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Vychází v nákladu
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Tel.: 606 583 873
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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

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

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

Rekonstrukce přehrad Boskovice a Letovice
	 Mluvčí	 Povodí	 Moravy	 s.p.,	 Bc.	
Petr	 Chmelař,	 odpověděl	 na	 dotaz		
o	 stavu	 prováděné	 rekonstrukce	 VD	
Boskovice	 a	 o	 přípravách	 na	 rekon-
strukci	VD	Letovice-Křetínky:
	 VD	Boskovice
	 „V	rámci	rekonstrukce	VD	Bosko-
vice	končí	práce	dle	smlouvy	se	zho-
tovitelem	31.	5.	2020.	Do	tohoto	ter-
mínu	by	mělo	dojít	k	předání	stavby,	
následovat	 bude	 proces	 kolaudace.	
Vstup	 na	 hráz	 můžeme	 umožnit	 až		
po	 kolaudaci.	 Její	 termín	 ještě	 není	
znám,	 ale	bude	následovat	okamžitě	
po	 převzetí	 hotové	 stavby.	 Aktuálně	

jsme	 osadili	 zábradlí,	 pracujeme	 na	
dodělávkách	 v	 rámci	 pokládání	 dla-
žeb	a	chodníků.	V	nadcházejících	14	
dnech	 bude	 provedeno	 asfaltování.	
Dále	 probíhá	 finální	 geodetické	 za-
měření	 a	 je	 postupně	 předávána	 do-
kumentace	provedení	stavby.“
	 Rekonstrukce	přehrady	u	Boskovic	
byla	 zahájena	 v	 létě	 2017.	 Stavební	
práce	v	hodnotě	cca	138	mil.	Kč	mají	
za	úkol	zajistit	zvýšení	kapacity	přeli-
vu,	skluzu	a	vývaru,	úpravu	odpadní-
ho	 koryta,	 úpravu	 horní	 části	 těsní-	
cího	jádra	a	koruny	hráze.	Také	byla	
provedena	 obnova	 dvou	 mostních	

Hráz VD Boskovice – březen 2020

konstrukcí	přes	skluz	a	přes	odpadní	
koryto.	 Během	 stavebních	 prací	 je	
vstup	 na	 hráz,	 kudy	 vede	 oblíbená		

turistická	trasa	pro	pěší	i	cyklisty,	za-
kázán.

Pokračování na str. 7

Informace o prodejních místech restaurace Záložna BoskovIce 
Vážení zákazníci i v této době se o vás postaráme každodenním menu podávaném ve výdejním okénku restaurace Záložna v Úzké uličce. 

otevřeno pro vás máme sedm dní v týdnu od 07:00 do 22:00 h. 
naše menu najdete na adrese www.zalozna-boskovice.cz. jídla lze i předem objednat na tel. 732 176 543.

Druhým výdejním místem je benzinová stanice Adonis oil Sudice, 
otevřená sedm dní v týdnu od 05:00 do 22:00 h, informace na tel. 731 767 747. 

na obou výdejních místech je doplňkový sortiment včetně domácích knedlí. 
k úhradě můžete použít také stravenky edenred a sodexo. 

Věříme, že vám naše služba v současné složité době pomůže. Děkujeme za vaši důvěru.

jídla jsou balená 
v menu boxech za 
jednotnou 
cenu 85 Kč
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Muzea v senátním obvodu Blansko jsou moderní instituce
	 Muzea	v	dnešní	době	již	nejsou	stá-
lé	 expozice	 se	 zaprášenými	 exponá-	
ty,	 Muzeum	 Blanenska	 a	 Muzeum		
regionu	 Boskovicka	 nabízejí	 mimo	
historie	 regionů	 a	 měst	 také	 krátko-	

