
Adamov

Vychází v nákladu
18 400 ks

ročník 11 číslo 5 červen 2022

Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 400 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

VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU
18 400 ks

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

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–SO  8–17, NE 10–17

VAŠE RODINNÁ OČNÍ OPTIKA

DIOPTRICKÉ BRÝLE ZA TY NEJLEPŠÍ CENY V ŠIROKÉM OKOLÍ
MĚŘENÍ ZRAKU I NA POČKÁNÍ

WWW.OPTIKDIRK.CZ, TEL.: 603 535 428, e-mail: optikdirk@gmail.com

NOVÁ OČNÍ OPTIKA V TESCU BOSKOVICÍCH
PO–PÁ 9–19   /   SO–NE 9–18:30

Nemocnice Blansko chystá přesun 
a rozšíření urgentního příjmu
	 Nemocnice	Blansko	připravuje	strategický	projekt	na	výstavbu	nového	ur-
gentního	příjmu,	čímž	zajistí	zvýšení	kvality	péče	o	pacienty	a	zrychlení	pro-
cesu	jejich	vyšetření,	ošetření	a	případného	přijetí	k	hospitalizaci.	Zásadní	
změnou,	která	k	tomu	přispěje,	bude	zejména	přesun	pracoviště	urgentního	
příjmu	z	třetího	podlaží	lůžkové	části	nemocnice	do	přízemí	do	prostor	býva-
lého	 oddělení	 nukleární	 medicíny	 a	 zároveň	 vybudování	 nového	 vstupu	 do	
budovy	z	ulice	Sadová.	

	 Stávající	umístění	urgentního	příjmu	
ve	třetím	podlaží	dnes	již	není	vhodné.	
„Příjmová	ambulance	se	 tam	vybudo-
vala	v	roce	2004	proto,	aby	byla	v	těsné	
blízkosti	jednotky	intenzivní	péče	(jak	
interní,	tak	neurologické)	a	bylo	možno	
pacienta	v	případě	potřeby	 ihned	hos-	
pitalizovat	na	tato	oddělení,“	vysvětluje	
náměstek	 pro	 léčebně	 preventivní	 pé-	
či	 a	 zároveň	 vedoucí	 lékař	 oddělení	
centrálního/urgentního	příjmu	Vladi-
mír	Navrátil.	
	 Se	 vznikem	 sítě	 urgentních	 příjmů		
v	Česku,	jejichž	podobu	a	provoz	upra-

vuje	Ministerstvo	zdravotnictví	ČR	Me-	
todickým	pokynem	pro	zřízení	a	vede-
ní	 urgentních	 příjmů	 poskytovateli	
akutní	lůžkové	péče,	došlo	k	vytvoření	
nové	odbornosti,	kdy	zdravotníci	mo-
hou	 pacienta	 na	 urgentním	 příjmu		

v	ambulantním	režimu	ošetřovat	až	24	
hodin.	Na	to	ve	stávající	ambulanci	není	
dostatek	místa.	„Jak	se	postupně	medi-
cína	vyvíjí	a	jak	každoročně	roste	počet	
ošetřených	 pacientů,	 začínají	 být	 pro-
story	stávajícího	urgentního	příjmu	ne-
dostačující,“	upozorňuje	Navrátil.		
	 „Navíc	 již	 není	 nutné	 umístění		
urgentního	příjmu	v	blízkosti	JIP,	pro-
tože	 koncepce	 urgentních	 příjmů	 je	
nyní	 postavena	 na	 tom,	 že	 toto	 pra-	
coviště	má	k	dispozici	expektační	(sle-
dovací)	 a	 resuscitační	 lůžka,	 jejichž	
přístrojové	a	technické	vybavení	odpo-
vídá	parametrům	lůžek	na	jakékoliv	
intenzivní	 péči.	 Takže	 nestabilního	
pacienta	se	selháváním	základních	ži-
votních	funkcí	můžeme	plně	speciali-
zovaně	zabezpečit	přímo	na	urgentním	
příjmu,“	podotýká	lékař.	

Pokračování na str. 3Vizualizace ambulance urgentního příjmu Nemocnice Blansko
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V lipovecké základce vyrašila ratolest. Zlatá

První kategorie soutěžících

	 Zlatá	 lipová	 ratolest.	 Takové	 ozna-
čení	dostala	soutěžní	recitační	přehlíd-
ka,	 která	 proběhla	 v	 pátek	 29.	 dubna	
2022	v	Základní	a	Mateřské	škole	Li-
povec.	
	 Cílem	premiérově	realizované	akce	
bylo	zvýšení	zájmu	o	mateřský	 jazyk		
a	literaturu	jako	takovou,	rozvoj	réto-
rických	a	obecně	vyjadřovacích	schop-
ností	 dětí,	 zintenzivnění	 kulturního	
povědomí	u	žáků	1.	a	2.	stupně	ZŠ,	
užší	sepjetí	s	místem	bydliště	a	nejbliž-
ším	 okolím	 a	 v	 neposlední	 řadě	 také	
vhodně	 zvolená	 pozitivní	 propagace	
školy	a	jejích	aktivit.
	 Soutěžící	se	představili	ve	dvou	ka-
tegoriích	 a	 čtyřech	 skupinách.	První	
kategorii	 tvořili	 žáci	 1.	 stupně,	 kteří	
se	rozdělili	do	dvou	skupin	(1.	–	3.	tří-
da,	resp.	4.	a	5.	třída).	Obdobně	tomu	
bylo	ve	2.	kategorii,	kde	jednu	skupi-
nu	utvořili	žáci	6.	a	7.	třídy	a	druhou	
8.	a	9.	třídy.
	 Svoje	 příspěvky	 si	 mladí	 recitátoři	
vybrali	z	pestré	škály	možností,	kterou	
představovaly	básně	převážně	českých	 Druhá kategorie soutěžících

klasických	i	moderních	autorů	(Mácha,	
Hrabě,	Vodňanský,	Žáček…).
	 Výkony	posuzovala	porota	ve	složení:	
ředitel	 školy	 Tomáš	 Vintr,	 zástupkyně	
Školské	rady	Helena	Sehnalová	a	Kate-
řina	Veselá	–	bývalá	dlouholetá	učitelka	
češtiny	v	lipovecké	škole	a	v	současnosti	
zástupkyně	ředitele	ZUŠ	Jedovnice.	
	 Moderování	 se	 ujal	 iniciátor	 akce	
Pavel	Přikryl,	 jež	nyní	učí	v	Lipovci	
český	jazyk	a	literaturu.
	 Přihlíželo	 publikum,	 které	 tvořili	
nejen	 spolužáci	 recitátorů,	 ale	v	pří-

padě	 převážně	 1.	 stupně	 také	 rodiče		
a	prarodiče.
	 Zasloužené	vavříny	vítězů	v	podobě	
originální	 umělecké	 plakety	 z	 dílny	
Lucie	Pernicové,	dárkového	knižního	
balíčku	 a	 diplomu	 si	 odnesli:	 druhák	
Radek	 Najt	 a	 žačka	 4.	 třídy	 Laura		
Kuchařová	 z	 1.	 stupně,	 resp.	 Richard	
Cabal	 (6.	 třída)	a	Tomáš	Hubáček	 (9.	
třída)	za	2.	stupeň.
	 Velkou	pochvalu	 si	 však	 za	 svoje	

