
Zveme vás na rozsvícení 
vánočního stromu

v Blansku nám. Republiky 26. 11. v 17.00
v Boskovicích Masarykovo nám. 28. 11. v 16.00
v Letovicích Masarykovo nám. 28. 11. v 17.00
v Adamově u kostela sv. Barbory  26. 11. v 16.30

Adamov

Vychází v nákladu
18 000 ks
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HLEDÁME poctivého distributora na roznos Listů regionů jednou 
měsíčně do poštovních schránek v části Boskovic. 

Více informací na tel.: 606 931 795 
nebo e-mail: listyregionu@seznam.cz

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873

ˇ ˇ
ˇ ´ ˚

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
Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Světelský podzim 
v Adamově 

	 Světelský	podzim	v	Adamově	vznikl	v	době,	kdy	v	Adamově	působil	farář	
Jiří	Kaňa.	Jednalo	se	o	koncert,	který	MKS	Adamov	ve	spolupráci	s	Farnos-
tí	Adamov	pořádalo	v	krásném	adamovském	kostele.	V	rámci	necelé	dvacít-
ky	koncertů,	které	se	v	Adamově	konaly,	zavítala	do	města	řada	vzácných	
hostů.	Namátkou	připomenu	 soubory	Hradišan,	 Javory,	Spirituál	kvintet,	
Daniel	Hůlka,	Pavel	Vítek,	Martina	Kociánová,	Pavel	Šporcl,	Věra	Martino-
vá	ad.	V	letošním	roce	jsme	koncert	připravili	na	21.	října	a	hosty	koncertu	
byla	rodina	Františka	Jeřábka,	kterého	v	Adamově	znají	–	co	by	hlavního	
„vánočního	 trubače“.	Ten	si	k	vystoupení	přizval	manželku	Naděždu	Blá-	

„Vánoční trubač“ František Jeřábek s rodinou při koncertě

hovou,	syny	Františka	a	Tomáše	a	snachu	Zuzanu.	Opět	jsme	tak	jejich	záslu-
hou	prožili	v	adamovském	kostele	krásný	podvečer	a	pokračovali	v	tradici	
pořádání	koncertů	–	Světelského	podzimu.	 Text a foto: Jitka Králíčková
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Rodák z Blanska uspěl v oborové 
soutěži Stavby s vůní dřeva 

– student získal cenu odborné poroty za návrh minipaneláku 

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 25. 11. 2021 DEN ADVENTNÍCH 
A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

9:00 – 17:00 hodin, občerstvení zajištěno

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

PRONÁ JEM K ANCELÁŘE

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

• dezinfekce – respirátory • ochranné pomůcky •
• provádíme tepování koberců (za mokra) 

pro – školy, firmy a domácnosti •
www.himmer.cz

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

 Zástupci Nadace dřevo pro život 
oznámili výherce devátého ročníku 
oborové soutěže Stavby s vůní dře-
va. Soutěže zaměřené na dřevěné 
stavění v České republice se v letoš-
ním ročníku zúčastnilo 65 česko-
-slovenských studentů z 9 českých  
a 7 zahraničních fakult (ze Sloven-
ska, Dánska a Itálie), kteří zpraco-
vali 57 soutěžních děl.

Cenu odborné poroty získal návrh: 
Minipanelák
	 Student	fakulty	architektury	ČVUT	
v	Praze	Ondřej	Buš	přihlásil	do	soutěže	
návrh	na	Minipanelák.	 „Můj	Projekt	
zkoumá	 vztah	 alternativní	 formy	 sta-
vební	struktury	a	prostředí,	do	kterého	
vstupuje.	 Kontext	 stavební	 struktury		
a	lidských	potřeb	definuje	základní	ty-
pologické	oblasti,	které	jsou	převedeny	
do	formy	stavebního	programu.	Návrh	
je	 generován	 modulárním	 systémem		
v	roli	univerzální	stavebnice,	která	na-
bízí	funkční	i	typologickou	nezávislost.	
Dům	lze	celý	rozmontovat,	přemístit		
a	 upravit.	 Může	 měnit	 tvar	 a	 podobu.	
Rozměry	mění	dle	formy	a	platformy,	
na	které	je	založen.	Měnit	lze	i	dimenze	
prostoru,	otvorů	a	světla	v	kontextu	pro-
středí	světa,”	komentuje	návrh	student	
Ondřej	Buš.	
Práce se dřevem
	 V	 letošním	 ročníku	 soutěže	 měli	
studenti	za	úkol	zformulovat,	proč	ve	
svých	dílech	pracují	právě	se	dřevem.	
Studenti	tak	u	svých	děl	zdůrazňova-
li,	že	dřevo	je	velice	unikátním	mate-
riálem	s	širokou	škálou	využití,	které	
je	 svými	 vlastnostmi	 skvělým	 mate-	
riálem	pro	stavební	průmysl.	Dalšími	
důvody,	proč	studenti	pracují	právě	se	
dřevem,	 byly	 také	 obnovitelnost,	 re-

cyklovatelnost	 a	 snížení	 emisí	 CO2.	
„Modifikace	přírodních	materiálů	na	
bázi	 dřeva	 a	 povýšení	 surové	 formy	
dřeva	na	čistou,	přesnou	a	pevnou	sta-
vební	strukturu	je	hudba	budoucnosti	
stavitelství	respektující	přírodní	prin-
cipy.	V	mém	návrhu	dům	respektuje	
struktury	a	 textury,	materialitu	a	za-
nechává	 jejich	 otisk	 na	 svojí	 vnější	
obálce,”	dodává	Ondřej	Buš.	
Soutěž jako motivace studentů
	 Oborovou	 soutěž	 vyhlašuje	 Nadace	
dřevo	pro	život,	která	ve	svých	projek-
tech	 poukazuje	 na	 přínosy	 využívání	
dřeva	pro	naši	společnost	a	životní	pro-
středí.	Cílem	studentské	soutěže	je	mo-
tivovat	 studenty	 vyšších	 a	 vysokých	
odborných	škol,	aby	ve	svých	školních	
pracích	a	následně	v	budoucím	zaměst-
nání	používali	dřevo.		
	 “Do	letošního	ročníku	Stavby	s	vůní	
dřeva	bylo	přihlášeno	57	projektů,	což	

je	nejvíce	za	celou	dobu	existence	soutě-
že.	Těší	nás	také	zvyšující	se	počet	při-
hlášených	týmu,	kterých	se	letos	sešlo	9.	
Studenty	 od	 účasti	 neodradila	 ani	 do-
mácí	výuka,	která	má	určité	limity,	ani	
posunutý	 termín	státních	zkoušek	pře-
krývající	 se	 s	 uzávěrkou	 přihlášek	 do	
soutěže.	 I	přesto	se	většina	soutěžících	
stihla	přihlásit	v	řádném	termínu,”	ko-
mentuje	výjimečně	úspěšný	ročník	sou-
těže	Stavby	s	vůní	dřeva	Ing.	Stanislav	
Polák,	ředitel	Nadace	dřevo	pro	život.	
Partneři
	 Svou	 záštitu	 soutěži	 udělila	 čtyři	
ministerstva	 a	 18	 odborných	 fakult		
a	škol	z	ČR	a	SR.	Studenty	v	práci	se	
dřevem	 podporují	 Ministerstvo	 ze-
mědělství,	Lesy	České	republiky,	s.p.,	
Vojenské	lesy	a	statky	ČR,	s.p.,	Mini-
sterstvo	 průmyslu	 a	 obchodu	 a	 další	
firmy	a	média	z	oboru.	Díky	této	pod-
poře	 si	 vítězové	 získali	 finanční	 od-

měny	v	celkové	hodnotě	120	tisíc	Kč,	
dvoudenní	exkurze	do	výrobních	zá-
vodů	Stora	Enso	a	Kronospan,	licen-
ce	k	programu	SEMA	na	navrhování	
dřevěných	 konstrukcí,	 dřevěné	 hodi-
ny	a	pera	a	roční	předplatné	časopisů	
Dřevo&stavby	a	Stavebnictví.	
Stavby s vůní dřeva
	 Stavby	s	vůní	dřeva	je	největší	stu-
dentská	 soutěž	 zaměřená	 na	 dřevěné	
stavění	v	České	republice.	V	roce	2021	
vyhlásila	Nadace	dřevo	pro	život	již	9.	
ročník	této	soutěže.	Všechny	soutěžní	
návrhy	jsou	rozděleny	do	dvou	katego-
rií:	Dřevěné	stavby	–	malé	(do	500	m3	
obestavěného	prostoru)	a	Dřevěné	stav-
by	–	velké	(nad	500	m3	obestavěného	
prostoru).	Do	soutěže	je	možné	přihlá-
sit	nejen	stavby	domů,	ale	i	rozhledny,	
lávky	a	další	dřevěné	konstrukce.	Sou-
těžní	díla	hodnotí	jak	odborná	porota,	
která	 se	 skládá	 z	 významných	 archi-
tektů,	 stavařů	 i	 investorů,	 tak	 široká	
veřejnost	 v	 rámci	 on-line	 hlasování.	
Všichni	 účastníci	 získají	 zajímavé	
zkušenosti	už	jen	tím,	že	se	budou	sou-
těže	účastnit.	Šest	vítězů	 si	pak	mezi	
sebe	rozdělí	finanční	a	věcné	odměny	
v	hodnotě	200	000	Kč.	Téměř	pravi-
dlem	se	v	soutěži	Stavby	s	vůní	dřeva	
již	stalo,	že	soutěžící	získají	díky	své	
účasti	 vysněná	 a	 prestižní	 pracovní	
místa.	
Nadace dřevo pro život 
	 Nadace	 dřevo	 pro	 život	 už	 15	 let	
přináší	více	dřeva	do	života.	Ve	svých	
projektech	ukazuje	veřejnosti	přínosy	
dřeva,	naší	obnovitelné	suroviny.	Vy-
užíváním	dřeva	z	udržitelně	obhospo-
dařovaných	 lesů	 chráníme	 životní	
prostředí	pro	nás	i	budoucí	generace.	

Text: Martina Vokrouhlíková
Foto: archiv Nadace dřevo pro život 

Minipanelák Ondřeje Buše získal cenu odborné poroty
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VÝSTAVA SANTINI V SENÁTU

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 vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
OD LEDNA 2022

PŘIJĎTE NA DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
8. listopadu 2019 a 14. února 2020
vždy od 8 do 16 hod.

30 žáků na osmileté studium

Srdečně vás zveme k návštěvě školy. Rádi vám 
poskytneme podrobnější informace o studiu či 
přijímacím řízení. Na gymnázium přijmeme:

www.gymbos.cz — Palackého náměstí 1, Boskovice

60 žáků na čtyřleté studium

PŘIJĎTE NA DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

8. listopadu 2019 a 10. 12.cece 2021
vždy od 8 do 16 hod.

30 žáků na osmileté studium

Srdečně vás zveme k návštěvě školy. Rádi vám 
poskytneme podrobnější informace o studiu či 
přijímacím řízení. Na gymnázium přijmeme:

www.gymbos.cz — Palackého náměstí 1, Boskovice

60 žáků na čtyřleté studium

PŘIJĎTE NA DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
8. listopadu 2019 a 14. února 2020
vždy od 8 do 16 hod.

