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OTEVÍRACÍ DOBA: PO-NE 8-18 
(v době státních svátků se může měnit)

Přijte zahájit turistickou 
sezonu a vytvořit nový rekord!

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

	 Nazujte	 pevné	 boty,	 vytáhněte	 tu-	
ristické	 hole	 a	 vydejte	 se	 s	 námi	 na		
turistický	 pochod	 do	 Černé	 Hory!		
V	 neděli	 5.	 dubna	 2020	 na	 nádvo-	
ří	 pivovaru	 již	 počtrnácté	 společně		
zahájíme	turistickou	sezonu	v	Morav-
ském	krasu	a	okolí.	Celým	odpoled-
nem	bude	provázet	populární	brněn-
ský	herec	Zdeněk	Junák.
	 Tato	 pohodová	 recesistická	 akce	 je	
nedílně	spojena	s	turistickými	pochody	
a	 vytvářením	 nového	 českého	 rekordu		
v	netradiční	disciplíně.	Letos	to	bude	se-
tkání	„oholených“	turistů,	tedy	těch,	kte-
ří	přijdou	do	pivovaru	vybaveni	turistic-
kou	 holí.	 Jako	 turistickou	 hůl	 uznáme	
jakýkoliv	 člověkem	 upravený	 předmět,	
který	slouží	jako	opora	při	chůzi.	Všich-
ni	turisté,	kteří	se	na	sčítání	do	pivovaru	
dostaví	mezi	12	a	14	hodinou	a	pomohou	
tak	 vytvořit	 nový	 český	 rekord,	 budou	
odměněni	klobásou	a	pivem	či	limoná-
dou.	V	průběhu	celého	odpoledne	bude	
již	tradičně	bavit	country	skupina	Prak,	
symbolicky	 zahájíme	 turistickou	 sezo-	
nu	slavnostním	zakrojením	do	prvního	
letošního	turistického	salámu.	Následně	
budou	 vyhlášeny	 výsledky	 rekordního	
pokusu	a	oceněni	účastníci	s	nejoriginál-
nějšími	turistickými	holemi.	
	 Samotnému	 zahájení	 sezony	 před-
cházejí	 turistické	 pochody	 z	 Blanska		
a	z	Boskovic	do	Pivovaru	Černá	Hora.	
Výchozími	 místy	 budou	 tradičně	 Zá-
mek	Blansko	a	parkoviště	u	restaurace	

Zlatá	růže	v	Boskovicích.	Trasy	o	dél-
kách	 6–20	 km	 připravil	 ve	 spolupráci		
s	organizátory	Klub	českých	turistů.	
Start	z	Blanska
	 8	km:	Hořice	–	rozcestí	Nad	Hořice-
mi	–	na	rozcestí	Pod	Kotlankou	–	Černá	
Hora
	 14	 km:	 Kuničky	 –	 Doubravice	 nad	
Svitavou	–	Obora	–	Malý	Chlum	–	Boři-
tov	–	Černá	Hora
	 20	km:	Ráječko	–	rozcestí	„Pod	Ka-
rolínem“	 -	 Kuničky	 –	 Doubravice	 nad	
Svitavou	–	Obora	–	Malý	Chlum	–	Boři-
tov	–	Černá	Hora
	 Autobusy	 na	 start	 pochodů	 budou		
v	 pravidelných	 intervalech	 odjíždět		
z	parkoviště	u	Bowlingu.
Start	z	Boskovic
	 6	km:	Hu	sv.	Antonie	–	Malý	Chlum	
–	Bořitov	–	Černá	Hora
	 Odjezd	autobusu	v	10:15	h	z	parkovi-
ště	u	restaurace	Zlatá	Růže.
	 Více	info	na:	www.blansko.cz

Text a foto: Martina Hejčová
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Divadelní recenze / i*

PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

•  prodej - zapůjčení čistících strojů •
•  prodej chemie pro úklid •

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

HIMMER vše pro úklid
Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NÁPLŇ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

TJ ASK BLANSKO všechny srdečně zve
na jarní turistický pochod a cyklovyjížďku 

ZA SNĚŽENKOU 
DO KRASU
který se koná pod záštitou 
starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy  

v sobotu dne 28. 3. 2020 
Start v herně stolního tenisu na Podlesí, 
pod prodejnou koberců TREND v Blansku

ČASY STARTŮ JSOU:
7–9 hodin pro 50 km (kolo) a 35 km (pěší)
8–10 hodin pro 10, 25 km (pěší) a 30 km (kolo)
Pokyny pro všechny účastníky akce: 
Moravský Kras je chráněnou krajinnou oblastí, 
je zde zakázán pohyb mimo značené turistické cesty a trasy, sběr veške-
rých rostlin a živočichů, rozdělávání ohně na nepovolených místech.
Akce se koná za běžného silničního provozu a je nutné dodržovat pra-
vidla silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí, mládež 
do 15 roků se může účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Nemůžete-li se dostavit do cíle vaší trasy, oznamte tuto skutečnost na 
nejbližší kontrole. Časový limit příchodu a příjezdu do cíle je pro všech-
ny trasy v 17:00 hodin.
VŠICHNI ÚČASTNÍCI AKCE OBDRŽÍ PAMĚTNÍ LIST, OCENĚN 
BUDE NEJMLADŠÍ, NEJSTARŠÍ A NEJVZDÁLENĚJŠÍ ÚČASTNÍK.
Další informace: ANTONÍN ŠTRAIT, MOBIL 728 266 946

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Jsme firma, ve které je spojena tradice strojírenské výroby v Blansku a síla majoritního
švýcarského majitele společnosti. Chceme růst, a proto hledáme:

Svářeč, přípravář lakovna, lakýrník, zámečník
Není nutné mít praxi a zkušenosti, stačí ochota učit se a zodpovědnost. 
Svářečům zajišťujeme státní zkoušky.
Nabízíme: • mzdu dohodou (umíme ocenit Vaše dosavadní zkušenosti a praxi), 
  absolventi u nás mají také dveře otevřené.
 • závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění a další, 
  zároveň nabízíme nástupní bonus až do výše 10 000 Kč.

PŘIJĎTE SE ZEPTAT NA PODROBNOSTI. TĚŠÍME SE NA VÁS 
Kontakt: Pražská 2521/7 Blansko, 724 566 205, jurankova@etampa-metra.cz

RÁJ
	 Hra	Ráj	je	třetí	částí	volné	trilo-
gie	 Peklo	 (2008),	 Očistec	 (2013),	
vše	 volně	 inspirováno	 Danteho	
Božskou	komedií.	Pro	Městské	di-
vadlo	Brno	připravil	 ředitel	divad-	
la	 Stanislav	 Moša	 s	 hudebníkem	
Zdeňkem	 Mertou,	 oba	 byli	 autory		
i	předchozích	dvou	inscenací.
	 Stanislav	 Moša	 je	 tedy	 autorem	
originálního	příběhu,	který	rozhod-
ně	 není	 komedií.	 Zemi	 postihla		
katastrofa,	která	vrátila	svět	se	sku-
pinkami	 přeživších	 lidí	 do	 doby	
sběračů,	 jejichž	 jediným	 cílem	 je	
přežití.	Zemi	ovládá	vesmírná	civi-
lizace	prostřednictvím	umělé	inteli-
gence	 –	 robotů.	 Projevují	 se	 pro-
střednictvím	modrých	svítících	slou-	
pů	 a	 vydávají	 rozkazy,	 vystrašení	
lidé	jim	říkají	„modří“.	Toto	se	ale	
odehrává	až	40	let	poté.	Na	začátku	
jsme	svědky	normálního	světa	a	pří-	
pravy	 koncertu	 pro	 celou	 planetu,	
poprvé	 bude	 orchestr	 dirigovat	 ro-
bot	 a	 hrát	 klavírní	 virtuos,	 velmi	
mladý	 Ruden	 Fénix.	 Rozevírá	 se	
zadní	 opona	 a	 vidíme	 naživo	 celý	
orchestr,	 vpředu	 klavír	 a	 přichází	
robot	s	taktovkou.	Je	to	úžasný	zá-
žitek.	Chvíle	hry	a	pak	se	to	stane.	
Robot	se	hroutí,	světla	zhášejí,	mů-
žeme	 si	 už	 jen	 představovat	 pani-	
ku	 a	 mrtvé	 –	 hudba	 to	 výmluvně	
podbarvuje.	 Dál	 prožíváme	 příběh	
malé	 skupinky	 lidí,	 převážně	mla-
dých,	bez	vlastních	myšlenek,	sou-
kromí,	 představ	 o	 budoucnosti.	
Vlastně	 jen	 pořád	 tančí	 na	 způsob	
primitivních	 kmenů,	 jak	 je	 známe	
dnes.	Přežil	 také	klavírista	Ruden,	
te	už	starý	muž	a	když	pozná	ma-
lého	chlapce,	který	v	křoví	objevil	
jeho	starý	klavír,	učí	 chlapce	hrát.	
Malej,	 jak	 se	 chlapec	 jmenuje,	vě-

nuje	klavíru	všechen	svůj	čas	akdyž	
se,	 už	 jako	 mladý	 muž	 sblíží	 se		
svými	 vrstevníky,	 hrou	 jim	 přiná-	
ší	 nepoznaný	 zážitek.	 Ze	 strany	
„modrých“	se	stupňuje	agrese	a	od-
vážnější	 muži	 se	 rozhodnou	 pro	
kontakt	 a	 domluvu	 s	 nimi.	 Slovně	
to	nejde	a	tak	Malej	usedne	ke	kla-
víru	 a	 vyukává	 a	 hraje.	 On	 jedi-	
ný	rozumí	vzkazům	a	vede	dialog.	
Vrcholem	je	červená	obloha,	rachot	
a	 vesmírní	 návštěvníci	 odlétají.	
Když	se	všichni	ptají,	jaký	byl	jejich	
poslední	 vzkaz,	 odpovídá	 Malej:	
„Kdybyste	vy	lidé	žili	v	míru	a	lás-
ce,	 měli	 byste	 ráj	 na	 zemi“.	 Co		
k	 tomu	 můžeme	 dodat?	 Snad	 jen	
motto	 hry	 –	 „až	 se	 jednou	 na	 Ze-	
mi	objeví	návštěvníci	z	kosmu,	sta-
ne	 se	 dorozumívacím	 prostředkem	
hudba“.
	 Inscenace	 má	 krásné	 obsazení.	
Postavou	 mimo	 prostor	 a	 čas	 je	
Vědma,	 ztvárňuje	 ji	 Zora	 Jandová	
nebo	Ivana	Vaňková.	Mladého	Ru-
dena	hrají	Lukáš	Janota	nebo	Kris-
tian	Pekar,	zestárlého	pak	Ladislav	
Kolář	nebo	Stano	Slovák.	Desetile-
tý	kluk	Malej	–	Martin	Bajer	nebo	
Vojtěch	Langášek.	Z	dívek	uveme	
Oré	 –	 Kristýna	 Daňhelová	 nebo	
Viktoria	Matušovová	a	Cora	–	Dag-
mar	Křížová	a	Eliška	Skálová.
	 Autor	 hry	 Stanislav	 Moša	 reží-	
ruje,	hudba	Zdeněk	Merta,	Dan	Ka-
lousek	a	Daniel	Kyzlink.	Kostýmy	
Andrea	Kučerová.	
	 Přijte	 se	 zamyslet	 spolu	 s	 auto-
rem	nad	naší	budoucností,	která	má	
naději	také	díky	umění.

