
ročník IX číslo 3 duben 2020 www.listyregionu.cz

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.
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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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„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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