30 žáků na osmileté studium

Srdečně vás zveme k návštěvě školy. Rádi vám 
poskytneme podrobnější informace o studiu či 
přijímacím řízení. Na gymnázium přijmeme:

www.gymbos.cz — Palackého náměstí 1, Boskovice

60 žáků na čtyřleté studium

	 Jan	Blažej	Santini	Aichel	byl	čes-
ký	barokní	architekt,	který	 se	pros-	
lavil	 svým	 jedinečným	 stylem	 na-	
zývaným	 barokní	 gotika.	 Výstavu	
fotografií	Vladimíra	Kunce	na	téma	
Santini	umožnila	v	Senátu	senátorka	
Jaromíra	 Vítková	 ve	 spolupráci	 se	
spolkem	Putování	za	Santinim.
	 „Projekt	 je	věnován	nadcházející-
mu	výročí	300	let	od	úmrtí	geniální-
ho	architekta	Jana	Blažeje	Santiniho	
Aichla.	Santiniho	originální	propra-
cované	architektonické	návrhy	před-
stavují	 velké	 klášterní	 komplexy,	
chrámy,	kostely,	kaple,	velké	 i	malé	
palácové	 stavby,“	 sdělila	 senátorka	
Vítková
	 Vernisáž	 výstavy	 se	 uskutečnila		
v	 Chodbě	 místopředsedů	 Senátu		
19.	 10.	 2021	 a	 k	 vidění	 byla	 taktéž		
v	rámci	Dnů	otevřených	dveří	v	Se-
nátu	 28.	 října.	 Samotnou	 vernisáž	
zahájila	 senátorka	 Jaromíra	Vítková	

společně	s	předsedou	spolku	Putová-
ní	 za	 Santinim	 Stanislavem	 Růžič-
kou.	V	hudebním	doprovodu	jsme	si	
mohli	 poslechnout	 Bachovy	 sonáty	
od	sestry	Marie	Magdaleny	Fuxové.	
Vystavované	fotografie	jsou	zaměře-
ny	 na	 interiéry	 a	 zejména	 vnitřní	
klenby	Santiniho	staveb.
	 „Santiniho	 stavby	 upoutávají	 vněj-	
ším	vzhledem	a	interiéry	pro	akusti-
ku	 a	 světelná	 vyjádření.	 Santini	 za	
23	 let	 navrhl	 téměř	 sto	 sakrálních	
palácových	a	hospodářských	staveb.	
Mezi	ně	patří	 i	poutní	kostel	 Jména	
Panny	 Marie	 ve	 Křtinách,	 který	 je	
označován	jako	barokní	perla	Mora-
vy.	Bylo	mi	ctí	umožnit	tuto	výstavu	
v	Senátu	a	připomenout	si	tak	výraz-
nou	osobnost	naší	architektury,“	za-
končila	senátorka	Vítková.

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv M. VítkovéVernisáž výstavy Santini v Senátu

CHCETE INZEROVAT? VOLEJTE 606 931 795

Alfons Lakota – 100 let od jeho narození
	 Před	100	lety,	dne	30.	10.	1921	se	narodil	v	Těchově	–	Obůrce	Alfons	Lakota,	nositel	
vyznamenání	prezidenta	republiky	„Za	statečnost“	in	memoriam.
	 Za	okupace	byl	pro	odbojovou	činnost	vězněn	v	táboře	nucených	prací	nedaleko	Vídně,	
odtud	uprchl	do	Jugoslávie	k	tamním	partyzánům.	Padl	však	do	rukou	ustašovských	četní-
ků,	byl	předán	gestapu	a	po	krutém	mučení	poslán	do	koncentračního	tábora	v	Dachau.	
Příslušníkem	SNB	se	stal	4.	9.	1946,	naposled	pracoval	jako	hlídkový	
příslušník	OO-VB	Blansko.
	 Dne	29.	 10.	 1967	v	nočních	hodinách	 stíhal	 dva	 samopaly	
ozbrojené	vojenské	zběhy	z	posádky	ve	Veselici.	V	době,	kdy	
končila	taneční	zábava	ve	Žáru	se	s	řidičem	motocyklu	J.	M.	
z	Karolína	vydal	do	místa	posádky	vojáků.	V	době,	kdy	již	by-	
la	postřelena	 J.	Z.	 z	Doubravice	 (průstřel	 pánve)	 a	další	 osoba	

do	nohy,	byl	v	Kněží	hoře	u	Petrovic	smrtelně	zraněn.	Na	místě	tragedie	byl	zbudován	na	jeho	
památku	pomníček.
	 Alfons	Lakota	si	dokázal	ve	službě	při	zákrocích	sjednat	respekt,	zejména	při	výkonu	služby	se	 svým	 psem	 jménem	
Argo,	např.	v	hospodách	v	Blansku.	Rád	chodil	mezi	myslivce	ze	sdružení	Punkva	na	Obůrce	a	k	„Márince“	na	pivo		
a	podle	jeho	návrhu	od	roku	1962	se	se	tanečním	zábavám	myslivců	říkalo	„Pytlácká	noc“.
	 Čest	jeho	památce!	 Text: Mjr. Josef Vylášek v.v.     Foto: zdroj net
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Pochod podzimním lesem – 40. ročník 
	 Zveme	všechny	přátele	turistiky	a	večerního	lesa	s	dobrodružstvím	a	po-
hádkami.	Start	u	skautské	klubovny	na	Palavě	13.	11.	2021	průběžně	od	
16:30	do	17:30	hodin.	Nezapomeňte	baterku	a	dobré	oblečení!	Děti	pouze		
v	doprovodu	dospělých,	všichni	na	vlastní	zodpovědnost.	V	cíli	si	opečete	
párky	a	za	výkon	budete	odměněni	diplomem.	Startovné	50,–	Kč/osobu.
	 Konání	akce	umožnily	Lesy	České	republiky,	s.	p.	
 Pořádá: Klub českých turistů, odbor Blansko 

15. října 2021 uběhlo 19 let od otevření SENIOR centra Blansko, p. o. 

 Vítání
sv. Martina

Hlavní pořadatelé a partneři akce:

Za podpory: Mediální partneři:

 Vítání
sv. Martina

Blansko, 11. – 14. listopadu 2021

Podrobný program:

web: martin.blansko.cz
www.facebook.com/vitanisv.martina/

Čtvrtek 11. 11. 2021
 Slavnostní otevření a žehnání svatomartinských vín 

Pacora Trio 

Pátek 12. 11. 2021
POCHOD SVĚTÝLEK KE SV. MARTINOVI 

Nezmaři 

Sobota 13. 11. 2021
Komentovaná prohlídka města

NA VÍNO S MARTINEM
Pochod podzimním lesem

Neděle 14. 11. 2021
Slavnostní mše svatá

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD MĚSTEM
• Bystrík Banda • The People

• Štvanci • Koňaboj
• bubenická světelná show

• sokolníci • historický jarmark
• římské ležení • dobové hry pro děti

VYŠŠÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA BOSKOVICE,
příspěvková organizace

Hybešova 53, 680 01 Boskovice  l  tel.: 511 123 101

MATURITNÍ OBORY
Informační technologie
Praktická sestra
Ekonomika a informatika
Hotelnictví a turismus
Veterinární prevence

UČEBNÍ 
OBORY

Zahradník
Kuchař-číšník

www.vosassboskovice.cz
e-mail: skola@vassboskovice.cz

Spokojení klienti SENIOR centra Blansko, p. o.

	 Ve	slavnostně	připraveném	zázemí	čekalo	na	uživatele	občerstvení,	za-
městnanci	a	především	hosté.	Pozvání	přijala	paní	Mgr.	Lenka	Dražilová,	
MBA,	poslankyně	Parlamentu	České	republiky,	paní	Mgr.	Alena	Novotná,	
DiS.,	vedoucí	oddělení	koncepce	a	plánování	Odboru	sociálních	věcí	Kraj-
ského	úřadu	Jihomoravského	kraje,	pan	Ing.	František	Hasoň,	1.	místosta-
rosta	města	Blanska,	pan	Mgr.	Ivo	Polák,	2.	místostarosta	města	Blanska		
a	paní	Radka	Míšková	z	akciové	společnosti	Hartmann-Rico.	Přání	všeho	
dobrého	SENIOR	centru	Blansko	jsme	zpečetili	přípitkem.
	 Druhou	částí	oslavy	byl	křest	kalendáře	našich	uživatelů.	Celý	koncept	
navrhl	a	vytvořil	student	fotografie	Lukáš	Černý	a	samotné	fotografování	
zrealizoval	s	týmem	svých	spolupracovníků.	Kalendář	vznikl	za	podpory	
akciové	společnosti	Hartman-Rico,	Jihomoravského	kraje	a	farmaceutické	
společnosti	Semileas.	Kalendář	byl	předán	každému	uživateli	nebo	 jeho	
rodině.
	 Cimbálová	muzika	Majerán	se	postarala	o	příjemný	hudební	program	po	
celou	dobu	konání	akce.	

	 Uživatelům	 zářily	 úsměvy	 a	 v	 očích	 jim	 byla	 vidět	 radost,	 v	 určitých	
momentech	i	dojetí.
	 Provoz	domova	byl	zahájen	v	roce	2002,	v	roce	2012	se	rozšířil	o	přís-	
tavbu.	Nyní	SENIOR	centrum	Blansko,	 p.	 o.	 poskytuje	 domov	144	uži-	
vatelům.	 Text a foto: Lenka Krejčířová

Křest kalendáře
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PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Hledáme do svého týmu
l Kuchaře-minutkáře
l Číšníka-servírku 
 (výpomoc za bar)

l Pomocnou sílu 
 do kuchyně
l Řidiče
 na rozvoz jídla

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ

Tel.: 775 559 360, 516 453 977

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	SKLADNÍK / ŘIDIČ VZV
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
	SVÁŘEČ CO2

Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

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

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 26. 11. LIBOR ŠMOLDAS TRIO (jazz)
 27. 11. FLERET a  ZUZANA ŠULÁKOVÁ  (koncert)
  1. 12.  ŽENA ZA PULTEM 2 
  (divadlo, O. Kaiser a J. Lábus)
   7. 12. MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
11. 12. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA (pro děti)

