
Nápad vznikl pfii vzpomínkách na
uplynulá desetiletí, oslavy 100. v˘-
roãí republiky. Pfii prohlídce star˘ch
fotografií jsem nena‰la oblíben˘ cíl
na‰ich rodinn˘ch nedûlních v˘letÛ.
Velmi ãasto jsme s rodiãi chodili do
Olomuãan a cestou se zastavili u do-
mu pana Táborského. Na plotû jeho
zahrady a pfiedzahrádky byly pfiipev-
nûny obrazy. A jaké! Nikdy jsem ne-
vidûla takové mnoÏství. (jedná se
o mé dûtství, roky 1968-1971)
Maloval fieku Svitavu a její okolí.
¤eka v zimû, v létû, na podzim, uza-
vfiená v ledovém krun˘fii, volavky
a kaãeny na fiece, jarní ra‰ení devût-
silÛ, obrovské listy lopuchÛ, voda

pfieskakující kameny, temná zákoutí
Svitavy, mûlãiny, splavy, jeho
dÛm... Oãima malé holky jsem hlta-
la tato díla a pfiála si b˘t malífikou.
U silnice zastavovala auta, lidé si
prohlíÏeli, kupovali… Byl to skvûl˘
marketinkov˘ tah - namalovat
a hned vystavit, je‰tû mokré se
„‰taflemi a paletou” za plotem.
Nastoupila nostalgie a nápad vytvo-
fiit nûco podobného. 

Jiná doba, jiné místo, jiné umûní -
jiná Galerie na plotû. Nová doba, no-
vá média, nové v˘roãí... 70. v˘roãí
zaloÏení ZU· Blansko. V˘tvarn˘ 
obor toto v˘roãí oslavil prací.
VyuÏili jsme zbytkové materiály 

reklamních agentur (za coÏ moc dû-
kujeme) a jiÏ pouÏit˘ch plastov˘ch
desek. Samozfiejmû jsme museli 
pfiizpÛsobit „v˘tvarno" materiálu
a na‰im moÏnostem. Inspirací byla
abstrakce a konstruktivismus. Pojednání
plochy, kompozice, úsporné tvary
a hlavnû naprosto jiná práce. Lepení sa-
molepících folií a s tím spojené úskalí.
Îáci to zvládli. Snad potû‰íme a rozsví-
tíme svou prací v‰ednodenní Ïivot
v Blansku jasn˘mi barvami. 

Umístûní dûl, v˘bûr místa? Na
plo‰e b˘valého hotelu Dukla vznikla
odpoãinková zóna, park. Proã tedy
nespojit odpoãinek s vnímáním este-
tiãna? Dûti dûtem. Umûní je otevfie-

no v‰em. Kdo se chce podívat - po-
dívá se, kdo nechce - jde dál. 

U pfiíleÏitosti 70. v˘roãí zaloÏení
ZU· Blansko Ïáci a jejich uãitelé
je‰tû uspofiádali 24. dubna dva kon-
certy. První koncert byl v Dûlnickém
domû Blansko a zde zaznûlo nûkolik
krásn˘ch melodií ze souãasného re-
pertoáru, vystoupili Ïáci Taneãního
oboru, Literárnû dramatického obo-
ru, pfiípravky, V̆ tvarn˘ obor vysta-
voval svá díla. Druh˘ koncert byl t˘Ï
den v prostorách Kino Blansko a zde
jsme se mohli zaposlouchat do tónÛ
z klasického repertoáru. 

Text: Eva Juraãková 
a Renata Kuncová Polická

Blansko • Boskovice • Letovice • Adamov

Adamov

roãník 8 ãíslo 4 kvûten 2019
17 800 ks

Galerie na plotû a 70. v˘roãí ZU· Blansko

Galerie na plotû – instalace dûl Foto: Eva Juraãková

Listy regionÛ jsou distribuovány jiÏ osm˘m rokem kaÏd˘ mûsíc
v nákladu 17 800 kusÛ v˘tiskÛ zdarma pfiímo do po‰tovních
schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, Adamovû a na
smluvená místa v 40 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

Koncert v Dûlnickém domû Blansko Foto: Renata Kuncová Polická
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Americk˘ raper Ceschi, mezi fol-
kem, elektronikou, alternativou i roc-
kem rozkroãené kladenské Zrní, taneãní
démon Ventolin, slovenská stoupající
hvûzda world music Sisa Féhér s pro-
jektem Bardó nebo Kalle ve speciální
roz‰ífiené sestavû - i ty novû  pfiidává do
leto‰ního programu multiÏánrov˘
Festival pro Ïidovskou ãtvrÈ Boskovice.
Od 4. do 7. ãervence láká náv‰tûvníky
nejen na bohat˘ hudební, divadelní
a filmov˘ line-up, ale také ãtení, v˘sta-
vy, dílny pro dûti i dospûlé, komentova-
né prohlídky Ïidovské ãtvrti nebo 
cyklov˘let.

Milovník primitivního zvuku detroit-
ského techna, italského i indického
osmdesát˘ch let a kulturní antropolog
Ventolin, pfiedstaví svou alternativní
diskotéku a aktuální album Vitajte.

Ceschi Ramos pfiijede s doprovodnou
kapelou Anonymous Inc a zahrají ener-
gicky nadupan˘ set, klenut˘ mezi hip
hopem, rockem i popem, pfiedev‰ím ze
svého ãerstvého dubnového alba Sad,
Fat Luck. Ve v˘jimeãném ‰estiãlenném
sloÏení s akustick˘mi nástroji a hosty ze
spfiátelen˘ch kapel vystoupí Kalle, po
‰esti letech se do Boskovic vrací Zrní,
s vyzrálej‰ím a elektroniãtûj‰ím zvu-
kem i neobvykl˘mi aranÏemi, z ruin ka-
pely Neoãekávan˘ d˘chánek se zrodil
Choro‰. Poetika svérázn˘ch i váÏn˘ch
textÛ, Ïánrová hra a vtip jsou dominan-
tou Hm…

Z Velké Británie dorazí alternativní
rockefii mísící experimentální hudbu
i post-rock Timbertwig v ãele s charis-
matick˘m frontmanem Nickem Averym,
a ze ·panûlska divoké dívãí duo

Meconio. Podmanivá melancholie je
vlastní synth popové písniãkáfice Never
Sol, ‰iroce rozkroãené pojetí jazzu, fas-
cinace rytmick˘mi sekvencemi a experi-
mentováním patfií k ãesko-bûloruské
dvojici Zabelov Group, vody ãeské scé-
ny vydatnû ãefií také praÏská pûtice
Market s deskou Art Star. A festivaloví
dramaturgové se kaÏdoroãnû zamûfiují
i na tuzemskou a zahraniãní jazzovou
scénu. Pfiedstaví se mezinárodní trio
Bulatkin-Mathisen-Zimring, nûmeck˘
jazz bude zastoupen formacemi Folio
a Hom, deset let vzniku oslaví jazzová 
avantgarda NTS, své trio pfiiveze cenami
ovûnãená cellistka Dorota Barová, která
vystoupí i s kapelou Tellemarkk.

