
Blansko má babybox na „záchrance”
Ve stfiedu 28. února 2018 v˘robce babyboxÛ, pan Zdenûk Jufiica z Námû‰tû nad Oslavou, nainstaloval v pofiadí jiÏ 73. ães-
k˘ babybox a to v Blansku na v˘jezdové základnû Zdravotnické záchranné sluÏby JmK p. o. (pfiímo u vjezdu do nemocni-
ce, hned vedle vrátnice), kde projevil velkou dávku vstfiícnosti a pochopení její fieditel Ing. Milan Klusák.  

S první my‰lenkou na „bed˘nku za-
chraÀující Ïivot”, a mnohdy i nabízející
fie‰ení pro ne‰Èastné maminky, které se 

ocitnou v tíÏivé Ïivotní nebo psychické
situaci a nevidí jinou moÏnost, neÏ se
svého dítûte vzdát, pfii‰el pan Ludvík

Blansko bylo posledním okresem
Jihomoravského kraj, kde nebyl babybox
instalován. Spoleãnost Babybox pro od-
loÏené dûti - Statim, z. s. zfiídila jiÏ dfiíve
na Ïádost nemocnic v Jihomoravském
kraji babyboxy v Brnû, v Hodonínû, ve
Vy‰kovû, ve Znojmû a v Bfieclavi. Do
konce roku je plánováno zfiízení babybo-
xu v Boskovicích. Celkovû babyboxy
v âeské republice, kter˘ch bylo do teì
72, zachránily 164 dûtí, které díky tomu-
to zafiízení vstoupily do nového a snad
i lep‰ího Ïivota.

Nov  ̆babybox je zhotoven  ̆z antikoro-
vého plechu, jeho dvoukfiídlá dvífika se otví-
rají automaticky a po vloÏení dûÈátka a
aktivaci senzoru se zcela samoãinnû zavfiou.
Ruãiãky ãi noÏiãky dûÈátka jsou chránûny
proti kolizi s dvífiky fotobuÀkami. Vnitfiní
prostor bed˘nky je klimatizován. Babybox
je opatfien náhradním zdrojem energie a je
napojen mnohonásobnû ji‰tûnou signalizací
na stálou sluÏbu i na mobilní telefony.
Devatenáct nejstar‰ích babyboxÛ bylo jiÏ
vymûnûno za babyboxy nové generace. 

Hess. Historicky první babybox byl nain-
stalován  1. ãervna 2005 v GYnCentru
v Praze 9. Zeptali jsme se, kdy vznikla
jeho my‰lenka vyrábût a instalovat baby-
boxy: „My‰lenka jako taková je stará ja-
ko lidstvo samo – zachránit Ïivot. Nápad
jsem dostal asi v roce 2003, ale obtíÏnû
se prosazoval”. Ludvík Hess se nevzdal,
byl neústupn˘ a díky jeho vytrvalosti se
nápad podafiilo realizovat. Dnes je
Ludvík Hess pfiedsedou Babybox pro 
odloÏené dûti - Statim, z. s., ve svém vol-
ném ãasu chová konû, pí‰e knihy, foto-
grafuje a vûnuje se vytváfiení PR ãlánkÛ. 

Ludvík Hess je v‰estrann˘ ãlovûk, 
kter˘ miluje Ïivot a snaÏí se pomáhat v‰u-
de, kde je to potfieba. Za to mu patfií velk˘
dík. Projekt babyboxÛ podporuje skupina
v˘znamn˘ch osobností z oblasti justice,
podnikatelské sféry, medicíny a umûní, 
fiada poslancÛ, senátorÛ, soudcÛ a dal‰ích.
V‰em a mnoh˘m dal‰ím patfií podûkování.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Renata Kuncová Polická, 

Alexandra Luká‰ová 
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Novû nainstalovan˘ babybox v Blansku na „záchrance”.

Vynálezce babyboxu Ludvík Hess – hlá‰ení o vloÏení miminka Krnov 2012.
Poãítaã napojen˘ na babybox na operaãním stfiedisku ZZS JmK v Brnû 

hlásí vloÏení dûÈátka.
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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

Dfievûn˘ kostelík v Blansku.

Zkusme se spoleãnû zamyslet tak tro-
‰ku jinak, neÏ jsme zvyklí v na‰í „kfies-
Èanské mluvû”. Víte, proã máme dvû u‰i
a jedna ústa? Abychom více skrze u‰i po-
slouchali a ménû mluvili… A víte, proã
máme dvû oãi? Abychom obãas jedno
oko i mohli pfiimhoufiit… Jak fungujeme
kaÏd˘ z nás? Necháme se tím inspirovat?

Cel˘ kfiesÈansk˘ svût proÏívá dobu
postní. Ta zaãíná Popeleãní stfiedou,
konãí Svat˘m velikonoãním t˘dnem a tr-
vá ãtyfiicet dnÛ. Tûch ãtyfiicet dnÛ pfiipo-

míná JeÏí‰Ûv pÛst na pou‰ti, kter˘ trval
stejnou dobu, ale také je to ãas, kter˘ iz-
raelsk˘ národ ‰el z egyptského otroctví
do ke svobodû do Zaslíbené Zemû, která
trvala ãtyfiicet let. MoÏná stojí za vysvût-
lenou  i to, proã slavíme Velikonoce po-
kaÏdé v jiné dobû, proã je to takzvan˘
pohybliv˘ svátek. Termín Velikonoc se
fiídí lunárním kalendáfiem, slaví se vÏdy
v první nedûli po jarním úplÀku.

PÛst je vedle modlitby a almuÏny ur-
ãitou formou duchovního projevu, kter˘
se vyskytuje snad ve v‰ech náboÏen-
stvích. Vyjadfiuje, Ïe se dokáÏeme ovlá-
dat a kontrolovat, Ïe jsme pány sebe 
sam˘ch. S pÛstem se setkáváme ov‰em
i jinde. O pÛstu by mohly hodnû vypra-
vovat modelky. Nebo také sportovci, te-
dy  aÏ na vrhaãe koulí nebo zápasníky

sumo. AÈ uÏ je motivace jakákoli, pÛst
urãitû ãlovûku prospívá. A net˘ká se jen
masa, mÛÏe mít i jinou podobu. Proto
bych navázal na dvû úvodní otázky.
Nebylo by na ‰kodu, kdybychom obãas
„vypnuli” pusu anebo více kontrolovali,
co z na‰ich úst vychází. Slovo je totiÏ
nástroj, kter˘m nejvíc a nejãastûji dru-
h˘m ubliÏujeme. Dokonce mÛÏeme slo-
vem i zabít, to kdyÏ nûkomu vezmeme
jeho dobré jméno. Napadá mû star˘ pfií-
mûr - o roztrhané pefiinû ze které se 
pefií rozlétne do svûta a nikdy ho uÏ ne-
posbíráme zpût a nedáme dohromady.
Je skuteãnû nûkdy dobfie pfii pohledu na

druhého pfiimhoufiit  jedno oko a podí-
vat se pozitivním pohledem. I to je pÛst.

Proto fiekni lidem, které miluje‰, Ïe je
miluje‰. Dej jim najevo, Ïe Ti na nich
záleÏí, Ïe jsou pro Tebe v˘jimeãní a
dÛleÏití. Vyjádfii to dfiív, neÏ bude pfiíli‰
pozdû. Pfiijmi dar láskyplného pozvání
víry, dokud je pfiíhodn˘ ãas. Pamatuj si,
Ïe sklidí‰, co zaseje‰. Co vloÏí‰ do Ïi-
votÛ jin˘ch, vrátí se do toho Tvého.   

Krásnû, ale také duchovnû proÏité
Velikonoce vám pfieje Martin Kopeck˘,
faráfi v dfievûném kostele v Blansku.

Foto: archiv M. Kopeckého

Na Velk˘ pátek 30. 3. od 9:00 hodin se
setkáme na úpatí kopce Paseka v âerné
Hofie u prvního zastavení. Zveme zvlá‰tû
dûti i dospûlé. Zábavnou formou, se soutû-
Ïemi a hrami, projdeme celou kfiíÏovou ce-
stu aÏ ke kapli na kopci. Smyslem je srozu-
mitelnû dûtem otevfiít cestu k této památce. 
Veãerní, zcela mimofiádnou atmosféru
VELKOPÁTEâNÍHO dne, proÏijeme na 
Velk˘ pátek 30. 3. se ve 20:00 hodin
setkáme opût na úpatí kopce Paseka
v âerné Hofie a pÛjdeme se svícemi, sla-

vením poboÏnosti KfiíÏové cesty pro
dospûlé.
Na velikonoãní pondûlí 2. 4. vás zveme na
v˘‰lap, ze v‰ech cest a svûtov˘ch stran.
Vyjdûte si na pfiíjemnou velikonoãní, pon-
dûlní vycházku zakonãenou v kapli.
V 17:00 hodin je zde pro vás pfiipravené ve-
likonoãní zamy‰lení s písnûmi, zajímav˘m
programem i obãerstvením v‰em putujícím.

Na vidûnou se tû‰í s Vámi 
Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘.

Na‰e stránky: www.drevenykostelik.cz

Milí ãtenáfii. Máme pfied sebou, na dohled, nejvût‰í svátky v roce – Velikonoce. Pfiem˘‰leli jste nûkdy nad tím, proã sla-
víme Velikonoce pokaÏdé v jiné dobû? Proã samotn˘m velikonoãním svátkÛ pfiedchází 40. dnÛ postní doby? 

V kapli Sv. rodiny na kopci Paseka v âerné Hofie
na Kvûtnou nedûli 25. bfiezna v 9:00
hodin poÏehnání ratolestí, slib katechu-
menÛ, svátost pokání. 

na Zelen˘ ãtvrtek 29. bfiezna v 17:30
hodin památka ustanovení Veãefie Pánû,
um˘vání nohou, adorace, Pesachová
slavnost v 19:00 hodin.

na Velk˘ pátek 30. bfiezna v 17:30 ho-
din kfiíÏová cesta, úcta kfiíÏe, Pa‰ije, 
adorace.

na Bílou sobotu 31. bfiezna ve 20:00
hodin nejvût‰í slavnost v celém roce,
zmrtv˘chvstání Pánû, kfity dospûl˘ch. 

na Velikonoãní nedûli 1. dubna v 9:00
hodin Hod BoÏí, hlavní svátek
Velikonoc, První veãefie Pánû pro do-
spûlé, poÏehnání pokrmÛ. 

na Velikonoãní pondûlí 2. dubna
v 9:00 hodin pouÈ s uãedníky do
Emauz, kostelní pomlázka.