dobé	výstavy,	besedy,	koncerty,	semi-
náře	a	program	pro	děti	a	mládež,	školy	
a	seniory.
	 „Vždy	jsem	muzea	podporovala	jako	
důležitou	součást	života	občanů.	Měs-
ta,	pokud	jsou	zřizovatel,	však	nemají	
tolik	financí	na	jejich	rozvoj	jako	Jiho-
moravský	kraj.	Proto	jsem	ráda,	že	po	
změně	zřizovatele	se	obě	muzea	dobře	
rozvíjí,“	říká	Jaromíra	Vítková,	zastu-
pitelka	JmK	a	senátorka.	
	 „Boskovické	 muzeum	 v	 posledních	
třech	letech	výrazně	posílilo	odbornou	
činnost.	 Tým	 muzejníků	 se	 rozrostl		
o	etnografa,	přírodovědce,	muzejní	pe-
dagožku,	zlepšily	se	podmínky	archeo-
logického	 pracoviště.	 Toto	 se	 odráží	
v	nárůstu	počtu	návštěvníků,“	doplnila	
Dagmar	Hamalová,	manažerka	vztahů	
s	veřejností.
	 „Muzeum	 Blanenska	 stále	 rozšiřuje	

své	aktivity	i	expozice.	Kromě	v	podstatě	
stálých	expozic	s	tématikou	Moravského	
krasu,	bydlení	na	blanenském	zámku	či	
blanenské	umělecké	litiny	se	během	ro-	
ku	koná	mnoho	dalších	výstav	a	dopro-

vodných	společenských	akcí.	V	součas-
né	 době	 probíhá	 rekonstrukce	 budov	
předzámčí,	 ve	 kterých	 najde	 muzeum	
další	prostory	k	využití,“	řekl	František	
Hasoň,	1.	místostarosta	města	Blansko.	

PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

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

DEZINFEKCE DLE DODÁVEK

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

prodej bazénové chemie VODNÁŘ
pro bazény, jezírka a SPA

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv  
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

* projekce, realizace a údržba zahrad

Z Egypta na Klepačov – nová hra na trhu
	 Nedávno	mě	moje	dcera	přes	společ-
né	známé	upozornila	na	firmu	z	Blan-
ska-Klepačova,	která	se	specializuje	na	
vydávání	deskových	her.	Hry	ve	světě	
vyhledávají,	 testují	a	pokud	 je	některá	
zaujme,	přeloží	ji	a	dostanou	na	český	
trh.	Právě	te	vychází	jejich	první	kou-
sek.	Připadalo	mi	to	jako	zajímavé	téma	
pro	 čtenáře	 Listů	 regionů,	 proto	 jsem	
požádala	 o	 rozhovor	 jednatele	 firmy	
BoardBros	Davida	Navrátila.
	 Davide,	můžete	nám	firmu	představit?
	 Jádro	vydavatelství	BoardBros	tvoří	
dva	lidé	–	já	a	můj	kolega	Marek.	Oba	
pocházíme	z	Blanska,	kde	jsme	vyrůs-
tali	a	kde	jsme	se	v	místní	čajovně	také	
seznámili	s	deskovými	hrami.	S	prací	
nám	 ale	 pomáhá	 řada	 dalších	 kama-	
rádů,	vesměs	také	z	Blanska.	Ti	s	námi	
třeba	 testují	hry,	abychom	věděli,	kte-
rou	vydáme	příště.
	 Co	vás	dalo	s	Markem	dohromady?
	 Známe	 se	 již	 od	 mateřské	 školy,		
chodili	jsme	spolu	na	gymnázium	a	do	
skautského	 oddílu.	 Máme	 také	 řadu	
společných	koníčků	–	samozřejmě	pře-