Divadelní scény ovládne Divadlo
Continuo, Divadlo Naboso, 100 Opic,
Tereza Causidu, Buranteatr, tYhle,

Divadlo Lí‰eÀ ãi vi.TVOR, milovníci 
umûní se mohou tû‰it na v˘stavu Karla
Nepra‰e, Îidovsk˘ch komunit v âesko-
slovensku v 70. a 80. letech, 69/89 - fo-
tografií z pfielomov˘ch let, Víta
Ondráãka a dal‰ích, filmové bloky jsou
vûnovány profilu Hynka Boãana, 
dûtskému filmu 70. let, ãeskému doku-
mentu a studentsk˘m filmÛm FAMU
a FAMO. 
Cel˘ program naleznete na www.bos-
kovice-festival.cz. Festival pro Ïidov-
skou ãtvrÈ Boskovice pofiádá Unijazz
ve spolupráci s mûstem Boskovice
a rodinou Mensdorff-Pouilly.

Festival pro Ïidovskou ãtvrÈ Boskovice

jsou mediálním 
partnerem 

festivalu 

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

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

• prodej - zapÛjãení ãistících strojÛ •
• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

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

jsou mediálním 
partnerem akce
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âást nové zahrady M· Letovice, Tfiebûtínská 

Unikátní knihu Moravsk˘ kras –
PrÛvodce Josefovsk˘m a Kfitinsk˘m
údolím pokfitili za úãasti autorÛ po-
slední bfieznovou sobotu v Muzeu
Blanenska. Tento netradiãní kniÏní
prÛvodce poprvé pfiiná‰í komplexní
popis lokalit v obou zmínûn˘ch údo-
lích i blízkém okolí. 

Kniha vznikala tfii roky pod vede-
ním editora, svûtovû uznávaného geo-
loga a paleontologa Rudolfa Musila.
Ten dal dohromady t˘m dvaceti auto-
rÛ z oborÛ, které jsou podle nûj pro
popis obou údolí v Moravském krasu
klíãové. „Kniha ãítá 352 stran a obsa-
huje ohromující mnoÏství informací,”
uvedl profesor Rudolf Musil, kter˘ je
i ve sv˘ch 93 letech nesmírnû vitální
a pracovit˘.

Stylov˘ kfiest knihy vodou
z Kfitinského potoka se odehrál ve
zcela zaplnûném sálu muzea a kmotry
kniÏního prÛvodce se stali prorektor

Nedílnou souãástí kaÏdé M· je
‰kolní zahrada, a proto byla její 
rekonstrukce splnûním na‰eho dÛle-
Ïitého cíle. V roce 2018 se nám po-
dafiilo získat finanãní prostfiedky ze
Státního fondu Ïivotního prostfiedí
âeské republiky ve v˘‰i 499 969 Kã
a investiãní pfiíspûvek ve v˘‰i 600
000 Kã od zfiizovatele matefiské
‰koly. Rekonstrukce ‰kolní zahrady
byla zahájena na podzim roku 2018.
Terénní úpravy byly dokonãeny na
jafie 2019.

Zahrada M· byla navrÏena tak, aby
bylo moÏné ji vyuÏívat celoroãnû
a zaji‰Èovala tak dlouhodob˘ kontakt
dûtí s pfiírodou. Její struktura je zamû-
fiena na pfiírodní a sportovní prvky,
které budou rozvíjet dûtskou motori-
ku a vnímání pfiírody. Herní a vzdûlá-
vací prvky jsou zhotoveny pfieváÏnû
z akátového dfieva a svou velikostí
jsou vhodné pro dûti pfied‰kolního vû-
ku. Na na‰í zahradû najdete domeãek
s truhlíky a smyslov˘m chodníãkem,
dvojhoupaãku, hnízdo, altán s kreslí-
cí tabulí, dfievûn˘ sud na vodu, herní
sestavu „Mravenci”, loì nízkou, lavi-

ci, vrbov˘ tunel, vodárnu, pískovi‰tû
se zastínûním, tunel v kopci, ovocné
kefie a herní sestavu lokomotiva s va-
gonkem. 

Díky vybudování nové ‰kolní za-
hrady v pfiírodním stylu budeme 
efektivnû naplÀovat cíle EVVO –
bude zafiazováno téma pfiírody a její
ochrany do denního Ïivota dûtí,
vzdûlávání dûtí bude více praktiko-
váno uãením proÏitkem, smyslov˘m
vnímáním (smyslové hry, pohybové
hry), ‰kolními projekty (péãe o za-
hradu, tfiídûní odpadu, tematické
dny, besedy s praktick˘mi ukázka-
mi) a bude více podporován zdrav˘
Ïivotní styl spoluprací se ‰kolní ku-
chyní (pûstování bylinek, ovoce, ze-
leniny, ochutnávka jídel z jídelníãku
pro rodiãe a vefiejnost – naplÀován
tím bude i projekt Skuteãnû zdravá
‰kola, do kterého jsme zapojeni).

Vûfiíme, Ïe se bude zahrada dûtem
líbit a Ïe bude pfiínosem pro v˘-
chovnû vzdûlávací práci v matefiské
‰kole.

Za M· Letovice Tfiebûtínská 
Lenka Nováková, fieditelka ‰koly

Foto: archiv M·

pro v˘zkum Masarykovy univerzity
Petr Dvofiák, vedoucí Správy jeskyní
Moravského krasu Jifií Hebelka
a pfiedseda âeské speleologické spo-
leãnosti Marek Audy.

Po slavnostním kfitu knihy, kterou
vydalo nakladatelství Masarykovy
univerzity Munipress, následovala 
panelová diskuze s autory a poté auto-
gramiáda.

Text: Ondfiej PoÏár
Foto: Renata Kuncová Polická

V Muzeu Blanenska pokfitili
knihu o Moravském krasu

Nová zahrada M· 
v Letovicích – Tfiebûtínû

Upozornûní k v˘tvarné soutûÏi:
Odevzdané soutûÏní práce musí b˘t vytvofieny technikou
kresba, malba, koláÏ, 3D. V˘kres musí mít zezadu nalepen˘
ELEKTRONICKY VYPLNùNÍ ·TÍTEK, kter˘ je k dispozici ke
staÏení na www.art-tep.cz
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Spoleãnost SULKOM s.r.o., vznikla
v roce 2006, specializovala se na dodávky
a montáÏ v˘plní stavebních otvorÛ, zejmé-
na okna, dvefie, garáÏová vrata, pro novo-
stavby i pro renovované budovy. Postupem
ãasu se stala v˘znamnou stavební firmou,
která kromû pÛvodního zamûfiení provádí
komplexní stavební práce vãetnû novosta-
veb, nebo také rekonstrukce soukrom˘ch,
státních i prÛmyslov˘ch objektÛ. Firma má
sídlo v Knínicích a v souãasné dobû otev-
fiela svou novou zakázkovou kanceláfi
v Boskovicích. Majitelem firmy je Ing.
Zdenûk KfiíÏ, kterého jsem se zeptal:

Pane KfiíÏi, co oãekáváte od nového
kontaktního místa, které jste otevfieli pfií-
mo v Boskovicích?