Díky vysázeným stromkům v našich lesích 
– více než šedesát tisíc korun pro Světlušku 
	 Po	roční	pauze	připravila	společnost	
LESCUS	 Cetkovice	 další	 ročník	 akce	
zaměřené	na	výsadbu	nových	lesů,	které	
z	 důvodu	 sucha	 a	 poškození	 lýkožrou-
tem	 smrkovým	 uhynuly	 a	 musely	 být	
vykáceny.	 Za	 každý	 vysazený	 stromek	
v	rámci	akce	se	společnost	zavázala	při-
spět	Nadačnímu	fondu	Českého	rozhla-
su	s	projektem	Světluška	3	Kč.	Celkově	
se	podařilo	zasadit	více	než	20	tisíc	sa-
zenic.		
	 Sázení	se	uskutečnilo	ve	čtvrtek	7.		
a	 pátek	 8.	 října	 a	 probíhalo	 na	 třech	
místech	–	u	Ledče	nad	Sázavou,	u	Vel-
kých	Opatovic	a	v	Bruntále.	
	 Pro	obnovu	lesa	byly	použity	přede-
vším	 listnaté	 dřeviny	 s	 nejvyšším	 za-

zoru	 a	 pomoci	 personálu	 společnosti	
LESCUS	 Cetkovice,	 který	 účastníkům	
vysvětlil,	 jak	 se	 výsadba	 provádí	 a	 po	
celou	 dobu	 sázení	 byl	 nápomocen	 jak		
při	 organizaci,	 tak	při	 vlastním	kopání	
jamek.	Dobrému	výsledku	akce	pomoh-
lo	především	zapojení	několika	základ-
ních	a	středních	škol	a	účast	dalších	dob-
rovolníků.	Celkem	se	do	sázení	zapojilo	
okolo	450	účastníků.		

stoupením	dubu	a	buku	a	dále	jehličnaté	
dřeviny,	 u	 nichž	 dominovala	 borovice.	
Na	 vhodných	 stanovištích	 byl	 v	 menší	
míře	použit	 i	smrk.	Snahou	je	vytvářet	
druhově	pestré	lesy,	které	budou	schop-
né	více	odolávat	změnám	klimatu	a	no-
vým	chorobám	či	škůdcům.	
	 Účelem	 akce	 bylo	 především	 sezná-
mit	účastníky	s	aktuálním	děním	v	na-
šich	lesích,	podpořit	obnovu	lesů,	které	
jsou	 aktuálně	 důležité	 především	 pro	
plnění	 mimoprodukčních	 funkcí	 lesa	
(půdoochranná,	 vodohospodářská,	 re-
kreační	atd.)	a	pomoci	ještě	o	něco	víc	
tím,	že	podpoříme	Světlušku,	která	po-
máhá	nevidomým	lidem.
	 Sázení	probíhalo	za	odborného	do-	

	 I	přes	deštivé	a	chladné	počasí,	které	
bylo	první	den,	se	díky	velkému	pracov-
nímu	úsilí	všech	účastníků	podařilo	cel-
kem	vysadit	20	150	nových	stromečků.	
	 Všem,	kteří	 se	do	akce	zapojili,	po-
mohli	 při	 její	 realizaci,	 podpořili	 naši	
snahu,	a	především	vysazovali	stromky	
pro	Světlušku,	patří	velký	dík.	

Text: Ing. Petr Martinec
Foto: archiv LESCUS

GALERIE DOMINO
Vás	srdečně	zve	na	prodejní	výstavu	obrazů

MALOVÁNÍ PRO RADOST
pod vedením Jiřího Hlouška

Úvodní	slovo:	Ing.	arch.	Jiří	Hloušek
Kulturní	program:	Ing.	Jozef	Gabarik	–	akordeon

Vernisáž se koná v pátek 12. listopadu  2021 v 17.30 hod.
Výstava bude otevřena do neděle 28. listopadu 2021

v době Po–Pá 9.00–15.00 hod., So 9.00–11.00 hod. , Ne 14.00–17.00 hod.
Galerie	Domino,	Havírna	55	(u	čerpací	stanice	Shell),	679	61	Letovice
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Turistické informační centrum v Letovicích
	 Turistické	 informační	centrum	zača-	
lo	 své	 služby	 v	 Letovicích	 poskytovat	
v	roce	2006.	Během	15let	se	malé,	stříd-
mě	 zařízené	 infocentrum	 proměnilo	
v	moderní	provozovnu,	která	si	dala	za	
cíl	vytvořit	příjemné	a	laskavé	prostředí	
pro	 všechny	 příchozí.	 Informační	 kan-
celář	 je	 členem	 Asociace	 turistických	
informačních	 center	 České	 republiky	
s	 certifikací	 informačního	 centra	 kate-
gorie	B.
	 Naší	 hlavní	 zásadou	 je	 pozitivní		
a	milý	přístup	ke	všem	návštěvníkům	
a	jejich	požadavkům.	Turistům	jsme	
připraveni	 zdarma	 nabídnout	 velké	
množství	brožur,	map,	letáků	a	hlavně	
informací.	 Rádi	 pomůžeme	 napláno-
vat	i	výlety	na	míru	po	turisticky	zají-

mavých	 místech	 v	 nedalekém	 okolí		
dle	 konkrétních	 požadavků	 každého	
jednotlivce.	 Vítané	 zpestření	 pobytu	
pro	rodiny	s	dětmi	v	Letovicích	nabízí	
i	zábavně-naučná	stezka	s	odměnou	na	
konci	s	názvem	Putování	s	letovickou	
bludičkou.
	 V	rámci	našeho	města	ochotně	dopo-
ručíme	výbornou	restauraci	či	cukrárnu	
a	pomůžeme	i	s	výběrem	vhodného	uby-
tování.	 Široká	 nabídka	 suvenýrů,	 po-
hlednic	 či	 publikací	 jistě	 uspokojí	 jak	
dětské	 návštěvníky,	 tak	 i	 jejich	 rodiče		
a	prarodiče.		Ale	nezapomínáme	ani	na	
obyvatele	Letovic.	Mezi	naše	milé	denní	
povinnosti	patří	barevné	kopírování	do	
velikosti	A3,	tisk,	laminace,	kroužková	
vazba	 či	 skenování	 dokumentů.	 Běžně	

vyhledáváme	 vlaková	 či	 autobusová	
spojení,	 telefonické	 kontakty	 či	 po-
můžeme	 s	 nákupem	 jízdenek	 přes	
internet.	Co	se	kultury	 týče	–	 jsme	
prodejcem	vstupenek	na	akce	pořá-
dané	MKS	Letovice	a	Ticket	Portal,	
platby	přijímáme	v	hotovosti	i	kartou.
	 Předešlý	rok	nebyl	turismu	příliš	na-
kloněn.	 Ale	 ani	 během	 kovidové	 vlny	
naše	 informační	 centrum	 nezahálelo.	
Podíleli	jsme	se	na	přípravě	a	realizaci	
nejrůznějších	akcí	pro	děti,	shromažo-
vali	jsme	a	aktualizovali	informace,	da-
tabáze	a	pomáhali	s	tím,	co	bylo	potře-
ba.	 Letošní	 léto	 bylo	 o	 poznání	 jiné.	

Přivítali	jsme	spoustu	tu-
ristů,	kteří	 jsou	si	vědomi	

toho,	 v	 jak	 krásné	 zemi	 žijeme		
a	že	je	stále	tolik	míst,	jejichž	krásy	stojí	
za	to	objevovat	a	poznávat…
	 Veškeré	 potřebné	 informace	 o	 na-
šem	 turistickém	 informačním	 centru	
najdete	na	www	stránkách:	www.mks-
-letovice.cz/tic

TJ SOKOL CHRUDICHROMY POŘÁDÁ 
PRO DĚTI I RODIČE PRAVIDELNÉ NEDĚLNÍ 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE.
Přijte	si	zahrát	florbal,	nebo	jiné	hry.	

Začínáme již 7. 11. 2021 od 17–18 hodin v Kulturním domě.

PILATES s Eliškou Servusovou,  bude bývat každou neděli 
v KD a to od 7. 11. 2021 začátek v 19 hodin. 

Mohou	se	zúčastnit	i	ti,	kdo	se	předem	nepřihlásili.
Sebou	sportovní	oblečení,	obuv,	případně	cvičební	podložku.	

Cena	za	lekci	je	80,–	Kč.
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Na Těchově opět řádí lišky
	 Obec	bez	slepic	bude	opět	Těchov?	Historie	se	opět	opakuje.	Během	několika	posled-
ních	letošních	říjnových	dnů	zaznamenaly	3	domácnosti	na	Těchově	návštěvu	svého	oby-
dlí	zřejmě	hladové	lišky.	V	prvním	případě	se	dostali	do	chlívku,	kde	byly	v	klecích	vy-
krmení	 brojleři.	 Do	 chléva	 se	 dostaly	 přes	 nedostatečně	 zabezpečené	 dveře,	 kde	
z	drátěných	klecí	vytahaly	celkem	4	kusy	o	průměrné	váze	3,6	kg,	které	přes	dvorek		
a	zahradu	odtáhly	k	lesu	směrem	k	Obůrce.	Následujícího	dne	se	ztratilo	rovněž	vykrme-
né	kuře	sousedovi,	vytažením	z	klece.	Ukousnutá	hlava	kuřete	byla	nalezena	na	dvorku.	
Lépe	dopadl	další	soused,	který	rovněž	zaznamenal	liščí	návštěvu,	kdy	dvě	lišky	panáč-
kovaly	na	dvoře	a	musely	se	spokojit	pouze	se	zpěvem	okrasných	ptáků,	kam	se	nemohly	
dostat.	K	návštěvě	lišek	došlo	vždy	v	brzkých	ranních	hodinách.	To,	že	lišky	nehodlají	
s	návštěvami	přestat,	dokazují	liščí	stopy	na	čerstvě	zorané	zahradě	jednoho	z	poškoze-
ných	ve	dnech	19.	a	20.	října	2021.	 Text: Josef Vylášek

Článek z Rovnosti z 13. 6. 1914

MILOSLAV DOSTÁL  /  605 264 573  /  dostal@plachetka.cz 
MIROSLAV VYBÍHAL  /  605 264 589  /  vybihal@plachetka.cz

PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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Škola podporuje rozvoj cestovního ruchu v regionu
	 Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gastronomie,	s.r.o.	
Blansko	 se	podílí	 na	organizaci	některých	význam-
ných	 akcí,	 které	mají	 již	 tradičně	místo	v	kalendáři	
kulturně-společenských	 událostí	 města	 Blanska.	 Je-
jich	pilířem	jsou	autorské	projekty	školy.	Studijní	obo-
ry	školy	–	cestovní	ruch	a	gastronomie	–	dávají	skvělé	
předpoklady	pro	účast	žáků	a	studentů	na	veřejných	
akcích	města.
	 Jedna	 z	 dominantních	 aktivit	 provází	 školu	 od	
samého	 začátku	 –	 zpřístupnění věže kostela sv. 
Martina	veřejnosti,	a	to	již	od	sezony	2013.	Od	té	
doby	se	mohou	zájemci	o	prohlídku	barokní	památ-
ky	setkávat	 se	 studenty,	kteří	zde	v	 roli	průvodců	
vykonávají	odbornou	praxi.	Hodnota	takovéto	pra-
xe	je	velmi	oceňována	pro	svůj	pozitivní	dopad	na	
odbornou	způsobilost	budoucích	pracovníků	v	ces-
tovním	ruchu.	Výstup	na	věž,	který	nabízí	prohlíd-
ku	starobylého	zvonu	Poledník	a	neobvyklý	výhled	
na	město,	se	stal	vyhledávanou	atraktivitou	cestov-
ního	ruchu	města.	
	 Škola	 je	 také	 spolupořadatelem	 květnové	 akce	
Noc	 věží	 a	 rozhleden,	 která	 má	 celostátní	 rámec.		
K	uvítání	východu	slunce	vždy	ve	výročí	prvního	
svobodného	rána	po	skončení	2.	světové	války	na-

bízejí	návštěvníkům	žáci	a	studenti	v	 tak	brzkých	
ranních	hodinách	teplé	nápoje.	
	 Naše	 škola	 pravidelně	 spolupracuje	 na	 dalších	
akcích	 celostátního	 charakteru,	 které	 zahrnuje		
Měsíc	věží	a	rozhleden.	Na	podporu	a	prodloužení	
sezony	cestovního	ruchu	 je	vyhlašován	na	období	
28.	9. – 28.	10.,	vč.	výstupu	na	věž	se	státní	vlajkou	
na	počest	dne	výročí	vzniku	republiky.	Rozhodně	
nelze	opomenout	Dny	evropského	dědictví,	 vždy	
místo	naší	kultury	na	mezinárodním	poli	je	pevné.	
Ve	 spolupráci	 s	 Centrem	 sv.	 Martina	 v	 Blansku		
škola	v	tomto	duchu	rozšířila	komentované	prohlíd-
ky	 o	 další	 trasy,	 a	 to	 také	 v	 interiéru	 kostela	 sv.	
Martina	a	jeho	nejbližším	okolí.
	 Nejvíce	času	a	příprav	věnují	naši	žáci	a	studenti	
velké	akci	města	–	Vítání	sv.	Martina,	akci,	která	se	
stala	 největší	 celoměstskou	 oslavou,	 založenou	 na	
znovu	oživené	svatomartinské	tradici.	Škola	kromě	
organizátorské	výpomoci	připravuje	celodenní	pro-
gramy	pro	děti	i	dospělé,	bar	a	kavárnu	s	horkými	
nápoji,	 denní	 i	 večerní	 prohlídky	 věže	 a	 expozici		
o	 historii	 této	 legendy	 a	 svatomartinských	 tradi-
cích.	Je	to	pro	školu	vždy	velká	příležitost	k	prezen-
taci	 všech	 odborných	 dovedností	 žáků	 a	 studentů	

nejen	v	průvodcovství	a	animátorství,	ale	také	spe-
ciálním	gastronomickým	programem.
	 Zásadním	autorským	projektem,	který	škola	pořádá	
pro	veřejnost	jako	hlavní	pořadatel,	je	pak	březnový	
soutěžní	 festival	 Blanenský čtyřlístek.	 Tematicky	
rozšířil	patnáctiletou	historii	známé	barmanské	soutě-
že	Amundsen	cup	a	stal	se	nejprestižnější	a	organizačně	
nejnáročnější	akcí	školy.	Festival	zahrnuje	4	druhy	sou-
těží,	určených	pro	různé	skupiny	(ZŠ,	SŠ,	žáky	pořáda-
jící	školy	a	veřejnost),	a	sice	fotografickou,	barmanskou,	
ve	znalostech	Moravského	krasu	a	také	soutěž	fiktivních	
odborných	projektů.	Festival	se	setkal	s	velkým	ohlasem	
ze	 strany	 zúčastněných	 škol,	 veřejnosti	 i	 regionálních	
médií	a	zařadil	se	mezi	pravidelné	městské	akce.
	 Filozofií	 školy	 je	vzdělávat	atraktivními	 formami		
a	umožnit	studentům	vyzkoušet	si	samostatně	nespo-
čet	praktických	dovedností	přímo	v	terénu.	To	jí	umož-
ňuje	právě	spolupráce	na	řadě	veřejných	akcí.	Pro	pořa-
datele	 se	 zase	 účast	 školy	 stala	 vítanou	 pomocí	 při	
pořádání	a	organizaci	těchto	programů.	Střední	škola	
cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie,	 s.r.o.	 je	 tak	 stálým		
a	viditelným	partnerem	při	 rozvoji	cestovního	 ruchu	
v	našem	regionu.	 Text: Mgr. Naděžda Strážnická

Foto: archiv školy

Servis svatomartinského vína při slavnostním zahá-
jení slavností

Studenti školy provázejí návštěvníky v kostele sv. 
Martina

Součástí festivalu Blanenský čtyřlístek je barman-
ská soutěž (K
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POT ĚŠT E S V É BLÍZK É 
DÁRK Y PRO ZDR AV Í
	Dárkové sady kosmetiky.
	Vánoční balení vitamínů 
 a potravinových doplňků.
	Dárkové kazety čajů a vitamínů pro děti.

,,Přejeme krásné 
a spokojené Vánoce“

Mix sedmi půlhodinek se zajímavými lidmi 
připravilo	 Městské	 kulturní	 středisko	
v	Adamově	v	rámci	připomenutí	Dne	
seniorů.	Akce	však	byla	určena	nejen	
pro	seniory,	ale	pro	všechny,	koho	na-
bídka	 zaujala.	 Jak	 říjnová	 pozvánka	
hlásala,	od	14	hodin	se	v	sále	střídaly	
různé	aktivity,	v	některých	případech	
pasivní,	 jindy	 jsme	 příchozí	 zapojili	
aktivně.	První	host,	lektorka	Michaela	
Nešporová	ve	své	půlhodině	trénovala	
se	 zájemci	 pamě.	 Druhá	 půlhodinka	
patřila	 manželům	 Míšenským	 (půvo-
dem	z	Adamova),	kteří	nejen	povídali	
o	svém	celoživotním	koníčku	–	výuce	

nika	Kašná	svoji	půlhodinku	věnovala	
přednášce	 o	 sestavování	 rodokmenů.	
Vystřídal	ji	s	kytarou	manžel	Miroslav	
Kašný,	který	si	spolu	se	všemi	přítom-
nými	 zazpíval	 několik	 lidových	 pís-	
niček.	A	přiblížil	 se	 závěr.	Ten	patřil	
opět	Michaele	Nešporové,	která	si	ten-
tokrát	se	všemi	přítomnými	zatančila	
na	židlích.	I	toto	je	jeden	z	mnoha	způ-
sobů	 trénování	 paměti,	 protože	 něk-	
dy	 je	 zapamatování	 si	 sledu	 pohybů	
opravdu	 náročné.	 S	 informací	 o	 po-
skytování	 finančních	 příspěvků	 na	

společenských	 tanců,	 ale	 předvedli	
také	několik	ukázek	 toho,	 co	 se	dnes	
tančí	na	plesech,	v	tanečních	a	jiných	
společenských	akcích.	Třetí	host,	ada-
movská	 obvodní	 lékařka	 Zuzana	 Ku-
chařová,	si	pro	svoji	přednášku	zvolila	
téma	 „poruchy	 spánku	 a	 nespavost“.	
Další	 půlhodinka	 byla	 v	 čase,	 kdy	 si	
většinou	doma	dáváme	kávu	a	svačin-
ku.	Ani	ta	v	MKS	nechyběla.	Připravi-
la	ji	z	dýní	paní	Míla	Marková.	Ochut-
nali	jsme	buchtu,	„čínu“	a	marmeládu.	
A	 že	 svačinka	 byla	 opravdu	 skvělá,	
potvrzuje	zájem	o	recepty.	Mgr.	Vero-

různé	aktivity	mezi	přítomné	zavítala	
Ludmila	Petlachová	z	VZP,	pracoviště	
Blansko.	V	sále	celé	odpoledne	vládla	
dobrá	nálada.	A	to	je	dobře,	protože	to	
byl	 cíl	 celé	 akce	 –	 setkat	 se,	 poznat		
a	 dozvědět	 se	 něco	 nového	 a	 udělat	
něco	pro	své	zdraví	a	duševní	pohodu.	
U	 všech	 hostů	 jsem	 se	 při	 přípravě	
akce	 setkala	 s	 ochotou	 a	 vstřícností,	
proto	 jim	 ještě	 jednou	děkuji	a	podě-
kování	posílám	všem,	kdo	na	akci	za-
vítali.	 Text: Jitka Králíčková

Foto: archiv MKS Adamov 

Ochutnávka dobrot z dýní
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Kulturní dům v Doubravici nad Svitavou září novotou
	 Historie	doubravického	kulturní-
ho	 domu	 sahá	 až	 do	 první	 polovi-	
ny	minulého	století.	Na	úřadu	měs-
tyse	 je	 v	 archívu	 uložen	 původní	
plán	 stavby	 kulturního	 střediska,	

v	 prvním	 patře	 v	 jídelně	 osazeno	
okno	s	pohledem	do	hlavního	sálu,	
nové	 sociální	 zařízení	 –	 to	 je	 jen	
malý	výčet	všech	novinek	–	a	násle-
dovala	kolaudace.	Úspěšná.	Pláno-
vané	kulturní	 akce	však	zhatil	náš	
nekamarád	koronavirus.	Vhodným	
termínem	 k	 tomu,	 aby	 si	 zájemci	
mohli	 prohlédnout	 novotou	 zářící	
prostory	kulturního	domu,	byly	vy-
brány	 dva	 dny	 voleb	 do	 Poslanec-	
ké	sněmovny	Parlamentu	České	re-
publiky	ve	dnech	8.	a	9.	října	2021.	
Na	vystavených	panelech	si	zájemci	

který	 byl	 následující:	 Vchod	 z	 ná-
městí	Svobody	 do	 kinosálu,	 vlevo,	
v	místě	dnešní	prodejny	COOP	sál,	
a	 tam,	 kde	 je	 dnes	 sál	 kulturního	
domu,	tak	bylo	plánováno	divadelní	
otáčivé	 jeviště.	 Plátno	 kina	 mělo	
být	stahovací.	Plán	je	plán,	skuteč-
nost	však	byla	jiná.	Stavba	byla	vět-
šinou	prováděna	brigádnicky	v	tzv.	
akci	 Z.	 Únava	 brigádníků	 a	 nedo-
statek	finančních	prostředků	vyko-
naly	 své.	 Bývalá	 Štěpánkova	 hos-	
poda,	 kde	 byl	 sál,	 byla	 pronaja-	
ta	 Jednotě,	 která	 zde	 vybudovala	
dnes	 krásnou	 prodejnu	 potravin.	
Kino	bylo	dokončeno	a	promítat	se	
začalo	 v	 roce	 1959.	 Dostavba	 kul-
turního	 domu	 byla	 pozastavena,		
ale	 jen	pozastavena.	Kulturní	 dům	

Výstavní panely se zajímavými fotografiemi z oprav KD

byl	 dokončen	 a	 slavnostně	 otevřen		
13.	ledna	1968.
	 Kulturní	 dům	 v	 Doubravici	 nad	
Svitavou	 je	 místo,	 kde	 se	 desítky		
a	 desítky	 let	 (s	 malými	 přestávka-

mi)	 konají	 téměř	 všechny	 kulturní	
akce	městečka	(plesy,	taneční	zába-
vy,	 karnevaly,	 besedy,	 výroční	
schůze,	 jarmarky	apod.).	A	 také	 je	
to	místo,	které	už	mnoho	let	volalo	
po	velké,	ale	opravdu	velké	opravě.	
Dalo	by	se	říci,	že	po	opravě	gene-
rální.	A	stalo	se.	V	roce	2019	získa-
la	Doubravice	na	vysněnou	opravu	
dotaci	–	a	začaly	se	dít	věci.	Něco	
bylo	složité,	něco	ještě	složitější	–	to	
se	 stává.	 Důležité	 je,	 že	 daný	 ter-	
mín	oprav	byl	firmou,	která	uspěla	
ve	 vypsaném	 výběrovém	 řízení	
(Stavby	H+H	2000	s.	r.	o.)	dodržen.	
V	 době	 od	 června	 do	 listopadu	
2020	byl	snížen	strop,	v	celém	kul-
turním	domě	nové	vedení	elektric-
ké	 energie,	 nové	 obložení	 stěn,	

mohli	 na	 fotografiích	 prohlédnout	
postup	 prací	 generální	 opravy.		
Přišla	 téměř	 stovka	 doubravických	
občanů	a	nenašel	se	žádný,	kdo	by	
řekl:	„No,	nic	moc“.	Všichni	odchá-
zeli	spokojeni	s	tím,	že	už	se	těší	na	
první	kulturní	akci.	
	 Tak	 si	 přejme,	 aby	 se	 v	 našem	
krásném	 kulturním	 domě	 mohly	
brzy	 konat	 kulturní	 a	 společenské	
akce	stejně,	jako	tomu	bylo	v	minu-
lých	letech.