devším	deskové	hry,	ale	máme	také	po-
dobný	filmový	či	literární	vkus.	
	 Jak	vás	napadlo	přeložit	a	dostat	na	
náš	trh	novou	hru?
	 Již	několik	let	společně	píšeme	člán-
ky	o	deskových	hrách	na	MFantasy.cz.	
Založení	vydavatelství	byl	další	logický	
krok,	kterým	jsme	chtěli	posunout	náš	
koníček	na	novou	úroveň.	Už	nás	neba-
vilo	 dění	 v	 deskoherním	 světě	 „jen“	
pozorovat;	chtěli	jsme	se	ho	aktivně	zú-
častnit.	A	je	spousta	skvělých	her,	které	
u	nás	nenajdou	svého	vydavatele.	Loni	
jsme	třeba	navštívili	nejprestižnější	svě-
tový	deskoherní	veletrh	v	Essenu	a	vi-
děli	jsme,	kolik	zajímavých	kousků	ka-
ždý	rok	vyjde	a	jak	malé	procento	se	do	
naší	země	dostane.	Věříme,	že	v	tomto	
ohledu	 máme	 Českou	 republiku	 čím	
obohatit.	
	 Nyní	 je	na	trhu	nová	hra,	s	 tématem	
Egypta…
	 Hru	Ve	 stínu	pyramid	 jsme	vybrali	
především	 proto,	 že	 se	 nám	 líbí	 její		
silné	 mechanismy.	 Jedná	 se	 o	 karetní	
deckbuilding,	 což	 je	 velmi	 populární	

žánr.	 V	 roli	 egyptského	 šlechtice	 se	
snažíte	 vybudovat	 si	 co	 nejhonosnější	
hrobku.	Na	začátku	máte	základní	ba-	
líček	 karet,	 se	 kterým	 hrajete.	 Do	 něj		
v	průběhu	partie	nakupujete	nové	kar-	
ty	 –	 sarkofágy,	 pohřební	 masky,	 arte-

fakty,	knihy	zesnulých	a	podobně.	Va-
ším	cílem	je	karty	z	balíčku	dostat	do	
vaší	herní	hrobky.	Jednu	kartu	za	kolo	
můžete	 takto	„zapečetit“	 automaticky,	
ostatní	 pomocí	 efektů	 dalších	 karet.	

Pokračování na str. 3

Ve stínu pyramid – přebal hry
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www.ksmb.cz
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BLANENSKÝ
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NA OSTRO
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

Hrají: Leoš Noha, 
Jaroslav Sypal, 
Kateřina Kornová, 
Eva Hráská 
a Petr Vojnar

20201PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2021 od 15:00–01:00 h 
REKREAČNÍ OBLAST PALAVA

PŘELOŽENO

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

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK – 2 směny
l příprava dílů ke zpracování, obsluha výrobních zařízení 
 (paletovací vozík, kladkostroj, WAP …) 
l kontrola zpracování, vychystání k expedici 
l předchozí praxe není nutná, zaučíme 
l vítáme zkušenost s řízením VZV (není podmínkou, zaučíme)

NABÍZÍME: l práci ve dvousměnném provozu
 l nástup možný ihned nebo dle dohody

l příspěvek na stravování
l osobní ohodnocení

Kontakt: ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), Černá Hora, Šárka Neustupová, tel.: 775 564 997, e-mail: neustupova@atomo.cz, www.atomo.cz

l dobré zázemí a pracovní vybavení
l pomoc se zajištěním dopravy z odpolední směny

OBCHODNÍ REFERENT/KA
l Péče o stávající zákazníky
l Získávání nových zákazníků a nových projektů
l Spolupráce s výrobou, logistikou a technologem 
 na zavádění nových projektů
l Pravidelné cesty k zákazníkům i komunikace z kanceláře

PŘIJMEME
NOVÉ 

KOLEGY 
NA POZICE:

POŽADUJEME: 
l Alespoň kratší praxi 
 na obchodní pozici
l Obchodní a technické myšlení
l Dobré komunikační dovednosti, 
 příjemné vystupování
l Ř.p. sk. B – aktivní řidič

Radost nespí
	 I	v	době,	kdy	jsou	divadla	zavřená,	herci	Divadla	Ra-
dost	nezahálejí.	Sami	přišli	s	aktivitou,	kdy	na	facebooku	
třikrtát	týdně	čtou	pohádku	dětem,	dvakrát	týdně	pro	ně
zpívají	písničku	a	o	víkendech	s	dětmi	tvoří	(vyrábějí	loutky,	zvířátka,	krabičku	
poslední	záchrany...).	Na	našich	stránkách	je	možné	shlédnout	starší	pohádku,	kte-
rá	byla	na	repertoáru	před	mnoha	lety.	Vždy	po	týdnu	aktualizujeme.	Na	fb	i	na	
webu	divadla	je	také	prolink	na	dokument	České	televize,	který	natočila	loni	na	
podzim	k	70.	výročí	založení	Divadla	Radost.	 Petr Jančařík