Pro Listy regionů napsala 
Naa Parmová

Foto: archiv MdB
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www.ksmb.cz
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BLANENSKÝ

rovnost

FARMÁŘSKÉ TRHY
ČT  12. 3. 2020
ČT  26. 3. 2020
ČT  9. 4. 2020
od 7:00–14:00 hod.

NÁMĚSTÍ REPUBLIK Y BLANSKO

22. 4. 2020 
v 19:00 hodin

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
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NA OSTRO
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
Hrají: 
Leoš Noha, 
Jaroslav Sypal, 
Kateřina Kornová, 
Eva Hráská 
a Petr Vojnar.

2020PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC
30. 4. 2020
od 15:00–01:00 h 
R E K R E AČ N Í O B L A S T PA L AVA

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

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

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

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko

tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz

Masarykovo náměstí 158, Letovice
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

SLUNEČNÍCH

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

JIŽ V PRODEJI

NOVÁ KOLEKCE

BRÝLÍ

www.doctoroptic.cz

2020

Chodci a reflexní prvky

Nalezené lidské kosterní ostatky 
u Habrůvky jsme identifikovali
	 V	 listopadu	 loňského	 roku	 na	 odlehlém	 místě	 v	 lese		
v	katastrální	oblasti	Habrůvka	v	místě	zvaném	Pod	Vápe-
nicí,	 nalezl	 náhodný	 muž	 lidské	 kosterní	 ostatky.	 Na		

základě	 zkoumání	 a	 znaleckého	 posudku	 kriminalisté		
potvrdili,	 že	 ostatky	 patřily	 muži	 z	 Blanenska,	 který	 byl		

od	 loňského	 roku	 pohřešován.	 Soudní	 pitvou	 nebylo	 zjištěno	 násilné	
zavinění	smrtí	jinou	osobou.
	 Děkujeme	všem,	kteří	se	na	výzvu	o	pomoc	přihlásili,	poskytli	k	přípa-
du	jakékoliv	informace	a	tím	pomohli	objasnit	určité	skutečnosti.

Text: por. Mgr. Lenka Koryáková, Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje 

Ilustrační foto

	 Je	 všeobecně	 známým	 faktem,	
že	 chodci	 patří	 mezi	 ostatními	
účastníky	silničního	provozu	k	těm	
vůbec	nejzranitelnějším.	
	 Střet	 vozidla	 s	 chodcem	 mívá	
zpravidla	vážné	následky	a	nezříd-
ka	 končí	 i	 tragicky.	 Jedno	 ze	 zá-
kladních	 pravidel	 bezpečnosti	 sil-
ničního	 provozu	 zní:	 „vidět	 a	 být	
viděn“,	avšak	právě	mnozí	chodci	si	
toto	 pravidlo	 neuvědomují	 a	 vstu-
pují	v	tmavém	oblečení	do	vozovky,	
která	 není	 nijak	 osvětlena.	 Tito	

chodci	se	tak	mohou	vlastním	zavi-
něním	 stát	 snadnou	 obětí	 doprav-
ních	 nehod,	 nebo	 řidiči	 vozidel,	
kterými	 došlo	 ke	 sražení	 chodce,	
téměř	 vždy	 shodně	 vypovídají,	 že	
chodce	před	srážkou	vůbec	nevidě-
li,	nebo	jej	zahlédli	až	ve	chvíli,	kdy	
už	nestihli	účinně	reagovat.	
	 Přitom	 povinnost	 chodců	 mít	
na	sobě	za	snížené	viditelnosti	při	
pohybu	 mimo	 obec	 po	 krajnici	
nebo	po	okraji	vozovky	v	místě,	
které	 není	 osvětleno	 veřejným	

osvětlením,	prvky	z	retroreflexní-
ho	materiálu	umístěné	tak,	
aby	 byly	 viditelné	 pro	
ostatní	účastníky	pro-
vozu	 na	 pozemních	
komunikacích,	 vyplý-
vá	 přímo	 ze	 zákona		
č.	361/2000	Sb.,	o	pro-
vozu	 na	 pozemních	
komunikacích.	 Po-
vinnost	chodců	pou-
žívat	 reflexní	 prvky	
dle	 současné	 právní	
úpravy	platí	pouze	
pro	pohyb	mimo	obec,	
avšak	celoročně.
	 Hlavním	cílem	zave-
dení	povinnosti	použí-	
vání	reflexních	prvků	
přímo	do	zákona	byla	
ochrana	chodců,	avšak	ne-
dodržení	 této	 povinnosti	 mů-	
že	být	 i	 sankcionováno.	Chodec,	
který	 nepoužije	 reflexní	 prvky		
v	 zákonem	 stanovených	 přípa-
dech,	 může	 při	 vyřešení	 tohoto	
přestupku	policistou	na	místě	do-
stat	pokutu	až	do	výše	2	000	Kč		

a	ve	správním	řízení	se	tato	částka	
může	dostat	až	na	3	500	Kč	včet-
ně	nákladů	řízení.

Text: MÚ Boskovice, odbor dopravy
Foto: zdroj net
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Více zpráv na www.listyregionu.cz

Dana Huňátová 
v Boskovicích 

představila 
svou knihu 

Sametová 
diplomacie
	 Ve	čtvrtek	20.	února	pořádalo	Mu-
zeum	 regionu	 Boskovicka	 autorské	
čtení	 a	besedu	s	Danou	Huňátovou,	
která	zde	představila	svoji	knihu	Sa-
metová	diplomacie.	V	úvodu	přivíta-
li	 paní	 Huňátovou	 ředitel	 muzea	
PhDr.	Roman	Malach,	PhD.	a	staros-
ta	města	Boskovice	Ing.	Jaroslav	Do-
hnálek.		Autorka	knihy	zavzpomína-
la	 na	 svoji	 práci	 na	 ministerstvu	
zahraničí	a	hovořila	o	tom,	jak	kniha	
vznikala.	 V	 knize	 vzpomíná	 na		
prezidenta	 Václava	 Havla	 a	 Jiřího	
Dienstbiera,	který	tehdy	vedl	minis-
terstvo	 zahraničí.	 Prostřednictvím	
několika	 úryvků	 přiblížila	 autorka	
první	 roky	 samostatné	 diplomacie	
svobodného	Československa.	Zmíni-
la	cestu	Václava	Havla	do	Spojených	
států	v	roce	1990,	jeho	projev	v	Kon-
gresu	 Spojených	 států,	 a	 také	 dal-	
ší	klíčové	i	běžné	okamžiky	z	práce	
v	diplomatických	službách.
	 Dana	 Huňátová	 je	 nositelkou	 re-
zortní	 medaile	 Za	 zásluhy	 o	 diplo-
macii	na	ministerstvu	zahraničí	pra-
covala	 od	 roku	 1989	 do	 roku	 2019.	
Od	 11.	 prosince	 1989	 do	 července	
1992	působila	jako	ředitelka	kabine-
tu	ministra	zahraničních	věcí	Jiřího	
Dientsbiera.	K	sepsání	knihy	využila	
autorka	 své	 zápisky	 z	 každodenní	
činnosti	úřadu,	které	doplnila	studi-
em	archivu.	Kniha	je	originálně	po-
jatým	 textem	o	prvních	krocích	ne-
závislé	 československé	 diplomacie	
doplněná	 zajímavými	 fotografiemi.	
Úvodní	slovo	napsal	Jaroslav	Šedivý,	
doslov	Madeleine	Albrightová.

	 Knihu	 lze	 zakoupit	 v	 pokladně	
Muzea	 regionu	 Boskovicka,	 Hradní	
1	nebo	v	knižní	distribuci.