	 Poděkování	 patří	 i	 organizátorům	
akce,	což	v	případě	lipovecké	základ-
ky,	která	tímto	počinem	ukázala	svoji	
velkou	devizu	–	příjemnou	rodinnou	
atmosféru	 a	 spolupracující	 kolektiv	
zaměstnanců,	jsou	vlastně	všichni.
	 Recitační	přehlídka	splnila	v	plném	
rozsahu	výše	uvedený	záměr,	a	proto	si	
zaslouží	mít	pokračování	v	podobě	dal-
ších	ročníků.	 ZŠ a MŠ Lipovec

Foto: archiv školy

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

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

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

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

• předložky – koberečky do 5 m2 u nás •

KANCELÁŘE K PRONÁJMU     774 400 400

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

výkony	 zaslouží	
všichni	účinkující.
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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 SUTERÉNNÍ PROSTORY
l celková výměra 170 m2

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
www.zamecekblansko.cz

Stavaři z Letovic dobyli Prahu

Úspěšní soutěží (zleva Milan Rumler, Matěj Feder, 
Sára Tomešková, Viktorie Bílková, Matyáš Brychta)

	 Po	dvouleté	pauze	se	opět	v	letošním	
roce	 konala	 soutěž	 Hala	 roku	 Junior,		
a	to	na	Fakultě	stavební	ČVUT	v	Pra-	
ze.	 Úkolem	 soutěžních	 družstev	 bylo	
vymyslet	 a	 postavit	 model	 typického	
pole	 výrobní	 haly.	 Model	 konstrukce	
musel	zastřešit	chráněný	prostor	o	délce	
1200	 mm	 a	 výšce	 200	 mm	 a	 na	 jeho	
výrobu	 musely	 být	 použity	 dřevěné	
profily	z	našich	dřevin.	Vítězem	se	stal	
ten	tým,	který	zhotovil	model	nejefek-
tivnější,	tedy	model	s	největším	pomě-

rem	mezi	celkovou	únosností	modelu		
a	jeho	vlastní	hmotností.
	 Do	stavby	modelu	se	na	naší	škole	
vrhly	hned	dva	týmy.	Tým	SVMH	ve	
složení	Sára	Tomešková,	Viki	Bílko-
vá	a	Matěj	Feder	věřil	konstrukci	troj-
kloubového	nosníku.	Matyáš	Brychta	
a	Milan	Rumler	–	 tým	Halští	 bratři,	
vsadil	na	nosníky	vyrobené	slepová-
ním	klasických	špejlí.
	 Po	 měsíční	 práci	 konečně	 nadešel	
čas	 odjezdu.	 Už	 sama	 cesta	 vlakem		

Vítězný tým SVMH (zleva Matěj Feder, Viktorie 
Bílková, Sára Tomešková) při zatěžování modelu

Tým Halští bratři (zleva Milan Rumler,  
Matyáš Brychta) při ukládání konstrukce

s	 velkými	 modely	 byla	 dobrodruž-
stvím	a	první	odměnou	za	vynalože-
né	úsilí	byla	prohlídka	Prahy.	
	 Soutěže	 se	 zúčastnilo	 celkem	 26	
týmů	z	celé	republiky,	první	cena	byla	
výhra	10	000	Kč	a	atmosféra	byla	proto	
skvělá	a	plná	napětí.	Modely	byly	zatě-
žovány	ocelovými	destičkami	do	zbor-
cení	či	nepřípustné	deformace.	
	 Ukázalo	se,	že	naši	stavaři	vážně	
„umí“.	 Model	 týmu	 Halští	 bratři		
o	váze	300	g	přenesl	zatížení	9,276	kg	

a	s	afektivitou	30,9	obsadil	10.	místo.	
Tento	model	a	jeho	provedení	ocenila	
také	 odborná	 porota,	 kluci	 obdrželi	
speciální	cenu	za	kvalitní	zpracování.
	 Tým	 SVMH	 s	 modelem	 o	 váze	
164,9	g	přenesl	17,821	kg	a	s	afekti-	
vitou	108,1,	která	se	velmi	blíží	vyso-
koškolským	modelům,	vyhrál	1.	mís-
to	a	zaslouženou	odměnu.

Text: Ing. Hana Dostálová, 
učitelka stavo oborů

Foto: Ing. et Ing. Pavlína Bilan

Pokračování ze str. 1

	 Přesun	této	ambulance	do	přízemí	je	
žádoucí	 zejména	 z	 toho	 důvodu,	 aby	
byla	co	nejblíže	k	příjezdové	cestě	rych-
lé	záchranné	služby	a	zároveň	k	praco-
vištím	 zajišujícím	 další	 vyšetření	 –	
zobrazovací,	laboratorní.	Z	urgentního	
příjmu	 se	 plánuje	 propojení	 chodbou	
přímo	na	radiodiagnostické	pracoviště,	
takže	doba	vedoucí	k	vyšetření	pacien-
ta,	který	potřebuje	například	okamžitě	
udělat	CT,	se	výrazně	zkrátí.	Do	labora-
toří	by	zase	mohla	vést	potrubní	pošta		
k	rychlému	posílání	odebraných	vzorků.	
	 „Urgentní	 příjem	 je	 specializované	

pracoviště	 s	 nepřetržitým	 provozem,	
které	 zajišuje	 příjem	 a	 poskytování		
intenzivní	 akutní	 lůžkové	 péče	 a	 spe-	
cializované	 ambulantní	 péče	 pacien-
tům	s	náhle	vzniklým	závažným	posti-
žením	 zdraví,	 pacientům	 v	 přímém	
ohrožení	 života	 a	 pacientům	 s	 náhlou	
změnou	 zdravotního	 stavu	 nebo	 zhor-
šením	průběhu	onemocnění,“	vyjmeno-
vává	 ředitelka	 Nemocnice	 Blansko	
Vladimíra	Danihelková.	
	 Prostory	 urgentního	 příjmu	 mají		
v	 současné	 době	 pět	 místností.	 Je		
zde	možnost	izolace	pacientů	s	poten-
cionálně	nakažlivými	onemocněními.	