Chceme se vrátit ke kofienÛm na‰eho
podnikání; tedy b˘t blíÏe a v kontaktu
s koncov˘m zákazníkem, aÈ uÏ je to maji-
tel domu, zástupce SVJ z bytovky nebo
babiãka, která se rozhodla ve svém domku
vymûnit tfii okna. V uplynulém období 
na‰e firma rostla; za rÛstem obratu v‰ak
stojí pfiedev‰ím realizace velk˘ch staveb
a zakázek. To mÛÏe u potenciálních zákaz-
níkÛ vyvolat nesprávn˘ dojem, Ïe se vû-
nujeme jen velk˘m stavebním akcím.

Své sluÏby tedy nabízíte i koncov˘m
zákazníkÛm s mal˘mi objednávkami?

Pfiesnû tak. Kdokoliv pfiijde s poÏadav-
kem na fie‰ení v˘plní stavebních otvorÛ, aÈ
uÏ se jedná o novostavbu rodinného domu
nebo v˘mûnu oken v bytû, tak se mu 
budeme vûnovat. Právû v oblasti fie‰ení 
oken, dvefií, garáÏov˘ch vrat a v‰ech sou-
visejících doplÀkÛ má na‰e firma velké
zku‰enosti. Díky tomu mÛÏeme zákazní-
kovi nabídnout takové individuální fie‰ení,
které bude nejvhodnûj‰í pro naplnûní jeho
potfieb i oãekávání jak z hlediska uÏitn˘ch
vlastností a ceny, tak ve vazbû na technic-
ké souvislosti stavby. 

vymoÏenostmi opomínají základní fyzikál-
ní a pfiírodní zákonitosti, touha po módních
trendech zastíní zdrav˘ selsk˘ rozum.
Potom se diví, Ïe jim v dokonal˘ch obyd-
lích kvetou plísnû a ráno se budí pfiiotráve-
ni s bolestí hlavy. Navrhneme takové fie‰e-
ní, které je funkãní pro dané prostfiedí, 
naplní oãekávání zákazníka a poskytne mu
co nejvy‰‰í uÏitn˘ komfort v odpovídající
cenové hladinû. Napfiíklad zejména mamin-
ky s mal˘mi dûtmi nejvíce ocení pouÏití
rÛzn˘ch typÛ skel u oken pro jednotlivé
místnosti domu s ohledem na jeho orienta-
ci v terénu. To neznamená v podstatû Ïádné
v˘znamné cenové nav˘‰ení realizace, ale
pfiidaná hodnota pro pobytovou pohodu je
vysoká. V̆ robcÛ komponentÛ je celá fiada,
dlouhodobû se nám osvûdãily produkty

ãeské rodinné firmy SULKO ze Zábfiehu,
která plastová okna vyrábí z nûmeck˘ch
kvalitních plastov˘ch profilÛ REHAU. 

Na koho se mohou zájemci o sluÏby
spoleãnosti SULKOM obrátit? 

Zakázková kanceláfi a vzorkovna je
v Boskovicích na ulici Hálkova ã. 2, telefon je
516 415 617, e-mail: boskovice@sulkom.cz.
Nav‰tívit nás mÛÏete také v Knínicích, kde
má na‰e spoleãnost sídlo, je to ã.p. 330 v blíz-
kosti Ïelezniãního pfiejezdu. Telefon je 516
413 915, e-mail: sulkom@sulkom.cz. 

Pane KfiíÏi, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Zákazníkovi tedy nabídnete, jak˘m
zpÛsobem a jak˘mi v˘robky lze fie‰it jeho
poÏadavky a také zajistíte realizaci této
zakázky?

Jistû, provedeme v‰echny potfiebné 
práce. Jedno komplexní fie‰ení. MontáÏní
práce probíhají v domácnostech na‰ich zá-
kazníkÛ. Podstatné jsou detaily provedení,
stejnû tak pfiístup fiemeslníkÛ k prostfiedí
a k majetku zákazníka. Zakrytí nábytku
a podlah, úklid na závûr, za‰kolení ovládá-
ní, aÏ po dárek na rozlouãenou. Bez dlou-
holet˘ch kmenov˘ch zamûstnancÛ by toto
nebylo vÛbec moÏné. V̆ voj jde velmi rych-
le dopfiedu. Rozdíl mezi tím, co jsme nabí-
zeli pfied cca 10 lety a dne‰kem je obrov-
sk˘. AÈ uÏ se jedná o okna, vchodové nebo
interiérové dvefie, garáÏová vrata ãi stfie‰ní
okna, kvalita materiálÛ a technologické
moÏnosti jsou dnes úplnû jinde neÏ dfiíve.
Mobilní telefony mohou ovládat otevírání
oken, digitální ãidla regulují stínící techni-
ku, otiskem prstu otevíráme dvefie, atd.
Lidé mnohdy v honbû za technologick˘mi

Jednatel spoleãnosti SULKOM 
Ing. Zdenûk KfiíÏ

Spoleãnost SULKOM s.r.o. 
roz‰ifiuje své sluÏby

(K
om
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ãn
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dû
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ní

)

Interiér zakázkové kanceláfie v Boskovicích
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Investiãní akce na VO· Boskovice
Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická

a zdravotnická a Stfiední ‰kola
Boskovice, pfiíspûvková organizace
má za sebou dvû velké investiãní ak-
ce. Kolaudace stavby probûhla sice uÏ
v fiíjnu loÀského roku, ale v úter˘ 16.
dubna se ve ‰kole se‰li jednak zástup-
ci firem, které se na investiãních ak-
cích podíleli a také pozvaní hosté
z fiad zástupcÛ mûsta Boskovice,
Nemocnice Boskovice, Nemocnice
Blansko a dal‰ích. 

Po úvodní fieãi, kterou uvedl
Oldfiich Kováfi z KZMB Boskovice
pronesl pár slov fieditel ‰koly Pavel
Vlach. Po té mûli v‰ichni zúãastnûní
moÏnost prohlédnout si budovu ‰ko-

ly na Komenského ulici nebo si pro-
jít ‰kolu s komentovan˘mi prohlídka-
mi oborÛ Veterinární prevence nebo
Informaãních technologií. 