Text: Dagmar Hamalová
Foto: archiv Muzeum regionu Boskovicka

Autorské čtení – Sametová diplomacie

Ing. Jaroslav Dohnálek a Dana Huňá-
tová a manželem
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Arboretum Šmelcovna
zahajuje provoz 15. března
	 Arboretum	Šmelcovna	Boskovice	
otevírá	 brány	 svého	 areálu	 v	 neděli	
15.	 března,	 od	 stejného	 data	 je	 ote-
vřena	 pro	 veřejnost	 také	 prodejna	
Zahradního	centra,	která	je	umístěna	
ve	 spodní	 části	 areálu,	 hned	 za	 od-
bočkou	ze	silnice	Boskovice	-	Vratí-
kov.	Pan	Marian	Janků,	majitel	arbo-
reta,	 odpověděl	 na	 několik	 otázek	
Listů	regionů:
	 Co	připravuje	kolektiv	arboreta	pro	
letošní	sezonu?	
	 Návštěvníky	arboreta	bych	rád	po-
zval	 už	 nyní	 na	 jaře,	 kdy	 kvetoucí	
stráně	 našeho	 areálu	 potěší	 určitě		
každého.	 Pro	 děti	 máme	 novinku	 -		
v	zookoutku	budou	moci	v	doprovo-
du	rodičů	jít	přímo	za	zvířátky	a	po-
hladit	si	třeba	naše	malé	kamerunské	
kozy,	které	 jsou	k	dětem	velmi	přá-
telské.
	 V	areálu	na	Dvou	dvorech	připra-
vujeme	 na	 Bílou	 sobotu	 11.	 dubna	
Pomlázkování,	na	neděli	24.	května	
Dětský	 den.	 V	 průběhu	 sezony	 se		
budou	konat	další	akce,	včetně	oblí-

bených	 vystoupení	 hudebních	 sku-
pin.	Na	květen	 zveme	kapelu	 „Kar-	
lovy	 Hračky“	 a	 mladé	 muzikanty		
z	Letovic	-	skupinu	„Taste“.	
	 Vaše	 prodejna	 Zahradního	 centra	
je	 díky	 bohatému	 sortimentu	 zákaz-	
níky	 dlouhodobě	 vyhledávána;	 máte		
v	jarní	nabídce	nějaké	novinky?
	 Sortiment	stále	doplňujeme	a	roz-
šiřujeme,	 zařadili	 jsme	 do	 prodeje	
další	substráty	a	hnojiva	řady	Natura	
a	také	přípravky	pro	ochranu	rostlin	
vyvinuté	na	přírodní	bázi,	které	jsou	
šetrné	k	přírodě.	Zákazníkům	nabí-
zíme	 různé	 akce	 se	 zvýhodněnými	
cenami;	v	současnosti	to	bude	napří-
klad	 balení	 60	 l	 Mulčovací	 kůra	 za	
59,90	 Kč,	 balení	 60	 l	 Zahradnický	
substrát	 za	 99	 Kč,	 netkané	 textilie		
a	mnohé	další.	Z	našeho	jarního	sor-
timentu	 ještě	 uvedu	 například	 kve-
toucí	 cibuloviny,	 bylinky,	 macešky,	
levandule,	 sortiment	 okrasných	 vrb		
a	jiných	dřevin.	
	 Pravidelné	informace	o	aktuálních	
akčních	nabídkách	našeho	sortimentu	

budeme	 zájemcům	 podávat	 formou	
letáků,	doručovaných	Českou	poštou	
přímo	do	schránek	zákazníků.	
	 Zákazníci	 v	 naší	 prodejně	 obdrží	
zdarma	výtisk	časopisu	profesionál-
ních	 zahradníků	 TIP,	 který	 pětkrát	
ročně	 vydává	 sdružení	 Zahradní	
centra	 CS.	 Jedná	 se	 o	 odborný	 ča-	
sopis	 s	 množstvím	 informací,	 zají-
mavostí	 a	 novinek	 ze	 světa	 zahrad		
a	sadů.
	 Pokud	 potřebují	 zákazníci	 poradit		
s	 konkrétním	 problémem,	 mohou	 se		
s	důvěrou	obrátit	na	zkušené	pracovni-
ce	 naší	 prodejny	 Zahradního	 centra,	
které	zájemcům	poradí	nejen	ochotně,	
ale	především	profesionálně.	
	 Jaká	je	otevírací	doba	prodejny?
	 Prodejna	 má	 otevřeno	 denně	 od		
15.	 března	 do	 15.	 listopadu,	 od	 9	 do	
16.30	hod.	Ve	stejnou	dobu	bude	ote-
vřen	také	areál	arboreta,	do	kterého	je	
vstupné	 stále	 pouze	 dobrovolné.	 Za-
vřeno	 bude	 dle	 zákona	 v	 určených	
svátcích,	tedy	na	Velikonoční	pondělí	
a	dále	8.	května,	28.	září	a	28.	října.

	 Mohou	 už	 te	 na	 jaře	 počítat	 ná-
vštěvníci	 s	 občerstvením	 na	 Dvou	
dvorech?
	 V	případě	příznivého	počasí	bude	
naše	terasa	s	občerstvením	otevřena	
o	víkendech	již	od	zahájení	provozu	
v	 březnu,	 v	 době	 letních	 prázdnin	
pak	 denně	 -	 ovšem	 s	 ohledem	 na		
počasí.	 Aktuální	 informace	 o	 pro-	
vozu	 nejen	 občerstvení,	 ale	 celého	
arboreta,	 stejně	 jako	 o	 možnosti		
zajistit	 konání	 různých	 privátních	
akcí,	lze	získat	na	telefonu	737	475	
290,	nebo	emailem	na	adrese	arbo-
retum@smelcovna.cz.	
	 Další	 informace	 jsou	 na	 našich	
stránkách	www.smelcovna.cz.
	 Pane	Janků,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček

CHCETE PRODAT, PRONAJMOUT NEBO 
KOUPIT DŮM, BYT ČI POZEMEK?

MILAN DUFEK
774 559 093

milan.dufek@openreality.cz
kancelář: 

Slámova 12, 618 00 Brno

. . .POMŮŽEME VÁM S TÍM

Pro prodávající

kompletní 

realitní a právní 

servis 

ZDARMA!Volejte zdarma

800 100 994

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

Nabízíme k pronájmu 
prostory bývalého 

finančního úřadu v Letovicích, 
místo Komerční banky v přízemí 

s bezbariérovým přístupem, cca 85 m2

Další kanceláře v 1. patře, o rozměru 18–20 m2

Informace p. Hynek, tel. 777 178 879
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Dětský karneval v Blansku

Kulturní dům a Hospůdka Na Točně Blansko–Těchov Vás zve 

	 V	neděli	23.	února	zaplnil	rekordní	
počet	360	účastníků	masopustně	vyz-
dobený	sál	Katolického	domu	v	Blan-
sku.	
	 Kolpingova	rodina	Blansko	a	Spo-
lečnost	katolického	domu	spojily	své	
síly	a	připravily	pro	děti	tradiční	maš-
karní	karneval.	Děti	čekalo	odpoled-
ne	plné	zábavy	a	také	bohatá	tombola	
plná	hodnotných	výher.	
	 Šikovní	 loňští	 moderátoři,	 tento-
krát	 v	 roli	 pejska	 a	 kočičky,	 přivíta-	
li	 jak	všechny	farníky,	tak	i	přespol-	
ní,	 kteří	 na	 karneval	 zavítali.	 Tato	
akce	 je	 otevřena	 široké	 veřejnosti,	
která	má	tak	možnost	poznat	Katolic-
ký	dům	i	vedoucí	kroužků	z	Kolpin-
govy	rodiny.	Ti	se	pro	 toto	odpoled-	

ne	 proměnili	 v	 animátory	 her	 na	
podiu,	 nebo	 v	 milou	 obsluhu	 v	 dět-
ském	 baru	 plném	 dobrot.	 Nesmíme	
také	zapomenout	poděkovat	dorůsta-
jící	mladé	generaci,	která	se	ujala	her	
v	přísálí.

	 Proběhlo	 i	 hodnocení	 masek,	 nej-
hezčí	masky	byly	vybrány	tři.	Johana	
Streličková	(10	roků)	jako	fotbalistka,	
Jakub	 Haresta	 (4	 roky)	 jako	 traktor		
a	Jindřich	Motl	(21	měsíců)	jako	po-	
tápěč.	 Nejstarší	 maskou	 byl	 klaun	 –	

Pavel	 Buchlovský	 (50+)	 a	 nejmladší	
maskou	 byla	 ovečka	 –	 Adam	 Dyčka	
(6	měsíců).	
	 Děkujeme	všem	organizátorům	i	zú-
častněným	za	příjemné	odpoledne.

Text a foto: Vojtěch Mrázek

SOBOTA 28. BŘEZNA 2020
3. PLES HOSPŮDKY NA TOČNĚ, hraje K-Band
– vstupenky už prodáváme v hospodě

SOBOTA 4. DUBNA 2020 od 16:00 h
RUDOLF DESENSKÝ – PSYCHOLOGIE PSŮ
Zlobí váš čtyřnohý miláček? Nevíte si s ním rady? Přijďte se poradit. Beseda 
Rudolfa Desenského o výchově psů. Praktické zkušenosti, tipy a rady.  
A hlavně odpoledne plné otázek a odpovědí. Přednášejícího můžete znát  
z TV, internetu, tisku. Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč (pokud 
zbudou). Předprodej zahájen v Hospůdce Na Točně.

Nová otevírací doba: ÚTERÝ 17:00–21:00 hod.
 PÁTEK 17:00–23:00 hod.
 SOBOTA 17:00–23:00 hod.
tel.: 724 266 931 www.hospudkatechov.cz

Kultura / i*
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O možnostech práce u Policie České republiky
s ředitelem územního odboru Blansko plk. Mgr. Grénarem

Ředitel územního odboru PČR Blansko 
plk. Mgr. Zdeněk Grénar              foto ph

Hledáme nového kolegu / 
kolegyni na pozici:

Vedoucí výrobní 
technologie
POŽADUJEME:
l Vzdělání vysokoškolské, strojní obory.
l Dobré technické znalosti (zejména v oblasti třískového obrábění).
l Pozice je vhodná pro zkušenějšího kandidáta, ideální je praxe cca 5 roků 
 ve výrobní technologie, případně v jiném technickém oboru.
l Uvítáme zkušenosti s velkosériovou výrobou.  Znalost SAP.
l Anglický jazyk na pokročilé úrovni.
l Řídící a organizační schopnosti. Zapálení pro věc. Samostatnost.

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
l Hlavní pracovní náplní úspěšného kandidáta bude řízení přípravy výroby  
 v oblasti výrobní technologie (technologie výroby, konstrukce a zajištění  
 přípravků, zajištění nástrojů, normování práce, balení, atd.).
l Vedení a motivace týmu. Řízení projektů.
l Analýza a hodnocení procesů a jejich následná optimalizace v návaznosti  
 na potřeby společnosti.
l Sledování výrobních ukazatelů. Podpora spojená s agendou řízení výroby.
l Realizace zlepšovacích návrhů. Údržba kmenových dat v SAP.