Nemocnice Blansko chystá přesun a rozšíření urgentního příjmu
V	budově	je	dostupné	pracoviště	labo-
ratoří	 a	 zobrazovacích	 metod	 včetně	
CT	a	magnetické	rezonance,	a	to	s	ne-
přetržitým	provozem.	Heliport	 se	na-
chází	v	dosahu	transportu	převozovým	
lůžkem.	Po	vybudování	nového	záze-
mí	 přibude	 například	 recepce,	 jejíž	
pracovníci	 ušetří	 čas	 zdravotnickému	
personálu,	 který	 nyní	 musí	 veškerou	
administrativu	vyřizovat	sám.	
	 Urgentní	příjem	s	nepřetržitým	pro-
vozem	je	dojezdovým	místem	zdravot-
nické	 záchranné	 služby,	 kontaktním	
místem	 integrovaného	 záchranného	
systému,	centrem	krizového	řízení	ne-

odkladné	 péče	 a	 triáže	 pacientů	 při	
mimořádných	 událostech,	 základnou	
pro	 resuscitační	 tým.	 Zároveň	 slouží	
jako	centrální	příjem	nemocnice.	Sou-
částí	je	též	ambulance	lékařské	poho-
tovostní	služby.	
	 „Hodláme	 zažádat	 o	 dotaci	 na	 sta-
vební	úpravy,	dotační	 titul	by	měl	být	
vypsán	 Ministerstvem	 zdravotnictví	
ČR	v	průběhu	příštího	roku.	Pokud	pů-
jde	vše	podle	plánu,	mohlo	by	se	začít	
stavět	v	roce	2024,	přičemž	stavba	by	
trvala	zhruba	 rok	a	půl,“	nastiňuje	 ře-	
ditelka	nemocnice.	 Text: Marie Kalová

Foto: archiv Nemocnice Blansko

Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice
www.pizzeria-venezia.cz

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Tel.: 775 559 360, 516 453 977

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ
PŘÍJMEME:

 KUCHAŘ-MINUTK ÁŘ 
 (HPP)

 POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
 (HPP, DPP)

PŘES LETNÍ SEZÓNU:
 V ÝPOMOC ZA BAR

 (vhodné pro studenty)

 UMÝ VÁNÍ NÁDOBÍ 
 (vhodné pro studenty)

PIZZERIA VENEZIAVenezia
PIZZERIA 

RESTAURANT
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www.trucktrial.cz

KUNŠTÁT  u Boskovic
13. – 14. 8. 2022   Pískovna firmy KORA

Tiskárna AKORD Chomutov

ZRCADLO
B L A N E N S K A  A  B O S KOV I C K A

NÁKLADNÍ VOZIDLA V EXTRÉMNÍM TERÉNU – Mistrovství České republiky

SOBOTA
 7:00 –  8:30  hod.  –  přejímky vozidel
 9:00 –  9:15  hod.  –  rozprava, zahájení závodu
	 9:30	–	18:00		hod.		–		 soutěže	v	sekcích
18:30 – 19:30  hod.  –   vyhlášení vítězů z Vřesové 2022
20:00 –  0:00  hod. – diskotéka s DJ Karlem Fialou

NEDĚLE
 8:30 –  8:40  hod.  –  rozprava, zahájení závodu
	 8:45	–	16:00		hod.		–		 soutěže	v	sekcích
16:30 – 17:30  hod.  –  ukončení závodu

PRACOVNÍK/PRACOVNICE    
BACKOFFICE

• SŠ ekonomického směru
• Střední -komunikativní znalost AJ, 

znalost dalšího jazyka (RU, NJ) 
výhodou

• praxe v oboru administrativy,
nebo ekonomiky výhodou

• znalost práce v SAP výhodou
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)

Požadujeme:

Nabízíme:

• Příjem a zpracování objednávek
• Komunikace se zákazníky
• Zákaznický servis (podpora

při zpracování nabídek,
koordinace dodávek, informační 
podpora zákazníků)

• Příprava podkladů k fakturaci
a související dokumentace, 
fakturace

• Ostatní podpůrná administrativní 
činnost obchodního úseku

Pracovní náplň:

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj profesní 
životopis v českém jazyce na mail: marketing@riho.cz.

PRACOVNÍK/PRACOVNICE    

SSSpolečnostpolečnostpolečnost RIHO RIHO RIHO hledá  hledá  hledá 
vhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozici

odpovídající fi nanční ohodnocení
zaměstnanecké benefi ty včetně příspěvku na dopravu 
práci v příjemném kolektivu a prostředí, místo pracoviště – Suchý u 
Boskovic (okres Blansko)

zázemí moderní zahraniční společnosti

POZVÁNKA –  MDB BISKUPSKÝ DVŮR 
V	Městském	divadle	Brno	jsou	v	prodeji	vstupenky	na		večerní	představení	v	kouzelném	prostředí	Biskupského	dvora.	Hraje		se	vždy	od		20.30	hod,	za	každého	počasí.		

11.	–	14.	6.	ZAMILOVANÝ	SHAKESPEARE,	16.	–	18.	6.	O	STATEČNÉM	KOVÁŘI,	20.	–	22.	6.	NAPOLEON	ANEB	ALCHYMIE	ŠTĚSTÍ,	
29.	6.	–	1.	7.	LAKOMEC,	3.	–	5.	7.	CYRANO	Z	BERGERACU,	7.	–	9.	7.	NOC	NA	KARLŠTEJNĚ,	20.	–	22.	7.	MENDEL	ANEB	VZPOURA	HRÁŠKŮ	

Přeji krásné počasí a příjemné zážitky. Naa Parmová

V moravských jeskyních se natáčel celovečerní film 
Kam motýli nelétají

Filmovalo se i v Moravském krasu

slava	Duška,	Kláru	Melíškovou,	Mar-
tina	 Myšičku,	 Simonu	 Babčákovou,	
Jakuba	Krejču	a	další.	
	 Film	vypráví	příběh	dvou	vyhraně-
ných	 postav	 –	 středoškoláka	 Daniela		
a	jeho	učitele	Adama.	Oba	se	potýkají	

se	svými	každodenními	starostmi	a	vy-
tvářejí	si	svůj	svět,	do	kterého	se	uzaví-
rají.	Daniel	má	pocit,	že	mu	nikdo	nero-

zumí,	Adam	si	zase	přísně	střeží	svoje	
soukromá	tajemství.	Všechno	se	změní	
v	okamžiku,	kdy	se	tihle	dva	spolu	ne-
dopatřením	ocitnou	uvězněni	v	nezná-
mém,	 tajuplném,	 ale	 i	 zákeřném	 pro-
středí	rozsáhlého	jeskynního	komplexu.	

	 „Chtěli	jsme	vytvořit	jakýsi	paralelní	
izolovaný	svět,	ve	kterém	naši	hrdinové	
zůstanou	 uvězněni,“	 vysvětluje	 záměr	
scénárista	a	režisér	Němec.	„Jejich	po-
cit	 ztracenosti	 a	 tendence	 se	 uzavírat	
najednou	dostanou	proti	jejich	vůli	re-
álnou	podobu	a	budou	se	muset	vypo-
řádat	se	skutečnou	krizí.“	
	 Přestože	 byl	 scénografický	 návrh	
podzemního	 prostoru	 podřízen	 dra-
matické	lince	příběhu	a	byl	celý	vymy-
šlen	na	papíře,	film	se	následně	natáčel	
výhradně	v	autentickém	prostředí	pěti	
reálných	moravských	jeskyní	–	v	Bý-	
čí	skále,	Sloupsko-šošůvských	jesky-
ních,	 Kateřinské	 jeskyni,	 v	 Javoříč-
ských	a	Mladečských	jeskyních.	
	 Předpremiéra	filmu	Kam	motýli	ne-
létají	 se	 uskutečnila	 25.	 května	 v	 bla-
nenském	kině.	Přítomen	byl	i	producent	
filmu	Roman	Němec.	
Více informací: www.motyli-film.cz 

Text: Pavel Gejdoš
Foto: archiv produkce

	 V	Moravském	krasu,	ale	i	v	jesky-
ních	 Střední	 Moravy	 se	 natáčel	 no-	
vý	český	celovečerní	 film	Kam	mo-	
týli	nelétají	režiséra	Romana	Němce.	
V	hlavních	rolích	diváci	uvidí	Danie-
la	Krejčíka	a	Jiřího	Vojtu,	dále	Jaro-
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ZŠ Cetkovice hledá vyučující 1. stupně
Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace

se sídlem Cetkovice Náves 91, 679 38 Cetkovice

hledá učitele/učitelku 1. stupně na celý pracovní úvazek 
s termínem nástupu 25. 8. 2022.

