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Listy regionů jsou distribuovány již desátým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Dva květnové úspěchy
speleologů v Moravském krasu

Smetanova 12, Blansko 
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 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

	 Speleologové	objevili	díky	stavbě	vodovodu	v	neděli	16.	května	2021	novou	jeskyni	v	centru	Mo-
ravského	krasu.	Leží	u	Blanska-Lažánek,	má	necelých	deset	metrů	a	jde	o	úzkou,	klikatící	se	chodbu,	
kterou	je	nutné	se	proplazit.	V	některých	místech	je	tak	těsná,	že	zde	lze	prolézt	jen	po	vydechnutí.	
Chodba,	či	spíše	jen	chodbička,	by	mohla	být	vstupem	do	rozlehlého	jeskynního	systému	za	ní.
	 „Našel	jsem	v	ní	takzvané	excentrické	krápníky,	které	rostou	do	všech	stran,	i	sintrové	náteky	vy-
tvářející	na	vápencových	stěnách	jednolitý	povrch	připomínající	glazuru,“	řekl	Právu	objevitel	jesky-
ně	Vít	Baldík.	Pracuje	u	České	geologické	služby	a	působí	20	let	v	jeskyňářské	skupině	Suchý	žleb,	
která	se	zabývá	výzkumem	jeskyní	v	tomto	kaňonu	a	v	jeho	okolí.
	 Malá	 jeskyňka	 ještě	 nemá	 jméno.	 Leží	 ve	 svahu	 pod	 rozlehlou	 Harbešskou	 plošinou,	 která	 se		
rozkládá	mezi	blanenskou	městskou	částí	Lažánky	a	nedalekými	Vilémovicemi.	Voda	z	dešů	a	tání	
sněhu	se	z	ní	dostává	do	podzemí	propadlinami,	takzvanými	závrty.	Pod	závrtem,	pojmenovaném	po	
bývalém	československém	hokejovém	reprezentantovi	Františku	Ševčíkovi,	se	našel	rozlehlý	systém	
chodeb	s	mohutným	sálem.
	 Voda	vymílá	ve	vápencovém	podloží	krasu	jeskynní	bludiště.	Cestu	na	povrch	si	razí	takzvanými	
vývěry.	„Patrně	jsme	u	Lažánek	narazili	na	jeden	takový	starý	vývěr	do	Lažáneckého	údolí.	Úplně	na	
konec	jsem	se	nedostal,	chodba	se	zužovala.	Otázka	je,	co	je	za	tímto	prostorem,“	doplnil	Baldík.	
Jeskyňáři	se	určitě	na	toto	nově	zmapované	místo	vrátí.
	 Jeskyňka	se	našla	jen	několik	metrů	od	silnice	u	Lažánek,	a	to	těsně	pod	povrchem.	Nyní	je	nutné	
se	postarat	o	to,	aby	nebyl	zavezený	vstup	do	ní.	Patrně	bude	jáma	upravena	tak,	aby	se	do	jeskyňky	
vstupovalo	kanálovým	poklopem.	Aby	se	jeskyňáři	dostali	až	za	ni,	bude	nutné	zřejmě	kus	skály	po	
drobných	kamenech	odstřelit	a	následně	balvany	a	nánosy	odtěžit.	 Pokračování na str. 15

Vstup do nové jeskyně připomíná pouhou díru v zemi
Foto: archiv AOPK – CHKO Moravský kras

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

LIKVIDACE ODPADU
AUTODOPRAVA

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

NÁBYTEK
STAVEBNINY

OSTATNÍ ZBOŽÍ
VÝKUP ZA HOTOVÉ

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

bazarblansko@email.cz

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak
Přijedeme i v době nouzového stavu
Odtah vozidla ZDARMA
Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz
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Práce máme dost. 
Možná hledáme
právě Vás!
 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů
 Seřizovač 
 vícevřet. automatů

 Co nabízíme?
 Práce ve výr. závodě pro muže i ženy  Týden dovolené 
navíc  Finanční odměny  Příspěvek na penzijní  
připojištění  Věrnostní odměnu 

 Dotované stravování 
v závodní jídelně  Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
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      

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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU IHNED

Krajské ocenění 
pro Městskou knihovnu 

Rájec-Jestřebí
	 Městská	knihovna	Rájec-Jestřebí	získala	Ocenění	Jihomoravského	kraje	
–	KOMUNITNÍ	KNIHOVNA	2020	v	kategorii	od	3001	do	5000	obyvatel.	
Ocenění	 předávali	 dne	 14.	 května	 2021	 hejtman	 Jihomoravského	 kraje	
Mgr.	Jan	Grolich	a	ředitel	Moravské	zemské	knihovny	v	Brně	Prof.	PhDr.	
Tomáš	Kubíček,	PhD.	v	prostorách	Jihomoravského	krajského	úřadu.
	 V	Městské	knihovně	pracují	knihovnice	Pavla	Šamonilová,	jako	vedoucí	
a	Zdeňka	Miholová.	Obě	dlouhodobě	kvalitně	pracují	se	všemi	skupina-	
mi	obyvatel,	 počet	 akcí	pro	veřejnost	vysoko	přesahuje	obvyklý	průměr	
knihoven	 v	 našem	 regionu.	 Jejich	 kvalita	 je	 vždy	 na	 vysoké	 úrovni.	
Knihovna	je	umístěná	v	budově	bývalé	školy.	Je	postupně	rekonstruována	
a	modernizována	tak,	aby	se	zde	uživatelé	cítili	co	nejpříjemněji.	Dospělé	
oddělení	se	nachází	v	přízemí	budovy	a	je	bezbariérové,	dětské	oddělení	je	
v	prvním	patře	spolu	s	výstavní	síní.
	 Knihovna	pravidelně	spolupracuje	se	všemi	školami	v	místě	a	 také	se	
školami	v	nedalekém	Bořitově;	s	maminkami	a	dětmi,	i	se	seniory	a	s	dal-
šími	 skupinami.	Oblíbené	 se	 staly	 „Večerníčky	na	 zahrádce“,	které	 jsou	
realizovány	 v	 letním	 období	 na	 přilehlé	 venkovní	 zahrádce.	 Vždy	 jde		
o	propojení	četby	a	tvořivých	dílniček.	Knihovnice	podporují	rozvoj	dět-
ského	 čtenářství	 také	na	 svém	webu	knihovny	https://www.rajecjestrebi.
knihovna.cz/web-pro-deti/cti-se-svou-knihovnici/	
	 Nedílnou	součástí	činnosti	se	stalo	pátrání	v	místní	historii	mezi	pamět-
níky,	které	je	postaveno	na	spolupráci	s	pedagogy	a	žáky	základní	školy.	
Témata	jsou	vždy	prezentovaná	na	výstavě.	Pamětníci	mohou	sdělovat	své	
vzpomínky	také	účastníkům	při	vernisáži.	
	 Oblíbenou	akcí	je	rovněž	literární	kavárna.	Pro	velký	zájem	jsou	některá	
témata	nabízena	také	v	místních	částech	města	(Jestřebí	a	Holešín).	Knihov-
na	se	stará	o	výstavní	síň	–	zde	probíhají	pravidelné	výstavy	nejen	místních	
umělců	pro	veřejnost.	V	dětském	oddělení	jsou	organizovány	také	výstavy	
pro	děti	z	jejich	tvorby	a	zájmových	oblastí	ve	spolupráci	se	ZUŠ.	Pravidelně	
jsou	zváni	současní	autoři	pro	děti	i	dospělé.
	 Knihovna	je	plně	automatizovaná	a	pro	své	čtenáře	poskytuje	všechny	
další	služby	při	zajišování	studijní	literatury.	Samozřejmostí	se	stala	do-
náška	knih	do	domu	pro	méně	pohyblivé	občany.
	 Veškerá	činnost	knihovny	 je	podporována	Městským	úřadem	v	Rájci-
-Jestřebí	a	jejich	zastupiteli.
	 Jsme	velmi	rádi,	že	další	takto	významné	ocenění	bylo	uděleno	knihovně	
v	našem	regionu.
 Blahopřeji za všechny kolegy a kolegyně Helena Jalová – knihovna Boskovice

Foto: archiv MZK v Brně

Ocenění převzala starostka města Rájec-Jestřebí R. Synakieviczová a knihovni-
ce Z. Miholová
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ŠITÍ PRACOVNÍCH ODĚVŮ
tel.: 516 499 842, mob: 733 536 750
e-mail: pracodevy@zeasas.cz

 zhotovení pracovních oděvů pro firmy i jednotlice od 1 ks za příznivé ceny
 šijeme nadměrné i dětské velikosti dle velikostních tabulek 
 veškerý sortiment montérek, blůz, vest, bund . . . dle přání 
 vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny i nepromokavých materiálů
 možnost opatřit oděv reflexními prvky
 kalhoty, sukně, haleny, šaty z bavlněného elastického plátna 
 nejen pro zdravotníky
 vyšívání firemních log a obrázků – náhled s kalkulací rádi zašleme na e-mail
 doplňkový sortiment: trička, mikiny, čepice, kšiltovky . . .
 provádíme opravy a úpravy oděvů