V Blansku v dfievûném kostele, na ulici Rodkovského 7
BOHOSLUÎBY - VELIKONOâNÍ PROGRAM

Maìarské speciality, farma Sokol 
(jogurty, s˘ry, pomazánky), 150 druhÛ
kofiení - i váÏené, uzenáfiství Lipovec,
Otinoves, slovenské s˘ry pfiímo od
baãe, domácí chilli omáãky a zeleni-
nové ba‰ty, kozí s˘ry ze ·o‰Ûvky, pro-
dukty BIO a dal‰í dobrÛtky pro vás. 

Blansko, Bezruãova 7 

Otevírací doba
Po – Pá 8.30-17.00
So 8.00-10.30
Tel.: 601 570 796, 773 611 371
www.ufarmareblansko.cz

➔
Farmáfiské produkty 
z domácí v˘roby od peãlivû
vybran˘ch dodavatelÛ.

Proã slavíme Velikonoce pokaÏdé v jiné dobû?

Kaple Sv. rodiny na kopci Paseka v âerné Hofie.
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SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (3)

Z vala‰sk˘ch hor pfii‰el do Blanska
v roce 1952 mlad˘ sochafi. Tfii roky pfied
tím ukonãil tento rodák z Liptálu
u Vsetína studium na umûleckoprÛmy-
slové ‰kole ve Zlínû, kde absolvoval 
sochafiské oddûlení u prof. J. Kavana a
A. Sopra. Blanenská sochafiská huÈ Kamena
získala zruãného kum‰t˘fie. Z jeho díla se
bohuÏel v Blansku mnoho nezachovalo.

Karel ¤ezník si vytvofiil krásn˘ vztah
k Blansku, kde Ïil témûfi dvacet let.
Sochy pro Blansko tvofiil zdarma, pouze
za cenu materiálu (Dûvãátko s verun-
kou, ka‰na v prostorách sochafiské huti
Kamena Blansko, U pramene).

BohuÏel, 22. záfií 1971 jej zákefiná
choroba pfiemohla a ode‰el do vûãného
ateliéru.

V 60. letech 20. století vytvofiil z ra-
kouského vápence sochu U pramene.
MÛÏete si ji prohlédnout v jiÏní ãásti
parku na námûstí Svobody v Blansku.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Novinky Ministerstva 
práce a sociálních vûcí

od 1. 1. 2018 

DÛchody starobní, invalidní, vdov-
ské, vdovecké a sirotãí pfiiznané pfied
1. lednem 2018 se zv˘‰ili od splátky
dÛchodu splatné po 31. prosinci 2017
tak, Ïe základní v˘mûra se zv˘‰ila
o 150 Kã na 2.700 Kã a procentní v˘-
mûra se zv˘‰ila o 3,5 % procentní v˘-
mûry, která náleÏí ke dni, od nûhoÏ se
procentní v˘mûra zvy‰uje. Zv˘‰ení
provedla âeská správa sociálního za-
bezpeãení automaticky. 

Od 1. února 2018 vstoupila v platnost
novela zákona o nemocenském poji‰tû-
ní, která zavádí novou dávku tzv. otcov-
skou (dávka otcovské poporodní péãe).
Tatínkové tak mají moÏnost vyuÏít po
narození potomka t˘denní otcovskou
dovolenou. Od 1. února je moÏné podá-
vat Ïádost a nastoupit na otcovskou, 
nárok na dávku v‰ak od tohoto dne
vznikne i v tûch pfiípadech, kdy se dítû
narodilo v období 6 t˘dnÛ pfied tímto da-
tem, tj. 21. prosince 2017 nebo pozdûji. 

Otcovská dovolená funguje jako
nová dávka, z nemocenského poji‰tûní
bude otec dítûte po jeden t˘den dostá-
vat 70 % vymûfiovacího základu svého
v˘dûlku. Podpora bude stejná jako v˘-
‰e penûÏité pomoci v matefiství.
Nástup na otcovskou dovolenou bude
moÏn˘ v období ‰esti t˘dnÛ ode dne
narození dítûte a t˘denní otcovskou
nebude moÏné pfieru‰it. 

Nárok na otcovskou má otec peãující
o dítû, nebo ten ãlovûk (muÏ nebo Ïena),
kter˘ pfievzal dítû do vlastní péãe na zá-
kladû rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu,
pokud v‰ak dítû ke dni pfievzetí 
nedosáhlo 7 let vûku. Za otce dítûte je

povaÏován ten, kdo je v matrice (knize
narození) zapsán jako otec. 

Otcovská náleÏí jen jednou a to
i v pfiípadech, kdy ãlovûk peãuje o více
narozen˘ch dûtí souãasnû nebo o více
dûtí pfievzat˘ch souãasnû do péãe.
Nárok na otcovskou nevznikne, jestliÏe
k nástupu na otcovskou dojde aÏ po zá-
niku poji‰tûní, to znamená, Ïe u otcov-
ské neplyne ochranná lhÛta. 

PodpÛrãí doba (tj. doba v˘platy dáv-
ky) je u otcovské maximálnû 1 t˘den bez
moÏnosti pfieru‰ení a zaãíná dnem nástu-
pu na otcovskou. Nástup na otcovskou
zaãíná dnem, kter˘ si ãlovûk urãí v obdo-
bí 6 t˘dnÛ ode dne narození dítûte nebo
ode dne pfievzetí dítûte do vlastní péãe. 

Îádost o otcovskou budou zamûst-
nanci podávat, tak jako u ostatních 
dávek nemocenského poji‰tûní, prostfied-
nictvím zamûstnavatele. Osoby samostatnû
v˘dûleãnû ãinné ji budou uplatÀovat pfiímo
u okresní správy sociálního zabezpeãení,
u které jsou registrovány. 

Od roku 2018 mají dlouhodobû ne-
mocní vy‰‰í nemocenské dávky – od 31.
kalendáfiního dne doãasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény se zvy-
‰uje sazba z 60 % na 66 % denního
vymûfiovacího základu a dále od 61.
kalendáfiního dne doãasné pracovní
neschopnosti nebo karantény se zvy‰u-
je sazba z 60 % na 72 % denního 
vymûfiovacího základu. Redukãní hra-
nice t˘kající se denního vymûfiovacího
základu jsou pro rok 2018 následující:
první redukãní hranice ãiní 1.000 Kã,
druhá 1.499 Kã a tfietí 2.998 Kã.

MÚ Boskovice, odbor SOC 

„Postav most” - 2. roãník
soutûÏe ve stavûní mostÛ

ze ‰pejlí pro Z·

Termíny konání farmáfisk˘ch 
trhÛ v Boskovicích 

V pátek 16. února 2018 pofiádali
stavafii z Masarykovy stfiední ‰koly
v Letovicích pro Ïáky základních ‰kol
soutûÏ „POSTAV MOST!” Úkolem
soutûÏících bylo postavit most ze
‰pejlí, kter˘ pfieklenul mezeru 75 cm
s minimální ‰ífikou mostovky 5 cm.
SoutûÏilo se ve dvou kategoriích.

V kategorii I. Ïáci pfiivezli most na
zatûÏovací zkou‰ku – most vyroben˘
pod vedením sv˘ch uãitelÛ v Z·.
Nûkteré Z· dokonce zorganizovaly
‰kolní v˘bûrová kola. Do této I. kate-
gorie se zapojilo 27 soutûÏních t˘mÛ.
Naopak v kategorii II. se 20 mostÛ
stavûlo pfiímo na místû.

U v‰ech mostÛ byl odbornou poro-
tou ohodnocen design, statika a kvalita
provedení. Poté byly mosty podrobeny
zatûÏovací zkou‰ce. Vítûzem se stal ten
t˘m, kter˘ postavil most s nejlep‰ím
pomûrem celkové nosnosti a vlastní
hmotnosti s pfiihlédnutím k bodÛm od
odborné poroty. V I. kategorii (mosty
dovezené s sebou) první místo obsadi-
la Z· Rájec-Jestfiebí t˘m ·ikulové, na
druhém místû se umístil t˘m V̆ kfiik
z lesa také ze Z· Rájec-Jestfiebí. Tfietí
místo obsadila Z· Lysice a t˘m
Kfiizák. Ve II. kategorii (mosty stavû-
né na místû) byl na prvním místû t˘m
Pískomilové ze Z· Blansko Dvorská,
druzí byli KoblíÏci ze Z· Pomezí
a tfietí místo patfiilo t˘mu Hoteo‰ ze
Z· Lysice.

Îáci základních ‰kol a také jejich

Mûsto Boskovice má uzavfie-
nu smlouvu se spoleãností
JUNG - INDUSTRY s.r.o., na
jejímÏ podkladû jsou provozo-
vány na Masarykovû námûstí
Farmáfiské trhy. Podle ãl. II. do-
datku ã. 1 k uvedené smlouvû

jsou termíny trhÛ kaÏdoroãnû
sjednávány na dal‰í období.

Schválené termíny konání far-
máfisk˘ch trhÛ: 12. 4., 10. 5., 7.
6., 5. 7., 2. 8., 30. 8., 27. 9., 25.
10., 22. 11., 20. 12. 2018.

uãitelé byli v˘robnû pfiipraveni a pro-
kázali nejen stavafiské my‰lení, ale
také velkou zruãnost a nasazení pfii
samotné stavbû mostu. Pfii soutûÏi
byla skvûlá atmosféra a uÏ teì se
v‰ichni tû‰í na dal‰í roãník.