CO NABÍZÍME?
l Zajímavou a různorodou práci.
l Perspektivní a stabilní zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí.
l Možnost profesního a kariérového růstu.

MEZI ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY PATŘÍ: 
5 týdnů dovolené  l  Pružná pracovní doba  l  Finanční odměny 3 krát ročně  l   
Příspěvek na penzijní připojištění  l  Věrnostní odměnu  l  Závodní stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele

Oslovila Vás naše nabídka? Poznáváte se v tomto profilu a stal byste  
se rád součástí úspěšného týmu? Zašlete nám svůj životopis v českém 
a anglickém jazyce a přiložte Vaši fotografii. Budeme Vás obratem 
kontaktovat.  Děkujeme.

Bližší informace na kontaktu:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128,
e-mail: personal@novibra.com

Informace o zpracování osobních údajů na www.novibra.com

	 Stejně	jako	v	ostatních	odvětvích,	
tak	 i	PČR	hledá	nové	zaměstnance		
k	 doplnění	 svých	 stavů.	 Jaké	 jsou	
možnosti	pro	ty,	kteří	se	rozhodnou	
stát	se	policistou,	vysvětluje	ředitel	
územního	odboru	PČR	Blansko	plk.	
Mgr.	Zdeněk	Grénar.

	 Pane	 řediteli,	 nábor	 příslušníků	
policie	provádíte	jen	pro	oblast	Bla-
nenska?	
	 Nábor	 provádíme	 nejen	 pro	 dopl-
nění	stavu	ve	služebnách	v	Blansku,	
Boskovicích	 a	 Letovicích,	 případně	
dopravního	 inspektorátu,	ale	 týká	se	
celé	jižní	Moravy.	Zájemce	tedy	může	
být	zařazen	do	služby	jak	v	naší	oblas-
ti,	tak	třeba	i	v	Brně,	kam	běžně	dojíž-
dí	řada	zaměstnanců.	

	 Jaké	 jsou	 základní	 podmínky	 pro	
žadatele	o	získání	služebního	pomě-
ru	u	PČR?
	 Žadatel	 musí	 splňovat	 podmínky	
stanovené	 zákonem;	musí	 být	 občan	
ČR	po	dovršení	věku	18	let	s	dosavad-
ní	 bezúhonností,	 vyhovujícím	 zdra-
votním,	fyzickým	a	psychickým	sta-
vem	 a	 minimálně	 středoškolským	
vzděláním	s	maturitou.	Nesmí	vyko-
návat	žádnou	živnostenskou,	nebo	ji-
nou	výdělečnou	činnost.

	 Můžete	nastínit	postup	pro	přijetí	
například	 absolventa	 střední	 školy,	
který	se	chce	stát	policistou?
	 Pro	získání	podrobných	informa-
cí	 může	 navštívit	 kterýkoliv	 náš	
územní	odbor	v	kraji,	nebo	krajské	
ředitelství	v	Brně	na	Kounicové	uli-
ci,	 kde	 také	 může	 podat	 písemnou	
žádost	 o	 přijetí	 do	 služebního	 po-	
měru.	 K	 žádosti	 přiloží	 svůj	 živo-	
topis	 a	 originál	 i	 kopii	 maturitní-	
ho	vysvědčení	 (v	případě	uchazeče		
s	 vyšším	 vzděláním	 pak	 příslušné	
diplomy).	Absolvuje	 fyzické	 a	 psy-
chologické	testy	a	vstupní	lékařskou	
prohlídku.	 Je-li	 tato	 část	 úspěšná,	
čeká	uchazeče	takzvaný	kemp,	kde	

sledujeme	 jeho	 další	 schopnosti,	
jako	 reakce	 v	 krizových	 situacích,	
jednání	 pod	 tlakem,	 schopnost	 tý-
mové	 práce	 a	 další	 aspekty.	 Poté		
následují	pohovory	s	vedoucími	pra-
covníky	krajského	ředitelství	a	územ-
ních	odborů.	Po	rozhodnutí	o	přijetí	
a	složení	služebního	slibu	je	žadatel	
přijat	 do	 služebního	 poměru	 pří-	
slušníka	PČR	(bližší	informace	jsou	
také	 na	 www.pcr.cz/nabor).	 V	 dal-
ších	12	měsících	absolvuje	základní	
odbornou	přípravu	v	některé	z	našich	
resortních	 škol;	 především	 v	 Brně,	
případně	v	Holešově.	Jedná	se	o	kom-	
binaci	teoretické	výuky	a	praxe.	Po	
složení	 závěrečné	 zkoušky	 je	 zařa-
zen	k	útvaru,	ke	kterému	byl	přijat.

	 Potencionální	zájemce	bude	jistě	
zajímat,	jaké	je	finanční	ohodnoce-
ní,	 pracovní	 doba,	 dovolená	 a	 pří-
padné	další	bonusy.
	 Nastoupí-li	k	nám	pracovník	bez	
praxe	 v	 bezpečnostních	 sborech,	
činí	 jeho	 nástupní	 plat	 v	 prvním	
roce	25	720	Kč,	po	zařazení	na	slu-
žebnu	 se	 plat	 zvýší	 na	 minimálně		
29	 500	 Kč	 (jedná	 se	 o	 hrubou	
mzdu).	V	dalším	období	se	plat	zvy-
šuje	v	závislosti	na	odpracované	do-	
bě	 a	 na	 odborném	 zařazení.	 Nový	
příslušník	 má	 také	 nárok	 na	 nábo-	
rový	 příspěvek	 ve	 výši	 75	 tis.	 Kč,	
který	dostane	vyplacen	po	zkušební	
době.	 Dovolená	 je	 v	 délce	 6	 týdnů	
ročně.	Policisté	na	odděleních	slou-	
ží	 ve	 směnách	po	12	hodinách,	 tý-
denní	pracovní	doba	činí	37,5	hod.	
Poskytujeme	 řadu	 dalších	 bonusů,	
jako	možnost	zvyšování	tělesné	kon-
dice	v	rámci	pracovní	doby,	v	případě	
nemoci	 je	 první	 měsíc	 vyplácena	
mzda	v	plné	výši,	podporujeme	zvy-
šování	kvalifikace,	a	další.
	 V	této	souvislosti	je	třeba	zdůraz-
nit,	že	se	jedná	o	službu	často	hodně	
náročnou;	 policista	 nemůže	 po	 12	
hodinách	 služby	 říct	 „padla“,	 je-li	
třeba	 řešit	 aktuální	 případ,	 musí		
zůstat	v	práci.	Co	vše	bude	ve	služ-	
bě	řešit	není	dopředu	dáno,	naopak	
–	musí	 si	umět	poradit	v	 situacích,	
které	 jsou	 pokaždé	 jiné,	 rozdílné...	
Je	na	každém,	aby	posoudil,	nakolik	
sociální	 jistoty	 služebního	 poměru	
vyvažují	náročnost	této	práce.

	 U	 ozbrojených	 sborů	 se	 traduje	
rčení	„každý	voják	nosí	v	torně	mar-
šálskou	 hůl“.	 Jak	 dlouhou	 cestu	
ušel	 novopečený	 policista	 Zdeněk	
Grénar,	než	získal	hodnost	plukovní-
ka	 a	 usedl	 do	 kanceláře	 ředitele	
územního	odboru?
	 Na	sklonku	80.	let	jsem	nastoupil	

hned	po	maturitě	k	 tehdy	ještě	Ve-
řejné	bezpečnosti.	Kromě	úvodních	
procedur	jsem	před	nástupem	musel	
absolvovat	také	náhradní	vojenskou	
službu.	 Začal	 jsem	 sloužit	 na	 od-	
dělení	 v	 Praze	 na	 hlavním	 nádra-	
ží,	 kde	 byla	 opravdu	 vysoká	 míra	
kriminality.	 Dále	 jsem	 sloužil	 na	
odděleních	 v	 Brně	 Žabovřeskách,		
v	 Blansku	 a	 v	 Boskovicích.	 Získal	
jsem	první	vedoucí	funkce;	nejprve	
jako	zástupce,	pak	také	jako	vedou-

cí	 oddělení	 v	 Boskovicích,	 později	
jako	velitel	vnější	 služby	na	okres-
ním	ředitelství.	V	rámci	reorganiza-
cí	 pak	 v	 dalších	 podobných	 funk-
cích,	 až	 do	 této	 současné,	 kterou	
vykonávám.	 Při	 práci	 jsem	 si	 do-	
plnil	 vysokoškolské	 vzdělání;	 byla	
to	dlouhá	cesta	a	určitě	ne	jednodu-
chá,	 ale	 to	 platí	 pro	 každého,	 kdo	
chce	něčeho	dosáhnout.
	 Pane	řediteli,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
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Masopustní veselí v našem regionu
	 Pod	názvem	masopust	se	skrývá	
období	od	Tří	králů	(6.	ledna)	až	do	
začátku	 postní	 doby,	 hlavně	 však	
poslední	tři	dny,	kterými	toto	obdo-
bí	 končí.	 Závěr	 masopustu	 si	 vy-
sloužil	 řadu	 lidových	názvů	 (ostat-
ky,	ostatek,	fašank,	končiny).
	 Ačkoli	nejde	o	církevní	svátek,	ter-

mín	 masopustu	 se	 určuje	 podle	 data	
Velikonoc.	Odehrává	se	před	Popeleč-
ní	středou,	která	zahajuje	předveliko-
noční	 postní	 období.	 A	 protože	 Veli-
konoce	 jsou	 svátkem	 pohyblivým,	
může	 masopustní	 neděle	 připadnout	
na	období	delší	než	měsíc	(od	1.	února	
do	7.	března).	