Z Egypta na Klepačov – nová hra na trhu
Pokračování ze str. 2
Ačkoliv	má	hra	snadná	a	přístupná	pra-
vidla,	nabízí	celou	řadu	strategií	a	záro-
veň	vás	nutí	improvizovat.	
	 Co	 všechno	 obnáší	 proces	 vydání	
hry?
	 Nejprve	 bylo	 potřeba	 hru	 vytipovat.	
Měli	jsme	více	kandidátů,	ale	tato	karet-
ka	nás	přesvědčila.	Všichni	hráči,	s	ni-
miž	jsme	ji	testovali,	z	ní	byli	upřímně	
nadšení.	Původně	ji	vydala	firma	AEG		
a	časem	k	ní	přibyly	také	rozšíření	a	pré-
miová	verze.	To	je	jeden	z	důkazů,	jak	
moc	populární	Ve	stínu	pyramid	v	za-
hraničí	je.	Potom	bylo	potřeba	se	domlu-
vit	s	AEG	na	obchodních	podmínkách		
a	zajistit	překlad.	S	ním	bylo	hodně	prá-
ce.	Původní	flavours,	tedy	texty	sloužící	
k	budování	atmosféry,	nám	přišly	příliš	
strohé,	takže	jsme	je	rozšiřovali	a	vylep-
šovali.	 Upravovali	 jsme	 také	 grafiku,	
aby	odpovídala	moderní	prémiové	verzi.	
Nakonec	 bylo	 třeba	 sjednat	 dopravu		

a	vše	doladit	„papírově“.	Celý	proces	za-
bral	asi	půl	roku.	
	 Kde	 se	 hra	 vyráběla	 a	 kolik	 kusů	 je		
v	prodeji?
	 Výroba	 byla	 zrealizována	 v	 Číně.	
Toto	určuje	AEG	jako	vlastník	licence,	
nemáme	v	tomto	ohledu	nijak	na	výběr.	
Nechali	jsme	vyrobit	tisíc	kusů.	Hra	je	
již	k	dostání	ve	většině	deskoherně	ori-
entovaných	obchodů	po	celé	republice.	
V	 březnu	 nám	 konečně	 připlula	 do	
Hamburku,	 odkud	 ji	 česká	 logistická	
firma	Pelmi	dovezla	do	Prahy.	Vyřešili	
jsme	 celní	 náležitosti	 a	 bylo	 hotovo.	
Hru	si	mimochodem	můžete	objednat	
také	na	našich	stránkách	boardbros.cz.	
	 Co	bude	dál?
	 Chceme	pokračovat	ve	vydávání	her.	
Jednu	 jsme	 nedávno	 oznámili	 –	 Big	
Monster	od	francouzského	autora	Dimi-
tri	Perriera.	Jde	o	rychlou	rodinnou	draf-
tovací	hru,	v	níž	se	v	roli	průzkumníků	
cizí	planety	snažíte	zmapovat	její	faunu		
a	nalézt	zdroje	nerostných	surovin.	Hru	
je	 možné	 hrát	 individuálně	 i	 týmově,	
pravidla	 vysvětlíte	 za	 pět	 minut	 a	 líbí		
se	dětem	 i	dospělým.	Do	budoucna	už	
máme	 vyhlídnutý	 další	 kousek	 na	 vy-	
dání,	ale	zatím	držíme	vše	pod	poklič-
kou.	Sledujte	naše	facebookové	stránky	
a	brzy	se	dozvíte,	o	co	půjde!	