Text: Ing. Hana Dostálová, Ing. Alena Tomková
Foto: Monika Andrlová

Od 1. ledna 2018 se zvy‰uje minimální mzda, a to z
11.000 Kã na 12.200 Kã za mûsíc. V souvislosti se zv˘‰ením
minimální mzdy do‰lo od stejného data také ke zv˘‰ení pfiís-
pûvku u zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením. 
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PRODEJ UHLÍ A BRIKET
PraÏská 76, Letovice (b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463

ARBORETUM ·MELCOVNA BOSKOVICE
zahajuje leto‰ní sezonu 15. bfiezna

Arboretum ·melcovna se rozklá-
dá ve stráni nad fiíãkou Bûlou, v té-
to lokalitû vznikla jiÏ v roce 1965
sbírková zahrada okrasn˘ch dfie-
vin. Dne‰ní podoba arboreta se za-
ãala formovat na pfielomu století;
témûfi sedmihektarov˘ nauãn˘
a odpoãinkov˘ areál je zaãlenûn do
v˘znamného krajinného prvku Dva
dvory – ·melcovna. Majitele, pana
Mariana JankÛ, jsem se zeptal:

Pane JankÛ, dostanou se náv‰tûv-
níci do arboreta autem v dobû uzavír-
ky ulice Dukelská?

Ano, dostanou. Od bfiezna aÏ do
konce fiíjna bude v Boskovicích uza-
vfiena ulice Dukelská, coÏ zpÛsobí ne-
malé dopravní komplikace. MoÏnost
pfiijet autem do na‰eho areálu v‰ak
zÛstává. Náv‰tûvníci Arboreta ·mel-
covna mohou vyuÏít alternativní ob-
jízdnou trasu, která vede z ulice
Ludvíka Vojtûcha dolÛ na Kamenici
a pak vlevo, kde ústí pfiímo u na‰eho
areálu. Tato trasa je obousmûrná, pro-
voz bude kyvadlovû fiízen semafory.
PÛvodní polní cesta je zpevnûna, má
asfaltov˘ povrch. Pro pû‰í turisty
a pro cyklisty je v˘hodná pfiístupová
trasa, která vede pfies Doubravy.

Zmûnila se otevírací doba arbore-
ta pro leto‰ní sezonu?

Letos máme otevfieno dennû od 15.

bfiezna do 15. listopadu, od 9 do 16.30
hod. Stejná otevírací doba platí pro pro-
dejnu Zahradního centra. Musíme v‰ak
respektovat nafiízení o uzavfiení provo-
zoven ve vyjmenovan˘ch svátcích; 
letos to bude Velikonoãní pondûlí a dá-
le 8. kvûtna, 28. záfií a 28. fiíjna. Vstupné
do arboreta je stále dobrovolné.

Je‰tû bych zmínil kryté obãerstvení
na Dvou dvorech, kde nabízíme kro-
mû nápojÛ také speciality z grilu a
udírny. Otevfieno bude v pfiípadû hez-
kého poãasí v ãervnu o víkendech
a bûhem prázdnin dennû. V pfiípadû
zájmu vût‰í skupiny lze telefonicky na
ãísle 737 475 290 objednat otevfiení
v poÏadovanou dobu. Obãerstvení je

umístûno mimo vlastní areál arboreta;
je oblíbené u turistÛ, ktefií nav‰tûvují
nedalek˘ Western park nebo u cyklis-
tÛ z Boskovick˘ch stezek.

Jaké tématické akce chystáte v le-
to‰ní sezonû?

Na kvetoucí cibuloviny zveme od 15.
bfiezna do 15. dubna, s návazností kve-
toucích sakur do 15. kvûtna. Po cel˘
kvûten pak kvetoucí rododendrony. Na
nedûli 27. kvûtna pfiipravujeme Dûtsk˘
den v arboretu s bohat˘m programem.
V pátek 13. ãervence pozveme zájemce
na Hudební odpoledne s rockovou sku-
pinou SE≈ORITA, v sobotu 11. srpna
vystoupí country skupina TRNÍ NA

VùTVI. Sezonu uzavfiou tfii akce, nû-
které mají jiÏ del‰í tradici a jsou oblíbe-
né - 13. fiíjna to bude  D¯≈OVÁNÍ, 19.
- 21. fiíjna V̆ stava ovoce a okrasn˘ch
rostlin a Dny adventní vazby se budou
konat 29. listopadu - 1. prosince.

Roz‰ifiujete sortiment nabízen˘
v prodejnû Zahradního centra?

ZákazníkÛm opût nabídneme ve
vhodn˘ch agrotechnick˘ch lhÛtách
‰irok˘ sortiment okrasn˘ch a ovoc-
n˘ch rostlin z produkce jak vlastní,
tak i pfiedních tuzemsk˘ch firem
a z dovozu. SnaÏíme se, aby zahrád-
káfii i sadafii nakoupili u nás „v‰e
pod jednou stfiechou”, tedy i ve‰ker˘
dal‰í potfiebn˘ materiál. Zákazníci
mohou vyuÏít rÛzné slevové akce,
které nabízíme prÛbûÏnû; napfiíklad
teì na jafie to je Mulãovací kÛra 60
l za 59,90 Kã nebo Zahradnick˘ sub-
strát 60 l za 89 Kã.

Jako dal‰í sluÏbu nabízíme odbor-
né budování, úpravy a údrÏbu zahrad,
sadÛ, parkÛ a celkovou péãi o zeleÀ.
BliÏ‰í informace o této sluÏbû, stejnû
jako o slevov˘ch akcích v prodejnû
a o aktualitách v arboretu, mohou 
zájemci získat na webov˘ch strán-
kách www.smelcovna.cz, pfiípadnû 
telefonicky na ãísle 732 940 763.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Mapka objízdné trasy do Arboreta ·melcovna.
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Tfiídenní akce a to od 20. bfiez-
na do 22. bfiezna vãetnû, se bude
konat v Dûlnickém domû Blansko.
První den, 20. bfiezna, kdy pro-
bûhne slavnostní zahájení a vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ Poháru Macochy
a Jeskynního poháru, bude jen pro
pozvané hosty. Ve stfiedu a ve
ãtvrtek bude pro vefiejnost moÏ-
nost od 9.00 do 15.00 hodin vidût
pfiímo na pódiu soutûÏe a kromû
toho po cel˘ den aÏ do 18.00 bude
moÏnost prohlédnout si expozice.
Celá akce je pro v‰echny náv‰tûv-
níky zdarma – neplatí se Ïádné
vstupné!

Na v‰echny ãásti akce vãetnû
degustaãní zóny bude tedy zabez-
peãen voln˘ vstup, vyjma organi-
zaãní sekce (setkání komisafiÛ,
VIP salonek), kde bude vstup 
umoÏnûn jen na základû pozván-
ky. Náv‰tûvníky akce budou 
podobnû jako v pfiípadû ãtrnáct 
let konané barmanské soutûÏe
Amundsen cup zejména obãané

mûsta, provozovatelé gastrono-
mick˘ch a ubytovacích provozÛ
a dal‰ích subjektÛ cestovního ru-
chu, vedení regionálních institucí,
Ïáci a studenti regionálních zá-
kladních a stfiedních ‰kol, ãlenové
osloven˘ch spoleãností a spolkÛ,
pozvaní zástupci partnerÛ, médií
a hosté pofiadatelÛ.  

Obecn˘ pfiedpoklad je takov˘,
Ïe náv‰tûvnost díky roz‰ífiení od-
borného zábûru a tématu
Moravsk˘ kras bude je‰tû vy‰‰í,
neÏ v pfiípadû Amundsen cupu, na
kter˘ se kaÏdoroãnû dostavilo nû-
kolik stovek osob.

Akce je zamûfiená na ná‰ region
a turistické moÏnosti v nûm.
Festival si klade za cíl reflektovat
nejzajímavûj‰í atraktivity a novin-
ky v oblasti cestovního ruchu
v Moravském krasu a okolí a mo-
tivovat v‰echny generace v získá-
vání povûdomí o svém regionu
a také v umûní prezentovat jeho
‰irok˘ potenciál.

Program akce sestává ze ãtyfi
soutûÏí a doprovodného 
programu:
Úter˘ 20. 3. 
POHÁR MACOCHY
- vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe sub-
jektÛ cestovního ruchu v nabídce
novinkov˘ch turistick˘ch produktÛ. 

Úter˘ 20. 3. 
JESKYNNÍ POHÁR 
- vyhlá‰ení v˘sledkÛ fotografické
soutûÏe pro vefiejnost s tématem
Moravsk˘ kras a okolí

Stfieda 21. 3.  
PUNKEVNÍ POHÁR 
- soutûÏ stfiedních ‰kol v pfiípravû
koktejlÛ inspirovan˘ch Moravsk˘m
krasem

âtvrtek 22. 3. 
KRÁPNÍKOV¯ POHÁR 
- soutûÏ základních ‰kol v prezenta-
ci zajímavostí z na‰eho regionu

Úter˘ - ãtvrtek 20. - 22. 3. 
Expozice vítûzn˘ch fotografií a tu-
ristick˘ch produktÛ (Pohár Macochy
a Jeskynní pohár)

DOPROVODN¯ PROGRAM
-v˘stavy, projekce, prezentace, ochut-
návky, konzumaãní zóna, náv‰tûvnic-
ká soutûÏ…

Akci pofiádá Stfiední ‰kola cestov-
ního ruchu a gastronomie, s.r.o.
Blansko ve spolupráci s Kulturním
stfiediskem mûsta Blanska za podpo-
ry vedení mûsta Blanska a pod zá-
‰titou senátorky Parlamentu âR Ing.
Jaromíry Vítkové.

Více informací na http://www.gas-
tronomicka-skola.cz/aktivi ty-
skoly/soutezni-festival-blanensky-
ctyrlistek. 

VSTUP na cel˘ festival je pro ná-
v‰tûvníky ZDARMA.

Text: Renata Kuncová Polická
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Nov˘ zajímav˘ soutûÏní festival 
volnû pfiístupn˘ vefiejnosti

„BLANENSK¯ âTY¤LÍSTEK aneb Pfiehlídka zajímavostí a novinek 
cestovního ruchu v regionu Moravsk˘ kras a okolí”

jsou hlavním mediálním
partnerem akce
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Ve ãtvrtek 22. února se na
místním zimním stadionu
v Boskovicích se‰li milovníci
bruslení. Vychovatelky ‰kolní
druÏiny ze „Zelené” a SVâ
Boskovice pro nû pfiipravily jiÏ
tradiãní Karneval na ledû.  Na
kluzi‰ti se se‰la skoro stovka
bruslafiÛ a bruslafiek, takÏe to
s pohybovou aktivitou na‰ich
dûtí nebude tak ‰patné.  Dûti si
zabruslily, zasoutûÏily a po ho-

dinû a pÛl z ledu odcházely pfií-
jemnû unaveny a plny záÏitkÛ.
TakÏe drobná odmûna pro kaÏ-
dého bruslafie byla nasnadû.
Podûkování patfií studentkám
SPg· pod vedením Mgr. Mar-
kové za pomoc pfii organizaci
a Spolku rodiãÛ dûtí – Zelená
Boskovice za finanãní podporu.