Investiãní akce na ‰kole byly v cel-
kovém souãtu cca 50 milionÛ Kã, 
podafiilo se zateplit fasádu, vymûnit okna
a zbudovat odborné uãebny pro obor
Veterinární prevence, Diplomovaná v‰e-
obecná sestra a ãásteãnû byl novou tech-
nologií vybaven obor Informaãní techno-
logie. Financování bylo z Integrovaného
regionálního operaãního programu,
z Operaãního programu Ïivotního pro-
stfiedí a z investiãních dotací Jihomorav-
ského kraje. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém
ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace! MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

• v dobû nejvy‰‰ího sluneãního Ïáru 
vyhledávejte stín

• miminka a malé dûti nevystavujte pfiímému slunci

• chraÀte sebe a své dûti kloboukem, 
sluneãními br˘lemi a triãkem

• zvolte vhodn˘ stupeÀ ochrany odpovídající 
va‰emu typu kÛÏe

• aplikujte ochrann˘ pfiípravek v dostateãném 
mnoÏství a tûsnû pfied expozicí slunci

• aplikaci ãasto opakujte, obzvlá‰È po koupání, 
pfii pocení anebo po utfiení ruãníkem

Pozor na jarní slunce

(K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

VyuÏijte akci v na‰ich lékárnách na vybrané pfiípravky na opalování a po opalování, 
mÛÏete získat slevu aÏ 150 Kã, akce platí do 31. 8. 2019. Nevztahuje se na jiÏ zlevnûné zboÏí a akãní nabídky.
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Boskovické stezky 
jsou v plném provozu

Provoz na Boskovick˘ch stezkách
zahájili cyklisté jiÏ na konci bfiezna.
Sportpark, kter˘ je v˘chozím bodem
stezek a poskytuje potfiebné zázemí, byl
otevfien v dubnu a nyní jiÏ jezdcÛm na-
bízí pln˘ rozsah sluÏeb. Správce
Sportparku, Pavla Kejíka jsem se ze-
ptal:

Pane Kejíku, je pro leto‰ní sezonu
nûco nového na jednotliv˘ch trailech?

Provádûli jsme jen bûÏnou údrÏbu
a opravy, vlastní traily zÛstaly ve stejné
podobû jako loni. K dispozici je 5 mod-
r˘ch, tedy nejlehãích tratí s celkovou
délkou 4,22 km, tfii ãervené se stfiední
obtíÏností a délkou 2,91 km, jeden ná-
roãn˘ ãern˘ trail dlouh˘ 630 m a také
loni zprovoznûn˘ 2,5 km dlouh˘ závod-
ní okruh XCO 1, kter˘ je urãen˘ pro
technicky vyspûlé jezdce.

Postupnû budeme pfiizpÛsobovat jed-
notlivé úseky trailÛ potfiebám jezdcÛ,
jako reakci na jejich podnûty a pfiipo-
mínky. Souãasn˘ stav je chválen pfiede-
v‰ím rodinami, které oceÀují ‰irokou
‰kálu moÏností vybrat si traÈ podle jez-
deck˘ch schopností dûtí i dospûl˘ch. 

SluÏby, které poskytuje Sportpark,
náv‰tûvníci dlouhodobû chválí; dochá-
zí letos k nûjak˘m zmûnám?

byl velk˘ zájem. Ostatní sluÏby, tedy
hygienické zázemí, (WC, sprchy ‰atny),
místnost s malou kuchyÀkou, samoob-
sluÏn˘ cykloservis a myãka kol - to v‰e
mohou náv‰tûvníci vyuÏívat zcela bez-
platnû, stejnû jako parkovi‰tû pro osob-
ní vozy. Samozfiejmû zdarma je také
vjezd na stezky.  

Jaké vût‰í akce pfiipravujete pro le-
to‰ní sezonu?

V sobotu 13. ãervence se zde bude
konat Mistrovství âeské republiky
MTB XCE, 17. srpna opût pfiivítáme

jezdce Poháru Drahanské vrchoviny
a pak nûkteré dal‰í akce, jejichÏ termíny
je‰tû nejsou potvrzeny.

Na na‰ich webov˘ch stránkách
www.boskovickestezky.cz najdou zá-
jemci informace o v‰ech plánovan˘ch
akcích, stejnû jako aktuality, provozní
dobu a tfieba moÏnost si rezervovat k za-
pÛjãení klasické kolo nebo eletrokolo.
Pfiípadnû je moÏno zavolat na telefon
733 731 113.

Pane Kejíku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Rozhodli jsme se roz‰ífiit nabídku
pÛjãovny kol o elektrokola, neboÈ zájem
o tento druh cyklistiky stále narÛstá.
Také technická úroveÀ a v˘drÏ akumulá-
torÛ elektrobikÛ uÏ dosáhla velmi dobré
úrovnû, takÏe lze jezdit s pomocí elekt-
romotoru i v nároãném terénu. Budeme
nabízet kola od firmy 4EVER; roz‰ífií
na‰í stávající nabídku klasick˘ch bikÛ. 

Rodiãe mal˘ch dûtí ocení moÏnost
zapÛjãení odráÏedel, se kter˘mi si i ti
nejmen‰í „jezdci” mÛÏou vyzkou‰et
projet tfieba pumtrack.

Naopak uÏ nebudeme nabízet zápÛjã-
ku holí pro nordic walking, o které ne-

Správce Sportparku Pavel Kejík 

POZVÁNKA

HLEDÁME

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
• podmínkou je odborná zpÛsobilost v elektrotechnice podle vyhl.

50/1978 nebo moÏnost si tuto kvalifikaci dodûlat (odborné vyuãení)
• práce je v nepfietrÏitém provozu, ranní a noãní smûny
• praxe vítána, není podmínkou • VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY

Rádi Vás pozveme na osobní schÛzku a prohlídku závodu. 
Odpovíme na kaÏdou nabídku

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

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

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

Info: 724 097 622

Mûstys Svitávka 

nabízí od záfií 2019 k pronájmu
prostory pro v˘dejnu léãiv v nové budovû

polyfunkãního domu na námûstí, 
s ordinací praktického a dûtského lékafie.

Vá‰ Ïivotopis zasílejte na e-mail: vrba@cergo.cz, tel.: 777 707 707

NáplÀ práce: - administrativa 
- marketing 
- podpora obchodu

Nástup moÏn˘ ihned.

PoÏadujeme: - S· nebo V· 
- vynikající komunikaãní a organizaãní schopnosti, t˘mov˘ duch;
- samostatnost, dÛslednost, spolehlivost, dÛvûru a loajalitu;
- znalost WORD,  EXCELL, Power Point
- fiidiãsk˘ prÛkaz sk. „B”

CERGO s.r.o.
Jungmannova 1899 , 666 01 Ti‰nov
Provoz Sukova 1052/6, Blansko

pfiijme na HPP do provozu Blansko Asistent - referent spoleãnosti

Na Ranãi Sa Tanãí
Kdy? 1. 6. 2019  Kde? RANâ ÚSOBRNO
V kolik? Od 16.00 
Kdo? The Apples

Brouci Band - The Beatles revival
Jarek Filgas Band

Vstupné 300 Kã • Obãerstvení v areálu
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Velikonoãní setkání na „·karedou stfiedu”
Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gas-

tronomie, s.r.o. v Blansku uspofiádala
17. dubna v areálu ‰koly Velikonoãní
setkání Mezigeneraãního klubu. Toto
setkání bylo spojeno s pfiátelsk˘m pose-
zením u kávy, zdobení vajíãek nebo
tvorbou velikonoãního vûnce. Nechy-
bûl ani Velikonoãní kvíz o ceny. 