Požadujeme splnění kvalifikačních požadavků pro tuto pozici,  
znalost anglického jazyka a hru na hudební nástroj.

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 516 477 525
Žádosti a životopis zasílejte na e-mail: zs.cetkovice@centrum.cz

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: www.zs-cetkovice.cz

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

DVĚ GENERACE ŠVADLENEK UŽ PRO VÁS ŠIJÍ OD ROKU 1991
Věnujeme se výrobě dámských dederonových a balněných zástěr, 

pánských trenýrek a polštářků ve tvaru zvířátek. 
Všechny výrobky jsou vyráběny 

v konfekčních a nadměrných velikostech. 
Vzory se průběžně a pravidelně mění.

(K
om

er
čn

í s
dě

le
ní

)

Studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí 
	 V	 prosluněných	 májových	 dnech		
se	studenti	Gymnázia	v	Rájci-Jestřebí	
vydali	 za	 hranice	 k	 našemu	 západní-
mu	sousedu.	V	týdnu	od	9.	do	15.	květ-
na	se	zde	setkali	na	plánované	schůz-	
ce	 se	 svými	 vrstevníky	 z	 Německa,	
Maarska	 a	 Slovenska.	 Setkání	 pro-
běhlo	pod	záštitou	projektu	Erasmus+	
pod	 názvem	 „Jednota	 v	 rozdílnosti“,	
který	 slouží	 k	 vzájemnému	 poznání		
a	 diskuzi	 o	 národních	 identitách.	 Té-
matem	 této	 poslední	 schůzky,	 která	
proběhla	 v	 severoněmeckém	 Braun-

ním	 průvodcem.	 Díky	 jeho	 poutavé-	
mu	 vyprávění	 nebylo	 vůbec	 náročné	
udržet	 pozornost,	 a	 dozvědět	 se	 tak	
spoustu	 zajímavých	 věcí	 o	 historic-
kých	 památkách,	 kterými	 centrum	
města	 oplývá.	 Zlatým	 hřebem	 celého	
dne	pak	byla	okružní	jízda	lodí,	kterou	
si	 studenti	 opravdu	 užili.	 Večer	 pak	
měli	 volný,	 a	 tak	 se	 mohli	 ještě	 pro-
cházet	 po	 městě	 Wolfsburg,	 kde	 byli	
ubytováni.
	 Nezapomenutelná	 byla	 také	 ná-	
vštěva	automobilovému	centra	Volks-
wagenu,	 nazvaného	 Autostadt.	 Jde		
o	obrovský	výstavní	areál	nacházející	
se	 vedle	 největšího	 výrobního	 centra	
na	světě.	Celé	výstaviště	bylo	rozděle-
no	do	několika	pavilónů.	Každý	z	nich	
byl	 ve	 znamení	 jedné	 z	 automobilo-
vých	značek	veliké	rodiny	VW	Group.	
Studenti	se	zajímali	o	výrobky	značek	
Audi,	 Seat,	 Porsche	 a	 samozřejmě		
i	 naší	 Škody,	 prohlíželi	 si	 unikátní		
exponáty	 v	 muzeu	 historických	 vozi-
del	a	v	pavilonu	Volkswagenu	si	mohli	Ráječtí studenti v severoněmeckém Braunschwigu

na ostře střeženém hraničním přechodu v Německu
schwigu,	 byly	 mezinárodní	 organi-	
zace.
	 Místní	 škola	 si	 pro	 své	 zahraniční	
hosty	 připravila	 bohatý	 program,	 ze	
kterého	 si	 naši	 studenti	 odnášeli	 bo-	
hatou	 porci	 zážitků	 a	 nevšedních	 doj-
mů.	 Již	první	den	byl	pro	mnohé	pře-
kvapením.	 Dostali	 se	 totiž	 na	 místo	
dříve	ostře	střeženého	hraničního	pře-
chodu,	 který	 byl	 vybudován	 na	 bý-	
valém	 pomezí	 mezi	 kdysi	 existující	
NDR	 a	 NSR.	 Dnes	 je	 toto	 místo	 pří-	
mo	v	srdci	území	Německa.	Později	se	

zkusit	jízdu	na	simulátorech.	Studenti	
byli	z	prohlídky	nadšení	a	nakonec	se	
rozhodli	pozměnit	odpolední	program	
a	zůstat	v	areálu	po	zbytek	dne.
	 Poslední	den	byli	studenti	rozděleni	
do	rodin	německých	kamarádů.	S	nimi	
pak	hráli	různé	hry,	odpočívali	na	za-
hradě	 a	 vyměňovali	 si	 zajímavosti		
o	svých	zemích.	Později	 se	vydali	do	
města,	zastavili	se	v	nákupním	centru	
a	 uspořádali	 si	 piknik	 německých	
sladkostí	v	nádherném	parku.	Poslední	
chvíle	 byly	 zakončeny	 procházkou		
a	konverzací	v	různých	jazycích.
	 Jak	 vidno,	 studenti	 z	 Gymnázia		
v	Rájci-Jestřebí	se	rozhodně	nenudili,	
poznali	nové	věci,	 získali	nové	vědo-
mosti,	a	především	navázali	nová	přá-
telství	 se	 svými	 vrstevníky	 z	 jiných	
evropských	 států.	 Všichni	 zúčastnění	
odjížděli	 spokojení	 a	 nyní	 se	 mohou	
již	těšit	na	další	projektová	setkání.

Text: Kryštof Popelka 
a studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí

Foto: archiv školy

studenti	přesunuli	do	
prostorů	 partnerské	
školy	v	Braunschwi-
gu,	 kde	 vzájemně	
debatovali	o	budouc-
nosti	 Evropské	 unie	
a	 NATO	 a	 shlédli	
připravené	prezenta-
ce.
	 V	 následujících	
dnech	mohli	mladí	
hosté	 ocenit	 krásu	
historického	 města	
Braunschwigu,	a	to	
především	 při	 ob-
sáhlé	komentované	
prohlídce	 s	 cha-
rismatickým	 míst-
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NOVÁ 
DACIA JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER

VŠECHNO. JEDNODUŠE.

S LPG Z VÝROBY DOJEZD AŽ 1 200 km

OPPORTUNITY, spol. s r.o.
Sedláčkova 10, 628 00 Brno-Líšeň

Tel.: +420 544 424 611
www.opportunity.cz

AUTOCENTRUM 
BRNO-LÍŠEŇ

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.