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

PRONÁ JEM K ANCELÁŘE

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

• dezinfekce – respirátory • ochranné pomůcky •

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

prodej bazénové chemie VODNÁŘ
pro bazény, jezírka a SPA

Pořadatelé Salonku dětských adamovských umělců předali svoje ocenění 
	 V	posledním	květnovém	týdnu	se	v	Městském	kulturním	středisku	na	Ptačině		sešli	po-
řadatelé	 tradiční	 akce	pro	děti	 –	Salonku	dětských	 adamovských	umělců.	S	ohledem	na	
platná	proticovidová	opatření	probíhalo	 setkání	vždy	 jen	 za	účasti	 autora	oceněné	práce		
s	maximálně	třemi	doprovázejícími	osobami	a	pořadatelem,	který	si	právě	jeho	práci	zvolil	
pro	osobní	cenu.	
	 Z	osobní	ceny	starosty	města	Adamova	Bc.	Romana	Piláta	se	mohli	těšit	Radim	Kud-	
láček	a	Amálie	a	Marek	Švestkovi.	Místostarostu	města	Adamova	Jiřího	Němce	nejvíce	
zaujaly	práce	Barbory	Bromové.	Tajemnice	MěÚ	Adamov	PhDr.	Vlasta	Kubenová	potěšila	
odměnou	Tobiáše	Chalmovského.	Jednatel	společnosti	Adavak	s.r.o.	Adamov	Ing.	Martin	
Hroz	ocenil	práci	Ester	Baisové.	Správce	adamovské	farnosti	Pavel	Lazárek	si	vybral	pro	
ocenění	práci	Julie	Studnařové.	Obchodní	ředitelka	Pivovaru	Černá	Hora	Jitka	Štipčáková	
odměnila	 Emu	 Pilitowskou.	 Ředitelka	 Městského	 kulturního	 střediska	 v	 Adamově	 Jitka	
Králíčková	 svoji	 osobní	 cenu	 věnovala	 Veronice	 Holmové.	 Řadu	 roků	 akci	 podporuje,		
a	také	letos	nad	ní	převzala	záštitu	členka	Senátu	ČR	Ing.	Jaromíra	Vítková.	Také	ona	zaví-
tala	 na	 naši	 výstavu	 a	 pro	 ocenění	 si	 zvolila	 práce	 Anny	 Kapinusové,	 Hany	 Kratinové		
a	Elišky	Pokorné.	Všem	oceněným	srdečně	blahopřejeme.
	 Zakončena	 tím	byla	první	 část	 akce	a	 začala	druhá,	kdy	nejzajímavější	práce	vybírali	
návštěvníci	výstavy.	15	autorů	prací,	které	se	nejvíce	líbily,	byly	oceněny	věcnými	cenami	
v	podobě	výtvarných	potřeb.	(v	době	uzávěrky	tohoto	čísla	nebyli	ocenění	ještě	vybráni	–	
pozn.	redakce)
	 Věříme,	 že	Salonek	2022	bude	probíhat	 v	běžném	 režimu,	 tzn.,	 že	vyhodnocení	 akce	
proběhne	opět	na	 společném	setkání,	kterého	se	budou	moci	zúčastnit	všichni,	kdo	akci	
podporují	a	připravují	spolu	s	dětmi	jejich	práce.		 Text: Jitka Králíčková

Foto: Pavlína Nedvědová

Místostarosta Jiří Němec a oceněná autorka zvolené práce Barbora Bromová
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V Kotvrdovicích slavnostně
otevřeli obecní byty
	 V	neděli	23.	května	se	konalo	slav-
nostní	otevření	obecních	bytů	v	Kotvr-
dovicích.	 Starosta	 Jindřich	 Kocour		
pozval	senátorku	Jaromíru	Vítkovou,	

poslance	Stanislava	Juránka	a	náměst-
ka	 hejtmana	 JMK	 Jana	 Zámečníka.	
Všichni	 společně	 v	 neděli	 odpoledne	
přestřihli	 symbolicky	 pásku	 a	 nové	

dotaci	 z	 Ministerstva	 financí	 ČR,“	
sdělil	Jindřich	Kocour,	starosta	obce	
Kotvrdovice.				Text: Barbora Palánová

Foto: archiv obec Kotvrdovice

byty	 mohou	 sloužit.	
„25.	 července	 loňské-	
ho	roku	 jsme	poklepa-	
li	 stavební	 kámen	 na	
stavbu	 obecních	 bytů.	
V	 prosinci	 téhož	 roku	
jsme	 stavbu	 úspěšně	
dokončili.	V	neděli	23.	
května	jsme	ji	slavnost-
ně	 uvedli	 do	 provo-	
zu.	Jedná	se	o	dva	byty	
s	tržným	nájemným,	na	
které	jsme	získali	90%	

Senátorka Jaromíra Vítková se starostou 
obce Jindřichem KocouremSlavnostní přestřižení pásky

Poslanec Stanislav Juránek se sta-
rostou obce Jindřichem Kocourem

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

Boskovice  |  Komenského 9
Brno-Líšeň  |  Sedláčkova 10

AUTOCENTRUM BRNO-LÍŠEŇ
www.opportunity.cz

NOVÁ DACIA

SANDERO

JIŽ OD

99 Kč/den
s Dacia Finance na 4 roky
Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, RPSN: 9,5 %, 
1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 
225 260 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 015 Kč. Součástí fi nancování je zdarma Garance Plus na 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane 
dříve). Dacia Finance znamená fi nancování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními 
podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 
106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních 
předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

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

MIDI LIDI Foto: Karolína Ketmanová
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Čas se konečně vrátit – do Boskovic i do života 
	 Už	 je	 to	 jisté	 –	 29.	 ročník	 festivalu	
Boskovice	bude!	Koncerty,	divadla,	vý-
stavy,	 filmy,	 přednášky,	 čtení;	 a	 taky	
kamarádi,	 zodpovědné	 občerstvování	
se	a	socializace	–	to	vše	a	mnohem	víc	
už	8.–11.	července	2021.	
	 Kdo	vám	bude	dělat	společníky?	Za	
hudbu	 se	můžete	 těšit	 na	MIDI	LIDI,	
kteří	 na	 festivalu	 představí	 své	 nové		
trojalbum,	Zvíře	 jménem	podzim	(dvě	
ceny	Anděl	v	rámci	alternativní	scény)	
nebo	 maarskou	 kapelu	 Belau,	 která	
diváky	 nadchla	 třeba	 na	 festivalu	 Pri-
mavera,	 Sziget	 nebo	 Eurosonic.	 Čeká	

vás	 večírek	 s	 Bert	 &	 Friends,	 křehký	
písničkář	 s	 duší	 rockera	 David	 Poma-
hač,	nu	 folkoví	 alternativci	Kolektivní	
halucinace,	folkové	Severní	nástupiště,	
stesk	 jesenických	 Sudet	 projektu	 Za-	
pomělsem,	 klasika	 alternativní	 scény	
Zuby	nehty,	Monika	Načeva	a	Zdivoče-
lí	koně.	Dalšími	potvrzenými	interpre-
ty	 jsou	 např.	 Rány	 těla,	 Chorobopop,	
Moonshye,	 Kill	 the	 Dandies!,	 sinks,	
Mutanti	hledaj	východisko,	Tara	Fuki,	
Bare	Escape	nebo	maarští	Aze	N.	
	 Ve	skleníku	se	tradičně	usadí	jazzo-
vá	 a	 bluesová	 sekce:	 free	 jazzová	 le-	

genda	 Günter	 „Baby”	 Sommer	 tento-
krát	v	Boskovicích	zahraje	s	flétnistkou	
Katharinou	 Hilpert	 a	 rock	 popovým		
saxofonistou	Anoniem	Lucaciou.	Dále	
vystoupí	B/Y	Organism,	blues	rockoví	
The	Peanuts,	CrossOver	Quartet	a	ně-
mecké	duo	Olicía	se	svým	„electronic	
homemade	loopjazz“	stylem.	
	 Palouk	Potrvá	bude	připraven	nejen	
se	svým	barem,	ale	také	další	hudebně-
-divadelní	 scénou.	 Vystoupí	 zde	 např.	
Tomáš	Palucha,	Tygroo,	Reverb	Machi-
ne,	 Tamara,	 Aran	 Satan	 nebo	 Prohra	
Praha.	
	 Divadlo	 X10,	 životopisné	 drama	
Honza	od	Masakr	Elsinor,	Akolektiv	
Helmut	 –	 objev	 amatérské	 divadelní	
scény	 roku	 2020,	 site	 specific	 projekt	
Masobeton	 nebo	 hvězdy	 improvizace	
20.000	židů	pod	mořem…	to	jsou	první	
lákadla	divadelního	programu.	Chybět	
nebude	ani	tradiční	divadelní	site	speci-
fic	bojovka,	které	se	tento	rok	ujme	re-
žisér	Ludvík	Píza.	
	 Výtvarné	 umění	 i	 tentokrát	 obsadí	
jak	venkovní,	 tak	vnitřní	prostory.	 Ja-	
roslav	 Róna,	 Kurt	 Gebauer,	 Milena		
Dopitová	 –	 výtvarná	 scéna	 Boskovic	
bude	rozmanitá	a	každý	milovník	umě-
ní	si	přijde	na	své.	
	 Chybět	nebudou	ani	přednášky,	pro-
gram	 pro	 děti,	 autorská	 čtení	 –	 za	
všechny	např.	hudebnice	Eva	Turnová	

–	a	projekce	filmů.	Už	te	zveme	na	fil-
my	Evalda	Schorma	Návrat	ztraceného	
syna	a	Každý	den	odvahu.
	 Nastal	čas	se	konečně	vrátit	–	jak	do	
Boskovic,	tak	do	života.	
Pořadatelé	momentálně	počítají	 s	 tím,	
že	 vstup	 na	 festival	 bude	 povolen	 jen		
po	předložení	negativního	antigenního	
nebo	PCR	testu,	certifikátu	o	očkování	
nebo	potvrzení	o	prodělaném	onemoc-
nění.	Vstup	do	uzavřených	prostor	bude	
pravděpodobně	v	době	konání	festivalu	
stále	možný	jen	v	respirátorech.	
	 Pro	návštěvníky	bude	zajištěno	něko-
lik	testovacích	míst	na	antigen.	O	dal-
ších	 aktuálních	 nařízeních	 vlády	 vás	
budeme	včas	informovat	na	webových	
stránkách	 festivalu	 Boskovic	 a	 na	 so-	
ciálních	sítích.						Text: Zuzana Kolouchová

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

FESTIVAL 3+1 LETOVICE 
31. července 2021
16:45 – 17:45 Karel Kahovec
18:10 – 18:50 Ondřej Ruml
19:20 – 20:40 Peter Lipa Band 
21:15 – 22:35 Jamaron
23:00 – 00:00 Band-a-ska

Součástí festivalu 
bude i jazzový koncert, 

vernisáž fotografií, 
venkovní projekce 

a program pro děti.