Jako hosté pfii‰li pfiítomné pozdravit
pfiedstavitelé mûsta Blansko, Jifií Crha,
Ivo Polák, Franti‰ek HasoÀ a Josef
Kupãík, z nedalek˘ch Boskovic pfiijela
senátorka Jaromíra Vítková a Dagmar
Hamalová z Muzea Boskovice.

Nemohl chybût ani Lubomír Toufar,
kter˘ patfií mezi pfiíznivce ‰koly. 

A jak praví lidová povûra, na
·karedou stfiedu (kdy bylo toto milé
setkání) by se nemûl nikdo „‰kare-
dit”, protoÏe by se pak „‰karedil”
kaÏdou stfiedu v roce. âlovûk by
mûl b˘t vesel˘ a to mu vydrÏí podle
lidové povûry cel˘ rok… Setkání
bylo v pfiátelské atmosféfie, s úsmû-
vem na tváfii, takÏe pfiítomní nemusí
mít strach, Ïe by se do dal‰ích
Velikonoc „‰karedili”… 

Text a foto: Renata Kuncová PolickáTvofiivá velikonoãní dílna

Dále se mÛÏete tû‰it na:
• 7,5 hodinovou pracovní dobu
• 13. mzdu ve v˘‰i 100% mûsíãní mzdy
• bezúroãnou firemní zápÛjãku na bytové úãely aÏ 100 000 Kã
• pravidelné navy‰ování mezd   
• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní 6 000 Kã/rok                  
• 5 t˘dnu dovolené                                                          
• pfiíspûvek k narození dítûte 1 500 - 3 000 Kã          
• pfiíspûvek na dopravu dle vzdálenosti aÏ 18 900 Kã/rok,  +  1 den dovolené navíc, pfiís-

pûvek ke svatbû 3 000 - 8 000 Kã, pfiíspûvek na stravování a firemní kant˘nu, firemní akce

Kontakt: Moravská Tfiebová: Mgr. Petra ·varcová, tel.: 461 355 342, e-mail: petra.svarcova@rehau.com
Jevíãko: Mgr. Linda Haikerová, tel.: 465 357 325, e-mail: linda.haikerova@rehau.com.

Kontaktovat nás mÛÏete také prostfiednictvím Formuláfie pro uchazeãe zamûstnání v sekci Práce & Kariéra na www.rehau.cz nebo na www.facebook.com/REHAUCZ

P¤IJMEME MONTÁÎNÍ DùLNÍKY
REHAU Moravská Tfiebová a Jevíãko
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V Blansku soutûÏili vodící psi rÛzn˘ch plemen

Do úklidu ve Velk˘ch Opatovicích se zapojili
i Ïáci základní ‰koly

Poslední dubnov˘
pátek mohli lidé v uli-
cích v centru Blanska
potkat nevidomé s je-
jich ãtyfinoh˘mi asisten-
ty. SoutûÏili zde totiÏ uÏ
po ‰estnácté v klání ve
v˘konu vodicích psÛ.
Start a cíl soutûÏe na-
zvané Cesta ve tmû byl
pfied budovou základní
umûlecké ‰koly.

„Sjelo se sem sedm-
náct soutûÏících z celé
republiky. âekají na nû
rÛzné úkoly. Chodí na-
pfiíklad v bûÏném mûst-
ském provozu, kdy ne-
znají trasu a na vyznaãe-
n˘ch místech plní rÛzné
úkoly, kdy pes tfieba mu-
sí najít dvefie,” uvedl je-

JiÏ po páté, letos 6. dubna se
ve Velk˘ch Opatovicích úãast-
nili celorepublikové akce
Ukliìme svût, ukliìme âesko.
Tentokrát v‰ak s rekordní 
úãastí 91 dobrovolníkÛ, z toho
42 dûtí. K rekordu pfiispûla 
úãast dûtí ze základní ‰koly
i klientÛ pfiíspûvkové organiza-
ce Paprsek. Dobrovolníci uklí-
zeli také v místních ãástech
Bezdûãí a Korbelova Lhota.
Celkovû se nasbíralo témûfi
600 kg odpadkÛ, vãetnû pneu-
matik. V‰em zúãastnûn˘m pat-
fií velké podûkování.

Text: Dalibor Badal
Foto: Kamila Korbelová

Akce Ukliìme svût, ukliìme
âesko se zúãastnili i obãané
BrÈova – Jeneã. Po sesbírání by-
ly odpadky svezeny na doãasné
sbûrné místo u obecního úfiadu.
Dûti dostaly sladkou odmûnu
je‰tû pfied zaãátkem obchÛzky
a na závûr si v‰ichni mohli opéct
‰pekáãky u v˘leti‰tû.

Text: Katefiina Bajková 
(redakãnû zkráceno)
Foto: Jifií Vymûtalík

den z pofiadatelÛ soutûÏe Milan Dvofiák.
Slepci a jejich psi také prokazovali,

jak umí hafani na povel zmûnit smûr ne-
bo se zastavit a vyhnout se pfiekáÏce.
S kaÏd˘m soutûÏícím chodili rozhodãí,
ktefií jednotlivé úkony bodovali.

A body dostávali i za soutûÏ v po-
slu‰nosti psÛ, ktefií plnili obvyklé pove-
ly jako „Sedni, lehni, vstaÀ!” ve vyme-
zeném prostoru v pfiedzámãí. 

Zá‰titu nad soutûÏí pfievzal starosta
Jifií Crha, kter˘ v‰echny soutûÏící a roz-
hodãí pfied startem pfiivítal v Blansku. 

„Je to uÏ ‰estnáct˘ roãník soutûÏe,
za jejíÏ pofiádání bych chtûl organizá-
torÛm podûkovat. Akce je totiÏ pfiíleÏi-
tostí pro setkání nevidom˘ch, ktefií se
zde mÛÏou pfiedávat svoje zku‰enosti,”
dodal Crha.

Text a foto: Ondfiej PoÏár

Na zelen˘ ãtvrtek odlétají zvony do
¤íma a vrací se aÏ na Velikonoce. V tu-
to dobu, od ãtvrtka veãer aÏ do sobotní-
ho poledne pfied Velikonocemi, v na‰í
obci v Okrouhlé nahrazují zvonûní 
zvonu podle nepfietrÏité tradice kluci
a holky, ktefií obejdou v ãase zvonûní
celou obec se sv˘mi hrkaãkami a fieh-

taãkami a tím také v‰echny upozorní na
blíÏící se velikonoãní svátky.

V pondûlí Velikonoãní potom mno-
ho skupin mal˘ch i velk˘ch koledníkÛ
v celé obci chodí za dûvãaty na po-
mlázku.

Text: Alois HloÏek HloÏek 
Foto: Sabinka Meluzínová

Nevidomí s vodi-
cími psy soutûÏili
v ulicích Blanska

I v Okrouhlé zvony
odletûly do ¤íma

Rekordní Ukliìme âesko
ve Velk˘ch Opatovicích
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Bowling Blansko
Bûhem dubna se odehrály 2 turnaje – 6. 4.