OSTATKY NA SUCHÉM 2020

	 Při	pomyšlení,	že	 již	zakrátko	na-
stane	dlouhý	předvelikonoční	půst,	si	
každý	dopřeje	do	sytosti	bujarého	ve-
selí,	 zpěvu,	 tance	 –	 a	 pochopitelně		
i	 jídla	 a	 pití.	 Tradičně	 chodí	 obcemi	
fašankový	průvod	masek,	který	končí	
masopustní	 zábavou.	 Chodí	 se	 od	
domu	k	domu,	účastníci	reje	jsou	po-

hoštěni	 jídlem,	 pitím	 a	 obdarovává-	
ni	 penězi.	 Na	 masopustní	 zábavě	 se	
symbolicky	„pochovává	basa“,	to	aby	
muzikanti	 věděli,	 že	 si	 v	 nejbližší	
době	„nevrznou“.		
	 Připravili	 jsme	pro	vás	fotoreportáž		
z	některých	obcí	v	našem	regionu.	

Text: Renata Kuncová Polická

	 Sobotu	22.	2.	2020	provázelo	slunečné	počasí	a	také	v	mnoha	obcích	ma-
sopustní	veselí.	Na	Suchém	pořádal	rej	masek	tradičně	spolek	Ženy	Suchý.	Na	
30	masek	prošlo	obcí,	aby	oslavilo	příchod	blížícího	se	jara	a	začátek	postní	
doby.	Domácnosti	provoněly	vůně	koblih	a	zabijačkových	pochutin.	Také	re-
staurace	nabízely	ostatkové	menu.	Dokonce	i	některé	z	kiosků.	Zpěv	a	veselí	se	
nesl	až	do	večerních	hodin.	Lidé	vyhlíželi	průvod	už	z	dálky.	Nesmělo	se	mi-
nout	žádné	stavení.	S	každým	se	pozdravit,	poklábosit	popřípadě	něco	ochut-
nat.	Večer	pak	následovalo	odmaskování	v	místním	pohostinství	Na	Dolech.	
Vše	zdárně	dopadlo	a	nezbývá,	než	poděkovat	všem	kdo	tuto	tradici	pomáhají	
udržovat.	 Text a foto: Vladimír Ševčík 

Masopustní veselí / i*
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MASOPUST V MLADKOVĚ
SDH	Mladkov	tradičně	pořádal	masopustní	průvod	v	Mladkově	22.	2.	2020.	

Foto: Romana Fojtová

BRŤOV– JENEČ: HAVĚŤ ROZTANČILA OBEC
	 Více	než	tři	desítky	malých	i	velkých	masek	se	sešlo	při	letošním	ostatkovém	
průvodu	v	sobotu	22.	2.	2020	v	Brově–Jenči.	Od	berušek,	přes	kostlivce	až		
po	baču	s	ovečkou.	Prošli	jsme	celou	obec,	rozdávali	i	dostávali,	a	obyvatelé	
nás	 vítali	 dlouho	 před	 tím,	 než	 jsme	 došli	 k	 jejich	 dveřím.	 Také	 projíždějí-	
cí	přispěli	na	udržování	tradic,	takže	masopust	pod	patronací	místních	žen	se	
povedl.	 Text a foto: Jiří Vymětalík

OSTATKY BLANSKO – OBŮRKA 
	 V	sobotu	22.	2.	2020	uspořádal	Sbor	dobrovolných	hasičů	spolu	s	občanskou	
aktivitou	Obůrka	masopustní	průvod	obcí.	Zejména	stárkové	v	překrásných	krojích	
zvali	místní	občany	na	večerní	pochovávání	basy,	pořádané	„na	Verandě“.	Napočí-
táno	bylo	celkem	71	masek,	což	není	konečné	číslo,	nebo	v	průběhu	akce	se	přidá-
vali	další	a	další.	Kuriozitou	byla	kuřátka,	která	se	nechala	vyvést	do	Benešova		
a	odtud	pozdravili	ostatkáře	ve	Vavřinci,	Veselici,	Obůrce	i	na	Těchově.	Průvod	
vedl	v	čele	principál,	stárky	doprovázel	na	harmoniku	jako	tradičně	známý	harmo-
nikář.	Uzené	laskominy	sbíral	a	napichoval	na	šavli	vlk,	byla	zde	i	královská	rodi-
na,	 princezny,	 ale	 také	 trestanec	 a	 rodinka	 šneků.	 Nebylo	 zvláštností	 zapojení		
i	politiků,	Trampa,	Putina	nebo	Merkelové,	díky	patří	všem	maskám.	Skutečně	to	
mělo	báječný	šmrnc.	 Text a foto: Josef Vylášek 

CHCETE INZEROVAT?
 VOLEJTE 606 931 795
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www.cergas-bk.cz/aktivity-skoly/soutezni-festival-blanensky-ctyrlistek

VSTUP na celý festival je pro návštěvníky ZDARMA.

Akci pořádá Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko
ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska za podpory vedení
města Blanska a pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Jaromíry Vítkové.

KRÁPNÍKOVÝ POHÁR 
soutěž základních škol
v prezentaci zajímavostí
našeho regionu

PUNKEVNÍ POHÁR
soutěž středních škol v přípravě

koktejlů inspirovaných
Moravským krasem

expozice fiktivních turistických
produktů tvořených studenty

cestovního ruchu

KRASOVÝ POHÁRJESKYNNÍ POHÁR 
expozice vítězných fotografií

soutěže pro veřejnost s tématem
Moravský kras a okolí

17. – 19. 3. 2020, Dělnický dům Blansko

aneb Přehlídka zajímavostí cestovního ruchu v regionu Moravský kras a okolí

BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK
Soutěžní festival

19. 3. 
9:00 - 15:00 

18. 3. 
9:00 - 15:00 

17. - 19. 3.

17. 3. v 17:00

9:00 - 18:00

vyhlášení vítězů

17. - 19. 3.    

17. 3. v 17:00

vyhlášení vítězů    

9:00 - 18:00   

Malohanácká stovka 2020
	 V	pátek	7.	února	2020	se	po	17	hodi-
ně	v	sokolovně	ve	Velkých	Opatovicích	
začali	scházet	první	účastníci	25.	roční-
ku	mezinárodního	dálkového	pochodu	
„Malohanácká	stovka“.	Tato	již	tradič-	
ní	akce	přilákala	na	start	97	účastníků		
z	 České	 republiky,	 Polska,	 Slovenska,	
Rakouska	a	Maarska.	
	 Po	důkladné	přípravě,	instruktáži	se	
účastníci	vydali	autobusem	do	Bosko-
vic,	kde	společně	vystartovali	ve	20:50	
hodin	na	tra	dlouhou	celkem	103	km.	
Noční	část	měřila	63	km	a	vedla	smě-

rem	na	Boskovický	hrad,	Oboru,	Dou-	
bravici,	 Sloup,	 Benešov,	 Pohoru	 a	 do	
Velkých	Opatovic.	Počasí	letos	dálko-
vým	 turistům	 celkem	 přálo,	 přestože	
je	místy	trápila	mlha	z	první	části	tratě	
již	tak	náročné	trasy.	
	 Na	kontrolu	v	sokolovně	se	po	zdo-
lání	 noční	 části	 začali	 první	 stovkaři	
scházet	již	po	půl	čtvrté	a	po	občerst-
vení,	 odpočinku	 a	 převlečení	 do	 su-
chého	oblečení	se	vydali	na	denní	část	
trasy	v	délce	40	km,	která	je	vedla	na	
Smolenskou	přehradu,	Křenov,	vrchol	

Hušák	a	přes	Jevíčko	zpět	do	Velkých	
Opatovic.	
	 Nejrychlejší	účastník	absolvoval	ce-
lou	trasu	od	startu	do	cíle	v	čase	12:02	
hodin	a	to	je	v	průměru	8,5	km/hod.	
	 První	 v	 cíli	 byl	 Zbyněk	 Tkadlčík		
z	Brna,	druhý	Libor	Boleček	ze	Štěpáno-
va	u	Olomouce	a	třetí	doběhli	společně	
Ondřej	Lafata	z	Dobré	Vody	a	Petr	Hor-
sák	z	Otrokovic	se	ztrátou	50	minut.	
	 V	ženské	kategorii	byla	první	Marie	
Balšínková	 z	 Brna	 v	 čase	 14:07	 hod,	
druhá	Petra	Smočková	z	Bělé	pod	Pra-
dědem,	 ta	 měla	 čas	 15:11	 hod.	 a	 třetí	
Zuzana	Červená	z	Jablonce	nad	Nisou	
16:40	hod.	
	 Poháry,	medaile	 a	 ceny	od	 sponzorů	
předala	paní	 starostka	Vel-
kých	Opatovic	 Ing.	Kateři-	
na	Gerbrichová	s	předsedou	
KČT	Malá	Haná	Dušanem	
Machourkem.	
	 Přes	 obtížnost	 a	 délku	
trati	a	za	ztížených	klima-
tických	 podmínek	 dokon-
čilo	trasu	83	účastníků,	ale	
i	 zbývající,	 kteří	 došli	 do	
cíle	noční	části,	si	zaslouží	
velkou	poklonu.	

Text: Dušan Machourek
Foto: archiv KČT Malá Haná 

Velké Opatovice
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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!