Více informací na www.mks-letovice.cz
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40%SLEVA
NA NEJRYCHLEJŠÍ 

NA SVĚTĚ! 
SAMOZABARVOVACÍ SKLA 

 DrOptikMoraviaSro   dr.optik_moravia

Akce platí od 1.5. do 30. 6. na vybrané brýlové čočky www.doctoroptic.cz

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

Doctor-optic-95x62-Blansko_Letovice-Multifokaly-40procTrans-04-21.indd   1 22.04.2021   12:26Městské divadlo Brno zve opět na Biskupský dvůr
	 Po	roce	máme	opět	možnost	prožít	večery	v	neopakovatelné	atmosféře	divadla	pod	
hvězdami	a	pod	štíhlými	věžemi	Petrova.	Kdo	zde	jednou	viděl	třeba	Noc	na	Karlštej-
ně,	Tři	mušketýry	nebo	pohádku	O	statečném	kováři,	ten	se	znovu	a	znovu	vrací.
	 Letošní	sezóna	odstartovala	v	sobotu	29.	května	premiérou	autorské	hry	osvědče-
né	trojice	SŠŠ	–	Slovák,	Šotkovský,	Štěpán	a	hudebník	Karel	Con,	s	názvem	„Napo-
leon“.	Autoři	sami	ji	považují	za	„napoleonské	balábile“	a	libují	si,	jak	se	u	psaní	
krásně	vyřádili.	Napoleon	se	hrál	do	pátku	4.	června,	další	blok	čtyř	večerů	s	Napo-
leonem	bude	8.–11.	července.	
	 Na	 této	 ojedinělé	 scéně	 Městského	 divadla	 Brno	 rády	 hostují	 divadla	 nejen		
z	Brna,	ale	letos	i	pražské	Vinohradské	(Romeo	a	Julie),	Zlín	(Poprask	na	laguně),	
Vojta	Dyk	(4.	a	5.	srpna),	1.	srpna	bude	Noc	flamenga,	a	mnoho	dalšího.	
Vyberte	si	co	nejdříve,	protože	o	některé	inscenace	bude	opravdu	velký	zájem.	Přeji	
krásné	zážitky	a	těším	se,	že	už	budu	pravidelně	přinášet	jen	samé	krásné	recenze.	
	 Podrobné	informace	najdete	na	www.mdb.cz.	 Text: Naa Parmová

Foto: archiv MdB

Zamilovaný 
Shakespeare
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Zámek Boskovice představuje novinky sezóny
	 Hrad	a	zámek	v	Boskovicích	se	otevřeli	veřejnosti.	Letošní	
návštěvnická	sezóna	nabízí	návštěvníkům	mnoho	novinek	a	zá-
žitků	pro	celou	rodinu.
	 HRAD	BOSKOVICE
	 Areál	hradu	Boskovice	má	své	brány	otevřené	od	úterý	11.	5.	
2021,	v	ceně	vstupného	je	prohlídka	celého	areálu	hradu	včetně	
hradního	paláce,	pohled	na	cisternu	s	unikátním	dochovaným	
šlapacím	 kolem	 a	 vstup	 do	 expozice	 mapující	 historii	 hradu.		
Návštěvníci	se	mohou	osvěžit	v	hradním	občerstvení.	

ci	 s	 Národním	 památkovým	 ústavem		
se	po	více	jak	ročním	jednání	podařilo	
získat	do	zápůjčky	velkou	část	rodinné	
portrétní	galerie	předků	majitelů	zám-
ku.	 V	 rodinném	 salonu	 tak	 konečně	
zdobí	stěny	portréty	významných	před-
stavitelů	rodiny.	
	 Nejcennější	 portréty	 jsou	 vystaveny	
v	 zámecké	 jídelně.	 Jedná	 se	 o	 vzácné	
olejomalby	 britské	 královny	 Viktorie		
a	jejího	manžela	prince	Alberta.	Třetím,	
a	pro	rodinu	nejcennějším,	je	podobiz-
na	Emanuela	hraběte	Mensdorff-Pouilly.	
Tyto	tři	obrazy	byly	namalovány	na	za-
kázku	 pro	 britský	 panovnický	 dvůr	
v	 Londýně	 okolo	 roku	 1840.	 Do	 ru-	
kou	rodiny	Mensdorff-Pouilly	se	obra-
zy	dostaly	díky	velmi	blízkému	příbu-
zenskému	vztahu.	Manželka	Emanuela	

Rodinný salon

Emanuel Mensdorff-Pouilly

	 ZÁMEK	BOSKOVICE
	 Zámek	Boskovice	se	poprvé	otevřel	1.	6.	2021	včetně	komentovaných	prohlí-	
dek	zámecké	expozice.	Prohlídková	 trasa	prošla	v	 loňském	roce	velkou	promě-	
nou	a	nabízí	návštěvníkům	pohled	na	život	rodiny	Mensdorff-Pouilly.	Ve	spoluprá-

Mensdorff-Pouilly	Sofie	byla	tetou	královny	Viktorie.	
	 Budova	zámku	slaví	v	roce	2021	hned	dvě	významná	výročí.	První	je	30	let	od	
restitucí	a	druhé	je	200	let	od	dokončení	hrubé	stavby	zámku	a	jeho	zastřešení.	
V	rámci	tohoto	jubilea	návštěvníci	v	zámecké	knihovně	uvidí	originální	plány	
zámku,	které	jsou	návštěvníkům	běžně	nepřístupné.
	 Návštěvníky	nově	přivítáme	v	rekonstruovaných	prostorách	pokladny.	Původ-
ní	vybavení	pokladny	z	minulého	století	nahradil	nový	nábytek,	jehož	součástí		
je	i	úschovna	zavazadel.	Postupná	modernizace	návštěvnického	zázemí	tímto	ale	
pro	letošní	rok	nekončí.
	 Boskovice	jsou	tak	ideálním	místem	ke	strávení	příjemných	dnů	nejen	o	letní	
dovolené.	V	blízkosti	zámku	se	nachází	například	židovské	město,	radniční	věž	
na	náměstí	a	Muzeum	Boskovicka.	
Kontakt	pro	další	 informace:	e-mail:	milan.vanerka@zamekboskovice.cz,	
tel.:	739	053	990		 Text: Milan Vaněrka, kastelán,   Foto: archiv M. Vaněrky
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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

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

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

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

Přejeme pěkn
é léto

Chaty, zahrady, chalupy.... i s létem vhodný čas k prodeji. 
Uvažujete o prodeji tohoto typu nemovitostí? 
Neváhejte nás kontaktovat.

Už 15 let klientům 
pomáháme s prodejem, 
koupí, pronájmem nemovitostí.
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Cíl – Tokio 2021 – tvrdá dřina a odříkání
	 Je	 to	 už	 bezmála	 deset	 roků,	 co	 se	
Listy	regionů	staly	mediálním	partne-
rem	Iva	Koblasy	z	Černé	Hory.	Určitě	
ho	nemusíme	představovat,	naši	čtenáři	
ho	znají.	Snad	jen	pro	Ty,	kteří	zapomí-
nají,	 Ivo	 se	 díky	 rekonvalescenci	 po	
mozkové	 obrně	 dostal	 k	 cyklistice		
a	zjistil,	že	 je	 to	„jeho	šálek	kávy“.	Je	
český	handicapovaný	cyklista.	Řadí	se	
mezi	nejlepší	v	ČR,	je	Český	paralym-
pijský	 reprezentant,	 Vicemistr	 světa.	
Od	roku	2011	se	pravidelně	umísuje	na	
předních	pozicích	Evropského	poháru,	
Světového	poháru	a	Mistrovství	světa.	
Dvakrát	vyhrál	světový	ranking.
	 Svou	pílí	a	přičiněním	trenérů	se	vy-
pracoval	 mezi	 světovou	 špičku	 a	 my	
poočku	sledujeme,	jak	se	tomuto	mla-
dému	muži	navzdory	osudu	a	zdravot-
ním	komplikacím	daří,	 jaké	 jsou	 jeho	
pokroky	na	poli	nejen	sportovním.	Ivo	
vozí	 hrdě	 na	 svých	 dresech	 všude	 po	
světě	 logo	 našich	 regionálních	 novin.	
Pro	naše	čtenáře	jsem	se	zeptala	na	pár	
otázek,	které	určitě	zajímají	nejen	mě.
	 Musíš	 si	 hlídat	 váhu,	 máš	 nějakou	
speciální	dietu	před	závody?
	 Mám	 výživového	 poradce,	 který	
mně	sestavuje	jídelníček,	jím	5x	den-
ně,	stravu	mám	bohatou	na	vitamíny,	
bílkoviny,	liší	se	podle	mého	aktuál-
ního	 tréninkového	plánu.	Celkově	 je	

postavena	na	vyváženosti	a	přiměře-
nosti	směrem	k	mému	výdeji	energie.	
Taktéž	dbám	na	to,	abych	po	těžkém	
tréninku	či	závodě	co	nejrychleji	do-
dal	tělu	spotřebovanou	energii,	tím	se	
snažím	urychlit	regeneraci.	Důležitou	
roli	 hraje	 také	 pravidelnost	 nejen	 ve	
stravovacích	 návycích,	 ale	 i	 v	 odpo-
činku	a	rehabilitaci.
	 Jak	se	připravuješ	na	letní	paralympi-
ádu	v	Tokiu?	
	 Máme	 připravený	 koncept	 dlouho-
dobé	 přípravy,	 realizační	 team	 jsme	
doplnili	o	hlavního	trenéra	Mgr.	Luká-
še	Petra,	který	ve	spolupráci	s	tréninko-
vým	 centrem	 Olympu	 Praha	 ladí	 pří-
pravu	jednak	ke	konkrétním	závodům,	
ale	 hlavně	 směrem	 k	 paralympiádě		
v	 Tokiu.	 Jako	 první	 kontrolní	 závody	
jsem	 absolvoval	 2.	 května	 závod	 Ko-	
lem	Flander,	to	je	novinka	v	kalendáři	
handicapovaných.	 Zde	 jsem	 se	 porval		
s	těmi	nejlepšími	a	vybojoval	4.	místo,	
7.	května	následovala	časovka	na	světo-
vém	poháru	v	belgickém	Ostende,	zde	
jsem	dojel	na	8.	místě.	V	nedělním	zá-
vodě	9.	května	jsem	stál	na	startu	silnič-
ního	závodu	světového	poháru	v	Osten-
de.	Tady	jsme	chtěli	vybojovat	umístění	
do	5.	místa,	od	prvních	metrů	jsem	do-
držoval	naši	taktiku	a	s	těmi	nejlepšími	
jsem	se	staral	o	vysoké	tempo	závodu	

přes	43	km/hod.	Na	40.	ki-
lometru	 mně	 španělský	 zá-
vodník	 pedálem	 utrhl	 upí-
nací	 systém	 boa	 na	 tretře		
a	od	 tohoto	okamžiku	více	
než	se	soupeři	jsem	bojoval	
s	 tretrou,	 aby	 se	 nevyzula,	
což	se	nakonec	stalo.	Jelikož	
mě	 můj	 první	 trenér	 pan	
Černohlávek	nenaučil	vzdá-
vat	závody,	i	zde	jsem	dojel	
do	cíle	 a	vybojoval	5	bobů	
do	světového	rankingu.