Boskovice  |  Komenského 9
Brno-Líšeň  |  Sedláčkova 10

AutOcENtRum BRNO-LÍŠEŇ
www.opportunity.cz

Nový

ReNault
aRKaNa

Již od

5 990 Kč měsíčně
včetně pojištění a Easy Service 5 let/60 000 km

Nabídka platí do 30. 9. 2021. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Financování Easy Plus pro Renault Arkana 
Zen TCe 140 EDC: 620 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 372 000 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 248 000 Kč, úroková sazba: 5,12 %, RPSN: 10,1 %, 1.–47. 
měsíční splátka úvěru: 4 471 Kč, 48. splátka úvěru: 223 200 Kč, 1.–48. měsíční splátka hav. pojištění a povinného ručení: 1 516 Kč, poplatek za poskytnutí úvě-
ru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 506 105 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. celková měsíční splátka včetně pojištění 5 987 Kč. Součástí 
financování je servisní smlouva Easy Service na 5 let/60 000 km (dle toho, co nastane dříve). Renault Finance znamená financování poskytované společ-
ností RCI Financial Services, s.r.o. nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l/100 km, emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny 
metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

OPPORTUNITY, spol. s r.o.
Sedláčkova 10, 628 00 Brno-Líšeň

Tel.: +420 544 424 611
www.opportunity.cz

AUTOCENTRUM 
BRNO-LÍŠEŇ

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.

Reprezentativní příklad Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 279 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 167 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 111 960 Kč, úroková 
sazba: 3,74 %, RPSN: 9,0 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 190 Kč, 48. splátka úvěru: 83 970 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 825 Kč, 
poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 225 675 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění  
3 015 Kč. Denní splátka 99 Kč je vypočtena jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 3015 Kč x 12)/365. Součástí financování je 
zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. 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.

 
 

 

 

 
 

 

 

Jediný autorizovaný servis vozů RENAULT 
a DACIA pro region Boskovice a okolí

Objednávky servisu na telefonu: 732 235 599

27.–30. července

čtvrtek 28. 7.

Vernisáž
Klub moravskýh fotografů

středa 27. 7.

Letní kino
od 21.00

Hlavní

Sobota 30. 7.
Areál koupaliště

pátek 29. 7.

Koncert
TRIPlay (JAZZ)

Festival 3+1

VLASTA REDL
Prago Union

& KAPELA Ondřej Fencl 
a Hromosvod

Vlasta Šafařík Trio
Divá Bára

www.triplusjednaletovice.cztriplusjednaletovice

23. ročník

LETOVICE

program

Jan Machač obdržel 
Cenu Jihomoravského kraje
	 Protože	se	v	loňském	roce	předávání	Cen	Jihomoravského	kraje	nekonalo,	
rozdával	ve	středu	4.	května	v	Besedním	domě	v	Brně	hejtman	Jihomoravského	
kraje	Jan	Grolich	ceny	za	dva	ročníky.
	 Cenu	Jihomoravského	kraje	za	rok	2020	obdržel	jako	první	MUDr.	Jan	Ma-
chač,	primář	gynekologického	oddělení	Nemocnice	Boskovice.	Cenu	obdržel	
za	přispění	k	věhlasu	a	dobrému	jménu	Jihomoravského	kraje.
	 Mezi	dalšími	oceněnými	byli	například	Gustav	Brom	(in	memoriam),	Voj-
těch	Cikrle,	Jiří	Helán,	Jiří	Pavlica	nebo	Lucie	Šafářová.
	 Cenu	 hejtmana	 Jihomoravského	 kraje	 obdržel	 Ladislav	 Dušek	 za	 přínos		
v	oblasti	vědy.	 Text a foto: Jaroslav Parma Oceněný MUDr. Jan Machač s manželkou

Zmrzlina Kruháč
Vlastní řemeslná zmrzlina z ovoce, točená, kopečková
Stáčení vína z Čejkovic
Olomoucké tvarůžky A. W. Loštice
facebook.com/zmrzlinakruhacsro
Kruhový objezd u Černé Hory,
Bořitov Trávníky 136, tel.728 402 555
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Májové setkání seniorů – Suchý

40%

SL
EV

A

NA 
SAMOZABARVOVACÍ 
SKLA

 DrOptikMoraviaSro    dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz

NEJRYCHLEJŠÍ ZBARVENÍ NA SVĚTĚ
Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2022 na vybrané brýlové čočky americké výroby 

Wanklovo nám. 1437/4, BLANSKO, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo nám. 158, LETOVICE, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Dr-optic-95x62-Blansko_Letovice-samozab-04-22.indd   1 21.04.2022   13:41

9Pfiedstavujeme / i*

roãník VIII       ãíslo 3       duben 2019606 931 795☎

„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

Starosta obce a paní Jiřina Ošlejšková s Marií Šindelkovou

	 Tradičně	 se	 konávalo	 posezení		
seniorů	 vždy	 v	 předvánoční	 době,		
a	 protože	 to	 našim	 seniorům	 již	 dva	
roky	nevyšlo,	uspořádal	obecní	úřad	
ve	 spolupráci	 se	 sborem	 pro	 občan-	
ské	záležitosti	letošní	setkání	v	pátek	
13.	května.
	 Úvodní	 slovo	 patřilo	 starostovi	
obce,	který	s	naprostou	samozřejmos-
tí,	laskavostí	a	porozuměním	přivítal	
přítomné.	Ocenil	jejich	životní	moud-
rost	 a	 zkušenost,	 což	 by	 se	 dalo	 vy-	
jádřit	 citátem:	 „Důležitý	 není	 počet	

prožitých	let,	důležitý	je	počet	proži-
tých	zkušeností.“
	 Minutou	 ticha	 vzpomněl	 na	 spo-
luobčany,	 kterým	 od	 posledního	 se-
tkání	nebylo	dopřáno	strávit	příjemné	
chvíle	mezi	námi.
	 Po	dvouleté	pauze	nás	potěšila	vel-
ká	 účast,	 rádi	 jsme	 uvítali	 nové	 tvá-	
ře,	ale	nechyběly	ani	stálé	návštěvni-
ce	 a	 zároveň	 již	 nejstarší	 občanky	
obce	 paní	 Ošlejšková	 Jiřina	 a	 paní	
Šindelková	Marie.	Nešetřily	 chválou	
nad	 perfektně	 připraveným	 pohoště-

ním,	 programem,	 výzdobou	 a	 s	 do-	
jetím	 vyjádřily	 nadšení	 s	 poděko-	
váním,	 že	 se	 nezapomíná	 na	 starší		
občany.
	 Vystoupení	 dětí	 z	 mateřské	 školy		
je	vždy	milým	a	 radostným	okamži-
kem	 a	 povzbuzením	 do	 dalších	 dnů.	
Radost	 ze	 setkání	 byla	 cítit	 z	 tváří	
vrstevníků,	které	spojují	stejné	zájmy	

a	 vzpomínky	 na	 léta	 prožitá	 ve	 své	
obci.	 Setkání	 bylo	 plné	 přátelských	
rozhovorů.	Zaplněnému	sálu	po	celý	
večer	 hráli	 a	 zpívali	 oblíbené	 melo-	
die	z	mládí	Josef	Sekanina	a	Andrea	
Ondroušková.
	 Při	loučení	byla	spokojenost	senio-
rů	tou	nejlepší	odměnou.