Davide, děkuji za zajímavý rozhovor 
Renata Kuncová Polická
Foto: archiv D. Navrátila

Více zpráv na 
www.listyregionu.cz
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Hyundai
Assistance

Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba:  4,8‒5,8 l/100 km, CO2: 109‒132 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Nízké splátky
s nulovým navýšením

Sada zimních
kol zdarma

Nejvýhodnější
Hyundai pojištění

Slevová tankovací karta
na 5 let zdarma

Hyundai prémie  70 000 Kč
Již od 499 990 Kč*

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

www.hyundai.cz
T-CAR spol. s.r.o.
Chrudichromská 1A, 680 01  Boskovice
+420 516 453 109 / www.hyundaiboskovice.cz

Zážitky bez hranic

Ať už se vydáte kamkoli: 

• maximální pohodlí vám zajistí bohatá výbava vč. dvouzónové
klimatizace, tmavých zadních skel a bezklíčového vstupu

• zvlášť náročné povahy ocení zvýhodněný paket Tech s předními
Bi-LED světly, 8“ navigací či elektrickými 5. dveřmi

• každého pak potěší zvýhodnění 50 % na automatickou
převodovku DCT a nižší ceny dieselových motorů

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.
Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai
Assistance

Oslava MDŽ v SENIOR centru Blansko

VYŠETŘENÍ 
ZRAKU

ZDARMA
+ JEDINEČNÁ AKCE:
+ JEDINEČNÁ AKCE:KOMPLETNÍ SLUNEČNÍDIOPTRICKÉ BRÝLE 1790Kč
POUZE

POUŽITY KVALITNÍ ČESKÉ BRÝLOVÉ ČOČKY

www.doctoroptic.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

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

	 Tento	svátek	je	jedním	z	nejstarších	
svátků,	který	se	slaví	téměř	po	celém	
světě	dodnes.	V	SENIOR	centru	Blan-
sko	se	do	oslav	pustili	opravdu	s	nad-
šením.	 Členové	 pěveckého	 souboru	
Sováček	si	připravili	vystoupení	slo-
žené	 z	 tematických	 písní	 o	 ženách,	
maminkách,	 láskách	 a	 obohatili	 re-
pertoár	písněmi	zmiňující	dívčí	 jmé-
na.	Společně	s	obecenstvem	si	zazpí-
vali	 a	 počítali,	 kolik	 dívčích	 jmen		
v	písních	zazní.	Pánové	ze	souboru	si	

pro	naše	milé	ženy	připravili	i	básně,	
kterými	jim	dali	najevo	svoji	náklon-
nost	a	upřímnou	úctu.	Oslava	se	nes-	
la	v	duchu	vtipného	vystoupení,	dob-
ré	nálady	a	sladkého	pohoštění.		Ženy	
s	 potěšením	 obdržely	 karafiáty	 od	
mužů	a	rozdávaly	kolem	sebe	spoustu	
úsměvů	 a	 pohlazení.	 Vždy	 na	 světě	
nemůže	 být	 nic	 krásnějšího,	 než	
upřímný	úsměv	ženy.

Text: Irena Vachová
Foto: archiv SENIOR centrum Blansko, p.o.
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Úspěch šprtce v družstvech
	 V	neděli	1.	března	započala	letošní	soutěž	v	družstvech	2.	ligy.	Hrálo	se	na	
dvou	místech	a	hráči	boskovického	týmu	zavítali	do	brněnských	Modřic,	zde	se	
utkali	s	hráči	BHC	Most	a	SHL	Litvínov.
	 V	prvním	kole	se	utkali	s	hráči	Mostu	a	již	po	prvním	zápase	převzali	vede-
ní	a	porazili	je	6:2.	Po	dvou	kolech	pískání	se	ve	4.	kole	opět	utkali	s	Mostem		
a	i	zde	se	jim	dařilo.	Porazili	Most	5:2.
	 V	posledním	kole	nastoupili	boskovičtí	proti	Litvínovu.	První	zápas	byl	vy-
rovnaný,	ale	v	dalších	měli	naši	hráči	navrch	nad	soupeři,	a	tak	nakonec	pora-
zili	hráče	Litvínova	6:1.
	 První	kolo	pro	boskovické	skončilo	velikým	úspěchem	a	z	Modřic	si	odvez-
li	krásných	6	bodů	za	3	vítězství.	 Text: Jakub Ošlejšek