Text a foto: Eva Sáňková kronikářka 
Doubravice nad Svitavou
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	 V	zářijovém	čísle	Listů	 regionů	 jsme	vzpomenuli	dvousté	výročí	narození	
lékaře,	otce	moravské	archeologie,	významné	vědecké	osobnosti	v	několika	dal-
ších	vědních	oborech	a	zasloužilého	českého	národního	buditele	Jindřicha	Wan-
kla,	který	prožil	podstatnou	část	svého	života	v	Blansku	a	odcházel	odtud	do	
penze	jako	vážený	a	všemi	milovaný	doktor,	nositel	titulu	čestný	občan.
	 Jak	 již	bylo	 řečeno,	pracoval	obklopen	pěti	ženami,	které	 se	významně	
zasloužily	o	jeho	úspěchy	a	jejichž	zásluhy	o	české	národní	obrození	rovněž	
nelze	přehlédnout.	Elišku,	rozenou	Šímovou,	poznal	na	jisté	rodinné	oslavě	
na	Klepačově	a	láska	na	první	pohled	mu	přinesla	šastné	manželství.	Čtyři	
Wanklovy	dcery	 získaly	díky	 rodičům	dobré	vzdělání	 a	 staly	 se	 českými	
národními	buditelkami.	Jejich	manželé	a	někteří	potomci	dosáhli	význam-
ného	postavení,	takže	se	zde	hovoří	o	tzv.	zlaté	rodině.
ELIŠKA WANKLOVÁ (*1832)
	 Byla	svému	muži	ideální	partnerkou.	Přijala	jeho	životní	plány	a	smířila	
se	se	skromnými	majetkovými	poměry,	které	 jí	mohl	nabídnout.	Sňatkem	
získala	sice	dobré	postavení,	ale	nijak	velký	přepych.	
	 Je	výbornou	hospodyní	a	matkou,	věnuje	se	hostům,	kteří	za	jejím	mužem	
přijíždějí,	zajišuje	pro	ně	občerstvení	a	společně	s	dcerami	pro	ně	pořádá	
pikniky	v	přírodě.	Současně	pomáhá	manželovi	v	jeho	lékařské	praxi,	vede	
mu	lékárnu,	je	ve	stálém	styku	s	pacienty,	což	zejména	v	době	epidemií	při-
náší	zdravotní	rizika.	
	 Pod	 vlivem	 manžela	 se	 stala	 uvědomělou	 příslušnicí	 českého	 národa		
a	národní	buditelkou	a	se	skupinou	emancipovaných	žen	i	spoluzakladatel-
kou	brněnského	spolku	Vesna.	V	Blansku	se	účastní	schůzek,	na	kterých	se	
připravuje	 založení	 blanenského	 čtenářsko-zpěváckého	 spolku	 Rastislav.	
Sama	je	talentovanou	zpěvačkou	a	recitátorkou,	někteří	přátelé	jí	prý	kdysi	
dokonce	radili	stát	se	operní	pěvkyní.
	 S	nadšením	přijímá	manželovy	archeologické	nálezy	a	naučila	se	je	třídit	

a	 konzervovat.	 Pořádá	 přednášky,	 propaguje	 při	 nich	 manželovu	 činnost		
a	 zasvěcena	 do	 problematiky	 je	 schopna	 vyřizovat	 také	 část	 Wanklovy		
korespondence.
	 Po	manželově	smrti	tráví	poslední	léta	v	Praze,	kde	zemřela	jako	zapo-	
menutá	 vlastenka	 a	 je	 zde	 pohřbena.	 Dcery	 prý	 ji	 chtěly	 pohřbít	 v	 Olo-	
mouci	do	společného	hrobu	s	manželem,	ale	neměly	dost	peněz	na	převoz	
jejího	těla.

Pokračování na str. 11

Lucie Bakešová Karla Dufková - Absolonová

Zlatá rodina Jindřicha Wankla
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Firma byla založena 10. ledna 1991 
a od té doby se věnuje výrobě dámských 

dederonových a bavlněných  zástěr, 
pánských trenýrek a polštářků ve tvaru 

zvířátek. Všechny výrobky jsou vyráběny 
v konfekčních a nadměrných velikostech. 

Vzory se průběžně a pravidelně mění.

NAŠE VÝROBKY NAKOUPÍTE V SÍDLE FIRMY YVONNE KREJČOVSKÁ FIRMA, CHRUDICHROMY č. 71
Telefon: 604 810 748 nebo 516 454 087, Iva Unčovská nebo Daniela Mazalová, e-mail: iva.uncovska@seznam.cz

Pokračování ze str. 10

	 Dcery	 Jindřicha	 a	 Elišky	 se	 narodily	 a	 vyrostly	 v	 Blansku.	 Na	 Starém	
Blansku	 vychodily	 obecnou	 školu	 a	 rodiče	 je	 jednu	 po	 druhé	 posílají	 do		
Prahy	studovat	Vyšší	školu	dívčí.	Žijí	zde	u	strýce	Viléma	a	 tety	Betty	ve	
Valdštejnské	ulici	na	Malé	Straně.	Učí	se	také	hře	na	klavír	v	hudební	škole	
založené	Bedřichem	Smetanou.	Na	rozdíl	od	svých	rodičů	se	naučily	doko-
nale	 česky	 a	 staly	 se	 kulturními	 pracovnicemi	 a	 národními	 buditelkami.	
Všechny	čtyři	milují	Blansko	a	Moravský	kras	a	rády	se	sem	vracejí.
LUCIE (*1853)
	 Za	svobodna	pomáhala	často	otci	při	jeho	výzkumech	a	doprovázela	ho	na	
zahraničních	cestách.	Provdala	se	za	blanenského	učitele	Františka	Xavera	
Bakeše	a	zprvu	žijí	na	Starém	Blansku	v	budově	školy.	Mají	dvě	děti	Jarosla-
va	a	Věru.	Později	koupili	statek	v	Ořechově	u	Brna.	
	 Lucie	se	věnuje	národopisu	a	sbírá	doklady	lidové	tvorby	a	zvyků.	Objevi-
la	staré	obřadní	lidové	tance,	kterými	naši	předkové	vítali	jaro,	tzv.	Králov-
ničky.	Jezdí	po	vesnicích,	získává	u	starých	pamětníků	informace	a	doklady	
a	zasloužila	se	o	sestavení	asi	devíti	těchto	tanců.	
	 Syn	manželů	Bakešových	 Jaroslav	 se	 stal	 významným	chirurgem	a	 za-	
kladatelem	 brněnského	 Domu	 útěchy	 pro	 onkologicky	 nemocné	 pacienty,	
dnešní	 Nemocnice	 na	 Žlutém	 kopci.	 Byl	 vášnivým	 lovcem	 a	 shromáždil		
obrovskou	 sbírku	 zbraní	 a	 loveckých	 trofejí	 z	 Řecka,	 Malé	 Asie,	 Kanady		
a	Kavkazu.	Tato	vášeň	se	mu	stala	osudnou.	Při	štvanici	na	jelena	v	Polsku	
onemocněl	zápalem	plic	a	ve	věku	59	let	zemřel.
KARLA (*1855)
	 Provdala	se	za	lékaře	Vilibalda	Absolona	a	odstěhovala	do	Boskovic.	Mají	

Zlatá rodina Jindřicha Wankla
dvě	děti	Karla	a	Olgu.	Vilibald	však	po	desetiletém	manželství	umírá	a	Kar-
la	se	stěhuje	do	Olomouce	k	rodičům.	Znovu	se	provdala	za	Eduarda	Bufku	
a	odchází	do	Prahy,	kde	její	manžel	získal	místo	úředníka	a	posléze	se	stal	
náměstkem	ředitele	Zemské	banky.	
	 Karlin	syn	z	prvního	manželství	Karel	Absolon	se	stal	profesorem	Karlo-
vy	univerzity	a	kustodem	Zemského	muzea	v	Brně.	Proslavil	se	jako	krasový	
badatel	 a	zpřístupnitel	Punkevních	 jeskyní	v	Moravském	krasu	podzemní	
plavbou.	Stal	se	slavným	také	tím,	že	pracovníci	jím	řízeného	archeologické-
ho	výzkumu	nalezli	slavnou	Věstonickou	Venuši.
	 Karla	dlouhá	léta	sbírá	lidové	pohádky	a	pověsti.	Stala	se	spisovatelkou,	
v	časopisech	publikuje	cestopisné	fejetony,	je	autorkou	několika	divadelních	
her	 a	 proslavila	 se	 dvěma	 knihami	 pohádek	 Z	 Ječmínkovy	 říše	 a	 Pověsti		
a	pohádky	z	Moravského	krasu.
VLASTA (*1857)
	 Provdala	se	za	Jana	Havelku,	absolventa	vídeňské	univerzity	a	profesora	na	
olomouckém	gymnáziu.	Žijí	v	Olomouci,	mají	dceru	Miladu	a	právě	k	nim	se	
stěhuje	Jindřich	Wankel	se	svou	chotí,	když	odešel	do	penze	a	opustil	Blansko.	
Wanklův	ze	Havelka	se	spolu	se	svých	tchánem,	s	katolickým	knězem	P.	Igná-
cem	Wurmem	a	s	dalšími	vzdělanci	podílí	na	založení	Vlasteneckého	musejní-
ho	spolku,	předchůdce	dnešního	Vlastivědného	muzea	v	Olomouci	a	stává	se	
redaktorem	Časopisu	Vlasteneckého	musejního	spolku	olomouckého.	Věnuje	se	
mimo	jiné	studiu	památných	monolitických	kamenných	křížů	a	vyslovuje	hypo-
tézu	o	cyrilometodějském	původu	některých	těchto	objektů.
	 Po	desetiletém	manželství	profesor	Havelka	náhle	umírá	a	Vlasta	přijímá	
místo	kustodky	v	pražském	Náprstkově	muzeu	a	stěhuje	se	s	dcerou	do	Pra-
hy.	Milada	má	výtvarné	nadání	a	studuje	malířství	u	Mikoláše	Alše,	který	si	
ji	 velmi	oblíbil	 a	namaloval	 ji	 v	národním	kroji	 na	 svém	obrázku	k	písni	
Když	tě	vidím,	má	panenko.
MADLENA (*1865)
	 Nejmladší	dcera	Wanklových	zůstala	svobodná	a	žila	u	rodičů	v	Blansku.	
S	nimi	se	také	stěhuje	v	roce	1883	do	Olomouce	a	žije	s	rodiči	až	do	otcovy	
smrti.	S	matkou	pak	odchází	do	Prahy	k	sestře	Vlastě.
	 Sbírá	lidové	krajky,	výšivky	a	ornamenty,	kreslí	je	a	studuje.	Je	autorkou	
tří	sešitů	moravských	ornamentů,	výšivek	a	kraslic.	Ve	své	době	je	považo-
vána	za	největší	 znalkyni	našich	 a	 částečně	 i	 slovenských	 lidových	krojů.	
Žije	 v	 Praze	 a	 angažuje	 se	 v	 Ústředním	 spolku	 českých	 žen.	 Po	 matčině		
smrti	 se	 kvůli	 nedostatku	 peněz	 stěhuje	 do	 Brna	 a	 pracuje	 v	 Zemském		
muzeu.	Pořádá	zde	Kretzovu	sbírku	a	zabývá	se	studiem	keramiky.	
	 Jak	již	bylo	řečeno	v	zářijových	Listech	regionů,	Jindřich	Wankel,	u	nás	
v	regionu	všem	dobře	známý	jako	„otec	moravské	archeologie“	se	narodil	
právě	před	dvěstě	 lety.	Má-li	 se	někdo	stát	 světově	proslulým,	nemusí	žít,	
pracovat	a	tvořit	v	některé	ze	světových	metropolí.	Světová	proslulost	je	do-
sažitelná	i	v	místních	či	regionálních	podmínkách.