	 V	 době	 „covidu“	 jezdíš		
i	 do	 zahraničí,	 je	 to	 určitě	
složitější	než	„za	normálních	
okolností“…
	 Ano,	48	hod.	před	odjez-
dem	 musím	 absolvovat	
PCR	test	a	vyplnit	přihlašo-
vací	 formulář	pro	cestu	do	
dané	 země	 a	 čekáme	 na	
jeho	výsledek.	Pokud	je	ne-
gativní,	vyrážíme.	Nyní	při	
závodech	v	Belgii	jsme	za-
žili	 s	 trenérem	 před	 nedělním	 odjez-
dem	z	hotelu	na	 start	Kolem	Flander	
velmi	 nepříjemnou	 zkušenost,	 kdy	
nám	volali	z	hygieny	v	Belgii	s	tím,	že	
v	 prohlášení	 máme	 uvedenou	 chybu.	
Požádali,	 abychom	 počkali	 na	 místě		
v	hotelu,	v	případě	zjištění	neoprávně-

ného	pohybu	po	území	Belgie	by	nám	
mohlo	hrozit	až	6	leté	vězení.	Přes	naši	
reprezentaci	 ČATHS	 jsme	 řešili	 spo-	
jení	 s	 Belgickým	 svazem	 cyklistiky,	
aby	nám	pomohli	vyřešit	velmi	složi-
tou	situaci,	nakonec	jsme	absolvovali	

Pokračování na str. 9

Ivo a jeho poškozená tretra

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 27. 6. 2021.

Gril FZG 3003
Palivo: plyn
Počet hořáků: 3
Výkon: 8,1 kW 

Zapalování: 
integrovaný systém

Grilovací plocha: 
50,5 x 39 cm
Ohřívací rošt
Teploměr
Rozměry:
107 x 110 x 53 cm
Hadice a regulátor 
je součástí balení

4490,-

Sestava 
MARTINA
1x stůl + 4x křeslo                  
Stůl: 150 x 90 x 74 cm               
Křeslo: 55 x 47 x 105 cm           
Materiál:
kov/dřevo/plast/textilien

120

kg

6290,-

Židle 
BARI ARMY
Rozměry: 49 x 39 x 84 cm
Držák na pití

329,-

90
kg

60,-ks
Zatravňovací
tvárnice TBX
8 x 40 x 60 cm

Pistole horkovzdušná
R1800
Příkon: 1 800 W
Průtok vzduchu: 
250 /450l/min.
Nastavení 
teploty: 
300/ 550°C 

1290,-
Pro vrchní nátěry dřeva 
v exteriéru i interiéru
Různé odstíny 
Vydatnost 1 l: 
15–17 m2

Balení: 0,75 l, 2,5 l
Cena 1 l od: 303,60

Primalex
Lazura 
3 v 1

cena od

249,-2290,-
Čerpadlo zahradní REJP
1000 INOX SET
Příkon: 1 000 W
Tlak: max. 4,4 bar
Výtlačná výška: 
max. 44 m
Sací výška: 
max. 7 m

UniHobby Inzerce 06_01 Listy regionu 194x128 u134.qxp  27.05.21  15:30  Stránka 1
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Zvon v kostele v Doubravici nad Svitavou 
prošel generální opravou

Pokračování ze str. 8
v	hotelu	další	PCR	test	u	lékaře	UCI,	
cena	 90	 Eur.	 Společně	 s	 negativním	
testem	 a	 součinností	 svazů	 jsem	 byl	
puštěn	 na	 start,	 který	 jsme	 málem	
kvůli	těmto	průtahům	nestihli.
	 Ivo,	máš	úžasné	rodiče,	bez	podpory	
rodiny	by	to	asi	nešlo…	
	 To	 je	 pravda,	 rodiče	 stáli	 u	 mých	
prvních	kilometrů	na	kole	a	 jsou	při	
mně	stále.	Bez	nich	by	to	nešlo,	dali	
mně	vše	–	nejen	že	bojovali	za	moje	
zdraví,	 ale	 dávají	 mi	 i	 zázemí	 pro		
vrcholovou	 cyklistiku.	 I	 když	 jsem	
členem	 české	 paralympijské	 repre-
zentace,	můj	tréninkový	model	orga-
nizuje	táta	s	trenérem,	protože	v	mém	
okolí	 nemám	 dlouhodobého	 paráka	
pro	trénink.	Ten	je	hlavně	individuál-
ní	pod	dohledem	 trenéra	či	 táty	a	 to	
jak	na	silnici,	 tak	 i	na	dráze.	Příkla-
dem	této	spolupráce	a	jejich	podpory	
bylo	 letošní	 soustředění	 v	 Chorvat-
sku,	kde	jsem	nejdříve	pobýval	s	tre-
nérem	od	10.	do	26.	března	v	hotelu		
v	 Poreči	 a	 následně	 s	 rodiči	 v	 auto-
kempu	v	Medelinu	od	26.	března	do	
5.	dubna.	Při	výjezdech	s	rodiči	mně	
máma	poskytuje	 zázemí	domácí	ku-
chyně,	 je	ve	spojení	s	naším	výživo-
vým	poradcem	a	společně	s	ním	pro	
mě	 připravuje	 jídlo.	 Táta	 mně	 již	 na	
kole	 nestačí,	 proto	 mě	 doprovází	 na	

Cíl – Tokio 2021 
– tvrdá dřina a odříkání

skútru.	Takto	se	domlouváme	s	trené-
rem	na	absolvování	celé	sezony.	Nyní	
plánujeme	 v	 červnu	 odjezd	 s	 rodiči		
na	 Mistrovství	 Evropy	 do	 Rakouska		
a	dál	hned	odlet	s	trenérem	do	Portu-
galska	 na	 Mistrovství	 světa.	 Finální	
přípravu	 na	 Tokio	 budeme	 opět	 fi-	
nalizovat	 v	 horách	 v	 Rakousku	 a	 to		
s	rodiči	u	jezera	Weissensee	a	s	trené-
rem	na	Hochkaru.	Tréninky	v	Rakous-
ku	 mám	 velmi	 rád	 díky	 nádherným	
horám,	 krásný	 silnicím	 a	 čerstvému	
vzduchu.	 V	 neposlední	 řadě	 i	 díky	
ohleduplným	řidičům.
	 Výsledky	letošní	sezony	bych	chtěl	
věnovat	 nenahraditelnému	 trenérovi	
panu	Černohlávkovi,	který	mě	naučil	
jezdit	na	dráze,	pomohl	mně	začlenit	
se	mezi	zdravé	cyklisty	a	byl	u	mých	
prvních	úspěchů	a	to	již	v	roce	2008	
ve	Španělsku.	Bohužel	odešel	do	cyk-
listického	 nebe	 24.	 12.	 2020	 na	 ná-
sledky	 covidu.	 Jelikož	 se	 v	 mém	 ži-	
votě	odehrála	spousta	věcí,	které	jsou	
mezi	nebem	a	zemí,	vím,	že	mě	stále	
sleduje	a	je	při	mně.	Až	když	pan	Čer-
nohlávek	odešel,	zjistil	jsem,	jak	mně	
moc	a	moc	chybí…					
Ivo,	děkuji	Ti	za	zajímavý	rozhovor,	
přeji	Ti	hlavně	zdraví	a	„a	Ti	to	šla-
pe	do	pedálů“.	

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv I. Koblasy

	 V	loňském	roce,	při	celkové	opravě	doubravického	kostela	byl	z	věže	demontován	čtvrtý	zvon,	
takzvaný	„umíráček“	pocházející	z	roku	1826.	V	minulosti	se	na	něj	muselo	zvonit	ručně	z	věže	
kostela	a	jeho	uchycení,	zavěšení	a	také	srdce	bylo	již	za	ty	roky	nevyhovující.	Zvon	byl	již	zcela	
nefunkční	a	vyžadoval	celkovou	rekonstrukci.	
	 Proto	jsme	se	rozhodli	vrátit	této	historické	památce	její	plnou	funkčnost	a	zvon	jsme	svěřili	
zvonařské	firmě	z	Ostravy,	která	provedla	jeho	celkovou	generální	opravu.	Dostal	nové	uchycení,	
zavěšení	a	také	nové	srdce.	Už	se	nebude	ovládat	ručně,	ale	elektrickým	pohonem	a	pro	jeho	snad-
nější	obslužnost	je	na	dálkové	ovládání.	
	 Zvonem	se	bude	zvonit	v	případě	úmrtí	našeho	spoluobčana,	aby	tak	mohli	věřící	i	ostatní	spo-
luobčané	uctít	odchod	zemřelého	na	věčnost	tichou	modlitbou	nebo	vzpomínkou.	