Foto: archiv BHK Ice Queen Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
přední výrobce průmyslových šicích strojů

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

NÁSTROJAŘ
Požadujeme: – Vyučen ve strojírenském oboru
  – Praxe minimálně 3 roky
  – Praxe v elektroerozivním obrábění výhodou 
   (hloubička, drátovka)

SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme: – Vyučen ve strojírenském oboru
  – Praxe minimálně 3 roky
  – Samostatnost

ÚDRŽBÁŘ – ZÁMEČNÍK
Požadujeme: – Vyučen ve strojírenském oboru
  – Praxe minimálně 3 roky
  – Samostatnost, iniciativa
  – Svářečský průkaz výhodou

ZÁMEČNÍK – MECHANIK
Pozice obsazovaná formou agenturního zaměstnávání
Požadujeme: – Vyučen ve strojírenském oboru

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
Pozice obsazovaná formou agenturního zaměstnávání
Požadujeme: – Vyučen ve strojírenském oboru

Předpokládaný nástup: dle dohody, nejlépe ihned

Nabízíme:  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Jednosměnný provoz
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání
  – Zaměstnanecké výhody:
   l týden dovolené navíc
   l závodní stravování
   l příspěvek na penzijní připojištění
   l 13. a 14. mzda

Bližší informace poskytneme na těchto kontaktech:
Tel.: 516 494 158

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
zašlete na adresu:

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
Ing. František Přichystal, personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovicemediální partner soutěže: listyregionu.cz

u m ě l e c k é c e n t r u m

pod záštitou města
Blanska vyhlašuje

V. ročník
výtvarné
soutěže
na téma:

Blansko

v roce

3020 aneb

jaké to

asi bude?

Zahájení soutěže 1. dubna 2020
Termín pro odevzdání prací 30. června 2020

na sekretariátu Základní umělecké školy Blansko, Zámek 3

Slavnostní vyhlášení 15. září 2020
v 16.00 v kině města Blanska

I. kategorie 3 - 6 let (mateřské školy)

II. kategorie 6 - 10 let (1. stupeň základní školy)

III. kategorie 10 - 15 let (2. stupeň základní školy)

Výkres zezadu označit dle předepsaného formuláře.

Hodnotné a krásné ceny oceněným autorům
předají starosta města Blansko Ing. Jiří Crha a místostarosta Mgr. Ivo Polák.

sponzor a spoluorganizátor akce:
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Více informací na www.art-tep.cz nebo na fcb spolku.
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¤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
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.

PRODÁM 
 Prodám 2x monitor Sony CPD-E430, 19“ 
CRT, 4:3, 1600 x 1200 pix, 78 Hz,  VGA vstup, 
100% stav. Používaný pro grafické práce na 
Macku. Osobní odběr v Blansku, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám piáno zn. Bárta-výroba prvore-
publiková, volat večer 723 553 189, výborný 
stav, vyčištěno, naladěno, vlastní odvoz, cena 
dohodou.
 Prodám funkční televizi zn. LUXTRONIC  
s plochou obrazovkou, úhlopříčka 46 cm bez 
septoboxu. Tel.: 606 767 938, cena 400 Kč.