Text: Eva Nečasová
Foto: archiv Nemocnice Blansko

Madlena WanklováVlasta Havelková
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CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.
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grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

VZPOMÍNKA
S	bolestí	v	srdci	vzpomínáme…

Dne	4.	listopadu	2021	to	bude	10	roků,	co	nás	navždy	
opustil	náš	milovaný	manžel,	tatínek,	

dědeček	a	pradědeček	

pan	LUDVÍK NOVOHRADSKÝ z	Obůrky.

S	láskou	vzpomíná	manželka,	syn	a	dcera	s	rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne	26.	listopadu	2021	vzpomene	12.	výročí	úmrtí	

manžela,	tatínka	

pana	JAROSLAVA TRÁVNÍČKA	z	Blanska.	

Kdo	jste	ho	znali	a	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.	
Za	tichou	vzpomínku	děkuje	manželka	Zuzana,	dcera	

Zuzana	a	Jaroslava,	syn	Vlastimil.

PRODÁM
 Prodám hliníkovou satelitní parabolu  
s průměrem 80cm a konventor LNB pro 2 
družice, dva výstupy. Staří 4 roky, výborný 
stav. Nutné odvézt z Blanska. Cena 1.000 Kč, 
tel.: 739 618 816.  
 Prodám skoro nový školní batoh – pro 2. 
stupeň, používaný „chvilku“ vloni. Foto zašlu 
na vyžádání, PC 1.300 Kč, nyní 700 Kč. Ba-
revně už „nevyhovuje“. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám levně sběrateli starý kladívkový 
psací stroj. Plně funkční, tel.: 721 123 334.  
 Prodám dýni cca 6 kg za 50 Kč nebo  
i zdarma. Tel.: 731 646 743.
 Prodám 2 ks rozkládací válendy. Používa-
né 1 rok. Velmi dobrý stav. K vidění v Blansku. 
Cena za 1 kus 1.500 Kč, tel.: 607 589 641.
 Prodám mladé kohoutky, cena 130 Kč/kus. 
Tel.: 731 646 743.
 Prodám dva opletené demižony 15 l. Cena 
dohodou, tel.: 721 418 479.
 Prodám novou nepoužitou, rychlovarnou 
konvici 1,7 l. Design – nerezová ocel, měděné 
prvky. Cena 1.290 Kč, nevhodný dar, v záru-
ce. Tel.: 725 015 072.
 Levně prodám učebnice matematiky pro 
SŠ OA, SPŠ, SZŠ, včetně sbírek, některé i da-
ruji. Tel.: 721 319 572.
 Sbírky z MAT-k maturitě a pro přípravu na 
vysoké školy, vhodné i pro učitele. 
Tel.: 721 319 572.

Dne	15.	11.	2021	to	bude	100	let,	co	měla	v	Bedřichově	svatbu	moje	
babička	FRANTIŠKA PALÁTKOVÁ, roz. Navrátilová	z	obce	

Kunčina	Ves	č.	6.		Brala	si	JOSEFA PALÁTKU	z	obce	Jeneč	č.	6.	

Narodila	se	12.	7.	1899	
a	zemřela	24.	7.	1975.	

Její	manžel	se	narodil	9.	10.	1894	
a	zemřel	17.	3.	1960.

Měli	šest	dětí,	ale	dospělosti	
se	dožily	pouze	Josef,	Božena	a	Jaroslav.

Vzpomíná	vnuk	Jaromír	Votroubek	s	rodinou	z	Jenče.

 Domácí pekárnu SILVER CREST za polovič-
ní cenu 750 Kč, nevyužitá. Tel.: 721 319 572.
 Prodám staré LP desky, dobrý stav. Cena 
dohodou, tel.: 721 418 479.

KOUPÍM 
 Koupím mince, bankovky a staré pohled-
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakouko-
liv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, díly 
/motor/. Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.

NABÍZÍM
 Pronajmu garáž v Blansku na sídlišti Pí-
sečná. Ihned, volná. Tel.: 702 123 140.
 Sederu peří. Zdarma, tel.: 731 646 743.
 Nabízím zdarma zavařovací sklenice 
OMNIA-různé velikosti. Tel.: 721 319 572.
 Zdarma skripta na fil. fakultu MU Brno pro 
obory čeština, němčina. Tel.: 721 319 572.
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel. 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Tmavovlasá invalidní důchodkyně 56 let, 
160 cm, 70 kg z Blanska hledá hodného kama-
ráda. Tel.: 722 955 018. 
 Žena 48 let z Blanska ráda pozná muže 
přiměřeného věku s vyřešenou minulostí, kte-
rý ví, co chce a už také nechce být sám a ví, že 
ve dvou se to lépe táhne. Prosím jen vážně! 
E-mail: slunce77.s@seznam.cz

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

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LÁHVE A SKLENICE. 
Sbírku i jednotlivé kusy.

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

www.msrenova.cz
tel. 604 150 378

Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, 
lakování skla, lišty, zámky, kliky

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

TELEVIZNÍ 
DOTACE!
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006

Novasport 3, 4 a Eurosporty 
do Vaší televize
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? 
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

TELEVIZNÍ 
DOTACE!
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006
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Montáž nového satelitu 
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Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou

 

Eurosport do Vaší televize 
 Tel.: 778 880 006
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Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi 
přes internet s 50% slevou
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TELEVIZNÍ 
DOTACE!
Montáž nového satelitu 
u Vás zdarma
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 Tel.: 778 880 006

HLEDÁM CHATU 
(VODA, EL.), PŘÍP. 

ZAHRADU S CHATOU/
CHALUPOU, 
NABÍDNĚTE. 

TEL.: 606 022 012

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758

VYKUPUJEME 
kůrovcovou kulatinu 

i surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

METALŠROT 
LETOVICE

(Kovošrot Letovice – Pražská 76, Letovice)

PRODEJ 
UHELNÝCH 

BRIKET
Tel.: 606 664 463
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Ukázkové hodiny pro děti zdarma:
SYNTETICKÝ OBOR PRO 4 LETÉ DĚTI
21. 5. 2022   9.00–10.00 
SYNTETICKÝ OBOR PRO 5 LETÉ DĚTI
21. 4. 2022   8.30–10.00
KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA 
2. skupina (10–13 let)
23. 4. 2022   10.30–12.00

Ukázkové hodiny pro dospělé:
LIMON TECHNIKA
25. 2. 2022   17.30–19.00
Cena 250 Kč (min. 6 osob)

JAZZ DANCE A SCÉNICKÝ TANEC
25. 4. 2022   17.30–18.30
Cena 250 Kč (min. 6 osob)

FLAMENCO: OHNIVÁ ANDALUSIE
25. 4. 2022   18.30–20.00
Cena 250 Kč (min. 6 osob)

KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA
22. 11. 2021   18.00–19.30
28. 3. 2022     18.00–19.30
Cena 250 Kč (min. 6 osob)

UMĚLECKÉ CENTRUM ART-TEP, SPOLEK 
je spolek na podporu uměleckého vzdělávání, 
působí v Blansku a od školního roku 2022/2023 rozšiřuje svoji působnost 
i v Boskovicích. Spolek se věnuje uměleckým kurzům a zajišťuje umělecké 
vzdělávání pro zájemce, kteří nemohou nebo nechtějí studovat na umě-
leckých školách. Jde především o malé děti a dospělé.

Kurzy i výuka bude probíhat na 
Střední pedagogické škole, 
Komenského 5, 680 11 Boskovice.
Srdečně všechny zveme v letošním roce 
na ukázkové hodiny, kde se s námi 
seznámíte a můžete si udělat představu 
o tom, co pro vás nabízíme. 

Více informací o našem spolku, soupis ukázkových hodin, 
jak se přihlásit, video ukázky z hodin najdete na www. art-tep.cz 

nebo facebookových stránkách spolku.

Práce máme dost. 
Možná hledáme právě Vás!

 Obráběči
 Seřizovači CNC
 Pracovníci montáží
 Obsluha strojů a linek  
 Kontrola kvality

 
 Co nabízíme?