2019 pravideln˘ BB dûtsk˘ a juniorsk˘ tur-
naj v moderní hernû Bowlingu Brno
(www.bowlingbrno.cz) a na téÏe hernû 13.
4. 2019 velmi dÛleÏit˘ turnaj Mistrovství re-
gionu JiÏní Morava – juniofii, ve kterém se
bojovalo o medaile, ale také o postup na ce-
lorepublikové finále, kam postoupí vÏdy tfii
nejlep‰í z dané kategorie. 

BB dûtsk˘ a juniorsk˘ turnaj 6. 4. 2019.
V kategorii 10 – 13 let, ve které bylo 17 hrá-
ãÛ, se za vynikajícím Alexem âoupkem 
umístil na druhém místû Adam Kopfiiva
a tfietí místo obsadil Jakub Stojanov. Dal‰í
blanen‰tí hráãi se umístili takto: 4. Jakub
HasoÀ, 8. Stanislav Kala (nováãek, jeho 
první turnaj), 11. Jan Hrazdíra a 12. Marek
·tûrba. V kategorii juniorÛ 14 – 18 let se
z vítûzství radovala Lucie Hrazdírová, kte-
rou tfietím místem doplnil Michal ·tûrba.

Hned za t˘den 13. 4. 2019 absolvovali 

juniofii v˘‰e zmínûn˘ turnaj Mistrovství re-
gionu JiÏní Morava – juniofii. Juniofii i juni-
orky byli rozdûleni do nûkolika vûkov˘ch
kategorií, ve kter˘ch se poprali o postup do
republikového finále (Pardubice). V kate-
gorii 10 – 12 let – Ïáci si postup díky 
vyrovnanosti her vybojoval Jakub
Stojanov. ·est˘ skonãil Jan Hrazdíra a 7.
Daniel Kopfiiva. V kategorii Juniofii 13 – 15
let prvních 6 míst obsadili hráãi z Bowlingu
Blansko. Do Pardubic postoupil z 1. místa
Jifií HasoÀ, 2. Jakub Sedláãek a 3. Adam
Kopfiiva (nejvy‰‰í nához v kategorii 222).
Dal‰í 3 místa obsadili Marek ·tûrba, Marek
Peterka a Patrik Vais. V kategorii Juniorky
13 – 15 let si postup z 1. místa vybojovala
Lucie Hrazdírová. V kategorii Dorostenci
16 – 18 let na závûreãn˘ turnaj postoupil
Michal ·tûrba.

V‰em, ktefií postoupili, velká gratulace
a hodnû ‰tûstí v dal‰ím boji. Ostatní mají
aspoÀ motivaci na pfií‰tí rok. A jako vÏdy, aÈ
to v‰em padá!!!

Text: Hrazdíra Petr
Foto: archiv klubu

Vítûzn˘ âeskomoravsk˘ pohár
Poslední víkend v bfieznu se v Praze

konala jedna z nejvût‰ích soutûÏí
druÏstev stolního hokeje - ‰prtce, âes-
komoravsk˘ pohár. V sobotu 30. 3.
probûhlo  základní kolo turnaje, které-
ho se úãastnilo 15 t˘mÛ z celé âR,
boskoviãtí byli zastoupeni dvûma
druÏstvy. V této konkurenci t˘m

„ONE” (Fiala, Kováfi, O‰lej‰ek,
Stloukal) podlehl, ale z páté pfiíãky
postoupil do finále t˘m „ZERO”
(David, Feruga, Procházka J.,
Procházka O., Vondál).

Prvních 5 t˘mÛ tak v nedûli 31. 3.
zmûfiily své síly, kde excelentním v˘ko-
nem porazili boskoviãtí v‰echny 4 kon-

kurenty, a tak se stali vítûzem âesko-
moravského poháru s moÏností úãastnit
se Mezinárodního turnaje WTHA, kte-
r˘ se bude konat pfií‰tí rok na podzim.
Pro boskovick˘ t˘m to je nejvût‰í 
úspûch na poli soutûÏí druÏstev.

Text: Jakub O‰lej‰ek
Foto: BHK IQ Boskovice

Vítûzn˘ t˘m

Medailisté turnaj Mistrovství regionu JiÏní Morava – juniofii
a trenér Jaroslav Uher

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

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326, 67921 âerná Hora
Kontakt: pí. Monika NároÏná, tel. 516 412 635, narozna@atomo.cz

• MANIPULAâNÍHO DùLNÍKA
NáplÀ práce: Pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘-
robních zafiízení (zauãíme).

PoÏadujeme: Manuální zruãnost, spolehlivost, ochotu
pracovat ve smûnném provozu, oprávnûní na VZV v˘hodou.

Nabízíme: Zajímavé a motivující finanãní ohodnocení,
pfiíspûvek na stravování.

MoÏné i jako letní brigáda pro studenty (DPP).

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* prodej balkonov˘ch rostlin v akãních cenách 
* projekce, realizace a údrÏba zahrad

* 26. 5. 2019 Dûtsk˘ den v arboretu

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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➨ Prodám ledniãku Elektrolux 115l, 
mrazáãek 18l. Rozmûry: 85x55x56cm. Do 14.
11. 2019 v záruce (doklady). PÛv. cena: 8 200
Kã, nyní 3 000 Kã. Tel.: 739 336 595.
➨ Prodám rodinnou chatu v Jedovnicích
u rybníka. Cena dohodou, tel.: 603 335 384. 
➨ Prodám obal na ukulele, cena 250 Kã. 
Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, ce-

na dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám vchodové levé dvefie 
svûtl˘ javor, 195x85 cm, bezpeãnostní zámek
na 4 klíãe, cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.:
702 591 648. 
➨ Prodám rÛzné audiokazety 
country a folk, 150 Kã/kus. USA country – 2
sady, 450 Kã/kus, TuãÀáci CS 300 Kã, Taxmeni
300 Kã. Tel.: 777 450 543. 
➨ Prodám profesionální boty pro kuchafie 
zn. Skechers. Velikost 36, ãerné, cena 600 Kã,
pÛvodní cena 1 400 Kã. Málo no‰ené – zmûna
zamûstnání. Tel.: 606 931 795.

¤ádková inzerce ZDARMA

PRODÁM

➨ Daruji za odvoz pÛlky cihel z bouraãky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníãky na za-
hradû apod., tel.: 776 106 964. 

DARUJI

➨ Hledám vitálního kamaráda nad 60 rokÛ
– motoristu, kter˘ se mnou posedí u kávy nebo
zajede na mal˘ v˘let. Nekufiák podmínkou. Tel.:
721 123 334. 
➨ PostiÏená Blanka z Blanska 54/160/70 
citovû zaloÏená, hledá pfiítele k vycházkám a v˘-
letÛm, tanci. Modrooká bruneta, uÏ babiãka.
Káva prozradí víc. Tel.: 722 955 018. 
➨ Hledám vûfiící pfiítelkyni, 
hudebnû nadanou (country). Hnûdookou blon-
d˘nku men‰í postavy 27 let, s dcerou.
Boskovicko, tel.: 777 450 543.