Text a foto: Jarmila Sekaninová

 Setkání se konalo v příjemné atmosféře

POZEMKY K VÝSTAVBĚ 
RODINNÝCH DOMŮ 
V KUNŠTÁTĚ
Město Kunštát nabízí k prodeji 
POSLEDNÍ STAVEBNÍ POZEMK Y 
v jihozápadní části města na ulici Nová připravené  
k okamžité výstavbě. Součástí prodeje je projekto-
vá dokumentace, stavební povolení, vybudované 
sítě a základy.
Seznam volných pozemků s detailními informa-
cemi a kartami jednotlivých pozemků najdete na 
www.pozemky-kunstat.cz.
Prodej bude probíhat formou ELEKTRONICKÉ 
AUKCE pomocí stabilního a bezpečného nástroje. 
Bude tak zajištěna transparentnost celého prode-
je. TERMÍN AUKCE JE 18. 6., přihlášku je třeba 
podat do 16. 6. Přesné podmínky účasti v aukci  
a přihlášky najdete na www.pozemky-kunstat.cz.
Na tomto webu jsou také veškeré informace a do-
kumenty týkající se prodeje – vyvolávací ceny, pod-
mínky, aukční vyhlášky a kupní smlouvy.
Prodej zajišťuje společnost Tendera partners, s. r. o., 
prodávajícím je město Kunštát.
Kontakt: Ing. ROMAN BIELAK, 
 info@tendera.cz, +420 731 193 745
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sezonní turistická linka Blansko–Skalní mlýn a zpět

www.krasobus.cz

Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

S E Z N A M  S L E V  P O  P Ř E D L O Ž E N Í  J Í Z D E N K Y :

sezonní turistická linka Blansko–Skalní mlýn a zpět

www.krasobus.cz

Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

KOSTEL SV. MARTINA BLANSKO
– vstup zdarma
ZÁMEK BLANSKO
– sleva 50 % na vstup
AQUAPARK BLANSKO
– sleva 15 % na vstup
VINOTÉKA U BRÁZDŮ
– sleva 10 % na vína

KATEŘINSKÁ JESKYNĚ 
– sleva 20 % na vstup
DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU
– sleva 20 % na vstup
DOPRAVA V MORAVSKÉM KRASU
– sleva 15 % KOMBI jízdenka
HOTEL OLBERG, OLOMUČANY
– sleva 10 % půjčovné sport. potřeb

sezonní turistická linka Blansko–Skalní mlýn a zpět

www.krasobus.cz

Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

Westernové městečko obsadilo 115 chlupáčů z osmi zemí
	 O	druhém	květnovém	víkendu	obsa-
dili	 Westernové	 městečko	 v	 Boskovi-
cích	na	Blanensku	furíci	neboli	chlupá-
či.	 Jsou	 to	 skalní	 milovníci	 zvířecích	
pohádkových	postaviček,	kteří	se	oblé-
kají	 do	 jejich	 kostýmů.	 Dorazilo	 jich	
115,	a	to	nejen	z	Česka	a	Slovenska,	ale	
také	z	Estonska,	Ukrajiny,	Ruska,	Ně-
mecka,	Rakouska	a	Polska,	aby	si	spo-
lečně	užili	prodloužený	víkend	v	mexic-
kém	stylu.	Sobotu	pak	věnovali	společně	
veřejnosti,	pro	kterou	uspořádali	hry.	
	 „Ve	městečku	pořádáme	své	srazy	již	
od	roku	2019.	Letos	bylo	setkání	co	do	
počtu	účastníků	rekordní,“	řekl	pořada-

tel	 setkání	 Mirek	 „Moondancer“.	 Vy-
světlil,	že	kostýmy	se	vyrábí	bu	v	rea-
listickém,	 nebo	 v	 pohádkovém	 duchu.		
Z	kostýmů	jsou	oblíbené	lišky,	psi	hus-
ky,	hyeny,	některé	kombinují	více	 zví-
řat,	jako	například	liškopsi.	Přibývá	ale	
dinosaurů,	ještěrů	či	draků.
	 Furíci	se	netají	tím,	že	jejich	koníček	
je	únikem	z	reality	všedního	dne	do	vy-
sněného	 dětského	 pohádkového	 světa,	
„který	je	ještě	stále	v	pořádku“.	Mnoh-
dy	 jde	 o	 velmi	 zaměstnané	 lidí,	 často	
ajáky.	Snový	svět	furries	je	pro	ně	pro-
tipólem	toho	reálného.	Svoji	identitu	ale	
raději	tají,	protože	mají	rádi	soukromí.

	 Prapůvod	převleků	lze	najít	mezi	spor-
tovními	maskoty	v	USA.	Každý	z	vět-
ších	 sportovních	 klubů	 tam	 má	 svého	
plyšáka,	 s	 nímž	 se	 fanoušci	 fotí.	 Jejich	
první	větší	setkání	se	uskutečnilo	počát-
kem	osmdesátých	let.	Éru	chlupáčů	od-
startovala	o	deset	let	později	slavná	ani-
movaná	pohádka	Lví	král.	Mezi	 furíky	
jsou	prý	 i	 tvůrci	animovaných	příběhů.	
Každý	nadšenec	si	vybírá	kostým	zvíře-
te,	s	nímž	je	vnitřně	ztotožněný.	Obvykle	
jej	má	rád	už	od	dětství.

Text: Vladimír Klepáč
Foto: archiv Westernové městečko 

Boskovice

ÚČETNÍ

• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru nebo 

obdobná kvalifi kace
• vhodné i pro schopné absolventy s 

cílem osobního růstu
• praxe v oboru účetnictví výhodou
• znalost práce v SAP výhodou
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)
• základní znalost AJ

Požadujeme:

Nabízíme:

• zpracování a evidence účetních 
dokladů

• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční 

a roční účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti

Pracovní náplň:

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj profesní 
životopis v českém jazyce na mail: lenka.misovicova@riho.cz. www.riho.cz

SSSpolečnostpolečnostpolečnost RIHO RIHO RIHO hledá  hledá  hledá 
vhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozici

odpovídající fi nanční ohodnocení
zaměstnanecké benefi ty včetně příspěvku na dopravu 
práci v příjemném kolektivu a prostředí, místo pracoviště – Suchý u 
Boskovic (okres Blansko)