Zvon „umíráček“ po rekonstrukci

Farář P. Jan Piler žehná opravený zvon	 Zrekonstruovaný	 zvon	 byl	 dovezen	 a	 vložen	 zpět		
do	věže	kostela	zasvěceného	sv.	Janu	
Křtiteli	 v	 Doubravici	 nad	 Svitavou		
4.	 května	 2021	 a	 před	 samotnou	
montáží	ho	ještě	vysvětil	a	požehnal	
místní	farář	P.	Jan	Piler.	Není	umís-
těn	 v	 hlavní	 zvonici	 kostela,	 ale	 je	
vložen	 na	 své	 původní	 místo	 asi	
v	polovině	věže.	
	 Na	tuto	opravu	se	bohužel	nevzta-
hují	žádné	finanční	dotace.	Částku	za	
opravu,	která	činí	78.400	Kč,	si	uhra-
dili	farníci	ze	svých	sbírek	sami.	

Text: Jan Charvát
Foto: Eva Sáňková
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Slezská diakonie pomáhá dětem s hendikepem 
v Jihomoravském kraji

Služby Slezské diakonie Brno pomáhají dětem s hendikepem

	 Slezská	diakonie	Brno	už	15	let	pomáhá	v	Jiho-
moravském	kraji	předčasně	narozeným	dětem,	dě-
tem	 se	 zdravotním	 postižením	 a	 jejich	 rodinám.	
Služby	rané	péče,	osobní	asistence	a	odborné	do-
plňkové	služby	pomáhají	rodinám	zvládnout	jejich	
obtížnou	životní	situaci.	Díky	informační	kampani	
„Společně	2021“	můžete	v	červnu	potkat	 letáčky	
o	nabídce	těchto	služeb	v	knihovnách,	zdravotnic-
kých	zařízeních	a	na	úřadech	v	Blansku,	Boskovi-

úspěchy	a	radost	ze	hry	s	dospělým,	což	je	pro	ni	velký	pokrok.	Její	maminka	říká:	
„Představte	si,	Laurinka	už	to	tady	pozná	a	výská	radostí,	když	k	vám	přijíždíme.”
	 Více	informací	o	službách	najdete	na	www.sdbrno.cz	a	na	Facebooku	a	Instagra-
mu:	Slezská	diakonie	Úsek	Brno.	Chcete	služby	pro	děti	s	hendikepem	finančně	
podpořit?	Číslo	účtu	je	23035791/0100,	variabilní	symbol	47.	Děkujeme.

Za Slezskou diakonii Brno Radana Melková, PR
Foto: archiv Slezské diakonie Brnocích	i	na	dalších	místech	regionu.

	 Některé	 rodiny	 se	 po	 narození	 dítěte	 s	 postižením	 uzavřou	 před	 okolím	
a	snaží	se	„bojovat“	o	samotě,	jiné	potřebují	své	pocity	sdílet.	Rodiče	Laurinky	
vyhledali	 pomoc	 Slezské	 diakonie	 a	 navštěvují	 Poradnu	 rané	 péče	 DOREA	
v	Brně	i	služby	doplňkové	–	místnost	multismyslové	stimulace	snoezelen	a	spe-
ciální	aktivity	s	prvky	senzorické	integrace,	obojí	pod	vedením	odborně	vyško-
lených	pracovnic.
	 Příběh:	Laura,	3	roky
	 Laurinka	je	tříletá	holčička	s	Costello	syndromem	a	postižením	zraku.	Toto	
vzácné	onemocnění	zasahuje	mnoho	částí	těla	–	Laurinka	má	hodně	zdravot-
ních	problémů	včetně	opožděného	psychomotorického	vývoje.	
	 Ve	snoezelenu	jí	nabízíme	výrazné	zrakové	podněty,	které	jí	umožňují	lépe	vidět	
a	zkoumat	okolní	svět.	Miluje	bublinkový	válec	se	zrcadly	a	měnícími	se	barvami.	
Maminka	se	učí,	jak	aktivity	ze	snoezelenu	praktikovat	i	doma.	Postupně	snižuje-
me	Laurinčinu	dotykovou	přecitlivělost	 tím,	že	 jí	nabízíme	nejrůznější	hmatové	
impulsy.	Laura	chodí	také	na	aktivity	s	prvky	senzorické	integrace.	Houpání	pod	
všemi	možnými	úhly	ve	 speciálních	molitanových	 pomůckách,	 tlakové	masáže	
nebo	skákání	pomáhají	Laurince	se	zastavit	a	soustředit.	Laura	pak	začíná	více	
vnímat	 to	důležité,	co	 je	kolem	ní	–	 je	připravena	se	učit	a	komunikovat.	Díky	
těmto	aktivitám	vnímá	Laura	okolní	svět	jako	barevnější	a	zábavnější.	Zažívá	také	
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Programátor CNC strojů 

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.paralova@itab.com. 
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https://www.sdbrno.cz/sluzby/rana-pece/
https://www.sdbrno.cz/sluzby/osobni-asistence/
https://www.sdbrno.cz/sluzby/doplnkove-sluzby/
https://www.sdbrno.cz/sluzby/doplnkove-sluzby/
https://www.sdbrno.cz/
https://www.facebook.com/slezskadiakonieusekbrno
https://www.instagram.com/slezskadiakoniebrno/
https://www.instagram.com/slezskadiakoniebrno/
https://www.darujme.cz/projekt/1204221
https://www.sdbrno.cz/sluzby/doplnkove-sluzby/snoezelen/
https://www.sdbrno.cz/sluzby/doplnkove-sluzby/senzoricka-integrace/
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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

* realizace a údržba zahrad
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!

STOLMAT
LETOVICE	 rozšíření	prodejní	plochy	o	cca	40	m2.
Rozšíření	sortimentu	oděvů	a	obuvi	o	pánské	i	dámské	
volnočasové	a	treckové	oblečení	a	obuv.	
	 Mimo	stávající	značky	CANIS	a	VM	máme	nově	
	 na	skladě	nebo	dokážeme	objednat	BENNON,	PAYPER,	
	 CERVA,	PROMACHER,	ARDON,	ADLER,	DELTA	PLUS.

	 Pokud	si	nebudete	vědět	rady	s	výběrem,	zeptejte	se	našeho	
	 kouzelného	proškoleného	stropního	džina.

	 ČESKOBRATRSKÁ	3,	LETOVICE	(za	Albertem)	tel.:	515	538	885

Ředitel kultury v Boskovicích
předává pomyslné žezlo

	 Před	 smrtí	 dala	
stará	 paní	 pejska	
svému	synovci,	ten	
ho	ale	stihl	několi-
krát	pokousat	 a	 za	
pomocí	MP	Jedov-
nice	se	ho	podařilo	
dostat	 do	 převoz-	
ní	 přepravky,	 aby	
se	mohl	odvézt	do	
útulku.	 Vzhledem	
k	 tomu,	 že	 pejsek	
znal	 pouze	 svoji	
majitelku,	 domek	
a	dvorek,	neměl	žádné	hygienické	nebo	sociální	
návyky	a	bohužel	ani	zábrany	okamžitě	každého	
kousnout.	 U	 pejska	 Reka	 už	 3,5	 měsíce	 probí-	
há	 náročná	 převýchova,	 zvykání	 na	 ostatní	 psy,	
lidi	a	běžný	ruch.	Pejsek	byl	masivně	začervený,	
měl	 problém	 s	 jídlem,	 vzhledem	 k	 tomu,	 že	 byl	
zvyklý	na	 lidskou	stravu,	 tak	mu	 ta	psí	neslaná,	
nemastná	a	nekořeněná	moc	nechutnala.	Za	dobu	
v	 útulku	 se	 hodně	 zlepšil,	 začal	 jíst	 psí	 granul-	
ky,	 zvládat	 vodítko	 a	 pomalu	 ale	 jistě	 vyhlížet		
páníčka.	 Koho	 oslovil	 Rečkův	 příběh	 a	 měl	 by	
trpělivost	 za	 ním	 chodit	 na	 návštěvy	 s	 výhle-	
dovou	 adopcí,	 kontaktujte	 prosím	 Útulek	 města	
Blanska,	telefon	737	911	605.

PSÍ ÚTULEK MĚSTA BLANSKA

REK

Rek – 10 letý standartní 
krátkosrstý jezevčík

Foto: Jarmila Jurová

K	datu	1.	6.	2021	v	KZMB	vystřídá	na	postu	ředitele		
PaedDr.	 Oldřicha	 Kováře,	 který	 odchází	 do	 důchodu	
Mgr.	 Ondřej	 Dostál,	 Ph.D.	 kterého	 jmenovala	 Rada	
města	Boskovice	16.	3.	2021.
	 Ondřej	Dostál	se	narodil	v	Boskovicích.	Absolvoval	Gymná-
zium	 tamtéž.	 Po	 střední	 škole	 nastoupil	 na	 Přírodovědeckou	
fakultu	MU	v	Brně,	kde	získal	roku	2010	titul	Ph.D.	V	Bosko-	
vicích	působil	v	letech	2006–2007	jako	ředitel	muzea,	poté	tři-
náct	let	vedl	Mendelovo	muzeum	v	Brně.	V	letech	2015–2017	
byl	předsedou	Asociace	muzeí	a	galerií	ČR.	Více	než	rok	strá-	
vil	 profesně	 na	 univerzitě	 na	 Tchaj-wanu	 a	 v	 poslední	 době		
pracoval	 jako	 vedoucí	 Oddělení	 pro	 strategie	 a	 vnější	 vztahy	
Lékařské	 fakulty	 brněnské	 Masarykovy	 Univerzity.	 Profesně		
se	zabývá	popularizací	vědy,	kulturou,	muzejnictvím,	ale	i	ma-
nagementem.	