Nabízíme práci praktické lékařky v ordinaci PL  
v Adamově na částečný i plný úvazek. 
Výhodné pracovní a finanční podmínky, benefity a další 
výhody. Od června 2020 akreditované pracoviště, možnost 
práce i pro neatestované. 
Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Nabízíme k pronájmu prostor pro účely 
provádění masáží. 
Prostor je v lékařském zařízení. Možnost doporučování klientů. 
Pomůcky, včetně stolu vlastní. Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Zdravotnické zařízení v Adamově (AZZA) MUDr. Bartáková, 
PhD. příjmá nové pojištěnce. Pravidelné preventivní pro-
hlídky, krátké objednací termíny, vlídná péče, vstřícná se-
střička. Objednejte se na tel. č. 516 446 315

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

MĚSTSKÉ 
KULTURNÍ STŘEDISKO 
LETOVICE, příspěvková organizace

26. března – KLÍČE NA NEDĚLI
(spolek Háta Praha)

27. března – JAZZ NYC TRIO 
(Šmoldas, Nussbaum, Anderson) – CZ/USA 

28. dubna – KDYŽ SE ZHASNE 
(Langmajer, Nálepková, Kuklová, Šmoldas)

Nová 71/1, 
679 61 

Letovice
okres Blansko

telefon:
516 474 422
www.mks-letovice.cz   /   e-mail: info@mks-letovice.cz

Pacienty vyšetří v Nemocnici Blansko nový mamograf
	 Pro	včasné	odhalení	patologických,	
zejména	 nádorových	 změn	 na	 prsu,	
poslouží	nový	mamografický	přístroj,	
který	pořídila	Nemocnice	Blansko	na	
radiodiagnostické	oddělení.	Jeho	pro-
voz	 byl	 slavnostně	 zahájen	 v	 pátek		
14.	února	2020,	a	to	za	přítomnosti	ve-
dení	 nemocnice,	 vedení	 Města	 Blan-
ska	 a	 zaměstnanců	 nemocnice,	 kteří	
tak	 měli	 možnost	 novou	 technologii	
vidět	mezi	prvními.
	 Nový	přístroj	nahradil	zařízení,	které	
Nemocnice	Blansko	používala	již	deset	
let.	Důvodem	jeho	pořízení	byla	ta	sku-
tečnost,	 že	 původní	 přístroj	 jevil	 již		

výběrové	řízení,	ve	kterém	byl	vysou-
těžen	přístroj	splňující	kritéria	vyhláš-
ky	 o	 mamárním	 screeningu	 v	 ceně		
4	mil.	korun.	V	závěru	roku	2019	byl	
přístroj	 nainstalován	 do	 stávající	 vy-
šetřovny,	 kde	 byly	 provedeny	 nutné	
stavební	 úpravy.	 Od	 druhého	 týdne	
měsíce	 ledna	 2020	 je	 celé	 mamogra-
fické	pracoviště	opět	v	provozu.	
	 Jelikož	 se	 technologie	 neustále	 vy-	
víjí,	 nový	 mamograf	 pořídí	 přesnější	
snímky.	Mimo	jiné	slouží	i	k	cílenému	
odběru	histologických	vzorků	z	poten-
ciálně	problematického	ložiska	v	prsu.	
Pacienty	bylo	nutné	odesílat	 k	 tomuto	

zákroku	mimo	nemocnici	na	jiné	akre-
ditované	 pracoviště.	 S	 pořízením	 no-	
vého	 mamografu	 bude	 oproti	 před-	
chozímu	 období	 možné	 veškerá	 po-	
třebná	 vyšetření	 provést	 v	 Nemocnici	
Blansko.	 Instalací	 nového	 mamografu	
je	 Nemocnice	 Blansko	 zařazena	 mezi		
65	 pracoviš	 mamárního	 screeningu		
v	České	republice.
	 Ročně	 mamografické	 pracoviště	
blanenské	 nemocnice	 vyšetří	 kolem	
6000	 screeningových	 mamografií,		
tj.	 časný	 záchyt	 patologických	 změn		
u	 bezpříznakových	 žen.	 Dalších	 ne-	
celých	600	vyšetření	je	tzv.	diagnos-

tických,	 tj.	 těch	 pacientů,	 kteří	 jsou	
bu	 sledovaní	 se	 zjištěným	 onemoc-
něním	 prsu,	 nebo	 ti,	 kteří	 přicházejí		
k	vyšetření	s	tím,	že	mají	nějaké	potí-
že	s	prsy.	A	to	se	netýká	jen	žen,	ale		
i	mužů.
	 Prevence	 je	 velmi	důležitá	 –	 včasný	
záchyt	 onemocnění	 výrazně	 zvyšuje	
šanci	 na	 uzdravení.	 Ženám	 nad	 pěta-	
čtyřicet	 let	 zdravotní	 pojišovny	 hradí	
screeningové	 –	 preventivní	 mamogra-	
fické	vyšetření	prsu	každé	dva	roky.	

Text: Bc. Kateřina Ostrá 
(redakčně zkráceno)

Foto: Renata Kuncová Polická     
výrazné	 známky	 opo-
třebení	 a	 nefunkčnos-	
ti	 některých	 součástí		
a	 současně	 končila	 je-	
ho	 servisní	 podpora.	
Původní	 přístroj	 sice	
při	 pravidelných	 kont-
rolách	splňoval	veškeré	
radiační	i	další	technic-
ké	 podmínky,	 z	 po-	
hledu	zákona	byl	však	
na	 hranici	 existence.		
Z	těchto	důvodů	se	ve-
dení	 nemocnice	 roz-
hodlo	 mamograf	 vy-
měnit.
	 Na	 sklonku	 léta	
roku	 2019	 proběhlo	



VZPOMÍNKA
Dne	11.	2.	2019	jsme	si	připomněli		

druhé	smutné	výročí	úmrtí		
manžela,	tatínka,	dědečka,	kamaráda

pana	VLADIMÍRA	TLAMKY	z	Boskovic.

Stále	vzpomíná	rodina	a	přátelé.

VZPOMÍNKA 

Dne	14.	března	2020	by	oslavil	92.	narozeniny	

pan	MILOSLAV	ZEMÁNEK	z	Blanska.

Kdo	jste	ho	znali,	věnujte	mu	vzpomínku	s	námi.
Stále	vzpomíná	celá	rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
arm.	gen.	v.	v.	EMIL	BOČEK		

oslavil	97	narozeniny

	 Arm.	gen.	v.	v.	Emil	Boček,	český	válečný	veterán	druhé	
světové	války	se	narodil	25.	2.	1923	v	Brně.	
	 Po	vychození	obecné	a	měšanské	školy	v	Tuřanech	se	
Emil	Boček	začal	učit	 strojním	zámečníkem.	Z	domova		
odešel	tajně	dne	27.	12.	1939,	v	16ti	letech.	Dostal	se	do		
Bejrútu	a	zúčastnil	se	bojů	ve	Francii	v	létě	1940.	V	září	

1940	ve	Velké	Británii	absolvoval	pilotní	výcvik	a	byl	přijat	do	RAF.	Po	dobu	své-
ho	operačního	působení	u	310.	perutě	uskutečnil	26	operačních	letů.	
	 Za	svoji	statečnost	získal	nespočet	vyznamenání.	Dne	23.	března	1996	se	osobně	
setkal	ke	krátkému	rozhovoru	s	britskou	královnou	Alžbětou	II.	při	její	čtyřhodinové	
návštěvě	Brna	za	doprovodu	prezidenta	České	republiky	Václava	Havla.	28.	října	2019	
mu	byl	udělen	prezidentem	republiky	Milošem	Zemanem	Řád	bílého	lva	I.	třídy.
	 V	současné	době	je	Emil	Boček	stále	aktivní,	žije	u	dcery	v	Černé	Hoře,	účastní	
se	různých	společenských	a	kulturních	akcí	v	regionu	i	mimo	něj.		
	 Emilu	Bočkovi	přejeme	společně	s	jeho	rodinou	hodně	zdraví	do	dalších	let,	elán	
a	spokojenost. Za Listy regionů Renata Kuncová Polická
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PRODÁM
 Prodám zánovní nosič kol Wienzek alfa 
plus 2 na závěsné zařízení v zadní části auta. 
Pro 2 kola nebo elektrokola. Cena 3 000 Kč, 
tel.: 728 209 824.
 Prodám funkční televizi zn. LUXTRONIC 
s plochou obrazovkou, úhlopříčka 46 cm bez 
septoboxu. Tel.: 606 767 938, cena 400 Kč.
 Prodám péřovou přikrývku-nepoužívanou, 
2 křišálové lustry, starší psací stroj, pěkné sta-
ré bicí hodiny-nefunkční.  Tel.: 732 374 173.
 Prodám levně zánovní elekrokultivátor 
zn. Grizzly. Tel.: 721 123 334.
 Prodám levně málo používanou sekačku 
– křovinořez zn. Hecht. Tel.: 721 123 334.
 Prodám sáčkový vysavač ECG, bezvadný 
stav. Původní cena 1 500 Kč, nyní 500 Kč.  
V Blansku mohu přivést. Tel.: 606 119 940. 
 Prodám Duo rádio-gramofon Tesla 1308A, 
cena 6 500 Kč. Tel.: 777 450 543.
 Prodám různé DVD 100 Kč/kus + gramofonové 
desky. Tel.: 777 450 543.
 Prodám elektrotrojkolku zn. Spirit, zánovní, 
málo jetá, černá. Rozchod zadních kol 59 cm 
(dá se garážovat ve sklepě v bytovce), vpředu 
i vzadu košík, výkon 250W. PC 28 000 Kč, 
nyní 20 000 Kč. Vhodná pro seniory, na náku-
py. Tel.: 606 076 400.
 Prodám wolkmen 700 Kč a trafo 350 Kč, 
tel.: 777 450 543.
 Prodám Alfa Romeo 147 1.9JTD, najeto 
177 tis. km, rok 2004, tažné na 1,3t, dvě  
sady nových kol, černá barva, 3 dveř. Cena  
55 000 Kč, tel.: 730 655 978.
 Prodám vchodové levé dveře světlý javor, 
195x85 cm, bezpečnostní zámek na 4 klí- 
če, cena dohodou. Volat po 18 hod., tel.:  
702 591 648.
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám knihy všech žánrů, možno  
k nahlédnutí. Cena dohodou, tel.: 608 058 791. 

KOUPÍM
 Koupím staré zbraně, nekompletní i poškozené 
a cokoliv od armády. Přijedu. Tel.: 702 013 739, 
e-mail: ludvavanek@seznam.cz
 Koupím dvě plastové kádě na vodu (kulaté). 
Tel.: 732 450 506.
 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK 

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

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
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INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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atd. Může být i poškozený. Nabídněte prosím, 
děkuji. Tel.: 731 487 850.
 Koupím lištovou/bubnovou sekačku MF 
70, VARI s příslušenstvím, to není podmín-
kou. Mám zájem i o koupi zahradního traktoru 
se sečením. Koupím i poškozené nebo ne-
kompletní. Děkuji, tel.: 731 487 850.
 Koupím velký hnědý zelňák – i bez víka. 
Tel.: 732 450 506.
 Koupím garáž nebo hledám pronájem garáže 
v Blansku na Písečné. Tel.: 725 828 628.
 Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.