 Úcta a věrnost profesi. Nabízím k prodeji 
z pozůstalosti vše na opravy šicích strojů. 
Tel.: 605 563 810.
 Prodám obal na ukulele, cena 250 Kč. 
Tel.: 606 931 795.
 Prodám průmyslový šicí stroj Minerva, 
nerozbalený, nepoužitý, typ 774339474, r.v. 
1991 a průmyslový šicí stroj Altin Textima 
použitý. Nabídněte, tel.: 732 920 020.
Prodám pánské trekové kolo Acstar – pře-
vody 3x8,odpružená př. vidlice, brzdy ráfkové, 
cena 1 500 Kč. Zn: Kolo v dobré péči,velmi pěk-
né. Tel.: 724 909 258. 
 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 postel v barvě dub sonoma s le-
vým a zadním vyšším čelem a pevným roš-
tem. Úložný prostor – 2 šuflata pod postelí. 
Málo používaná asi rok, matrace nová výška 
30 cm. Původní cena 10 000 + 3 500 matrace, 
nyní jako komplet za 9 000 Kč. Na vyžádání 
zašlu foto e-mailem. Tel.: 606 767 938.
 Prodám šicí stroj zn. Toyota super jeans. 
Nevhodný dar, nový. Cena 1 500 Kč, tel.: 
731 577 455.

KOUPÍM
 Nechá někdo za symbolickou cenu plochou 
televizi na „staré vysílání“? Mohu vyměnit za 
mikrovlnou troubu. Tel.: 606 119 940. 
 Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
vše zařídím, platím hotově, tel.: 604 235 530.
 Koupím do své soukromé sbírky Obrazy 
různých motivů a stáří. Mohou být i poškoze-
né bez rámu a podpisu. Koupím i celou pozů-
stalost platba výhradně v hotovosti, slušné 
jednání. Tel.: 704 787 323.

HLEDÁM
 Hledám někoho, kdo by naučil hrát 14-ti 
letou dceru na klávesy. Tel.: 721 308 697.
 Hledám k pronájmu přístavek, halu, sto-
dolu pro celoroční parkování obytného vozi-
dla v okolí Černé Hory. Požadovaný rozměr:   
8 m x 4 m x 3,40 m. Tel.: 605 700 205.

SEZNÁMENÍ 
 Vdova 68 let hledá přítele pro život nad 
180 cm, pohledného, do 70-ti let – abstinenta. 
Jen vážně, tel.: 723 456 229.

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

VZPOMÍNKA 
Jen	ten,	komu	smrt	vzala	to	nejdražší,	ví,	co	je	bolest.

Dne	5.	dubna	2020	uplynulo	25	roků	od	úmrtí	

pana	PAVLA	JANOUŠKA	z	Letovic.
Zemřel	tragicky,	cizím	zaviněním,		

v	nedožitých	27.	letech.	

Všem,	kdo	vzpomínají	s	námi	děkuje	maminka	a	bratr.	

VZPOMÍNKA 
Kdo	v	srdci	žije,	neumírá…

Dne	8.	dubna	2020	jsme	vzpomněli	
nedožité	86.	narozeniny	

pana	FRANTIŠKA	SOBOTKY	z	Blanska.	

S	láskou	vzpomínají	manželka	Zdislava		
a	dcery	Zdeňka	a	Dana	s	rodinami.

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
tel. 604 150 378

Chcete platit  za Vaše 
pojištění nižší  částku?

Řeším pojištění vozidel, 
nemovitostí, zdraví, odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat
– kontakt 775 731 779

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

- 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

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.cz

¤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
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.
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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!

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

Hráz VD Letovice, návodní strana

Rekonstrukce přehrad Boskovice a Letovice

13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu

SEŘIZOVAČ
NÁSTUPNÍ MZDA

až 36 500 Kč

NÁSTUPNÍ MZDA

až 30 000 Kč

+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

SEŘIZOVAČ JUNIOR

te.jobs.cz • 77 11 300 30 • nabor@te.com

me	v	rámci	smluvních	podmínek	sesta-
vit	harmonogram	konkrétních	prací.“
	 Cílem	rekonstrukce	přehrady	Křetín-	
ka	je	ochrana	vodního	díla	a	území	pod	
přehradou	 na	 kontrolní	 desetitisícile-	
tou	povodeň	tak,	aby	zabezpečení	bylo	
v	souladu	s	platnou	vyhláškou	o	tech-
nických	 požadavcích	 pro	 vodní	 díla.	
Dojde	k	rekonstrukci	přelivu,	spadiště		
a	skluzu.	V	rámci	rekonstrukce	bude	
snížena	 hladina,	 aby	 byla	 zajištěna		
bezpečnosti	vodního	díla	po	dobu	stav-
by	 a	 byla	 umožněna	 oprava	 návodní-	
ho	líce	hráze.	