SEZNÁMENÍ

➨ 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.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou,
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, to 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

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

Podûkování ãtenáfice
ListÛ regionÛ

Podûkování

Tímto bych ráda podûkovala
paní Jifiinû za telefonát do re-
dakce, kdy se pfii rozváÏce
dubnov˘ch ListÛ regionÛ 
otevfiel kufr u auta a vypadl
balík ListÛ regionÛ na vozov-
ku. ¤idiã nic nezpozoroval a
uhánûl dál na rozváÏku novin.
Na‰e ãtenáfika paní Jifiina ba-
lík novin ze silnice v Blansku
zachránila, v novinách si na-
‰la telefon a zatelefonovala
mi, Ïe balík novin dala
k chodníku a fiekla pfiesnû
kde. Mile mi sdûlila, Ïe si s do-
volením jedny noviny z balí-
ku vytáhla a Ïe uÏ sedí v au-
tobuse a jede domÛ, kde si no-
viny ráda pfieãte… 

Noviny jsme si u chodníku ih-
ned vyzvedli, „ãekaly tam na
nás” a dostaly se tam, kam pat-
fií… do po‰tovních schránek.
Tak je‰tû jednou paní Jifiino,
dûkuji za Vá‰ lidsk˘ pfiístup
a za to, Ïe díky Vám Listy re-
gionÛ nûkde nûkomu ve
schránce nechybûly…

Renata Kuncová Polická, vydavatel

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

Chci vyjádřit poděkování 
lékařům a sestrám neurolo-
gického oddělení Nemocnice
Blansko pod vedením primá-
ře MUDr. Tenory za příklad-
nou a odbornou péči v době
mé hospitalizace na tomto
oddělení.

Irena Hlou‰ková 

SATELITNÍ DOTACE 
na montáÏ nového 

satelitu jen za 300 Kã 
nebo naladûní karty se 

100 programy. Tel.: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

NABÍZÍM ÚKLID DOMÒ A BYTÒ,
kanceláfií a men‰ích firem.

Tel.: 605 562 000

Ing. Petr Vegerbauer
úãetnictví, danû, ekonomika,

poradenství
mobil: +420 605 207 129,

www.akuv.cz

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

604 150 378

Pfiijmu vyuãenou ‰vadlenu
– nástup moÏn˘ ihned. 

Tel.: 775 345 243- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

VZPOMÍNKA
Dne 7. května 2019 by se dožil 85 roků 

pan FRANTIŠEK ZOUHAR z Blanska.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a synové Ivo a Milan s rodinami. 

VZPOMÍNKA
Dne 20. května 2019 vzpomeneme 5. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, 

dědeček a kamarád 
pan JAN SLOVÁK z Boskovic.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka, syn Radim 

a syn Jan s rodinou. 

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 9. května 2019 oslavil 70. narozeniny

pan JAN CHARVÁT z Doubravice nad Svitavou.

Do dalších roků hlavně hodně zdraví, lásky, 

pohody a klidu mu přeje celá jeho rodina.

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

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

tel.: 777 072 947

VZPOMÍNKA
Dne 9. května 2019 to byly 2 roky, co nás 

navždy opustila naše milá maminka, 
babička a prababička

paní RŮŽENA VÁLKOVÁ z Letovic.

Vzpomíná dcera s rodinou. 
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V obci BrÈov – Jeneã aktuálnû vyhla‰ují
soutûÏ o ztvárnûní titulní strany kroniky

Gymnázium Rájec-Jestfiebí

ProtoÏe se i na‰e obec zapojila do po-
ÏadavkÛ dne‰ní doby, chceme i my na‰i
kroniku vést také v elektronické podo-
bû. Na‰í pfiedstavou je, mít elektronic-
kou verzi kroniky na‰í obce, která bude
podle nynûj‰ích pravidel a evropského
nafiízení GDPR bez konkrétních osob-
ních údajÛ na‰ich obyvatel volnû pfií-
stupná na stránkách obce.

Mûli jsme moÏnost nahlédnout do
pÛvodních kronik, které nás nadchly
svojí obsáhlostí, kdy je moÏno zjistit
pÛvod domkÛ, rodinné vazby, data na-
rození i úmrtí. Právû díky tûmto údajÛm
v kronice mohou b˘t rÛzné besedy
o historii, které jsou na‰imi obãany ve-
lice kladnû hodnoceny. Na‰im pfiáním
proto je, aby se jednou i na‰i potomci

otevírá jednu tfiídu ‰estiletého studia (pro Ïáky ze sedm˘ch tfiíd) a jednu tfiídu ãtyfiletého studia (pro Ïáky z devát˘ch tfiíd). O v‰ech
aktivitách se mÛÏete dovûdût z webov˘ch stránek ‰koly a také doporuãujeme náv‰tûvu ‰koly. V dal‰ích kolech pfiijímacího fiízení
se nekoná zkou‰ka. Uchazeãi jsou pfiijati na základû v˘sledkÛ studia na Z·. Informace o voln˘ch místech mÛÏete získat na tel. ãís-
lech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás mÛÏete kontaktovat mailem kancelar@gymnaziumrajec.cz. 

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

mohli dopátrat (pokud budou chtít) své-
ho pÛvodu.

Doba se ale mûní, a právû z tohoto dÛ-
vodu si nemÛÏeme dovolit jen tak samo-
volnû tyto údaje pouÏít. Proto jsme si po
poradû s vedením obce a po konzultaci
s na‰í povûfienkyní pro ochranu osobních
údajÛ nechali vytvofiit souhlas na míru
na‰im potfiebám. S tímto dokumentem
nyní postupnû zaãínáme obcházet na‰e
obãany a snaÏíme se jim v‰e dÛkladnû
vysvûtlit. Nebude to sice hned, bude to
dlouhodobá práce, ale proto, aby po nás
jednou nûco zÛstalo ta námaha stojí za to.
Na‰e obãany zapojujeme, a proto chceme
vefiejnost do na‰í akce zapojit úplnû.

Kronika za rok 2019 bude kompletnû
uzavfiená a po poradû s vedením obce

zvefiejnûna v první polovinû roku 2020.
Vyhla‰ujeme soutûÏ o grafické znázor-
nûní titulní strany na‰í kroniky.

SoutûÏ potrvá do konce roku 2019.
A co Ïe se vlastnû mÛÏe vyhrát? To
upfiímnû zatím je‰tû netu‰ím, ale slibuji,
Ïe o tom budu dlouze pfiem˘‰let. I já
mám zatím ãasu dost. KaÏdopádnû v˘-
herce mÛÏe b˘t hrd˘ na to, Ïe po nûm jed-
nou zÛstane nûco, za co jej budeme
v‰ichni obdivovat.  DÛleÏité je, Ïe do
soutûÏe se nemusí pfiihla‰ovat jen obyva-
telé na‰í obce, ale opravdu kdokoliv!!!