Text: Vychovatelky ·D „Zelená”
Foto: archiv ‰koly

Karneval na ledû

Sportovní hala SP· v Jedovnicích patfiila o víkendu fotbalistkám. Fotbalov˘ oddíl Ïen z Kotvrdovic pofiádal v sobo-
tu 24. 2. 2018 halov˘ turnaj juniorek nazvan˘ KENDY 2018 a v nedûli 25. 2. 2018 halov˘ turnaj Ïen nazvan˘ JANA
2018. Oba dva dny se turnajÛ zúãastnilo sedm t˘mÛ a hrálo se kaÏd˘ s kaÏd˘m.

KENDY – spoleãná fotka Kotvrdovic a Trnavy.

Sobotního turnaje KENDY 2018 se
zúãastnil i jeden zahraniãní t˘m a to
star‰ích ÏákyÀ z Trnavy ze Slovenska,
kter˘ se v koneãném pofiadí umístil na
3. místû (11 bodÛ). Star‰í Ïákynû pfii-
jely také z Lokomotivy Brno (14 
bodÛ) a z turnaje si odvezly zlaté me-
daile a pohár. Z druhého místa se ra-
dovaly juniorky z Lokomotivy Brno
(13 bodÛ), protoÏe v závûru turnaje
pfiekvapivû podlehly právû star‰ím Ïá-
kyním z Lokomotivy Brno, které jim
daly jediné tfii góly v turnaji. Juniorky
ze Zbrojovky Brno (11 bodÛ) skonãi-
ly ãtvrté. Domácí juniorsk˘ t˘m
z Kotvrdovic (7 bodÛ) se musel spo-
kojit s 5. místem. Po jednom bodu mû-
la ‰está SK Lí‰eÀ juniorky a poslední
FC Nesyt Hodonín juniorky.  Nejlep‰í
brankáfika: Vanesa Jílková (LB - star‰í
Ïákynû), nejlep‰í hráãka: Julianna
Pivarãiová (Trnava), nejlep‰í stfielky-
nû: Yevheniya Murnyk (Zbrojovka),
Cena pofiadatelÛ: Adriana Koneãná
(Kotvrdovice) - nejmlad‰í hráãka.

Nedûlní turnaj JANA 2018
se hrál jiÏ pát˘m rokem po
sobû. Jeho název napovídá,
komu je turnaj vûnován - Janû
Matu‰kové (narozené 4. 3.
1953). V tomto turnaji chyta-
la za ãern˘ t˘m Kotvrdovic.

Stále se úãastní turnajÛ ve fotbale
malého formátu. Poslední divizní
utkání odchytala 1. 10. 2016, Velké
Pavlovice - Kotvrdovice (MSDÎ).
Na 1. místû se umístily Ïeny SK
Lí‰eÀ (16 bodÛ), které dostaly jedi-
n˘ gól za cel˘ turnaj. Na druhém
místû skonãily LaÀky z Medlánek
(13 bodÛ) a na 3. místû Kotvrdovi-
ce ãerná (12 bodÛ). 4. místo - FC
SeÀoritky âerná Hora (9 bodÛ), 5.
místo – TJ Slavoj Velké Pavlovice
(6 bodÛ), 6. místo TJ Sokol
Mostkovice (4 body), 7. místo –
Kotvrdovice rÛÏová (1 bod). Byly
vyhlá‰eny individuální ceny, nej-
lep‰í brankáfika: Veronika
Nováãková (Mostkovice), nejlep‰í
hráãka: Iveta Tanenbergerová
(LaÀky), nejlep‰í stfielkynû: Eli‰ka
Langová (Lí‰eÀ) a Cena pofiadate-
lÛ: Jana Matu‰ková (Kotvrdovice)
– nejstar‰í hráãka.

Fotbalov˘ oddíl Ïen z Kotvrdovic
uvítá ve sv˘ch fiadách dal‰í zájem-
kynû o fotbal v jakékoli vûkové ka-
tegorii. Nebojte se nás kontaktovat.
Více najdete na na‰ich stránkách
fotbalistkykotasy.cz

Text: Tomá‰ Musil
Foto: archiv fotbalistky z Trnavy

Turnaje KENDY 2018, JANA 2018
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Veronika Jakusidisová na dráze.

Na právû skonãeném atletickém
Mistrovství âeské republiky ÏákÛ
v hale, které se konalo v Ostravské at-
letické hale 3. – 4. 3. 2018 obhájila
Pavla ·toudková loÀsk˘ titul na 800
m a to v novém rekordu mistrovství,
kter˘ se zastavil na hodnotû 2:11.79
min.  Na tomto mistrovství je‰tû star-
tovala Dominika Bezdíãková, pfii své
premiéfie na mistrovství zabûhla dva-
nácté místo v osobním rekordu
2:30.52 min. a Veronika Jakusidisová,

která bûÏela 300 m v ãase 43.11
a skonãila na tfiináctém místû. Obû 
atletky jsou velk˘m pfiíslibem do dal-
‰ích rokÛ, jelikoÏ v této kategorii 
budou je‰tû startovat pfií‰tí dva roky
Veronika a tfii roky Dominika. Pavla
pfií‰tí rok jiÏ pfiestupuje o kategorii v˘‰
a to do dorostenek, kde ji budeme 
drÏet pûsti, aby pfiedvádûla dal‰í skvû-
lé v˘kony jako v kategorii ÏákÛ.

Text: Martin Bezdíãek
Foto: archiv ASK Blansko

Po roce mistrovsk˘
titul do Blanska

≈ufáci.

V sobotu 3. 3. 2018 se uskuteãnil jiÏ 31. roãník
Dûtské porty. Po nûkolika letech se akce letos 
pfiestûhovala z Krhova zpût do sálu hospody ve
Skalici nad Svitavou. JiÏ tradiãnû tato akce pfiilá-
kala spoustu mlad˘ch hudebníkÛ i jejich rodiãÛ,
prarodiãÛ a znám˘ch. SoutûÏilo se ve tfiech kate-
goriích - oddíly, star‰í dûti a mlad‰í dûti. Mnozí
z úãinkujících bûhem sv˘ch vystoupení vystfiídali
vícero hudebních nástrojÛ, nûktefií pfiedstavili své
vlastní písnû, v‰ichni ale hráli a zpívali s velkou 
energií a chutí a porota tak nemûla snadné rozho-
dování. V závûru akce na v‰echny ãekala opravdo-
vá tfie‰niãka na dortu, kterou bylo vystoupení 
kapely Le Malér Trio.

V˘sledky 31. roãníku Dûtské PORTY:
Mlad‰í kategorie: 1. ≈ufáci, 2. Orion junior, 3.
Koli family
Star‰í kategorie: 1. I’m Voice, 2. Beru‰ky ze
Zu‰ky, 3. NELL
Oddíly: 1. STOPA Skalice, 2. Skokani Jedovnice,
3. VATRA Boskovice

Zvlá‰tní cenu poroty získala skupina Dvoudíln˘
e‰us. Divácké hlasování vyhrála VATRA Boskovice.

Dûkujeme v‰em úãinkujícím i pofiadatelÛm za
pfiíjemné odpoledne a tû‰íme se na dal‰í pokraão-
vání Dûtské porty v roce 2019.

Text: Olga StaÀková
Foto: Eva Jano‰ková

Dûtská PORTA – 31. roãník

Studenti pfiedvedli osobnû sestaven˘ elektromobil.

Mrazivého pfiedposledního únorového rána do
Masarykovy stfiední ‰koly Letovice zamífiily desítky ÏákÛ
stfiedních ‰kol Jihomoravského kraje na soutûÏní pfiehlíd-

vení e-motokáry, prezentace unikátního objektu Liko –
Noe, praxe z precizního zemûdûlství, energie oceánÛ aj.
Oborná porota v ãele s doc. Ing. Petrem Baxantem, PhD.,
z fakulty elektrotechnické VUT Brno mûla nelehk˘ úkol
stanovit pofiadí i pfies leckdy velmi vyrovnané v˘kony
v odli‰n˘ch tématech. 

Z prací, které odborná porota vyhodnotila jako nej-
pfiínosnûj‰í, bylo sestaveno reprezentaãní druÏstvo
Jihomoravského kraje, které postupuje do celostátního
finále. Vítûzné druÏstvo je sloÏeno z ÏákÛ stfiedních ‰kol
SP· Brno - PurkyÀova, S·IP Brno, IS· automobilní 
Brno - âichnova, S·DOS Moravsk˘ Krumlov a IS·
Slavkov u Brna.

Novinkou leto‰ního roãníku bylo pfiedávání putovního
poháru Enersol. Putovní pohár bude do pfií‰tí konference
v drÏení Stfiední prÛmyslové ‰koly Brno - PurkyÀova,
která pfiihlásila do soutûÏe nejvíce prací.

Text: Ing. Marek Chládek
Foto: Dominik Cypra

ku projektÛ s tématy obnoviteln˘ch zdrojÛ energií, úspor
energií a sniÏování emisí v dopravû. 

Nad konáním krajské konference Enersol 2018 pfie-
vzal osobní zá‰titu hejtman Jihomoravského kraje JUDr.
Bohumil ·imek. 

Enersol je mezinárodní platforma pro Ïáky stfiedních
odborn˘ch ‰kol, která se zamûfiuje na environmentální 
osvûtu zejména v oblasti obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
a reflektuje potfiebu odborné orientace ÏákÛ zejména
technick˘ch oborÛ v této oblasti. 

Konferenci zahájili radní Jihomoravského kraje JUDr.
Jana Pejchalová a RNDr. Miroslav Kubásek, PhD., starosta
mûsta Letovice Vladimír Stejskal, vedoucí NSK z Národního
ústavu pro vzdûlávání Praha Ing. Jan Pe‰ka a pfiedseda Rady
partnerÛ Asociace Enersol Ing. Jifií Herodes.