Zpracoval: Petr Hanáček, Foto: ph

Pokračování ze str. 1
	 VD	Letovice	–	Křetínka	
	 „V	rámci	přípravy	rekonstrukce	VD	
Letovice	 a	 těžby	 sedimentů	 už	 máme	
stavební	 povolení	 i	 potřebnou	 doku-
mentaci.	V	současnosti	 tedy	připravu-	
jeme	 potřebnou	 administraci	 pro	 fi-	
nancování	celého	projektu.	Ihned	poté	
zahájíme	veřejnou	soutěž	na	zhotovitele	
prací.	Předpoklad	zahájení	stále	platí	na	
podzim	 (2020).	 O	 konkrétních	 termí-
nech	 a	 harmonogramu	 budeme	 infor-
movat	až	v	době,	kdy	dokončíme	veřej-
nou	soutěž	a	budeme	znát	zhotovitele.	
Teprve	v	tomto	okamžiku	s	ním	může-
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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsme tu pro vás
Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Uvažujete o prodeji, koupi nemovitosti?
Spojte se s realitními specialisty (praxe 14 let).
Nabízíme poradenství v oblasti realit

ZDARMA

Všem přejeme radostné a v klidu prožité svátky 
jara s pevným zdravím a s dobrou náladou.

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

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

9Pfiedstavujeme / i*
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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková

Ornitologové prosí veřejnost o pomoc při mapování výskytu chocholoušů
	 Před	deseti	lety	bylo	na	jižní	Mo-
ravě	zaznamenáno	119	hnízdních	lo-
kalit	 chocholouše	 obecného.	 Jak	 se	
od	té	doby	změnil	jejich	počet	a	roz-
místění?	To	ukáže	právě	probíhající	
průzkum	 organizovaný	 Jihomorav-
skou	 pobočkou	 České	 společnosti	
ornitologické.

	 Chocholouš	 obecný	 byl	 dříve	 hoj-
ným	ptákem	žijícím	v	blízkosti	člově-
ka.	Především	vlivem	změn	v	krajině		
a	 způsobech	 jejího	 využívání	 došlo		
k	 jeho	 výraznému	 úbytku	 a	 na	 řadě	
míst	zcela	vymizel.	Dnes	se	s	ním	ce-
loročně,	ale	vzácně	setkáme	na	krajích	
měst	v	novějších	sídlištích,	nákupních,	

skladištních	 a	 jiných	 průmyslových	
zónách,	 na	 zemědělských	 farmách		
s	 chovem	 skotu	 a	 koní,	 na	 trvalých	
hnojištích	 a	 silážních	 jámách,	 na	
skládkách,	v	okolí	letiš,	fotovoltaic-
kých	elektráren	a	jinde.	Chocholouš	je	
nenápadný,	 hnědavě	 zbarvený	 pěvec,		
o	něco	větší	než	vrabec.	Nejvíc	se	po-
dobá	 skřivanu	 polnímu,	 ale	 na	 hla-	
vě	 má	 výraznější	 chocholku	 patrnou,		
i	pokud	zrovna	není	vztyčená.	Liší	se	
také	 prostředím	 –	 skřivan	 je	 na	 roz-	
díl	 od	 chocholouše	 typickým	 polním	
ptákem,	 který	 nevyhledává	 lidská		
sídla.
	 Pokud	jste	na	chocholouše	letos	nebo	
kdykoli	 v	 minulosti	 narazili,	 budeme	
rádi	 za	 poskytnutí	 informace	 o	 datu		
a	místě	pozorování	(nelépe	souřadnice,	

Chocholouš obecný 

příp.	adresa)	a	přibližném	počtu	a	cho-
vání	ptáků	na	e-mail	j.kolecek@gmail.
com	nebo	telefon	605	552	978.

Foto: Libor Praus

Další číslo vyjde 12. května 2020, uzávěrka je 1. května 2020.
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