Na Va‰e námûty se budeme tû‰it na e-
mailové adrese: knihovna.brtov-jenec@se-
znam.cz pfiípadnû osobnû v knihovnû.

Text: Katefiina Bajková
Foto: Jifií Vymûtalík Ilustraãní foto
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Cesta zaãala v nedûli ráno u Hotelu
Grand v Brnû. Bylo nás osm nadûjn˘ch
studentÛ, chlouba Gymnázia Rájec-
Jestfiebí, a dvû trpûlivé, stresu odolné
Ïeny, p. uãitelka Pernicová a p. uãitel-
ka Honzátková. Na nádraÏí jsme se
v‰ichni nalodili do autobusu a po pfie-
stupu v matiãce Praze na Florenci jsme
pokraãovali v cestû do Hannoveru.
Celé na‰e cestování bylo sice zdlouha-
vé, trvalo 12 hodin, ale to nám neubí-
ralo na nad‰ení z cesty za vûdomostmi
a dobrodruÏstvím. Po desáté hodinû
veãer bylo útrapám a kodrcání v auto-
buse konec, vzali si nás domÛ na‰i ná-
hradní nûmeãtí rodiãové.

První den nabitého programu zapo-
ãal v partnerské ‰kole spoleãn˘m se-
známením s chodem ‰koly a se v‰emi
projektov˘mi studenty. Poté jsme se 
odebrali poznat mûsto Hannover a je-
ho krásy. K veãeru nás ãekalo velmi
milé pfiekvapení: kuchafiská ‰kola, kte-
rá pro nás pfiichystala mal˘ workshop
s v˘robou hamburgerÛ, na kter˘ jsme
si bûhem prohlídky mûsta museli na-
koupit urãené suroviny. Háãek byl
v tom, Ïe jsme je mûli nakoupit nejlé-
pe bez jakéhokoliv odpadu.

Bûhem celého t˘dne jsme podnikli

ní farmy, kde se krocani chovali vyloÏe-
nû pro jatka. Bylo to zajímavé a zároveÀ
i dûsivé. Dal‰í velmi pouãnou exkurzí
byla prohlídka sbûrného dvora, kde
jsme se mohli podívat, jak se nakládá

Projektové setkání vybran˘ch studentÛ ·panûlska, Francie, âeska a hostitelského Nûmecka „MINIMALISM: Is simplifying the way for
our planet?” se uskuteãnilo ve dnech 24. 3. – 30. 3. 2019 v nûmeckém Hannoveru a bylo zamûfieno na jídlo a odpady s ním spojené.

s odpadem, kter˘ my lidé tak nadmûrnû
produkujeme.

Ná‰ nejvût‰í v˘let a záÏitek, troufám
si tvrdit, byl Berlín. Zde jsme v‰ichni
nav‰tívili Braniborskou bránu a budovu
Nûmeckého spolkového snûmu. A pak
ten, kdo mûl zájem, se mohl pfiipojit ke
komentované prohlídce Berlína, kterou
si pro nás pfiipravil jeden z nûmeck˘ch
studentÛ. Rozlouãení se v‰emi úãastní-
ky projektu bylo v pátek na veãírku, kde
byla spousta dobrého a je‰tû více lahod-
ného jídla a pití.

Tímto bych chtûla za nás v‰echny
moc podûkovat na‰emu panu fiediteli
La‰tÛvkovi, Ïe projekt podpofiil, a paní
uãitelce Pernicové za jeho realizaci a za
to, Ïe nás vzala s sebou. Dovolím si fiíct
za v‰echny, Ïe jsme si jej velmi uÏili
a mnoho z nás si naplno uvûdomilo, jak
moc odpadu dokáÏeme vyprodukovat
jen jídlem. Ze své vlastní zku‰enosti
vlastnû v‰e znám, uÏ od mala v tomto
stylu vyrÛstám a vím, jak nezanechávat
zbyteãn˘ odpad. Ale velice mû tû‰í, Ïe
mnoho studentÛ se o to zajímá také
a postupnû mûní svÛj Ïivotní styl. 

Text: Cecilie Filipová, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, kvarta

Foto: archiv ‰koly

mnoho úÏasn˘ch exkurzí a v˘letÛ. Mezi
nû patfiila napfiíklad náv‰tûva farem. Jak
ekologické, kde se zvífiata nechovala
jen na poráÏku a Ïila relativnû pfiiroze-
n˘m zpÛsobem, tak i prÛmyslové kroca-

Prohlídka sbûrného dvora byla pouãná

S Erasmem do svûta
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PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU
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Pod obûma tituly se pfiekládal román francouzské-
ho spisovatele Choderlose de Laclose z roku 1782.
Toto vdûãné téma mûlo mnoho divadelních i filmo-
v˘ch zpracování. Sáhlo po nûm i Mûstské divadlo
Brno v závûru leto‰ní divadelní sezony. Mezi nejús-
pû‰nûj‰í patfií adaptace anglického dramatika
Christopera Hamptona z roku 1985. Hrála se jak na
lond˘nském West Endu, tak na newyorské Broadway.

Dûj románu i ãasto uvádûného filmu je dostateã-
nû znám, vikomt de Valmont i mark˘za de Merteuil
touÏí po pomstû, kaÏd˘ z jiného dÛvodu, ale tak sil-

nû, Ïe je to svede dohromady. Intriky a manipulo-
vání s lidsk˘mi city jsou prostfiedky, které byly
v tehdej‰í spoleãnosti zfiejmû ãasté. Elegantnû ve-
dená konverzace skr˘vá komedii na hranû, plnou
bolesti a sebeklamné niãivosti.

Christ Hampton tfii roky po premiéfie divadelní
hry napsal i filmov˘ scénáfi, za kter˘ obdrÏel
Oscara. Nûco málo k hereckému obsazení. V roli
svÛdce Valmonta Michal Isteník, mark˘za Radka
Coufalová. Krédem reÏiséra Tyce je - fyzick˘
vzhled a dispozice není podstatná, ãím muÏ Ïenu 
omámí, je schopnost fieãi a tu tedy Michal Isteník
má. V téhle roli se opût, jak se fiíká, na‰el. Jeho v˘-
kon je pro publikum velk˘ záÏitek a jedna divaãka
to vyjádfiila slovy „kdyby nebyl na jevi‰ti nikdo ji-
n˘, jen Isteník, byl by to nejúÏasnûj‰í záÏitek”.

Kdo má rád velké divadlo, krásnou scénu
a kost˘my, tentokrát jako variace barokní módy,
ten si pfiijde na své. V‰e pfiipravil reÏisér Mikolá‰
Tyc (reÏíruje v Brnû po‰esté) se sv˘m t˘mem:
Andrejem ëuríkem, Anetou GrÀákovou, Jifiím
Hájkem a Adélou Stodolovskou. Pfieji vám krásn˘
divadelní záÏitek.

Pro Listy regionÛ napsala Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Nebezpeãné známosti
nebo vztahy?
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