	 Jako	odstupující	ředitel	Kulturních	zařízení	města	Boskovi-	
ce	 bych	 rád	 poděkoval	 všem,	 kteří	 kdy	 zavítali	 na	 naše	 akce		
a	věřím,	že	byli	s	naší	prací	spokojeni.	Svému	nástupci	předá-
vám	 firmu	 v	 dobré	 kondici	 s	 perfektním	 pracovním	 kolekti-	
vem,	 kterému	 chci	 touto	 cestou	 rovněž	 poděkovat	 stejně	 tak,	
jako	vedení	města	Boskovice,	tomu	za	trvalou	podporu	v	oblas-
ti	společenského	života.	
	 Novému	vedení	přeji	hodně	úspěchů	a	šastnou	ruku	při	vý-
běru	kulturních	pořadů.	A	se	daří…!
	 S	pozdravením	PaedDr.	Oldřich	Kovář

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
Foto: David Konečný

PaedDr. Oldřich Kovář
Foto: Petr Hanáček



VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT COKOLIV? 

MY TO UMÍME! KVALITNĚ, RYCHLE, ČISTĚ A ZA ROZUMNOU CENU. 

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

www.msrenova.cz l tel. 604 150 378
Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, 

lakování skla, lišty, zámky, kliky

HLEDÁM KE KOUPI 
stavební pozemek 

nebo RD i k rekonstrukci 
v dojezdové vzdálenosti 

do Boskovic nebo Letovic. 
Tel.: 773 756 741
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PRODÁM 
 Prodám skoro nový školní batoh – používaný 
„chvilku“ vloni. Foto zašlu na vyžádání, PC  
1.300 Kč, nyní 700 Kč. Barevně už „nevyhovuje“. 
Tel.: 606 931 795. 
 Prodám tři kuchyňské židle, světlé dřevo, 
čalouněné. 1 kus 650 Kč, tel.: 731 577 455. 
 Prodám krásná černobílá kůzlátka na chov 
pro radost či na zabití. Cena 500 Kč, Boskovice. 
Tel.: 724 334 078.
 Prodám Hyundai Accent 1,4. Zakoupen nový 
v ČR, nikdy nehavarovaný. STK 9/2022, servisní 
knížka, klima, v 9/2020 nové zimní pneu, nové 
brzdové destičky, tlumiče, světlomety, výměna 
oleje, filtrů. Letní pneu dobré, centrální zamyká-
ní, posilovač. Bez investic. Cena 39.900 Kč, tel.: 
777 733 722.  
 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektro-
pohon, spalovací motory a jeden na benzinový 
motor + různé plánky a materiály. 
Tel.: 728 012 950. 
 Prodám kytary – Jabo, cena 4.500 Kč, „špa-
nělku“, cena 1.700 Kč. Tel.: 777 450 543.
 Prodám westernové košile, vel. 39 cena  
950 Kč, vel. 41–42 cena 1.150 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám „mexickou“ vestu, cena 800 Kč. 
Tel.: 777 450 543. 
 Prodám kuchyňskou linku 1,6 m délka, stůl, 
lavici, židle – masiv, selský styl. Obložení na ze 
z jilmu, rohovou sedačku do obýváku – šedá, 2 
roky stará. Vše i jednotlivě, ceny dohodou. Stě-
hování, tel.: 776 658 071. 
 Prodám dva zavařovací hrnce s teplomě- 
rem. Cena 70 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.
 Prodám staré pivní lahve. 
Tel.: 702 431 018.

¤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.

¤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.

VZPOMÍNKA
Dne	13.	června	2021	uplynou	2	roky	od	úmrtí

pana	JOSEFA	JANKŮ	z	Boskovic.

Všem,	kteří	ho	znali,	
děkujeme	za	tichou	vzpomínku.

syn	Marian	s	rodinou	

VZPOMÍNKA
Je smutné bez Tebe žít, není kdo poradit, potěšit.

Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi s námi žil.

Dne	3.	června	2021	uplynulo	5	roků,	kdy	nás	opustil
manžel,	tatínek,	dědeček,	strýc,	kamarád

pan	FRANTIŠEK	PTÁČNÍK	z	Blanska.

Stále	vzpomínají	manželka,	
dcery	Leona	a	Lucie	s	rodinami.

Dědo,	moc	nám	chybíš!

MÁTE DOMA 
STAROU ŽIDLI, 
TABURET, STŮL, STAROU 

LAMPU BEZ STÍNIDLA?
DEJTE JIM JEŠTĚ ŠANCI.
Opravím dřevo, počalouním, pošiju.

Provedu kvalitně, 
rychle za přívětivou cenu.
Tel.: 731 259 843

KOUPÍM 
 Koupím garáž v Blansku, sídliště Písečná. 
Tel.: 606 931 795. 
 Z pozůstalosti po letcích, vojácích, partyzá-
nech, četnících, vysokých funkcionářích apod. 
koupím vyznamenání, odznaky, průkazy, písem-
nosti, foto, části uniforem. Stačí SMS, zavolám. 
Tel.: 608 420 808.
 Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo  
2 + 1 na sídlišti Písečná v Blansku. Nepotřebuji 
ho ihned k nastěhování – možnost domluvy, 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel.: 
737 900 946.
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 
125, 175, 250, 350, Pérák, 500, Simson, díly /
motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za nabídku. Tel.: 
723 971 027.
 Koupím stará křesla, nabídky s fotografiemi 
posílejte na e-mail: p.k.soukup@seznam.cz.
 Koupím garáž Blansko Zborovce. 
Tel.: 606 169 82.

HLEDÁM
 Nabízíme přízemní byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v klidné části Boskovic výměnou za rodin-
ný dům v Boskovicích a okolí s doplatkem ceny 
za dům. Plocha bytu 58 m2, před 10 lety proběh- 
la úplná rekonstrukce. Topení vlastním kotlem.  
K bytu patří dvě sklepní kóje a část zahrady za 
domem. Více na tel.: 604 223 037.
 Hledám někoho znalého k dlouhodobé spo-
lupráci na údržbu okrasné zahrady u RD v Černé 
Hoře. Tel.: 723 105 913.
 Přijmu řidiče taxislužby. Tel.: 723 606 098. 

SEZNÁMENÍ
 Hledám slečnu na seznámení. Najdu Tě? Okolí 
Blanska, pouze volat PŘES WhatsApp 604 659 557.
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BYLINKY 
podle znamení: 
Jaké se hodí pro to vaše?

BLÍŽENCI (22. 5.– 21. 6.) 
	 Blíženci	hodně	sází	na	svůj	intelekt,	to	
je	něco,	co	je	nesmí	za	žádných	okolností	
zklamat.	 Proto	 je	 pro	 ně	 velmi	 vhodný	
kmín	kořenný,	někdy	také	známý	pod	ná-
zvem	luční	kmín	–	koření,	které	máte	běž-
ně	v	kuchyni.	Pomáhá	s	urovnáním	myš-
lenek	 a	 pocitem	 těžké	 hlavy.	 Na	 pamě	
slouží	 ženšen	 nebo	 oblíbený	 rozmarýn.	
Na	roztěkanost,	která	se	jich	někdy	zmoc-
ňuje,	funguje	Blížencům	meduňka	či	ba-
zalka.	A	pokud	je	trápí	problémy	s	dýcha-
cími	cestami,	zabere	spolehlivě	tymián.

RAK (22. 6.– 22. 7.) 
	 Raci,	znamení	živlu	vody,	bývají	velmi	
citliví	až	přecitlivělí.	Takže	je	z	toho	ně-
kdy	zlobí	žaludek	a	trávicí	soustava.	Po-
slouží	jim	máta	a	na	uklidnění	meduňka,	
ale	také	jasně	oranžový	měsíček	lékařský	
nebo	zázvor.	Pro	ženy	ve	znamení	Raka,	
které	bývají	náchylnější	na	gynekologické	
obtíže,	je	velmi	účinná	šalvěj	a	kontryhel.	
Pokud	se	Raci	cítí	zpomaleně	a	příliš	utlu-
meně,	vytáhne	je	z	toho	štiplavý	zázvoro-
vý	čaj.	 Zdroj: net
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Petr Pedro Hurdes – můj život? 
Rodina a hudba
	 Petr	 Hurdes	 se	 narodil	 před	 46	
lety	 v	 Adamově	 a	 strávil	 zde	 pod-
statnou	část	svého	života.	K	hudbě	
ho	 přivedla	 maminka,	 od	 dětství	
navštěvoval	 ZUŠ	 v	 Adamově	 obor	
klavír,	 pěvecké	 kroužky,	 na	 bask-	
řídlovku	 jezdil	 hrát	 do	 ZK	 ROH	
Zborojovka	 Brno,	 kde	 tenkrát	 by-	
la	možnost	se	také	hudebně	vzdělá-
vat.	
	 Petra	znám	osobně	už	hodně	roků	
a	dovolím	si	říct,	že	jsme	kamarádi.	
Vím,	že	je	velmi	činorodý,	na	své	za-
hrádce	 i	manuálně	zručný,	 rád	vaří		
a	peče,	a	vím,	že	se	mu	„daří,	na	co	
sáhne“.	 Proto	 ho	 našim	 čtenářům	
ráda	představím	trošku	blíž.
	 Peo,	kdy	jsi	vlastně	začal	„hrát“?	
	 Renčo,	ve	13-ti	letech	jsem	měl	svou	
první	kapelu	–	Farao.	To	bylo	pod	ZK	
ROH	Adast	Adamov.	Neskrývám	úžas,	
tenkrát	 jsem	 ho	 opravdu	 ještě	 nezna-
la…	 Pea	 vykouzlí	 na	 rtu	 svůj	 úsměv		
a	dodá:	„To	je	už	doba,	co?“	a	pokraču-	
je	 ve	 výčtu	 dalších	 kapel,	 kde	 hrál	 –	
Kent,	Tama,	Kandidát	Rock,	U	Lumí-
ra,	 	 brněnská	 kapela	 The	 Jump.	 Petr	 nějakou	 práci	 měl.	 Poskytuji	 svoje	