zázemí moderní zahraniční společnosti



110. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Těchově 2.
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	 V	 době	 oslav	 významného	 výročí	
vzniku	SDH	v	Těchově	nelze	nevzpo-
menout	a	vzdát	hold	vojákům,	bratrům	
hasičům	 z	 Těchova,	 kteří	 se	 nevrátili		
z	I.	Světové	války,	byl	to	Picmaus	Fran-
tišek,	zemřel	následkem	zranění	v	pol-	
ní	 nemocnici	 v	Záhřebu	 29.	 12.	 1915.	
Martinek	 Rudolf	 raněn	 31.	 7.	 1917,		
zemřel	1.	8.	1917	v	polní	nemocnici	na	
Italské	frontě.	Novohradský	Josef,	tru-
bač	zemřel	následkem	válečných	útrap	
v	polní	nemocnici	4.	10.	1918	v	Kalfre-
dě.	 Z	 přispívajících	 členů	 zemřeli	 ná-
sledkem	 válečných	 útrap	 Sůrka	 Karel	
ve	 vojenské	 nemocnici	 ve	 Vídni	 dne		
20.	 3.	 1917,	 Rubeš	 František	 zemřel		
19.	12.	1915	doma.	Poctu	těmto	zemře-
lým	 vzdali	 hasiči	 na	 poválečné	 valné	
hromadě	V	Těchově	konané	dne	2.	úno-
ra	1919	v	hostinci	J.	Nečase	v	Těchově.
	 Hlavní	činovníci,	vedení	sboru	pů-
sobí	poměrně	dlouho.	Jsou	přijímáni	
noví	členové	z	Těchova	i	Obůrky.	Ha-
siči	pořádají	členské	schůze	a	to	až	14	
schůzí	za	rok,	oblíbená	veřejná	cviče-
ní	a	vzdělávací	přednášky.					
	 Dne	1.	května	1926	vzniká	na	Obůr-
ce	 samostatný	 sbor.	 Starostou	 se	 stal	
Adolf	Klimeš,	 náčelníkem	 Josef	 Kli-
meš,	 jednatelem	 Jan	 Pavlů.	 Novému	
sboru	 byla	 přidělena	 opravená	 legen-
dární	 dvoukolová	 stříkačka,	 pečlivě	
udržovaná	a	dodnes	používaná	na	růz-
ných	akcích.
	 V	 roce	1928	umírá	zakládající	 člen		
a	 jednatel	 Josef	 Šebela,	 dlouhodobý	
člen	výboru	Župy	blanenské,	od	června	
1919	po	volbách	podle	nového	volební-
ho	řádu	radní	v	obci	Těchov,	což	zna-
mená	pro	sbor	i	obec	velkou	ztrátu.	
	 V	roce	1930	má	zdravotní	problé-
my	i	náčelník	Robert	Svoboda,	který	
se	 na	 valné	 hromadě	 dne	 2.	 2.	 1930	
omlouvá,	„že	pro	svoji	churavost	ne-

mohl	více	pracovat,	ale	stříkačku	měl	
každou	 chvíli	 vždy	 v	 nejlepším	 po-
řádku“.	Zprávu	samaritní	na	této	val-
né	hromadě	podává	i	samaritán	Josef	
Kučera	a	uvedl,	že	poskytl	minulého	
roku	 zdravotnickou	 pomoc	 v	 31	 pří-
padech	 a	 též	 vyřizuje	 pozdrav	 od	
slečny	Alice	Masarykové,	dcery	pre-
zidenta	 republiky	 T.	 G.	 Masaryka,	
předsedkyně	 Československého	 čer-
veného	 kříže.	 Takto	 to	 zapsal	 Adolf	
Kotlán,	toho	času	jednatel.
	 Dne	15.	6.	1930	ve	věku	56	let	ze-
mřel	i	náčelník	sboru	Robert	Svobo-
da.	Pro	 svoji	milou	povahu	byl	oblí-
ben,	 o	 čemž	 svědčila	 účast	 na	 jeho	
pohřbu,	kterého	se	zúčastnila	značná	
část	 občanstva	 a	 8	 okolních	 hasič-
ských	sborů.	Podle	 jednatelské	zprá-
vy	za	rok	1930	čítá	sbor	16	členů	čin-
ných,	 37	 členů	 přispívajících	 a	 14	
členek	přispívajících	a	2	členy	čestné.	
Následkem	 velkého	 sucha	 v	 tomto	
roce	 a	 unikání	 vody	 z	 rybníka	 bylo	
přistoupeno	k	opravě	hráze	u	rybníka.	
Pomocných	prací	se	zúčastnilo	veške-
ré	občanstvo	Těchova	sborem	vyzva-
né.	Sbor	pro	své	vzdělání	a	pobavení	
má	 knihovnu	 o	 192	 knihách	 zábav-
ných	a	20	poučných.
	 Na	 valné	 hromadě	 dne	 1.	 2.	 1931	
bylo	usneseno,	že	plánované	volby	do	
výboru	na	1931	budou	odloženy	v	sou-
ladu	s	novými	stanovami.
	 10.	ledna	1932	se	sešel	v	místnosti	
Jana	Grima	7	členný	správní	výbor	za	
účelem	 stanovení	 programu	 valné	
hromady	včetně	voleb	dle	nových	sta-
nov	sboru.	Při	jednání	byla	schválena	
odměna	Karlu	Krejčímu	za	zhotovení	
28	lavic	po	14	korunách	a	14	stolů	po	
17	korunách.					
	 Valná	hromada	konaná	24.	1.	1932	
zvolila	 nové	 funkcionáře	 sboru	 dle	

nových	 stanov	na	3	 leté	období,	 kde	
hlavní	 funkcionáři	 jsou	 Kučera	 Jan	
starosta,	Novohradský	Emil	–	náčel-
ník.	 Téměř	 všichni	 funkcionáři	 byli	
potvrzeni	 do	 svých	 funkcí	 i	 po	 dal-
ších	3	letech.
	 Zanedlouho	 přišla	 doba	 okupace,	
činnost	 sboru	 sice	 neustává,	 ale	 čle-
nové	 jsou	 značně	 omezováni,	 přesto	
oba	místní	hasičské	sbory	uspořádaly	
v	 srpnu	 1939	 dožínkovou	 slavnost		
s	 průvodem,	 s	 alegorickými	 vozy,	
průvod	zpestřila	mládež	v	národních	
krojích.	 Za	 zmínku	 stojí	 uvést	 nové	
úkoly,	 a	 to	 stanovení	 protipožárních	
hlídek,	jak	uvádí	zpráva	z	valné	hro-
mady	ze	dne	28.	1.	1940,	poprvé	od	
založení	sboru	je	stanovena	hlídka	na	

se	 s	 ním	 rozloučilo	 za	 sbor	 7	 hasičů,	
včetně	předsedy	Karla	Svobody.
	 Pro	 získání	 dostatku	 financí	 pro	
vybavení	 hasičů	 pořádá	 sbor	 v	 roce	
1947	pod	vedením	Karla	svobody	di-
vadelní	 hru	 Paličova	 dcera,	 v	 roce	
1948	ve	dnech	28.	a	29.	2.	byla	sehrá-
na	opereta	„Král	muzikantů“	za	účas-
ti	106	a	105	diváků,	celkový	finanč-	
ní	 zisk	 činil	 2	 352	 Kč.	 V	 roce	 1955	
následuje	 „Marjánka,	 matka	 pluku“		
a	v	r.	1956	„Lucerna“.	Mezi	nejaktiv-
nější	 hasiče	 i	 v	 kultuře	 patří	 zejmé-	
na	 Jaroslav	 Šebela,	 syn	 zakladatele		
a	jednatele	sboru.		Vedl	místní	kape-
lu,	 řídil	hudbu	v	divadle,	s	harmoni-
kou	doprovázel	odvedence,	 také	hrál	
závodně	fotbal	za	Sportovní	sdružení	