Hlavními protagonisty soutûÏního dopoledne byli Ïá-
ci z deseti stfiedních ‰kol Jihomoravského kraje. V‰ichni
prezentující obhájili svou práci s odvahou a nasazením
napfi. v tématech aplikace svûtelného návûstidla, zhoto-

V Enersolu vítûzila elektromobilita
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Únorov˘ IvÛv trénink
u Westernového mûsteãka

v Boskovicích.

Ivo Koblasa z âerné Hory, paralym-
pijsk˘ reprezentant, ‰estnáctinásobn˘
mistr âR mezi handicapovan˘mi cyk-
listy a nûkolikanásobn˘ medailista

z MS, nejúspû‰nûj‰í ãesk˘ cyklista 18.
bfiezna 2018 opustí svÛj domov, aby
zabojoval na MS v Riu 2018. Ivo po-
jede na dráze, která byla postavena
v olympijském parku a kde startoval
v roce 2016 na paralympiádû. 

Po aklimatizaci Ivo bude v Riu 
19. – 21. bfiezna je‰tû trénovat a
22. bfiezna ho ãeká stíhací závod na 
3 km, 23. bfiezna sprint na 1 km, roz-
jíÏìka scratch race 23. bfiezna a 25.
bfiezna Ivo pojede finále scratch race. 

Ivo doma trénoval na silniãním
a horském kole v okolí âerné Hory,
a to i v mrazech a snûÏení, tuto pfií-
pravu kombinoval s pravideln˘m tré-
ninkem na dráze ve Vídni. Novinkou
v jeho pfiípravû je nov˘ typ fiidítek,
Ivo poprvé ve svém cyklistickém Ïi-
votû testuje tzv. lehaãky a diskové
kolo i na pfiedním kole. Závody
v Riu budou dal‰í pfiípravou pro IvÛv
vrchol, kter˘m budou paralympijské
hry v Tokiu 2020, kde jiÏ v loÀském
roce otestoval místní dráhu. 

Cílem je zisk pódiového umístûní,
ale pfiedev‰ím vylep‰ení ãesk˘ch re-
kordÛ na jednotliv˘ch tratích a otesto-
vání nového materiálu. 

Text: Ivo Koblasa, sen., Sport Manager
Foto: archiv I. Koblasy

Ivo Koblasa letí 
na MS do Ria

Jedna z disciplín – plávání v mokrém odûvu.

Poslední únorovou sobotu se
v blanensk˘ch lázních setkali vodní
záchranáfii z rÛzn˘ch koutÛ na‰í ze-
mû, aby pomûfiili své síly v tradiãním
blanenském závodû.

Blanenská 250ka je závod sloÏen˘
z nejrÛznûj‰ích plaveck˘ch dovedností
a technik – hod záchrannou pomÛckou,
plavání v mokrém odûvu, s ploutvemi,
s bfiemenem – to v‰e v 250 metrech.
Domácí plavci dosáhli velmi dobr˘ch
v˘sledkÛ, pfiedev‰ím muÏi v kategorii
18-40 let, obsadili totiÏ v‰echny stupnû

– 1. místo Michal Vondráãek, 2. místo
Tomá‰ Gabriel, 3. místo Radek Burian.
VZS ââK Blansko si i ve ‰tafetovém
závodû doplavala pro 1. místo ve sloÏe-
ní Michal Vondráãek, Tomá‰ Gabriel,
David Ondrou‰ek, Katefiina Kopfiivová,
Hana Kopfiivová.

Závod mûl tradiãní pfiíjemnou at-
mosféru a dûkujeme v‰em, co se na
nûm podíleli i tûm, co se pfii‰li jen po-
dívat.

Text: Tereza Dostálová
Foto: Michal Vondráãek

Blanenská
250ka 2018
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Pro ná‰ provoz kovov˘roby v Bofiitovû u âerné Hory hledáme: 

Asistenta vedoucího obchodu
PoÏadujeme: V· technického smûru, aktivní znalost NJ nebo AJ, 

min. 5 let praxe v technickém prÛmyslu, nebo jako obchodní
zástupce, dobré organizaãní schopnosti, spolehlivost, 
samostatnost, pfiíjemné vystupování, dobré vyjadfiovací
schopnosti, aktivní fiidiã, fyzická zdatnost, nekufiák. 

NáplÀ práce: komunikace se zákazníky, organizace obchodu, 
fiízení sluÏebního vozidla. 

Nástupní plat: 30 000 Kã + dal‰í benefity. 
Po zapracování na pozici sluÏební vozidlo.

Manipulaãní dûlníky
PoÏadujeme: manuální zruãnost, spolehlivost, dobrou fyzickou kondici. 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘robních zafiízení. 

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD – b˘valá su‰ka), âerná Hora. 
Kontaktní osoba: pí. Monika NároÏná, e-mail: narozna@atomo.cz

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Oznámení o zápisu
Zápis do 1. tfiídy Z· se v Základní ‰kole a Matefiské ‰kole
Skalice nad Svitavou, pfiíspûvková organizace bude konat
dne 12. 4. 2018 v dobû od 13:00 do 16:00 hodin.

Tû‰íme se na prvÀáãky!

Den otevfien˘ch dvefií
v základní ‰kole Skalice nad Svitavou se uskuteãní dne
28. 3. 2018 v dobû 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin. 

Zveme v‰echny zájemce k nahlédnutí 
a pobytí v na‰í krásné ‰kole.

O Z N Á M E N Í

V minul˘ch ãláncích pfiedstavili ãin-
nost spoleãnosti od jejího vzniku aÏ po
souãasnost zakladatel pan Josef Vrba, syn
Josef a vnuk Jakub. Tfii generace rodiny
VrbÛ mají za sebou (a také pfied sebou) 
úctyhodn˘ kus práce pfii budování rodin-
né firmy, která si zakládá na dobrém jmé-
nu a poctivû odvedené práci. Je v‰ak 
je‰tû dal‰í pojítko, které spojuje dûdu, 
otce i syna – je to velmi úzk˘ vztah ke
sportu. Ostatnû díky tomu uÏ od poãát-
ku podnikání smûrovala nezanedbatelná
ãást v˘nosu firmy do podpory sportov-
ního dûní na Blanensku a Ti‰novsku.
Zakladatele spoleãnosti jsem se zeptal:

Pane Vrbo, Va‰e ãinnost ve sportu je
na Blanensku dobfie známá, Vy jste byl
nejen aktivním sportovcem, ale také
funkcionáfiem uÏ v dobû zaloÏení firmy,
je to tak?

Ano, v Blansku jsem hrál fotbal za
âKD, pozdûji za Metru, kde jsem byl asi
15 let, do roku 1987, pfiedsedou fotbalo-
vého klubu. Následnû jsem pfiedsedal
klubu blanensk˘ch hokejistÛ. Po revolu-
ci byly velké problémy s kryt˘m stadio-
nem; mûsto hledalo efektivní zpÛsob 
jeho provozování. Dopadlo to tak, Ïe
zimní stadion nûkolik let provozovala
na‰e firma. Nevím, jestli by se tato ãin-
nost dala oznaãit jako sponzorství, ale
faktem je, Ïe nejen hala, ale také blanen-
sk˘ hokej úspû‰nû fungoval dál. Jen na
dokreslení: tehdy nikdo pofiádnû nevû-
dûl, jak sepsat smlouvu o pronájmu tak,

– sponzorování nejrÛznûj‰ích aktivit, pfiede-
v‰ím hokeje, si vyÏádalo nemalé prostfied-
ky, kter˘ch jsme ale nikdy nelitovali.

Otázka pro souãasného jednatele
firmy: Pane Vrbo, skupina CERGO je
v˘znamn˘ sponzor na Blanensku, t˘ká
se to kromû sportu i dal‰ích oblastí?

Kromû hokeje, kter˘ jsem hrál od
sv˘ch 6 let, jsem byl také u zrodu bla-
nenského baseballu. I kdyÏ jsem pozdûji
kvÛli pracovnímu vytíÏení pfiestal aktiv-
nû sportovat (uÏ pouze rekreaãnû), tak
podporujeme zejména kolektivní sporty
i nadále. V Blansku fotbal, zmínûn˘ 
hokej, v Ti‰novû volejbal a házenou.
Podporujeme i vefiejné sportovní akce -

Blanenskou desítku, PÛlmaraton Morav-
sk˘m krasem, z kulturních akcí napfi. 
hudební festival Morava Park Fest, loni
jsme zaãali pfiispívat na pfiehlídku outdoo-
rov˘ch filmÛ Raibas, vyhlá‰en˘ ples mûsta
Ti‰nov a dal‰í men‰í kulturní akce v regio-
nu. Z charitativní oblasti jsme podporovali
a podporujeme napfiíklad Ústav sociální
péãe v ·ebetovû, odkud máme krásné ob-
razy, které malovaly tamní klientky.
Podporujeme také charitativní bûh You
Dream We Run i svojí aktivní úãastí a v
neposlední fiadû organizujeme stále více
oblíbenou v˘tvarnou soutûÏ pro dûti z ma-
tefisk˘ch a základních ‰kol, z jejichÏ prací
se kaÏdoroãnû rodí krásné stolní kalendáfie.

Jakube, aÏ jednou pfievezmete otûÏe
firmy, bude pokraãovat sepûtí spoleã-
nosti Vrba se sportem? To je otázka pro
Vrbu juniora.

Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe ano. Od maliãka
jsem tak jako táta hrál hokej. I díky tomu
vím, jak to v dne‰ní dobû ve sportovních
klubech chodí a jak málo se dostává pe-
nûz mládeÏnick˘m t˘mÛm. Proto bych
rád sportovní spolupráci zamûfiil hlavnû
na podporu sportujících dûtí, kter˘ch je
v souãasnosti ãím dál tím ménû. Jinak
bych rád, aby se nadále na‰e sportovní 
rodinná tradice fair-play pfiená‰ela i do
podnikání a doufám, Ïe pokud tomu tak
bude, tak máme velkou ‰anci slavit za
dal‰ích 25 let pÛlstoletí na‰í spoleãnosti.

Pánové, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

aby byly o‰etfieny v‰echny moÏné pro-
blémy; proto jsem bûhem cesty do
Nûmecka poÏádal o kopii smlouvy mezi
jedním mal˘m mûstem, které vlastnilo
v˘letní loì a subjektem, kter˘ loì provo-
zoval. Smlouvu jsme pfieloÏili do ãe‰tiny
a po men‰ích úpravách úspû‰nû pouÏili. 