HLEDÁM
 Hledám někoho, kdo by naučil hrát 14ti 
letou dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.
 Hledám, kdo daruje pro výuku ve fotografickém 
kroužku starší nepoužívaný kinofilmový foto-
aparát. Fotoaparát může být i nefunkční, jde  
o možnost ukázat, jak vypadají a fungují jed-
notlivé součásti zařízení. Nabídky ideálně  
v okolí Boskovic a Letovic. Kontakt: email - 
petsvanc@seznam.cz, tel.: 731 480 663.
 Hledám k pronájmu přístavek, halu, stodolu 
pro celoroční parkování obytného vozidla  
v okolí Černé Hory. Požadovaný rozměr:   
8 m x 4 m x 3, 40 m. Tel.: 605 700 205.
 Hledám akutně podnájem, cena dohodou. 
Jsem 70ti letý, tel.: 704 826 098.

SEZNÁMENÍ
 70ti letá, 156/65 rozvedená, veselé povahy, 
ráda poznám milého pána do 75 let, štíhlejší 
postavy, procházky, výlety, jen vážně. Tel.: 
608 058 791.
 Blanka bruneta, modré oči, 55/160/75 kg 
z Blanska hledá přítele. Samota tíží, jen absti-
nent, SMS: 722 955 018. 
 70ti letý, rozvedený rád pozná ženu  
podobného osudu. Tel.: 704 826 098.

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

www.msrenova.cz PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
Renovace dveří a zárubní, výroba, 
montáž, lakování skla, lišty, zámky, kliky  tel. 604 150 378

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

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

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

Chcete platit 
za Vaše 

pojištění 
nižší částku?

Řeším pojištění 
vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní.

Ráda se Vám 
budu věnovat
– kontakt 

775 731 779

HODINOVÝ MANŽEL
– nabízím montáže, opravy, 

údržbu a jiné. Zn.: Stavba – dílna 
– zahrada, rychle a levně.

www.hodinovy-manzel-boskovice.cz
tel.: 777 072 947NABÍDKA 

PRONÁJEM 
BUDOVY HOSPODY 

v RUDCE č. p. 79
Město Kunštát nabízí 

k pronájmu objekt 
k provozování hostinské 

činnosti 
Bližší informace poskytne 

tajemník MěÚ Kunštát, 
tel. 515 534 310, 

tajemnik@kunstat-mesto.cz
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Novibra Boskovice s.r.o. patří k celosvěto-
vým lídrům ve výrobě vysokorychlostních 
vřeten pro textilní dopřádací stroje a je 
jednou z dceřiných společností švýcar- 
ského koncernu Rieter.

Společnost s více jak 25 letou tradicí  
na českém trhu hledá spolehlivé za-
městnance na pozice:

l Montážní dělník
l Obsluha strojů
l Skladník
l a další
Co nabízíme?
l 5 týdnů dovolené l Finanční odměny 3 krát ročně l Příspěvek 
na penzijní připojištění l Věrnostní odměnu l Závodní stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele l Autobusovou dopravu v rámci 
Boskovic

Bližší informace o aktuálně nabízených pracovních pozicích 
Vám poskytne:
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128,
e-mail: personal@novibra.com

Mimořádný úspěch Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice
	 V	sobotu	15.	února	se	v	pražském	
hotelu	Pyramida	konal	prestižní	Me-
zinárodní	festival	koncertních	decho-
vých	orchestrů	Praha	2020.
	 Tohoto	 soutěžního	 mezinárodního	
festivalu	 se	 také	zúčastnil	Velký	de-
chový	 orchestr	 Základní	 umělecké	
školy	Letovice	a	v	konkurenci	13	vy-
nikajících	orchestrů	získal	zlaté	pás-
mo	 s	 vyznamenáním.	 Tento	 mimo-
řádný	úspěch	je	velkou	odměnou	pro	
všech	60	členů	orchestru,	kteří	strávi-
li	mnoho	hodin	při	nácviku	velmi	těž-
kého	koncertního	programu.
	 Členové	 mezinárodní	 poroty	 v	 čele		
s	 plukovníkem	 Dr.	 Václavem	 Blahun-
kem,	šéfdirigentem	Hudby	Hradní	strá-
že	 a	 Policie	 ČR,	 ve	 svých	 hodnotících	
listech	nešetřili	chválou	nad	rytmickou	
přesností,	 dynamikou	 skladeb	 a	 celko-
vou	 vyspělostí	 letovického	 orchestru.	
Mimo	dirigenta	a	ředitele	ZUŠ	Letovice	
Petra	Křivinky,	se	na	této	soutěži	před-
stavil	 také	 mladý	 talentovaný	 dirigent	

Mgr.	Pavel	Janík	a	nácvikem	velmi	ná-
ročné	 skladby	 „Pilatus	 –	 Dračí	 hora“		
a	 svým	výborným	dirigentským	výko-
nem	 značně	 napomohl	 orchestru	 k	 tak	
skvělému	výsledku.

	 PS:	Dovolte,	abych	velmi	upřímně	
poděkoval	 všem	 muzikantům	 VDO	
ZUŠ	Letovice	za	vynikající	výkon	na	
Mezinárodním	 festivalu	 dechových	
orchestrů	Praha	2020	a	také	za	vzor-

nou	reprezentaci	ZUŠ	Letovice,	měs-
ta	Letovice	a	Jihomoravského	kraje.

Petr Křivinka, dirigent orchestru  
a ředitel ZUŠ Letovice

Foto: archiv ZUŠ Letovice

Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice při vystoupení na festivalu
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Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 29   . 3. 2020.

Plné
Vertika

Interiérové
dveře 
Dub
Elegant

cena od

990,-

2790,-
Vertikutátor elektrický 
Comfort 38 E Combi Care 
Pro plochy: do 800 m2 | Příkon: 1 300 W
Pracovní záběr: 38 cm | Sběrný koš: 55 l

Prořezávací nože: 14 ks
Nastavení hloubky řezu: 
centrálně, 5 poloh

Hmotnost: 14 kg

Rozměry (mm) Cena

18 x 82 x 800 29,-/ks
18 x 82 x 1 000 35,-/ks
18 x 82 x 1 200 39,-/ks
18 x 82 x 1 500 45,-/ks

cena od

29,-ks
Lazura pro dekorativní nátěry dřeva,
chrání dřevo proti nepřízni počasí
a UV záření
Různé odstíny
Objem: 0,75 l
Vydatnost 1 l: 
11–14 m2

Cena 1 l: 172,-

Luxol
Originál 129,-

60-90, L/P
Povrch: fólie | Ostrá hrana
Sklo: screen | Plné: 990,- | Vertika: 1 790,-
Cena dveří bez kování a zárubně

Plotovky
smrkové

Smrkové, 
hoblované, 
zaoblený konec
Bez povrchové úpravy

paletové
zvýhodnění

paletové
zvýhodnění

cena od

33,-ks
Zahradní
obrubník

Rozměry:
20 x 5 x 50 cm
20 x 5 x 100 cm

Dlažba 
hladká
přírodní

Rozměry:
3,7 x 30 x 30 cm
4 x 40 x 40 cm
5 x 50 x 50 cm
4 x 60 x 40 cm

cena od

29,-ks
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Opatovské šmajd 2020
	 V	sobotu	8.	února	2020	se	za	pod-	
pory	 města	 Velké	 Opatovice	 a	 Mi-	
kroregionu	 Malá	 Haná	 konal	 25.		
ročník	mezinárodního	turistického	po-	
chodu	„Opatovské	šmajd“.	
	 Brzy	ráno	vyrazilo	ze	startů	v	Leto-
vicích	 a	 ve	 Velkých	 Opatovicích	 na		
připravené	trasy	v	délce	od	2	do	47	km	
720	účastníků	z	celé	České	republiky,	
Slovenska	a	Rakouska.	
	 Cestou	čekalo	na	účastníky	několik	
kontrolních	 a	 občerstvovacích	 stanic,	
jak	v	hospůdkách,	tak	i	venku	v	pří-	
rodě.	
	 Každý	účastník	byl	v	cíli	odměněn	
diplomem,	 sladkostí	 a	 pamětní	 me-
dailí	Opatovského	šmajdu.	Pro	sběra-
tele	byly	připraveny	odznaky	s	logem	
pochodu	ve	čtyřech	provedení,	turis-
tické	nálepky	a	butony,	které	si	účast-
níci	 mohli	 za	 symbolickou	 cenu	 za-
koupit.	
	 Novinkou	byla	možnost	zakoupení	
turistického	 odznaku	 „Malohanácké	
turista“.	
	 O	informace	přispělo	i	turistické	in-
formační	 centrum	 nedaleko	 sokolov-
ny,	které	si	turisté	velice	pochvalovali	
a	 oceňovali	 velký	 sortiment	 upomín-
kových	 předmětů,	 map,	 turistických	
vizitek	atd.	