služby	hudebníkům,	pro	které	nahrá-
vám	 playbacky,	 firmám	 vymýšlím		
a	 točím	 reklamní	 spoty.	 Ty	 nahrá-	
vám	ve	svém	studiu	PH	Records,	dál		
poskytuji	 přes	 internetový	 obchod	
www.midistars.cz	 možnost	 nechat	 si	
na	 zakázku	 vyrobit	 hudební	 pod-	
klad.	 To	 je	 přesně	 to,	 co	 potřebují		
muzikanti,	kteří	hrají	 třeba	pouze	ve	
dvou	a	zbytek	musí	mít	nahraný	prá-	
vě	v	tom	základu,	co	pro	ně	vyrobím.	
Jinak	 přímo	 na	 stránkách	 Midistars		
je	 databáze	 hotových	 podkladů	 od	
formátu	GM	pro	klávesy	až	po	MP3	
pro	 přehrávače.	 Je	 to	 celkem	 mra-	
venčí	práce,	protože	musíš	odposlou-
chat	 každý	 nástroj	 z	 nahrávky,	 aby	
pak	 i	 samotný	 podklad	 zněl	 jako		
originál.
	 Peo,	co	lockdown,	když	jsi	nemohl	
nikde	vystupovat?	
	 No,	 znáš	 mě,	 Petr	 zase	 vykouzlí	
svůj	lišácký	úsměv	–	víš,	že	nepose-
dím…	tak	mě	napadlo,	že	bych	mohl	
se	svým	kamarádem	Martinem	Motý-
lem	ze	Zlína,	také	hudebníkem	nazpí-
vat	nějaký	duet.	V	krátké	době	 jsem	
napsal	s	Liborem	Machatou	písničku	
Pravá	 láska.	 A	 protože	 do	 Zlatého	
Šlágru	může	mít	každý	interpret	dvě	
písničky,	 tak	 jsme	napsali	hned	dru-
hou	Přání,	kterou	už	zpívám	sám.	Pro	
mě	tato	soutěž	hodně	znamená,	proto-
že	je	autorská	a	já	do	ní	složil	další	tři	
skladby	 pro	 ostatní	 interprety.	 Jinak		
v	další	hitparádě	na	Šlágru,	která	 se	

Přebal CD

dodává,	 že	 tato	 kapela	 vedla	 ve	 své	
době	 tři	 měsíce	 hitparádu	 na	 Rádiu	
Hády.	 S	 The	 Jump	 projel	 Petr	 kus		
republiky	a	už	s	koncerty	nebo	po	hu-
debních	festivalech.	Nejvíc	vzpomínám	
na	 Rockfest	 v	 Hustopečích,	 kde	 hrá-	
ly	 všechny	 známé	 porevoluční	 kapely		
a	mezi	nimi	i	Já	s	Jumpem.	Super	záži-
tek	hrát	pro	5	000	lidí.	To	už	se	mi	asi	
nepoštěstí.
	 Napadá	 mě	 další	 otázka	 –	 Kdy	 ses	
muzikou	začal	živit?
	 No,	cesta	to	byla	dlouhá	a	klikatá,	
ale	 bylo	 to	 v	 roce	 1999,	 když	 jsem	
odešel	z	nahrávacího	studia,	kde	jsem	
pracoval.	
	 Díky	současné	situaci	vím,	že	s	troš-
kou	nadsázky	mohu	další	otázku	specifi-
kovat	 na	 dobu	 před	 covidem	 a	 dobu	
nyní…	
	 No,	 Renčo,	 spousta	 lidí	 mě	 zná	
z	různých	oslav,	svateb,	plesů,	zábav		
a	 akcí,	 kde	 jsme	hráli,	 a	doufám,	 že	
zase	hrát	brzy	budeme.	Kvůli	covidu	
se	 veškerá	 živá	 produkce	 zastavila		
a	 já	zůstal	bez	hlavního	zdroje	obži-
vy.	 Naštěstí	 díky	 studiu	 jsem	 pořád	 jmenuje	Zlatá	rouška,	se	již	druhý	tý-

den	držím	na	prvním	místě	se	sklad-
bou	Dědovo	Blues.	Mám	z	 toho	vel-
kou	radost.	
	 V	těchto	dnech	Ti	Peo	vychází	první	
CD,	jak	se	zrodil	tento	nápad?
	 No	 právě,	 když	 jsem	 už	 měl	 na-	
psaný	ty	dvě	písničky,	tak	jsem	si	ří-
kal,	 když	 nemůžu	 hrát,	 co	 kdybych	
vydal	celé	CD?	No	a	stalo	se.	Po	tom	
vydat	vlastní	cédéčko	 jsem	toužil	už	
dlouho	a	 tento	 sen	 jsem	si	 za	vydat-	
né	 pomoci	 Libora	 Machaty	 a	 Žanka	
Hlaváčka	 splnil.	 CD	 Toužím	 vyšlo	
koncem	dubna,	mám	na	něm	11	vlast-
ních	 písniček	 a	 2	 převzaté,	 ale	 i	 ty	
jsou	 ve	 vlastní	 aranži.	 CD	 je	 možné	
získat	na	e-schopu	www.midistars.cz	
nebo	zakoupit	v	Informačním	stře-
disku	 Blanka	 v	 Blansku.	 Cena	 je		
150	Kč.	
	 Kolik	 jsi	 Peo	 napsal	 už	 písniček		
a	komu?	
	 Skládání	 mě	 moc	 baví,	 vymýšlet	
různé	 harmonie	 a	 postupy.	 A	 když	
potom	slyšíš	svou	práci	třeba	v	rádiu,	
tak	 to	 zahřeje	 u	 srdce.	 40	 písniček	
mám	 zaregistrovaných	 a	 tak	 asi	 30	
dalších	mám	rozpracovaných	v	hlavě	
nebo	„v	šuplíku“.	Napsal	jsem	písnič-
ky	pro	Ellen	Lenskou,	Nelu	Třetino-
vou,	 Slovenského	 zpěváka	 Jána	 Če-
čotku,	 Martina	 Brauna,	 ten	 působil	
několik	 let	v	Semaforu.	Pro	Martina	
Motýla	 (Argema,	 Premier)	 jsem	 na	
poslední	 CD	 Láska	 je	 v	 nás	 napsal	

Pokračování na str. 14
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Pokračování ze str. 13
tři	písničky.	Pro	Žanka	Hlaváčka	to-	
ho	 už	 bylo	 taky	 víc.	 Poslední	 třeba	
Škopkový	 reggae,	 které	 je	 na	 rádiu	
Krokodýl	již	víc	jak	tři	měsíce	v	hit-
parádě.	Žankovi	jsem	nahrál	i	hudbu	
k	Pohádkám	v	hantecu.	S	Liborem	Ma-
chatou	každý	rok	píšeme	písničky	do	
soutěže	Dětská	nota,	kde	jsme	už	dva-
krát	také	bodovali.	

	 Kdy	 Tě	 napadají	 náměty	 písniček		
a	máš	něco	nového?
	 Nejvíc	 nápadů	 mám,	 když	 běhám.	
Asi	tak	jako	každý,	kdo	se	vloni	zasta-

Petr Pedro Hurdes – můj život? 
vil,	jsem	nabral	nějaký	to	kilíčko	a	za-
čal	jsem	běhat…	to	mi	lezou	písničky	
do	 hlavy	 sami	 a	 hned.	 Pak	 ještě	 ná-	
pady	přicházejí	 v	 noci,	 to	 musím	 za-
pnout	mobil	a	hned	si	to	nahrát,	proto-
že	bych	to	jinak	„zaspal“.	Te	dodělá-
váme	s	Honzou	Hlaváčkem	(ten	napsal	
text)	 a	 já	 hudbu	 písničku	 Kroksna	
song.	 Bude	 to	 takový	 letní	 hit	 Rádia	
Krokodýl,	bude	se	hrát	celé	léto,	tako-
vá	jejich	znělka.	Jana	Houbová	a	Libor	
Machata	 nám	 vypomohli	 se	 zpěvem.	
Jana	je	„speaker“	přímo	na	Krokodý-
lu,	takže	taková	„rodinná	pohoda“…	

	 Co	to	je	za	divnej	název	písničky,	Peo?	
	 Zase	smích…	to	vymyslel	Žanek	Hlaváček.	Víš,	
Renčo,	 on	 je	 mimo	 jiné	 specialista	 na	 „brněnské	
hantec“,	 udělali	 jsme	 spolu	 i	 CD	 pohádek	 v	 han-	
tecu…	no	a	Kroksna	je	v	hantecu	krokodýl	–	takže	
je	 to	 Krokodýlí	 píseň	 v	 překladu…	 prostě	 písnič-	
ka	pro	Rádio	Krokodýl.	„Všechno	se	vším	souvisí“,	
dodávám	 já…	 a	 to	 už	 se	 „řehtáme	 na	 plný	 kolo		
oba“.	

	 Vím	 o	 Tobě,	 že	 máš	 i	 sociální	 cítění,	 že	 jsi	 nahrál		
i	písničku	pro	charitativní	účely…	
	 Ano,	byla	 to	písnička	Překonej	 sám	sebe	 a	byla	
určena	pro	Nadaci	pro	lidi	s	roztroušenou	sklerózou.	
Abych	to	uvedl	na	pravou	míru,	text	i	hudbu	napsal	
Žanek	 Hlaváček	 s	 Liborem	 Machatou,	 já	 písničku	
aranžoval	a	nahrálo	se	to	celý	u	mě	ve	studiu.	Nazpí-
vali	to	s	námi	ještě	další	vynikající	zpěváci,	byla	to	
taková	větší	spolupráce.	To	je	třeba	jedna	z	těch	pís-
ní,	která	se	hrála	i	na	Českém	rozhlasu.	