Va‰e funkcionáfiská ãinnost je ale
mnohem bohatûj‰í...

Dlouhou dobu dûlám pfiedsedu okresní-
ho sdruÏení âeské unie sportu (pÛvodnû
âSTV) a souãasnû jsem v krajské radû
âUS. V okresní Hospodáfiské komofie jsem
také vystfiídal funkce místopfiedsedy a pfied-
sedy. Je jisté, Ïe pro na‰í rodinnou firmu
mûlo moje sportovní nasazení jasn˘ dopad

Zleva: Bc. Jakub Vrba, Josef Vrba senior a Ing. Josef Vrba    (foto ph) 

Spoleãnost VRBA - CERGO Blansko vstupuje
do dal‰ího ãtvrtstoletí pÛsobení na trhu

Spoleãnost VRBA oslavila loni 25 let své existence. Z pÛvodní relativnû
malé spoleãnosti, která na poãátku 90. let pfievzala ãást ãinností
Mûstsk˘ch technick˘ch a bytov˘ch sluÏeb, kdy zaji‰Èovala správu bytÛ,
provoz tepeln˘ch zafiízení a dal‰í ãinnosti a sluÏby s tím spojené, se vy-
tvofiila skupina, kterou v souãasnosti tvofií VRBA správa nemovitostí s.r.o.,
CERGOMONT s.r.o., TEPLO T s.r.o. Ti‰nov a  CERGO ENERGY s.r.o. Tato
skupina vstupuje do dal‰ího období pod názvem CERGO.
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Po „Îenû z dfiívûj‰ka” mûly v prosinci premiéru „Îe-
ny na pokraji nervového zhroucení”, název ponûkud
del‰í, ale docela v˘stiÏn˘. Setkáváme se opût s autorem
Davidem Yazbekem (úspû‰n˘ muzikál Donaha!), kter˘
vyhledává dobré filmové komedie za pfiedlohy sv˘ch
muzikálÛ. Zvolil ‰panûlského Pedra Almodóvara, jehoÏ
film z roku 1987 byl nominován i na Oscara.

Premiéra muzikálu na Broadwayi nebyla moc úspû‰-
ná, ale pfiepracovaná hra po pûti letech dobyla lond˘n-
sk˘ West End a to i díky populární komiãce Tamsin
Greigové. V̆ borná Yazbekova hudba pfiiná‰í na scénu
prvky jazzu i rocku a ve chvílích sladkobolné romanti-
ky podbarvuje dûj ‰panûlsk˘mi rytmy s jiÏním tempe-
ramentem. Právû ‰panûlsk˘ temperament z hlediska
jednání jednotliv˘ch postav není zrovna nejbliÏ‰í na‰e-
mu naturelu. KaÏd˘ problém je provázen vá‰nûmi
a zvefiejÀování a fie‰í ho hodnû lidí.

Jednoduch˘ pfiíbûh - on opustí ji, ona má pfiítelkyni,
která je ohroÏena jím, do toho matka propu‰tûná z ner-

vového sanatoria - prostû fiada pfiíleÏitostí pro ztfie‰tûné
situace. TakÏe ona je dabingová hereãka Pepa, její mile-
nec Ivan ji opustil, zfiejmû pro jinou. Pepa zji‰Èuje, Ïe ãe-
ká dítû, proto Ivana usilovnû hledá. Najde ji ale Lucia,
první Ivanova Ïena. Tady je dobré pfiedstavit si hereãku
Markétu Sedláãkovou, pfiedstavitelku Lucie, která sv˘m
temperamentem v‰echny odzbrojuje. Pfiihrává jí
Candela v podání Sáry Milfajtové, dal‰í zhrzená Ïena.
Feministka Paulina, advokátka, IvanÛv syn Carlos s pfií-
telkyní Marisou a madridsk˘ taxikáfi jsou normálními
lidmi, ktefií pomáhají rozplést a fie‰it nastalé problémy.

Hlavní roli Pepy hraje Lucie Bergerová, Ivana Petr ·tû-
pán. Temperamentní Candelu mÛÏeme vidût v podání Sáry
Milfajtové nebo Andrey Zelové. Alternován je je‰tû taxikáfi
- Du‰an Vitázek nebo Jozef Hru‰koci. Jan BroÏek a Eli‰ka
Skálová zastupují nejmlad‰í generaci - Carlose a Marisu.
Nastudoval zku‰en˘ komediální reÏisér Stanislav Slovák. 

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Mûstskému divadlu Brno vládnou Ïeny

Hledáme spolupracovníky:
KONTROLORY 

STROJÍRENSKÉ VÝROBY S PRAXÍ
vstupní kontrola / dílenský kontrolor svařovny

práce v jedné nebo dvou 8h směnách
mzda 130 – 140 Kč / hodinu

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* od 15. bfiezna prodej rostlin, zemin, kÛry, hnojiv
a jin˘ch potfieb pro va‰i zahradu za akãní ceny

* projekce, realizace a údrÏba zahrad

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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Kompostéry pro 
obãany Boskovic

Lidem, ktefií nespadají pod Ïádnou ze sluÏeb charity ani do dal‰ích sluÏeb v regionu, novû pomÛÏe
Charitní záchranná síÈ. Oblastní charita Blansko ji spustila letos v únoru.

V rámci podpory domácího kompostování mûsto Boskovice podalo Ïá-
dost o dotaci v 68. v˘zvû Operaãního programu Ïivotního prostfiedí, na
nákup domácích kompostérÛ pro obãany Boskovic a slouãen˘ch obcí.
Mûsto obdrÏelo informaci, Ïe dotace byla pfiidûlena a v souãasné dobû
pfiipravuje v˘bûrové fiízení na dodavatele kompostérÛ. 

Rodina Ïijící na hranici chudoby, která
má dluhy a ke konci mûsíce jí uÏ nezb˘-
vají peníze na jídlo. Matka, kterou upro-
stfied noci vyhodil pfiítel na ulici i s dûtmi.
MuÏ, kterému vyhofií dÛm. Charitní 
záchranná síÈ Oblastní charity Blansko je
tu pro lidi, jimÏ nemÛÏou pomoci sociál-
ní, zdravotní, prorodinné a jiné sluÏby
v regionu. 

„Charitní záchranná síÈ ãásteãnû fun-
govala v blanenské charitû i dfiív, od úno-
ra leto‰ního roku ji ale spou‰tíme naplno.
Mûla by zachytit lidi, kter˘m nemÛÏeme
pomoci v rámci ostatních charitních slu-
Ïeb,” fiíká zástupce fieditelky Oblastní

charity Blansko Miroslav DoleÏel. To
znamená, Ïe napfiíklad v azylovém domû
zákon neumoÏÀuje ubytovat matku s dût-
mi uprostfied noci. Proto v takov˘ch 
pfiípadech charita v rámci Charitní 
záchranné sítû umoÏÀuje ubytování na
jednu noc v pracovních dnech nebo pfies
víkend v krizovém bytû. Poté ãlovûku
v krizi pracovníci charity hledají násled-
nou pomoc. „Nedávno jsme tfieba vyjíÏ-
dûli k ãlovûku, jemuÏ vyhofiel dÛm. MuÏe
jsme ubytovali pfies víkend v krizovém
bytû, pracovníci sluÏby Krizová pomoc
mu pomohli zafiídit sociální dávky a nyní
vyuÏívá Noclehárnu pro muÏe

a Nízkoprahové denní centrum Stará fab-
rika,” pfiibliÏuje ãinnost Charitní záchran-
né sítû Miroslav DoleÏel.

Mezi dal‰í materiální pomoc, kterou
mÛÏou lidé dostat v Charitní záchranné
síti, patfií trvanlivé potraviny, obleãení,
drobné elektrospotfiebiãe a dal‰í vûci
základní potfieby. Kromû Blanska bu-
dou tyto vûci k dostání novû
i v Boskovicích v místû Charitní pomo-
ci v blízkosti zafiízení Betany. „Vedle
materiálních prostfiedkÛ poskytujeme
také duchovní pomoc a snaÏíme se tûm-
to lidem najít pomoc i mimo charitní
sluÏby,” dodává Miroslav DoleÏel. 

Lidé, ktefií spadají do Charitní zá-
chranné sítû, se do ní mÛÏou dostat pfies
ostatní sluÏby charity i regionu, knûze
ve farnostech, obce nebo mohou sami
pfiijít na charitní První kontakt. Ten je
pro nû otevfien v pracovní dny od 7.30
do 15.30 v Oknû dokofián na Starém
Blansku za kolejemi. NepfietrÏitû pak
mÛÏou lidé v krizi volat na Linku dÛvû-
ry na ãíslo 516 410 668.

Charitní záchranná síÈ se zavádí ve
v‰ech oblastních charitách po celé br-
nûnské diecézi. Je placená z prostfiedkÛ
charity a pro potfiebné je zdarma.

Text: Mgr. Vladûna JarÛ‰ková

Charitní záchranná síÈ 
zachytí lidi v akutní krizi

Nadace KfiiÏovatka pro-
stfiednictvím fieditelky ·tûpán-
ky Pokorníkové pfiedala ve
ãtvrtek 1. bfiezna pût monitorÛ
dechu v celkové hodnotû 14
850 korun na novorozenecké
oddûlení Nemocnice Bosko-
vice.  Monitory pfievzal primáfi
dûtského oddûlení Michal
Klimoviã. Pfiístroje byly za-

koupeny z finanãního daru,
kter˘ poskytla spoleãnost GA-
TEMA, kterou zastupoval
marketingov˘ fieditel Ludûk
Buchta. Za dar podûkovali
Nadaci KfiiÏovatka také Milo‰
Janeãek, jednatel nemocnice,
Jan Machaã, primáfi porodnické-
ho oddûlení, Lenka Strnadová,
námûstkynû pro o‰etfiovatelskou

péãi, NadûÏda Zemánková,
vrchní sestra dûtského oddûlení
a staniãní sestra Hana DraÏilo-
vá. Za zfiizovatele nemocnice
se pfiedání zúãastnila starostka
Hana Nedomová, která podû-
kovala v‰em, ktefií se o získání
tohoto daru pro nemocnici za-
slouÏili.