 
 Práce ve výrobě pro muže i ženy 

 
 

 Týden dovolené navíc 
  

  Finanční odměny 
 
 

 Příspěvek na penzijní připojištění   
 

 Věrnostní odměnu 
 
 

 Dotované stravování v závodní jídelně 
  

  Stravenky 
 
 

 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

V Suchém přivítali 
další nové občánky
	 K	nejkrásnějším	okamžikům	v	životě	rodiny	patří	narození	dítěte.	Tako-
vou	první	společenskou	oslavou	může	být	obřad	vítání	občánků.	Je	to	vel-
ká	událost,	vážná	chvíle	a	dlouholetá	tradice,	ve	které	rádi	pokračujeme.
	 Slavnostní	okamžik	si	užili	v	neděli	19.	září	rodiče	pěti	občánků	obce	
Suchý.	Jsou	jimi	Vojtěch	Vybíhal,	Lukáš	Ošlejšek,	Amálie	Žilková,	Filip	
Ošlejšek	a	Jan	Bohatý.	Milé	písničky	a	básničky	a	přirozený	projev	dětí		
z	 místní	 mateřské	 školy	 jsou	 vždy	 dojemným	 zpestřením	 slavnostního		
obřadu.	Starosta	obce	Jakub	Hlubinka	vyjádřil	v	projevu	potěšení	nad	tím,	
že	v	obci	přibývá	nových	občánků	a	popřál	dětem	a	jejich	rodičům	šastnou	
budoucnost.	V	upomínku	na	jejich	první	společenskou	událost	dostali	noví	
občánci	pěkný	dárek	a	pamětní	list.	Podpisy	rodičů	a	společné	fotografie	
zůstanou	nesmazatelnou	vzpomínkou.	 Text: Jarmila Sekaninová

Foto: Michal Kolář

P S Í  Ú T UL EK  MĚ S TA  BL A N SK A

AFRODITA (4 roky) 
kříženec retrívra a německého ovčáka

	 Dne	5.	8.	2021	se	do	útulku	do-
stala	tato	krásná	fenka	od	majitelů,	
pro	velice	vážnou	rodinnou	situaci,	
bylo	 to	 pro	 všechny	 velice	 smutné	
loučení.	Afrodita	je	veselá,	aktivní,	
aportující	 a	 milá,	 hledá	 nový	 do-
mov	 ideálně	 v	 rodinném	 domku		
se	zahradou	bez	slepiček,	kočiček...	
Ráda	chodí	na	vycházky,	 je	domi-

nantnější	a	ráda	loví,	nemusí	ostatní	
pejsky,	 je	 vhodná	 pro	 zkušenější		
a	aktivnější	majitele.	
	 Zdravotní	stav:	odčervená,	očko-
vaná,	čipovaná	u	majitelů,	ošetřená	
proti	vnějším	parazitům,	kastrovaná.
Více informací: Jarmila Jurová (psí 
útulek města Blanska) 737 911 605.

Foto: Radek Opatřil



	 Je	k	zhlédnutí	od	9.	října	na	Či-
noherní	 scéně	 Městského	 divadla	
Brno,	 jako	 trochu	 netradiční	 po-
hled	na	život	 třicátníků,	s	notnou	
dávkou	humoru	a	ironie.	Tato	mu-
zikálová	komedie	pochází	z	dílny	
tří	amerických	autorů	–	Alana	Za-
chary,	Michaela	Weinera	a	Aus-
tina	Winsberga.	Z	dílny	proto,	že	
produkují	 muzikály	 pro	 Disney		
a	 mimo	 jiné	 písně	 pro	 televizní	
společnosti.	 Při	 společných	deba-
tách	nad	dalšími	náměty	probírali	také	svoje	osobní	milostné	životy	–	samé	trampoty,	
ty	pravé	dívky,	jaké	si	představovali,	ne	a	ne	najít.	To	bylo	kolem	roku	2000,	tehdy		
se	Zachary	s	Weinerem	setkali	s	producentem		Winsbergem	a	vznikla	půvabná	muzi-
kálová	komedie,	nazvaná	v	originále	„First	Date“.
	 Režisér	brněnského	představení	Stanislav	Moša	ji	nazývá	krásně	„divadelní	bon-
saj“,	což	evokuje	něco	malého	a	něžného.	Divadelní	svět	si	uvědomuje,	že	nastává	
odklon	od	velkých	výpravných	inscenací	s	mnoha	efekty	a	hledá	cestu	k	menším	ko-
morním	muzikálům	a	hrám.	V	Brně	zvolili	První	rande	s	pouhými	sedmi	základními	
herci	jako	výbornou	formu	pro	případné	hostování	v	jiných	divadlech.	Hudební	mistr	
Dan	Kalousek	nahrál	hudbu	–	17	melodických	písní,	takže	hru	provází	reprodukovaná	
hudba	bez	účasti	souboru	na	živo.	Toto	CD	bude	v	divadle	v	prodeji.	Co	říci	k	obsahu?	
Na	první	rande	jde	plachý	manažer	Aaron	s	atraktivní	Casey.	V	hlavách	si	s	sebou	
nesou	hlasy	svých	přátel	a	členů	rodiny,	varující,	nabádající...	ale	i	své	vlastní	otázky	
–	mluvit	o	práci,	bývalých	partnerech	nebo	se		jen	volně	bavit?	A	kdo	bude	platit	účet?	
Hlavní	 dvojice	 –	 Eliška	 Skálová	 a	 Daniel	 Rymeš	 –	 která	 se	 sešla	 na	 první	 rande		
v	současné	restauraci	a	v	současné	době,	slibuje	chytrou	a	inteligentní	zábavu.
	 Světová	 premiéra	 byla	 v	 březnu	 2012	 v	 Seatlu,	 před	 sedmi	 lety	 na	 Broadwayi.		
V	říjnu	2020	byla	připravena	premiéra	londýnská,	ale	covid	ji	odsunul.	Městské	di-	
vadlo	uvádí	tuto	romantickou	komedii	v	evropské	premiéře.	Kromě	Elišky	Skálo-
vé	a	Daniela	Rymeše	uvidíte	Aleše	Slaninu,	Svetlanu	Janotovou,	Dušana	Vitázka,		
Andreu	Zelovou	a	Kristiana	Pekara.	
	 Věřím,	že	diváci	tuto	formu	komorního	muzikálu	přivítají	a	ocení.	Do	divadla	
vás	zve	Naa Parmová. Foto: archiv MdB
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Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 28. 11. 2021.

v ceně 
regulátor 
A hAdice

kamna plynová meva
v x š x h

72 x 52 x 43 cm

kW 4,2 kW

m³ až 150 m3

kg 14 kg
Spotřeba plynu: 310 g/hod.
Cena: 3 290,-

7990,-
Rozměry: 
stěna 90 x 190 cm
Cena: 3 000,-
sprchové dveře 
120 x 90 cm 
Cena: 4 990,-
sprchový kout 
120 x 90 cm
Cena: 7 990,-
Dveře s dvojitými
ložisky
sklo s povrchovou
vrstvou ROLSHIELD
Čiré sklo/profil
Brillant

sprchový kout
Pro instalaci do niky nebo 
pro kombinaci s pevnou stěnou

vánoční
hvězda
Euphorbia (Poinsettia)
pulcherrima

Jednovýhonová,
vícevýhonová,
s glitry i bez
∅ květináče: 
6, 9, 11
a 14 cm

cena od

35,- 3790,-
šroubovák aku
universaldrill
Napětí: 18 V
Otáčky: 1. 0–440/min.

2. 0–1 450/min.
Kroutící moment: 40 Nm
Hmotnost: 1,2 kg

4990,-
v x š x h

82 x 43 x 36 cm
i antracit

kW 6,5 kW

kW 6,5 kW
m³ 40–100 m3

horní, ∅ 120 mm
kg 58 kg

dřevo, ekobrikety, 
uhelné brikety

krbová kamna
nera

A

krbová kamna nora
v x š x h

88,1 x 47,6 x 48,4 cm

i bordó, černá, krém

kW 8,56 kW

kW 8,56 kW

m³ až 150 m3

horní, ∅ 120 mm

kg 62 kg
dřevo, ekobrikety, 
uhelné brikety

Cena: 6 990,- 

sekundární 
spAlovAcí 
systém

A

Prohlédněte si
listopadový
leták na
unihobby.cz

3790,-

11/2021

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 4. 11. do 28. 11. 2021 nebo do vyčerpání zásob.

16990,-
Krbová kamna
litinová Ryna

v x š x h
78,5 x 50 x 45 cm

i černá litina

kW 11,57 kW

kW 11,57 kW

m³ až 180 m3

horní, 
∅ 120 mm

kg 120 kg

dřevo, 
ekobrikety, 
uhelné brikety

238477

KVALITNÍ SKLO 
SCHOTT-ROBAX 
S OPLACHEM

2x AKUMULÁTOR: 1,5 Ah LI-ION
241 ks PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SYSTEMBOX

A

Šroubovák aku
UniversalDrill
Napětí: 18 V
Otáčky: 1. 0–440/min.

2. 0–1 450/min.
Kroutící moment: 40 Nm
Hmotnost: 1,2 kg
119992

3290,-7990,-
Rozměry: 
stěna 
90 x 190 cm
Cena: 3 000,-
sprchové dveře 
120 x 90 cm 
Cena: 4 990,-
sprchový kout 
120 x 90 cm
Cena: 7 990,-
Dveře s dvojitými
ložisky
sklo s povrchovou
vrstvou ROLSHIELD
Čiré sklo/profil
Brillant
231624

Sprchový kout
Pro instalaci do niky nebo 
pro kombinaci s pevnou stěnou

Smrk natural
umělý
Výška: 220 cm
455833

STÁTNÍ SVÁTEK 17. 11. 2021 – otevřeno

 .   . .   :    

2x Akumulátor: 1,5 Ah li-ion
241 ks příslušenství 
systemBox
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Výborný vstup basketbalistů do sezóny Povedené První rande!
	 Basketbalový	 tým	klubu	BBK	Blan-
sko	 do	 15	 let	 má	 za	 sebou	 první	 čty-	
ři	zápasy	v	Nadregionální	 lize.	 Jejich		
prvním	soupeřem	byli	táborští	Medvědi.	
Předzápasová	 příprava	 družstva	 nepro-
bíhala	 příznivě,	 protože	 chyběli	 hned	
čtyři	nemocní	hráči	a	tak	museli	zasko-
čit	až	o	tři	roky	mladší	basketbalisté.	

a	občasné	nepřes-
nosti,	ale	výborně	
zahráli	 i	naši	nej-
mladší	hráči	a	tak	
do	dalších	zápasů	
půjdeme	 se	 zvý-	
šeným	sebevědo-
mím,“	 zhodnotil	
úvod	 sezóny	 tre-
nér	 Antonín	 Ze-
zula.
	 A	to	se	projevi-
lo	i	v	dalším	dvoj-
zápase,	 tentokrát	
na	půdě	Tišnova.		
I	 když	 ani	 tato	
utkání	nebyla	jed-
noduchá,	protože	

ským	 pod	 taktovkou	 pivota	 Michala	
Růžičky,	autora	30	bodů,	podařil	trhák,	
který	skončil	vysokým	vítězstvím.
	 „Jsem	mile	překvapen,	po	onemocně-
ní	 několika	 hráčů	 jsme	 hlavně	 chtěli	
odehrát	oba	zápasy	důstojně	a	nakonec	
je	z	toho	plný	počet	bodů.	Sice	nás	trápí	
některé	 věci,	 hlavně	 zbrklost	 v	 útoku		

	 Na	 začátku	prvního	 zápasu	 se	uká-
zala	síla	soupeře,	který	dokázal	využít	
nepřesnosti	domácích,	ale	konec	polo-
času	už	byl	vyrovnaný.	Domácí	hráči	se	
poprvé	 do	 vedení	 dostali	 až	 na	 konci	
zápasu,	ale	už	ho	nepustili	a	tak	trochu	
nečekaná	výhra	byla	na	světě.
	 Druhý	 zápas	 začal	 kopírovat	 ten		
první,	 hosté	 měli	 až	 dvouciferný	 nás-
kok,	ale	ve	druhém	poločase	se	blanen-

se	 opět	 rozhodovala	 až	 v	 posledních	
čtvrtinách.
	 Výsledky:	BBK	Blansko	 :	BK	Med-
vědi	Tábor	55:50		(24:25),	BBK	Blansko	
:	BK	Medvědi	Tábor	80:54	(36:37),	SKB	
Tišnov	:	BBK	Blansko	59:67	(32:39),	SKB	
Tišnov	:	BBK	Blansko	39:46	(28:25).