	 Kde	tedy	můžeme	všude	Tvé	písničky	slyšet?
	 V	mých	autorských	začátcích	to	bylo	na	TV	Gala-
xie	 (ta	 už	 ale	 dneska	 Renčo	 nevysílá	 –	 smích…),	
brněnský	 televizní	 kanál	 BTV	 1,	 na	 zmíněném		
Českém	 rozhlasu,	 Rádiu	 Krokodýl,	 na	 TV	 Šlágr.		
Jinak	 jsou	 to	 i	 různé	 infokanály,	 kde	 používají		
mou	hudbu.	U	nás	na	okrese	třeba	v	Adamově	a	Je-
dovnicích.	 Abych	 nezapomněl	 na	 divadla.	 Je	 to		
třeba	 Divadelní	 spolek	 A	 Je	 To	 Počátky,	 Studio	 3	
Týnec	 nad	 Vltavou,	 nebo	 třeba	 divadelní	 spolek	
Křový	ve	Křtinách.	Dělal	jsem	už	ale	i	zakázku	pro	
Národní	divadlo	Brno.	Pro	různé	společnosti	natá-
čím	reklamní	spoty,	které	běží	třeba	před	různými	
sportovními	utkáními.	
	 S	 hudebními	 podklady	 a	 playbacky	 jsem	 si	 už	
udělal	dobré	jméno	a	vyrábím	třeba	i	pro	různé	re-	
vivaly.	 Dlouhodobě	 spolupracuji	 s	 Honzou	 Mlčo-
chem	 (Karel	 Gott	 Cover).	 Podle	 mě	 asi	 nejlepší		
cover	mistra	Gotta.	Potom	třeba	pro	Richarda	Kmo-
cha	 a	 Gemini.	 To	 je	 zase	 revival	 Dalibora	 Jandy.	
Zkrátka	 ještě	 je	naštěstí	 dost	bláznů	 jako	 já,	 které	
hudba	baví	a	já	s	nimi	rád	spolupracuju.

	 Peo,	děkuji	Ti	za	rozhovor,	smekám	před	Tvými	ná-
pady	a	gratuluju,	máš	kolem	sebe	perfektní	lidičky	a	je	
vidět,	že	Tě	práce	baví.	A	se	daří	a	máš	spoustu	poslu-
chačů.	

Další	info:	www.pedromusic.cz,	www.phrecords.cz,	
www.midistars.cz

Za rozhovor poděkovala Renata Kuncová Polická.
Foto: archiv Petra Hurdese 

Petr Pedro Hurdes ve svém studiu

Slevová tankovací 
karta na 5 let

Nízké splátky
s nulovým 
navýšením

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Sada zimních
pneumatik
zdarma

S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu i bezpečí 
díky vyšší pozici při řízení. Užijete si i pohodlné nastupování, ve své třídě velkorysý prostor pro 
cestující a zavazadla (411 – 1 205 l), výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI (100 nebo 120 k), vyspělé 
asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

BAYON – kombinovaná spotřeba: 5,3–6,1 l / 100 km, emise CO2: 118–134 g/km. 
Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou předběžné a podléhají finální homologaci. Fotografie je pouze ilustrativní.

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.

Již od

349 990 Kč

T-CAR spol. s.r.o.
Chrudichromská 1A, Boskovice
Tel. 516 453 109  
www.hyundaiboskovice.cz
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Dva květnové úspěchy
speleologů v Moravském krasu
Pokračování ze str. 1
	 V	Moravském	krasu	je	okolo	1135	jeskyní.	Přestože	je	tato	oblast,	která	je	
nejstarší	moravskou	chráněnou	krajinnou	oblastí,	považována	za	poměrně	po-
drobně	zmapovanou,	speleologové	pod	ní	nacházejí	stále	nové	chodby.	Přísli-
bem	toho,	že	nález	chodbičky	by	mohl	být	předzvěstí	většího	objevu,	je	Har-
bešská	 jeskyně,	 která	 leží	 nedaleko	 objevu.	 Je	 v	 ní	 totiž	 sál	 nazvaný	 Hala,	
který	patří	se	svojí	délkou	70	metrů,	šířkou	30	metrů	a	výškou	20	metrů	k	nej-
větším	jeskynním	prostorám	v	krasu.
	 Druhým	objevem	se	speleologové	pochlubili	o	několik	dní	dříve	(na	začátku	
května).	Po	dvou	letech	bádání	objevili	v	podzemí	pod	Ševčíkovým	závrtem		
u	Vilémovic	na	Blanensku	v	centru	Chráněné	krajinné	oblasti	Moravský	kras	
rozlehlý	sál,	tedy	tzv.	dóm	s	četnými	chodbami.	Nachází	se	asi	40	metrů	pod	
povrchem,	na	němž	je	běžně	využívaná	silnice.	Závrt	je	kruhovitá	propadlina	
v	 poli.	 Sice	 nese	 honosné	 pojmenování	 po	 slavném	 vilémovickém	 rodákovi		
a	 československém	 hokejovém	 útočníkovi	 Františku	 Ševčíkovi	 (1942–2017),	
v	podstatě	jde	ale	o	propadlinu,	do	níž	se	léta	vyvážel	odpad.
	 Dóm	zatím	nemá	jméno.	Jde	o	prostoru	30	metrů	širokou	a	stejně	tak	dlou-
hou,	zdobenou	krápníky.	K	tomu	bylo	objeveno	zhruba	360	metrů	chodeb.	Jde	
o	unikátní	nález.	V	krasu	již	bylo	popsáno	1130	jeskyní.	S	větším	objevem	se	
v	něm	již	nepočítalo,	protože	je	hodně	probádán.	Za	velkými	objevy	proto	míří	
jeskyňáři	z	něj	do	světa,	například	do	Číny.
	 Závrt	 je	 kruhovitá	 jáma	 v	 krajině	 typická	 pro	 tzv.	 krasová	 území.	 Jde		
o	oblasti	 s	 vápencovým	podložím.	Závrtem	vtéká	do	podzemí	voda	 z	dešů		
a	 z	 tání	 sněhu,	vymývá	ve	vápenci	 chodby	a	 tvoří	 z	něj	krápníky.	Ševčíkův		
závrt	 sloužil	 po	 staletí	 jako	 odpadní	 jáma	 a	 první	 věcí,	 kterou	 jeskyňáři	 ze	
speleologické	skupiny	Myotis	museli	zvládnout,	bylo	prokutat	se	třímetrovou	
vrstvou	všeho,	co	bylo	do	otvoru	naházeno,	a	to	od	konzerv	až	po	sklo.
	 Aby	se	dostal	tým	do	podzemí,	musel	spotřebovat	tisíce	patronek	na	odpa-	
lování	skály.	K	dispozici	měl	i	menší	bagr.	Čím	víc	pronikali	jeskyňáři	do	pod-
zemí,	 s	 tím	 větší	 vrstvou	 bahna	 se	 museli	 potýkat.	 Zkušeným	 speleolo-	
gům	 z	 Moravského	 krasu	 vypomáhali	 jejich	 kolegové	 z	 Čech	 i	 Slovenska.		
Po	 úmorném	 prolézání	 chodbiček	 byl	 objeven	 koncem	 roku	 2019	 Vánoční	
dómek.	Z	toho	sálku	se	pokračovalo	dál.	Došlo	až	na	zaplavená	místa.	„Otevřel	
se	 nám	 úplně	 nový	 svět.	 Spousta	 lákavých	 nadějných	 míst,	 kudy	 to	 zkoušet	
dál,“	uvádí	k	objevu	jeden	ze	speleologů	na	internetových	stránkách	skupiny	
Myotis.	Pro	popsání	nových	prostor	museli	členové	týmu	vytěžit	za	úmorných	
podmínek	velké	množství	bahna	a	nánosů.	Některými	místy	se	doslova	plazili	
tunýlky,	do	nichž	se	obtížně	vtěsná	dospělý	muž.
	 Práce	rozhodně	nekončí.	Nově	objevený	systém	není	totiž	probádaný	zcela.	
Komín,	 začínající	 na	 poli	 na	 povrchu	 závrtem,	 by	 mohl	 mít	 dokonce	 až	 sto	
metrů.	Tvoří	jej	různé	postranní	chodby.	Na	jeho	dně	bude	pravděpodobně	ře-
čiště	nebo	odtoková	chodba.	Otázkou	ale	 je,	kam	vlastně	voda	z	 této	oblasti	
odtéká.	Poslední	podobný	nález	se	podařil	v	roce	2019.	Šlo	o	objev	dómu	v	jes-
kyni	Sonda	pod	jedničkou,	který	dostal	jméno	Výroční.							Text: Vladimír Klepáč

Objevování nového systému si vyžádalo i zdolávání velmi těsných míst
Foto: Speleologická skupina Myotis

Předpokládaný nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě  
na personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

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

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

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

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ BB, BPH
(bezhroté broušení, brusič na plocho)

– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC
(tvarové obrábění) 

– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 2 roky

OBSLUHA CNC
– Nepřetržitý provoz
– Vyučen v oboru

SOUSTRUŽNÍK
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ
– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme: – Náborový příspěvek až 20 000,– Kč.
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – 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 mimořádné odměny
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Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

sezonní turistická linka Blansko–Skalní mlýn a zpět

www.krasobus.cz

Součástí pamětní jízdenky
jsou slevové kupony 
na služby v Blansku 

a v Moravském krasu. 

V Ý D E J N Í  M Í S T O  E - S H O P U 
w w w.makeupfengsuej.cz 

a výdejní místo 
ruské kosmetiky 

FABE RLIC
www.makeupfengsuej.cz

PO–PÁ 10 h do 16 h
(OTEVŘENO I V OMEZENÍ)

ROŽMITÁLOVA 5, BLANSKO
(nad Albertem a hračkářství Wiki)NO

VĚ
 O

TE
VŘ

EN
O

22. 6. 2021 
v 17:30 hodin

Vstupné: 200 Kč
sál MKS Adamov

Rezervace vstupenek na e-mailu: mks@msk-adamov.cz nebo na tel.: 607 518 104

KDYŽ PRINCOVÉ 
JSOU NA DRAKA

zábavná talk show Aleše Cibulky 
s Janem Čenským a Ivanou Andrlovou

MKS ADAMOV, Opletalova 22 (Ptačina)