Text a foto: Jaroslav Parma

Pfiedmûtem projektu je pofiízení
580 ks kompostérÛ o minimálním
objemu 1050 l. Kompostéry bu-
dou zapÛjãeny a pfiedány jiÏ dfiíve
registrovan˘m zájemcÛm, ktefií
vyplnili dotazníky. Pfiedání pro-

bûhne na základû smlouvy a po 
uplynutí 5 let budou obãanÛm
kompostéry darovány. Pfiedpokládá
se, Ïe proces jejich zápÛjãek bosko-
vick˘m obãanÛm bude zahájen na
konci léta roku 2018. 

O podrobnostech budou obãa-
né vãas informováni v tisku a na
internetov˘ch stránkách mûsta
Boskovice. 

MÚ Boskovice, 
odbor Tvorby a ochrany ÎP

Boskovická nemocnice dostala dar
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➨ Prodám stavební pozemky 
pro v˘stavbu RD v Blansku –Tûchovû v lokalitû
„Na slunci”. V‰echny IS a pfiístupová komuni-
kace pfied pozemky. Tel.: 736 529 239.
➨ Prodám pozinkovanou garáÏ, sklad, 
za 4 980 Kã. Odvezete na pfiívûsu, stáfií 4 mûsí-
ce. Tel.: 603 422 118. 
➨ Prodám konferenãní stolek, 
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-
na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám dvû relaxaãní kfiesla,
materiál látka + dfievo, nosnost: 100 kg,
‰ 65cm, v 102cm, h 77cm. Jedno kfieslo je ve
velmi dobrém stavu, cena 700 Kã, u druhého je
mírnû prosezen sedák, cena 300 Kã. Prodej
moÏn˘ i jednotlivû. Odbûr Brno – Lí‰eÀ,
jhil@centrum.cz.
➨ Prodám vykrmené prase 
moÏná i zabijaãka. Tel.: 606 397 488. 
➨ Prodám jízdní kolo crossové pánské
zn. CTM STREEM barva ãerveno/ãerná, úplnû
nové nejeté, kompl. vybavené (blikaãky, com-
puter, blatníky, atd.) levnû prodám za 6.600 Kã
jako nevhodn˘ dar. Te.:  773 228 170. 
➨ Prodám chatu v Blansku za 600 tis. Kã, 
Opel Omega 2.2 Diesel, taÏné, rok 2001, Euro3,
bez koroze, za 29 tis. Kã. Tel.: 735 261 422.
➨ Prodám - za‰lu 100 semen 
léãivé paprikookurky-aãokãi (sniÏuje choleste-
rol, tlak a cukr) za 100 Kã. Kontakt: e-mail:
prax1@seznam.cz, 724 799 340.
➨ Prodám domovní dvojité dfievûné 
vchodové dvefie pravé za 500 Kã, kontakt: e-
mail: prax1@seznam.cz , 724 799 340.
➨ Prodám staroÏitn˘ stÛl a 6 Ïidlí 
z 30.t˘ch let, kontakt: e-mail: prax1@seznam.cz,
724 799 340.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Pronajmu 2 pracujícím zafiízen˘ 2+1v RD 
v Kun‰tátû. GaráÏ, zahrada i venkovní sezení
k dispozici. Nájem 6 000 Kã, inkaso 2 500 Kã.
Bez úãasti RK. Tel.: 603 953 427. 

NABÍZÍM

➨ 65-let˘ dÛchodce hledá podnájem 
v Blansku a okolí nebo u osamûlé Ïeny. Dûti ne-
vadí, tel.: 731 378 170. 
➨ Kdo vûnuje za odvoz nebo mírn˘ poplatek 
20 – 30 Ïidlí do zasedací sínû SDH? Tel.: 606
767 938, 773 256 056. 

HLEDÁM

➨ Je mi 70 rokÛ a hledám kamaráda, pfiítele 
ke schÛzkám a v˘letÛm. Tel.: 723 680 208. 
➨ Hledám hodného pracovitého partnera, 
je mi 53 rokÛ. Jsem z Blanska, sídli‰tû Píseãná.
Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím zápalkové nálepky ze zahraniãí. 
Tel.: 606 446 919. 
➨ Koupím chalupu nebo domek 
se zahradou, v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.:
604 235 530.
➨ Koupím zhutÀovací vibraãní desku, 
star‰í, levnû. E-mail: milansyko@centrum.cz .
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmín-
kou. Koupím i zahradní traktor se seãením.
(i po‰kozen˘ nebo nekompletní). 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, dûkuji. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 
v Blansku, udrÏovan˘ nevadí. Dohoda jistá. Tel.
739 940 808.
➨ Koupíme RD do 5 mil. Blansko a okolí 
15 km. Nabídnûte. Tel. 735 137 103.
➨ Hledám ke koupi dÛm se zahradou 
v Boskovicích nebo okolí, opravy nevadí, na-
bídnûte prosím. Tel.:  731 257 641.

KOUPÍM

VZPOMÍNKA
Dne 23. 3. 2018 uplyne rok, kdy zemřel 

drahý manžel a tatínek 
pan Alois Chlup z Boskovic.

Odešel tiše, jako když hvězda padá, skromný 
ve svém životě, velký ve své lásce k dobrotě.

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Nezapomeneme, manželka Jarka s rodinou.

BLAHOP¤ÁNÍ

7. února 2018 uplynulo 65 let od chvíle, 
kdy si Ludmila a Rudolf Pokorní z Doubravice nad Svitavou

fiekli své „ano”. 

8. února 2018 oslavil pan Rudolf Pokorn˘ 90 rokÛ a jeho manÏelka 
toto Ïivotní jubileum oslaví 24. záfií 2018. 

Do dal‰ích let spoleãného Ïivota vám hodnû zdraví, ‰tûstí a BoÏího poÏe-
hnání pfiejí doubraviãtí farníci. 

Za spoluÏáky Eva Machová, Eva Dolenská,

Franti‰ka ·u‰ková a Bofiivoj Braunschläger.

PODùKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou všem přátelům,
kamarádům a známým za účast na 
pohřbu i za projevenou soustrast 

s úmrtím našeho tatínka a dědečka 
pana Vladimíra Tlamky z Boskovic. 

Tereza Kronková s rodinou, Ivana Kronková s rodinou.

Chtěli bychom také poděkovat Nemocnici Milosrdných bratří
Letovice za příkladnou péči o našeho manžela, tatínka a dědečka
pana Vladimíra Tlamku, kterou mu věnovali v posledních chvílích
jeho života.

Manželka Jarmila s rodinou.

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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

604 150 378

HODINOV¯ MANÎEL 
- nabízím montáÏe, opravy, 
údrÏbu a jiné. Zn.: Stavba -

dílna - zahrada, rychle a levnû. 
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz,

tel.: 777 072 947

Spoleãnost BERYL BK, s.r.o.
v˘robce nerezov˘ch madel  

nabízí práci – pozice sváfieã TIG. 
Jednosmûnn˘ provoz, pln˘ pracov-
ní úvazek, místo práce âerná Hora 

Praxe v˘hodou, absolventy 
za‰kolíme, Plat 23 - 25 000 Kã

Nástup moÏn˘ ihned
Více informací k dispozici pfies 

e-mail info@beryl.cz nebo 
tel. 733 531 651

AUTODOPRAVA
STùHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ

HODINOV¯ MANÎEL
ÚKLID

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 14. března 2018 by oslavil 90. narozeniny 

pan Miloslav Zemánek z Blanska.

Kdo jste ho znali, věnujte mu vzpomínku s námi. 
Manželka Anděla Zemánková s rodinou.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 25. 3. 2018 se doÏívá 102 rokÛ 

paní uãitelka Marie Ondfiíková z Boskovic.

Pfiejeme jí zdraví a spokojenost.
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Lubo‰ Su‰il dokumentuje drakiádu v Boskovicích.
Foto: archiv SVâ Boskovice 

Lubo‰ Su‰il se sv˘m dronem.
Foto: archiv âeská televize 

– televizní studio Brno 

Martina Valá‰ková a Lubo‰ Su‰il natáãí rozhovor 
s Jaroslavem Bránsk˘m. Foto: archiv mûsto Boskovice

Na poÏádání udûlal reportáÏ kdekoli, kam dojel na svém kole.
Rád chodil dûlat reporty na rÛzné akce, kde byly malé dûti. ¤íkal
jim familiárnû „pimprlata”, a byÈ nemûl dûti vlastní, jsem pfiesvûd-
ãena, Ïe dûti mûl rád. Nedûlal rozdíly, ozvuãoval, fotil, filmoval
v‰ude, kde bylo potfieba a kde byl poÏádán o pomoc. Spolupracoval
také s âeskou televizí, které pravidelnû zasílal své reporty. 

Rád chodil a fotil pfiírodu, jeho fotky zasnûÏen˘ch Boskovic,
starého ml˘na, boskovického hradu, a dal‰ích míst jsou nádherné.
Lubo‰ Su‰il vym˘‰lel, jak to nebo ono udûlat lépe, aby snímky
nebo záznam byl co nejlep‰í. A snad i proto, kdyÏ byla moÏnost,
si pofiídil dva drony, se kter˘mi v‰e rád zaznamenával z ptaãí per-

spektivy. V roce 2014 se v Boskovicích objevily kruhy v obilí a je-
ho snímky „z vrchu” obletûly cel˘ svût, pfievzaly je i zahraniãní
média. 

I kdyÏ byl Lubo‰ Su‰il nenápadn˘ ãlovûk, ve chvíli, kdy vzal
do ruky fotoaparát nebo kameru, byl rázem k nepfiehlédnutí.
Urãitû si na nûj v‰ichni na akcích vzpomeneme. Bude nám chybût,
Ïe uÏ není v „centru dûní”.

Materiál, kter˘ zde po jeho odchodu zÛstal, urãitû bude pfiíno-
sem pro dal‰í generace, protoÏe jak jsem jiÏ napsala, Lubo‰ Su‰il
byl v‰estrann˘ reportér a zajímal se o v‰echny sféry dûní, akce,
sport, pfiírodu… 

Proto bych chtûla Lubo‰ovi podûko-
vat za jeho dílo, kter˘m pfiispûl nejen do
na‰ich regionálních ListÛ regionÛ, díky
nûmu i vy, ãtenáfii, jste mûli vÏdy zají-
mavé informace. Bude nám jeho osob-
nost chybût.

Renata Kuncová Polická 
– vydavatelka ListÛ regionÛ.