	 Po	celý	den	bylo	připraveno	v	soko-
lovně	 bohaté	 občerstvení.	 Po	 obědě	
zahrála	účastníkům	oblíbená	rocková	
kapela	REBELKY.	
	 Během	odpoledního	programu	jsme	
popřáli	dlouholetému	aktivnímu	turis-
tovi	Jardovi	Barvířovi	k	 jeho	životní-
mu	jubileu,	ostatně	speciálně	zařazený	
pochod	„Barvova	60“	byl	 také	naším	
poděkováním	za	jeho	činnost	v	turisti-
ce	ve	Velkých	Opatovicích.	
	 V	dobré	náladě	uplynul	den,	večer	se	
všichni	účastníci	rozloučili	a	už	se	těší,	
že	se	příští	rok	zase	potkáme	na	26.	roč-
níku	 Opatovského	 šmajdu	 a	 Maloha-
nácké	stovky.	
	 Celkem	se	těchto	dvou	akcí	zúčast-
nilo	817	spokojených	turistů	a	na	zdár-
ný	 průběh	 akce	 se	 podílelo	 přes	 20	
pořadatelů.	
	 Akci	podpořilo	Město	Velké	Opato-
vice,	Mikroregion	Malá	Haná,	TJ	So-
kol	 Velké	 Opatovice,	 Fibertex,	 Molat,	
PD	 Refractories,	 Monarc,	 Gerbrich,	
Pros3.to,	Arboretum	Šmelcovna,	Po-
hostinství	U	Klementů,	Autovraky.net,	
Statika	 Bárta,	 Stavby	 Hrbata,	 pivovar	
Dudák,	 Restaurace	 Morava	 Benešov,	
VF	NUCLEAR,	PHATEC	a	další.	
	 Zveme	 všechny	 milovníky	 příro-	
dy	 i	 na	 další	 akce	 a	 zájezdy	 KČT	

Malá	 Haná.	 Aktuální	 informace		
o	dění	v	odboru	najdete	na	www.
kctmalahana.cz	a	na	 facebooku	–	
KČT	Malá	Haná.	Staňte	se	přáte-	
li	a	za	odměnu	Vám	budou	infor-
mace	 na	 desítky	 akcí	 a	 zájezdů		
do	 zajímavých	 míst	 v	 České	 re-
publice	 a	 mnoho	 jiných	 zajíma-	
vostí.	

Text: Dušan Machourek 
Foto: archiv KČT Malá Haná 

Velké Opatovice

Turisti měli dostatek energie i na taneček

Spokojení účastníci Opatovského šmajdu
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byly mediálním 
partnerem

Sportovec okresu za rok 2019
	 V	pátek	7.	února	2020	proběhlo	v	so-
kolovně	 ve	 Valchově	 vyhlášení	 ankety	
„Sportovec	okresu	Blansko	za	rok	2019“.		
Pořadatelem	akce	bylo	Okresní	sdružení	
ČUS	Blansko,	 ve	 spolupráci	 s	 JM	kraj-
skou	organizací	ČUS,	záštitu	na	tuto	akci	
převzal	 hejtman	 Jihomoravského	 kraje	
Ing.	Bohumil	Šimek.
	 Ceny	předávali	osobnosti	z	politického	
a	sportovního	života.	Na	tomto	společen-
ském	večeru	byli	vyhlášeni	nejlepší	spor-
tovci	 a	 talenti	 v	 kategorii	 jednotlivců,	
nejlepší	 seniorská	 družstva,	 sportovní	
akce	roku,	sportovec	s	handicapem,	tre-
nér,	osobnost	a	sympaáci	roku.	Večerem	
provázela	 akci	 „Holóbkova	 mozeka“		
a	děti	z	družiny	místní	mateřské	školy.
	 Všem	oceněným	věnovalo	věcné	ceny	
Okresní	 sdružení	ČUS	na	okrese	Blan-
sko,	 věcné	 předměty	 senátorka	 Ing.	 Ja-	
romíra	 Vítková	 a	 pivovar	 Černá	 Hora.	
Mediálními	partnery	byly	Listy	regionu		
a	Deník.
V	jednotlivých	kategoriích	byli	oceněni	
–	bez	určení	pořadí:
Seniorská	družstva
Družstvo	 mužů	 fotbalového	 klubu	 FK	
Blansko,	Tým	kolové	klubu	sálové	cyklis-
tiky	 Svitávka	 Jiří	 Hrdlička	 starší,	 Pavel	
Loskot	 a	 Družstvo	 žen	 Kuželkářského	
klubu	Blansko
Talenti	jednotlivci
Viktorie	Křížová	-	Elite	Sport	Boskovice,	
Veronika	Jakusidisová	-	atletický	klub	
ASK	Blansko,	Anna	Hanáková	-	Mora-
vec	Team,	Radim	Ženatý	 -	ÚAMK	Bi-
ketrial	Blansko,	Jáchym	Ryšávka	-	oddíl	
plavání	při	Středisku	volného	času	Bos-
kovice,	Jiří	Sehnal	-	Trial	Bike	Moravský	
kras,	 Lucie	 Koudelková	 -	 Elite	 Sport		
Boskovice,	 Jan	 Strýček	 -	 orientační		
běh	Spartak	Adamov,	Anna	Šafránková	
-	Elite	Sport	Boskovice,	Eliška	Hanáko-	
vá	-	Moravec	Team,	Nikola	Bradáčová	-	
ACT	leraK	Blansko	

Akce	roku	
MTB	Pohár	Drahanské	vrchoviny
Handicapovaný	sportovec	
Karel	Pařil	-	kuželkářský	klub	ZP	Dolní	
Lhota
Trenér	roku
Jiří	Ošlejšek	 -	TJ	ASK	Blansko	 lehká		
atletika
Osobnost	roku
Zdeněk	 Přikryl	 -	 předseda	 TJ	 Sokol		
Valchov
Sympaák	roku
Petr	 Mareček	 -	 TJ	 SOUZ	 Boskovice	 -	
vzpírání

Talenti roku tzn. mladí do 15 roků

Kuželkářky KK Blansko (Zdenka Ševčíková, Helena 
Daňková a Lenka Kalová)

Karel Pařil – handicapovaný sportovec

Sportovci	jednotlivci
David	Kopřiva	-	Obořil	Elite,	Petr	Šich	-	
Moravec	Team,	Ondřej	Paděra	 -	malá	
kopaná	Sardos	Boskovice,	Milan	Kučera	
-	TJ	ASK	Blansko	plavání,	Václav	Kolář	
-	 ÚAMK	 Biketrial	 Blansko,	 Marcela		
Čadová	-	vytrvalostní	běh	a	ultramarato-
ny,	 Jan	 Šmerda	 -	 kuželkářský	 klub	 ZP	
Dolní	Lhota

Text: Miloš Jarůšek, sekretář OFS Blansko
Foto: Igor Zehl a Michal Souček 

Dvojice z kolové Jiří Hrdlička starší, Pavel Loskot se 
starostem a místostarostkou ze Svitávky
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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z RD Buková 
4+1

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Jsme tu pro vás

RD 3+1 se zahradou, 
Blansko

blízko centra města, 
patrový, možnost 

půdní vestavby, část. 
podsklepený, CP 211 m2. 

Cena: u makléře

po kompletní rekonstrukci, 
veškeré ing. sítě, 
zahrádka, garáž, 

dva sklepy. CP 234 m2, 
Cena 1.880.000,– Kč.

Jaro je tu! Uvažujete 
o prodeji nemovitostí? 
Neváhejte nás kontaktovat 
(praxe 14 let). Poradenství 
v oblasti realit ZDARMA.

GG

                                                                                                                

AKCE STÁČENÉ VÍNO

AKCE LAHVOVÉ VÍNO: 

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Přijďte s tímto kuponem do naší vinotéky
  a při koupi  5 litrů jakéhokoliv stáčeného vína máte     

6. LITR OD NÁS
 ZDARMA

ROZVOZ ZBOŽÍ 
DO RESTAURACÍ 

!ZDARMA!

P o – Pá : 1 0 - 2 0 PRODEJNÍ
DOBA

S o : 1 0 - 1 8 
N e : 1 0 - 1 6 

NOVÁ
PRODEJNA

Irsai Oliver 56,-
Modrý Portugal 56,-

Sauvignon (pozdní sběr) 149,-
Rulandské modré (pozdní sběr) 149,-

Modrý Portugal 59,-
Veltlínské zelené 59,-

Frizzante 129,-

V Boskovicích byly předány ceny za kulturu 

František Hlaváček se ujal dirigování jedné skladby 

	 Během	slavnostního	večera,	který	
se	 konal	 ve	 středu	 12.	 února	 v	 Zá-
meckém	 skleníku,	 byly	 vyhlášeny	
Ceny	města	Boskovice	za	kulturu	ve	
třech	kategoriích.

Přípitek oceněným 

	 Cenu	za	celoživotní	přínos	v	oblasti	
kultury	 obdržel	 František	 Hlaváček,	
ředitel	 LŠU	 Boskovice,	 kterou	 vedl		
od	 roku	1959	až	do	důchodu,	byl	 ta-	
ké	 umělecký	 vedoucí	 Orchestrálního	

ta	Boskovice	a	kolektiv	ze	spolku	Uni-
jazz,	 za	 otevření	 komunitního	 centra	
Prostor.
	 Cenu	za	výjimečný	počin	uplynu-
lého	 období	 v	 oblasti	 kultury	 pro	
mladé	promotéry	a	umělce	do	26	let	
obdržel	 Adam	 Honzírek,	 který	 pat-	
ří	 ve	hře	na	kontrabas	k	vrcholným	
umělcům	 v	 ČR	 i	 v	 Evropě.	 Je	 stu-	
dentem	 6.	 ročníku	 Konzervatoře	
Jana	Deyla	v	Praze	a	vedoucím	kon-
trabasové	 skupiny	 České	 filharmo-
nie.
	 Slavnostní	 večer	 moderoval	 ředi-
tel	 KZMB	 PaedDr.	 Oldřich	 Kovář,	
ceny	předával	 starosta	 Ing.	 Jaroslav	
Dohnálek	a	místostarosta	Ing.	Lukáš	
Holík.	 V	 kulturním	 programu	 vy-
stoupil	 Adam	 Honzírek	 a	 sdružení	

muzikantů	 pod	 taktovkou	 Zdeňka	
Jindry.	 Dirigování	 jedné	 skladby	 se	
ujal	 také	 František	 Hlaváček,	 kte-	
rý	letos	oslavil	89.	narozeniny.

Text: Petr Hanáček
Foto: Vladimír Frišsdružení	 i	 Velkého	 de-

chového	 orchestru	 SKP		
v	 Boskovicích,	 Dechové	
hudby	 Blansko	 a	 dalších	
hudebních	 těles,	 stejně	
jako	ochotnických	soubo-
rů	ve	Svitávce	a	v	Bosko-
vicích.	
	 Cenu	 za	 výjimečný	
počin	uplynulého	období	
v	oblasti	kultury	obdrže-
li	Mgr.	Tomáš	Pléha,	za-
kladatel	a	vedoucí	Sym-
fonického	orchestru	měs-	

Kultura / i*