Text: kaj
Foto: archiv BBK Blansko

Tým BBK Blansko U15 po zápasech s Táborem
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Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí v Maarsku

	 Příjemné	počasí	na	konci	září	zastih-
lo	 studenty	 Gymnázia	 Rájec-Jestřebí		
v	 prozářené	 přírodě	 Maarska	 blízko	
Balatonu.	Pobývali	zde	na	pozvání	míst-
ní	 přátelské	 školy	 z	 Veszprému.	 Spolu	
s	nimi	přicestovali	i	studenti	ze	Sloven-

ska	a	Německa,	aby	se	zúčastnili	společ-
ného	 setkání	 v	 rámci	 mezinárodního	
projektu	programu	Erasmus+,	jehož	té-
matem	je	„Jednota	v	rozmanitosti“.	
	 Během	týdenního	pobytu	čekalo	na-	
še	studenty	mnoho	překvapení	a	dobro-
družných	výletů,	ale	také	úkolů,	společ-
ných	setkání,	při	kterých	si	vyměňovali	
se	svými	vrstevníky	ze	sousedních	zemí	
svoje	zkušenosti,	postoje	a	názory.	Zá-
roveň	to	byla	pro	ně	vynikající	příleži-

tost	k	procvičení	komunikace	v	němec-
kém	a	anglickém	jazyce.
	 Každá	 skupina	 studentů	 si	 musela	
předem	připravit	prezentace	zaměřené	
na	dějiny	své	země	ve	20.	století	s	důra-
zem	na	postoje	společnosti	k	etnickým	

dozvědět	 se	 mnohé	 o	 každodenním	
životě	svých	hostitelů.
	 Zlatým	hřebem	programu	bylo	se-
tkání	 se	 samotným	 starostou	 města		
Vesprému,	které	se	má	v	roce	2023	stát	
hlavním	městem	evropské	kultury.	Stu-
denti	tak	měli	přímou	možnost	pozoro-
vat	přípravy	města	na	tuto	úlohu.	
	 Na	závěr	pobytu	proběhlo	zhodnoce-
ní	 celého	 projektu	 a	 konečné	 shrnutí	
formou	zábavného	kvízu.	Všichni	pak	
byli	pozváni	na	společenský	večer,	při	
kterém	každá	země	dostala	za	úkol	na-
učit	ostatní	jednoduchou	píseň	ve	svém	
jazyce.	 Studenti	 z	 Gymnázia	 Rájec-
-Jestřebí	byli	úspěšní,	a	tak	na	rozlouče-
nou	zazněl	Jožin	z	bažin	v	německém,	
maarském	 i	 slovenském	 podání.	
Všichni	zúčastnění	odjížděli	spokojení	
a	nyní	se	mohou	již	těšit	na	další	pro-	
jektové	setkání,	tentokrát	v	naší	zemi.		
Setkání	 je	 naplánované	 na	 únor	 2022		
a	naváže	na	ně	cesta	na	Slovensko.	

Text: Bc. Kryštof Popelka, Mgr. Jiří Prudký
Foto: archiv školy

menšinám.	Pozornost	byla	věno-
vána	 významným	 osobnostem	
jednotlivých	 zemí,	 které	 si	 stu-
denti	 vzájemně	 představili.	 Sou-
částí	úkolů	bylo	i	sestavení	vlast-
ního	 rodokmenu	a	 seznámení	 se	
s	 lidovou	 kulturou	 Maarska	
včetně	několika	lidových	tanců.
	 Kromě	zajímavé	pracovní	ná-
plně	byl	i	prostor	pro	poznávání	
okolní	nádherné	přírody	a	histo-
rických	 pamětihodností.	 Mezi	
nejatraktivnější	 aktivity	 patřila	
plavba	lodí	po	Balatonu,	návště-
va	hradu	 s	pro	nás	vtipným	ná-
zvem	Czesznek,	nebo	prohlídka	
benediktínského	kláštera	s	boha-
tou	knihovnou.	Nedělní	den	strá-
vili	studenti	v	maarských	rodi-
nách	 a	 měli	 tak	 nejlepší	 šanci	První společná fotka všech partnerů

Autocentrum OPPORTUNITY
HLEDÁ

PRO SVOU NOVOU 
PROVOZOVNU 

V BOSKOVICÍCH

PRACOVNÍKY 
AUTOSERVISU

Otevíráme v lednu 2022

Bližší info na 544 424 611, oto.rollinger@opportunity.cz nebo na www.opportunity.cz
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a MAS PARTNERSTVÍ VENKOVA 
vás zvou

Vánoční jarmark
regionálních výrobků a specialit
neděle 28. 11. 2021, 14:00–19:00 h
Masarykovo náměstí, Letovice

Součástí programu je ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU v 17:00 h
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KOUPÍM RD V OKRESE BLANSKO, 
SE ZAHRÁDKOU. 

I K PŘESTAVBĚ NEBO OPRAVÁM. BEZ RK, BEZ ÚVĚRU. 
VLASTNÍ FINANCE. TEL.: 776 307 407

JEDNA VOLNÁ GARÁŽ K PRONÁJMU
LOKALITA BLANSKO – PÍSEČNÁ.

VOLNÁ IHNED, 
TEL.: 702 123 140

Během konzultací společně vymyslíme strategii a plán k dosažení finančního cíle.
Následně Vás mohu  propojit s jednou z virtuálních asistentek z mého týmu, připadně

vytvořím tým, který bude s láskou tvořit vše, co budete potřebovat Vy i  Vaše podnikání.
Nastavíme za Vás technické věci, vytvoříme web či grafiku, obsah na sítě, vyřídíme e-maily,

napojíme fakturační a e-mailingové systémy, nastavíme automatizace prodeje 
a e-mailových kampaní, vytvoříme kurzy a jiné digitální produkty,..

 
 

Napište nám e-mail a můžeme se domluvit na nezávazném hovoru, kde Vám o projektu
řeknu více a můžete se na cokoliv zeptat.

www.lotusworld.cz

Hledáte parťáka a tým pro Vaše online podnikání?
S námi už na to nebudete sami!

info@lotusworld.cz

LOTUS
world

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 

FABERLIC
www.makeupfengsuej.cz

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

ROŽMITÁLOVA 5, BLANSKO
(nad Albertem a hračkářství Wiki)NO
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Město vydává novou publikaci 
Pověsti z Blanska a Moravského krasu

POVĚSTI  
Z BLANSKA  

A MORAVSKÉHO  
KRASU
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Karla Bufková-Wanklová
Eva Nečasová

Leoš Vašek
Arnošt Bechr

	 Další	blanenská	publikace	z	edice	
ZDíK	(Zajímavosti	dějin	krasu)	byla	
pokřtěna	v	neděli	31.	října	v	Muzeu	
Blanenska.	 Nová	 knížka	 s	 názvem	
Pověsti	 z	 Blanska	 a	 Moravského	
krasu	potěší	zejména	děti.	Více	než	
dvousetstránková	 publikace	 totiž	
obsahuje	77	pověstí	z	Blanska	a	jeho	
nejbližšího	 okolí.	 Zakoupit	 si	 ji	 je	
možné	v	informační	kanceláři	Blan-
ka	a	také	v	Muzeu	Blanenska.	
	 	„Souhrnný	přehled	známých	po-

věstí	z	Blanska	a	nejbližšího	okolí	
zatím	chyběl,	věříme,	že	právě	 tato	
tematika	do	edice	ZDík	patří	a	že	by	
právě	 vydávaná	 publikace	 mohla	
oslovit	 nejen	 obyvatele	 Blanska,“	
uvedl	starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 „Publikace	s	pověstmi	a	pohádka-
mi	z	regionu	byly	v	naší	informační	
kanceláři	vždy	žádané.	Více	než	pět	
let	ale	už	v	nabídce	žádnou	nemáme,	
všechny	jsou	beznadějně	vyprodané.	
I	 proto	 věříme,	 že	 nová	 publikace	 Přebal knihy

bude	 mít	 nejen	 u	 místních	 velký	
úspěch,“	 potvrdila	 vedoucí	 infor-
mační	kanceláře	Martina	Hejčová.
	 Mezi	téměř	osmi	desítkami	příbě-
hů	nechybí	například	notoricky	zná-
má	pověst	o	propasti	Macocha	nebo	
o	ovečce	zatoulané	v	Kateřinské	jes-
kyni,	 čtenáři	 v	 knize	 najdou	 také	
pověsti	rudické	či	olomučanské,	pří-
běhy	 z	 okolí	 Jedovnic,	 Ráječka,	
Vavřince	 a	 Křtin,	 ale	 také	 pověsti	
spojené	s	Novým	hradem	či	hradem	
Blansek.
	 Většina	pověstí	byla	knižně	vydá-
na	už	v	minulosti	–	publikace	obsa-
huje	například	pověsti	Karly	Bufko-
vé-Wanklové,	 která	 je	 sepsala	 ve	

30.	 letech	 minulého	 století	 do	 kni-	
hy	 moravských	 pověstí	 a	 pohádek	
Z	Ječmínkovy	říše.	Dalším	význam-
ným	autorem	je	Leoš	Vašek,	známý	
regionální	 sběratel	 pověstí,	 z	 jehož	
pera	 pochází	 více	 než	 polovina		
pověstí	 v	 nové	 publikaci.	 Čtyřlís-	
tek	 autorů	 doplňuje	 Eva	 Nečasová,	
autorka	blanenské	pověsti	O	stateč-
ném	templáři,	a	Arnošt	Bechr,	který	
je	 zároveň	autorem	půvabných	kre-
seb,	jež	jednotlivé	pověsti	doplňují.

	 „Sběru	pověstí	z	 regionu	 jsem	se	
začal	věnovat	před	téměř	čtyřmi	de-
sítkami	let.	Zdrojem	mi	byly	kroni-
ky,	starší	písemné	prameny,	nejrůz-
nější	 regionální	 literatura,	 místní	
kroniky,	zápisky	písmáků,	z	menší	
části	 pak	 také	 vzpomínky	 žijících	
pamětníků.“	Vysvětluje	Leoš	Vašek.
	 Zcela	 jiný	 přístup	 naopak	 zvolil	
autor	 ilustrací	 a	 zároveň	 části	 textů	
Arnošt	 Bechr.	 „Občas	 mi	 připadlo,	
že	 některým	 místům	 pověsti	 chybí,	
tak	jsem	jim	je	vymyslel,“	připustil.
 Text: Pavla Komárková  

(redakčně zkráceno)
Foto: Martina Hejčová