V polovinû února nás v‰echny, kdo jsme ho znali, pfiekvapila smutná zpráva, Ïe náhle ode‰el ãlovûk, kter˘ byl znám˘ snad po
celém regionu. Lubo‰ Su‰il z Boskovic byl ãlovûk, kter˘ své práci rozumûl, a pro kterého byla novinafiina zábavou a koníãkem.
Byl obûtav˘, spolupracoval nejen s na‰ím periodikem, do kterého pfiispíval sv˘mi reporty a Ïiv˘mi pfienosy z akcí publikovan -̆
mi na na‰ich webov˘ch stránkách, ale také se jeho ãlánky a fotografie objevovaly v písemné formû ListÛ regionÛ.  

Rozlouãení s redaktorem ListÛ regionÛ
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Co Vás pfiimûlo tuto cestu podnik-
nout?

Láska k motorkám se u mû proje-
vila uÏ dfiív, asi pfied devíti lety. UÏ
tehdy mû to k motorkám táhlo a jez-
dila jsem na rÛzné v˘lety. Díky prá-
ci jsem se ale mohla utrhnout vÏdy
jen na chvíli. KdyÏ jsem potkala
Vojtu, logicky pfii‰la my‰lenka vydat
se na motorkách dál a na del‰í dobu,

takzvanû „pocítit svobodu”. Ve dvou
se jede vÏdycky lépe.

Kdy jste vyjeli a kdy jste se vrátili?
Po naplánování trasy a vyfiízení víz

(na‰i cestu jsme zaãali cestou na v˘-
chod, kde jsou víza potfiebná) jsme se
vydali s pfiítelem na cestu 16. dubna
2016. Hranici Blanska jsme zpût pfie-
kroãili 17. prosince 2017.

MÛÏete nám pfiibliÏnû zmapovat
cestu – kudy jste se ubírali?

Z Blanska jsme se vydali na v˘-
chod pfies evropské zemû do Turecka
a Iránu, to uÏ byl ãerven 2016. Na‰e
cesta pokraãovala pfies centrální
Asii, pfies Mongolsko aÏ na Sibifi.
Odtud jsme poslali motorky lodí do
JiÏní Ameriky. Pfieprava trvala dva
mûsíce a tuto dobu jsme my strávili

v Japonsku a Thajsku. V prosinci
2016 jsme si vyzvedli motorky
v Chile a pokraãovali jsme pfies
Argentinu do Ushuaia, nejjiÏnûj‰ího
mûsta na svûtû, aÏ k Antarktidû. Dále
na‰e cesta vedla neustále na sever
pfies cel˘ jihoamerick˘ kontinent.
Konkrétnû Bolívií, Peru, Ekvádorem
aÏ do Kolumbie. 

Pokraãování textu na stranû 15

Dvacet mûsícÛ na cestû kolem svûta  
Rodilá Blanen‰Èaãka, sleãna Mirka Neubauerová, se stala první âe‰kou, která objela svût na motorce. Pro ãte-

náfie ListÛ regionÛ poskytla tento zajímav˘ rozhovor. 



15Rozhovor / i*

roãník VII        ãíslo 2       bfiezen 2018606 931 795☎

Pohled na horu Fitz Roy, Argentina.

Vyhlídka z páté nejvy‰‰í televizní vûÏe svûta, Írán. Údolí nejvy‰‰ích palem na svûtû, Kolumbie.

Pokraãování textu ze strany 14

Tam jsme dojeli v prosinci 2017
a odtud jsme motorky poslali leta-
dlem do Frankfurtu nad Mohanem.
Po vystoupení z letadla jsme po
vlastní ose dojeli 17. prosince do
Blanska pfiímo pod vánoãní strom na
námûstí. 

Kolik kilometrÛ jste najeli a kolik
státÛ jste projeli? 

Celkem to bylo zhruba 65 000 km
a projeli jsme 24 státÛ. 

S jak˘m jazykov˘m vybavením
jste se vydali na cesty?

Oba jsme umûli anglicky a ma-
liãko rusky. NeÏ jsme jeli do 
dal‰ího státu, nauãili jsme se zá-
kladní vûty v daném jazyce. Pak
uÏ se domluvíte rukama a noha-
ma. Místní jazyk se vám ale 
vyplatí vÏdy. Jen komunikací mÛ-
Ïete místní kulturu pochopit. Na
del‰ích cestách uÏ vás pak nebaví
se jen usmívat.

Bylo Vám nûkdy smutno nebo ne-
litovala jste?

Nikdy jsem cesty nelitovala, ale
smutno mi bylo ãasto. A to nejen po
rodinû a kamarádech. Chybûly mi
oblíbené restaurace, vlastní postel,
praãka a vlastnû dost maliãkostí
z bûÏného Ïivota. 

Jaké to je, b˘t skoro dva roky jen
s jedním ãlovûkem?

Vojta byl dobr˘m parÈákem a bez
nûj bych tu cestu rozhodnû nezvlád-
la. Samozfiejmû byly chvilky, kdy
jsme si lezli na nervy, ale oba jsme
vûdûli, Ïe jsme jen dva a problémy,
které se po cestû vyskytly, jsme mu-
seli spolu vyfie‰it. Po návratu se ale
na‰e cesty jako Ïivotních partnerÛ
roze‰ly. 

Mûli jste na cestû nûjaké potíÏe?

Mûli jsme pár men‰ích technic-
k˘ch problémÛ, nachlazení se nám
také nevyhnulo, ale v zásadû jsme
mûli ‰tûstí. Îádné velké zdravotní
ani technické problémy jsme nemû-
li. VÏdy jsme dokázali v‰e opravit
a jet dál. 

Kde jste bydleli a jak jste se stra-
vovali? 

Vzhledem k na‰emu rozpoãtu
jsme se snaÏili hodnû ‰etfiit, spali
jsme ãasto ve stanu a vafiili jsme si na

vafiiãi sami. V levnûj‰ích zemích
jsme si dopfiáli ten luxus spát v po-
steli v hostelu a zajít si po celodenní
jízdû na dobrou veãefii do restaurace.
V draÏ‰ích destinacích jsme toto ne-
vyuÏívali. 

Kde se Vám nejvíc líbilo?
Nejvíce se mi líbilo v Asii obecnû.

Pokud bych ale mûla fiíct stát, byla
jsem okouzlena Japonskem a Peru. 

Co pocit „svobody”, nic nemusím
– jaké to je?

Je to úÏasn˘ pocit, kaÏdému bych
pfiála nûkdy zaÏít, Ïe nemusí fie‰it,
jestli je pondûlí nebo pátek a Ïe nûco
„musíte”.

Máte nûjakou historku z cest, kte-
rá Vás pobavila?

Na hranicích ÁzerbájdÏánu jsem
dostala na celnici kus narozeninového
dortu, coÏ mû absolutnû pfiekvapilo.
S celníky jsou totiÏ na cestách vût‰i-
nou jen problémy, nepfiíjemnosti a by-
rokracie. Proto mû tento lidsk˘ pfiístup
naprosto odzbrojil a je to jeden
z m˘ch nejhezãích záÏitkÛ z cesty. 

Sleãno Neubauerová, dûkuji Vám
za pfiíjemn˘ a zajímav˘ rozhovor
a pfieji Vám, aÈ se dafií jak v osob-
ním, tak pracovním Ïivotû. 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv M. Neubauerové 

ZASKLENÍ BALKONÒZASKLENÍ BALKONÒ

Bezplatné zamûfiení a kalkulace
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostûjov

ZASKLENÍ BALKONÒ

*platí pfii objednání do 31. 3. 2018

AKCE 1+1 ZDARMA
pfii koupi br˘lí s plastov˘mi ãoãkami 

s AR vrstvou druhé br˘le zdarma.
BliÏ‰í informace na prodejnû. Slevy se nesãítají.

Oãní optika Anna âerná
námûstí Míru 1621/4, 678 01 Blansko

www.optika-cerna.cz  •  +420 516 410 111  •  info@optika-cerna.cz
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DÛm s peãovatelskou sluÏbou Pod Javory 12, Blansko.
Foto: Iveta âípková

Kofienec. Foto: Jitka Svobodová

Such˘. Foto: Vladimír ·evãík

Tûchov. Foto: Jana Mynafiíková

Aãkoli nejde o církevní svátek, termín
masopustu se urãuje podle data Velikonoc.
Odehrává se pfied Popeleãní stfiedou, která
zahajuje pfiedvelikonoãní postní období.
A protoÏe Velikonoce jsou svátkem po-
hybliv˘m, mÛÏe masopustní nedûle pfii-

padnout na období del‰í neÏ mûsíc (od 1.
února do 7. bfiezna). Letos bylo masopust-
ní období dlouhé 38 dní. Masopust letos
zaãal 7. ledna, skonãil 13. února.

Pfii pomy‰lení, Ïe jiÏ zakrátko nastane
dlouh˘ pfiedvelikonoãní pÛst, si kaÏd˘ do-

pfieje do sytosti bujarého veselí, zpûvu, tan-
ce a pochopitelnû i jídla a pití. Tradiãnû
chodí obcemi fa‰ankov˘ prÛvod masek,
kter˘ konãí masopustní zábavou. Chodí se
od domu k domu, úãastníci reje jsou po-
ho‰tûni jídlem, pitím a obdarováváni penû-

zi. Na masopustní zábavû se symbolicky
„pochovává basa”, to aby muzikanti vûdû-
li, Ïe si v nejbliÏ‰í dobû „nevrznou”.  

FotoreportáÏ z nûkter˘ch obcí v na-
‰em regionu. 

Text: Renata Kuncová Polická

Pod názvem masopust se skr˘vá období od Tfií králÛ (6. ledna) aÏ do zaãátku postní doby, hlavnû v‰ak poslední tfii
dny, kter˘mi toto období konãí. Závûr masopustu si vyslouÏil fiadu lidov˘ch názvÛ (ostatky, ostatek, fa‰ank, konãiny).

Masopustní veselí v na‰em regionu

Pranostiky radí
* Kdo v masopustû moc dûlá, v létû to odleÏí. * Masopust na slunci, pomlázka u kamen. *

* Jedí-li se koblihy na slunci, budou se malovaná vejce jíst na peci. *
* Jsou-li o masopustû dlouhé rampouchy, je úrodn˘ rok na mouchy. *
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