninky zamûfiené na zv˘‰e-
ní kondice, redukce hmotnosti, fitness trénink, zpev-
nûní tûla, pfiípravu na závody a soutûÏe.
Zamûfiujeme se na v‰echny vûkové i v˘konnostní
skupiny. Dûti od 10 let se mohou pfiihlásit do na‰e-
ho sportovního oddílu zamûfieného na atletiku, triat-
lon, nebo lyÏování. Pro dospûlé máme pravidelné
bûÏecké a kondiãní tréninky 2 x t˘dnû v Blansku
a Boskovicích, kde se spoleãnû pfiipravujeme na bû-
Ïecké závody a na zlep‰ení kondice. Pokud radûji
cviãíte doma, mÛÏete vyuÏít sluÏbu „Trenér do
Domu” nebo si mÛÏete nechat sestavit tréninkov˘
plán na míru. Osobní tréninky lze domluvit po ce-
lém okrese Blansko. 
Nyní hledáme mladé sportovce od 10 let, ktefií by
s námi chtûli trénovat a úãastnit se závodÛ. 
www.jankohut.com, hkohut@seznam.cz

Jan Kohut -
Osobní a kon-
diãní trenér 

Dne 25. ledna 2017 probûhlo v Orlovnû
Boskovice pfiijetí nejlep‰ích sportovcÛ cyklistic-
k˘ch druÏstev Moravec Team a Drahansk˘ sport
team. U pfiíleÏitosti setkání se senátorkou Ing.
Jaromírou Vítkovou obdrÏeli sportovci pamûtní
list s drobn˘m dárkem a trenéfii obou t˘mÛ fi-
nanãní dar. 

K ocenûn˘m sportovcÛm druÏstva Moravec
Team se zafiadili: Tomá‰ Tlamka, Anna
Zemánková, Dominik Prudek, Adéla ·afáfiová
a Jana Tesafiová.

K nejlep‰ím v˘sledkÛm ocenûn˘ch sportovcÛ
Drahanského sport teamu patfií: Jan ·mída,
Tereza Obofiilová, Michal ·mída a Anna
Smutná.

„Cyklistika je stále více populární sport. Jsem
velmi ráda, Ïe v na‰em regionu je tolik úspû‰-
n˘ch mlad˘ch cyklistÛ. Tû‰í mû, Ïe jsem se za-
sadila o vybudování Boskovick˘ch stezek
a sportparku, kter˘ bude slouÏit nejen aktivním
sportovcÛm, ale i obãanÛm mûsta a náv‰tûvní-
kÛm na‰eho regionu”, uvedla Jaromíra Vítková.

Pfiítomní se shodli na dal‰í spolupráci pfii roz-
voji cyklistického sportu v Boskovicích a na
Boskovicku. Diskutovalo se o pfiipravovan˘ch

sportovních akcích a závodech, o moÏnostech vyuÏití
Boskovick˘ch stezek a sportparku. 

Text: mv, foto: RePo

Pfiijetí nejlep‰ích cyklistÛ 
Moravec Team a Drahansk˘ sport team

Pfiedání ocenûní Annû Zemánkové.

RIHO CZ, a.s.
pfiední v˘robce akrylátov˘ch van, 
parních kabin, masáÏních systémÛ, 
sprchov˘ch zástûn a vaniãek 

Dûlník do v˘roby

Profesní Ïivotopis zasílejte na adresu: RIHO CZ, a.s. Such˘ 37, 680 01 Such˘ 
nebo pfiímo kontaktní osobû: Martin Sedlák, sedlak@riho.cz, mob. 725 834 852.

HLEDÁ KANDIDÁTY NA POZICI

PoÏadujeme:
• SOU/S· technického zamûfiení
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
• peãlivost, odpovûdnost
• manuální zruãnost
• dobr˘ zdravotní stav

Nabízíme:
• dobré platové podmínky
• smlouva na dobu urãitou s moÏností

prodlouÏení
• pfiíspûvek na dopravu do zamûstnání
• zázemí zahraniãní spoleãnosti

Nabízíme zboÏí pfieváÏnû od ãesk˘ch v˘robcÛ 
a to aÏ do maximálních velikostí

PROVOZOVNY:
Masarykovo nám. 33, Boskovice
Po - Pá  8.30 - 17.00
So - 8.30 - 11.30
Tel.: 731 105 281

www.x-large-nadmerneodevy.cz

NOVù OTEV¤ENO
Smetanova 6, Blansko
Po - Pá  8.30 - 17.00
Tel.: 732 974 561
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