„vostatky“.	 Další	 hlídky	 byly	 při	 ta-
neční	 zábavě,	 divadlech	 a	 Martin-
ských	hodech.	Zpráva	dále	uvádí,	že	
Karel	 Nesrsta	 dostal	 od	 včelařského	
spolku	 z	 Blanska	 několik	 mladých	
stromků	lip	k	osázení	v	obci.	
	 Na	první	poválečné	valné	hromadě	
dne	 15.	 7.	 1945	 byli	 zvoleni	 nový	
funkcionáři,	Krejčíř	Karel	–	starosta	
sboru,	Novohradský	Emil	–	místosta-
rosta,	Svoboda	Karel	–	velitel,	Sedlák	
Antonín	–	pokladník,	Kotlán	Adolf	–	
jednatel,	Petlach	František	–	vzděla-
vatel,	 Šenkýř	 Jan	 –	 1.	 podnáčelník,	
Krejčíř	Josef	–	2.	podnáčelník,	Grim	
Jan	 a	 Miroslav	 Svoboda	 –	 zbrojíři,	
Klimeš	 Vilém	 –	 samaritán,	 Sedlák	
Josef	a	Skoták	František	revizoři.
	 4.	 10.	 1946	 se	 koná	 nově	 schůze	
SDH,	která	stanovuje	rozpočet	sboru,	
nákup	 nutného	 vybavení,	 provedení	
úprav	zbrojnice	a	rybníku.	Jsou	přijati	
noví	 a	 velmi	 aktivní	 členové:	 Přibyl	
Stanislav,	 Dvořáček	 Jindřich,	 Kakáč	
Josef,	Martinek	Ladislav,	Novohrad-
ský	Eduard,	šli	příkladem	i	při	budo-
vání	v	obci,	kulturního	domu,	prodej-
ny,	vodovodu	v	seniorském	věku.
	 8.	12.	1946	zemřel	v	96	letech	zakla-
datel	sboru,	který	byl	i	prvním	staros-
tou	sboru	Tomáš	Martinek.	Na	pohřbu	

Těchov,	 člen	 Dělnické	 tělovýchovné	
jednoty.			
	 17.	7.	1949	byla	představena	na	návsi	
před	 kapličkou	 v	 Těchově	 veřejnosti	
nová	stříkačka,	zakoupená	z	 finanční	
sbírky,	schválené	předsedou	Okresní-
ho	národního	výboru	R.	Barákem	 za	
cenu	74.500,00	Kč,	uskutečněn	úspěš-
ný	požární	 zásah,	oslava	proběhla	na	
výletišti	 taneční	 veselicí,	 za	 pěkného	
počasí	a	nočního	osvětlení,	se	ziskem	
18.746	Kč.
	 Dne	 24.	 12.	 1949	 vypukl	 požár		
u	velitele	sboru	Karla	Svobody,	č.	56.	
Zásah	 místních	 hasičů	 byl	 po	 poru-	
še	 způsobené	 utržením	 zapalování		
u	stříkačky	neúspěšný,	přes	nasazení	
7	 okolních	 sborů	 shořelo	 téměř	 celé	
hospodářské	zařízení	a	část	dobytka.
	 V	 roce	1958	organizuje	Karel	Svo-
boda	 jako	 předseda	 JZD	 dožínky	 (ve	
funkci	předsedy	od	r.	1957).	Krojovaný	
průvod	jde	z	Těchova	na	Obůrku	k	osla-
vě.	 Pro	 rok	 1959	 připravuje	 předání		
své	 funkce	 ve	 sboru	 hasičů	 Stanisla-	
vu	 Čípkovi	 a	 předsednictví	 Antonínu	
Hrazdírovi.

 Z knihy zápisů z valných hromad sboru, 
členských schůzí a zápisů z jednání  

zpracoval Josef Vylášek

Foto: archiv SDH Těchov

1938 Sbor dobrovolných hasičů Těchov

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
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HUDEBNÍ A TANEČNÍ RETRO VEČER 
KDY? v sobotu 25. 6. 2022 KDE? KD TĚCHOV
KDO? KAPELA PROPAST A VÍT ŠUJAN
B l i ž š í  i n f o r m a c e  n a  w w w. h o s p u d k a t e c h ov.c z

Regionální kulturní akce 
je třeba podporovat

Varhanní koncert Letovice

	 „Čím	voní	domov“,	to	je	název	knihy	letovické	autorky	Hany	Bočkové-Krejsové,	kterou	pozvala	senátorka	
Jaromíra	 Vítková	 při	 příležitosti	 Svátku	 matek	 k	 autorskému	 čtení	 do	 Muzea	 regionu	 Boskovicka	 v	 pátek		

Autorské čtení ke Svátku matek v Boskovicích

6.	 května	 2022.	 „Vyslechli	 jsme	 něžné	
verše	 autorky	 a	 citlivě	 volené	 melodie		
v	provedení	doc.	Jana	Krále.	Dlouhý	pot-
lesk	vyjádřil	obdiv	diváků,“	sděluje	sená-
torka	Vítková,	která	celou	akci	uspořáda-
la	společně	s	Orlem	jednotou	Boskovice.
	 „Ve	čtvrtek	19.	května	se	v	letovickém	
kostele	sv.	Prokopa	konal	varhanní	kon-
cert.	 Na	 varhany	 se	 představila	 Hana	
Bočková	a	Jitka	Jelínková,	zpěvem	do-
plnila	 Alžběta	 Janků.	 Koncert	 přišla	
podpořit	také	senátorka	Jaromíra	Vítko-
vá,“	uvedl	František	Boček,	radní	města	
Letovice.	

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv J. Vítkové

Aktuální nabídka platí        od 9. 6. 2022 do vyčerpání zásob, nejdéle však do 19. 6. 2022.

159,- 299,-

2490,- 7490,-

2790,-
Souprava zahradní 
SPRINT SET 1/2
Délka: 20 m | Průměr: 1/2"
Včetně 
příslušenství



V ceně: termoizolační kryt, podložka pod vířivku, 
plovák pro dávkování chemie, chemický tester

12490,-
Bazén vířivý
Pure Spa –
BUBBLE HWS

Vnější ∅ 196 x 71 cm | Vnitřní ∅ 145 x 71 cm
Objem: 795 l | Vzduchové trysky: 120

Oleander
∅ květináče: 
14 cm

Čistič
vysokotlaký K 3
Příkon: 1 600 W
Průtok vody: 380 l/hod.
Teplota vody: max. 40 °C
Tlak: max. 120 bar

Sestava RAMADA
1x stůl + 6x židle
+ 1 slunečník
Stůl: 150 x 90 x 72 cm 
Židle: 71 x 54 x 90 cm 
Slunečník: ∅ 180 cm

100

kg

Gril 
COMPACT
KETTLE
Palivo: dřevěné
uhlí/brikety
Grilovací plocha: 
∅ 47 cm
Regulace teploty

Sekačka benzinová 
RPM 4234 P

Pracovní záběr: 40 cm 
Výška sečení:
25–75 mm
Sběrný koš: 45 l

Motor: 4-tak
OHV, 132 ccm

4490,-

UniHobby Inzerce Jumbo_01 Listy regionu 194x128 v127.qxp_Sestava 1  26.05.22  14:54  Stránka 1



ročník XI číslo 5 červen 2022606 931 795

V Okrouhlé nejrychlejší Petr Šich!
	 Po	dvouleté	odmlce,	způsobené	COVIDem19,	se	opět	uskutečnil	závod	hor-
ských	kol	v	rámci	21.	ročníku	MTB	Poháru	Drahanské	vrchoviny	2022	v	Okrou-
hlé,	jako	druhý	z	letos	celkem	jedenáctidílného	seriálu.	Přes	termínový	souběh	
se	závodem	světového	poháru	v	Novém	Městě	na	Moravě,	se	na	startovních	listi-
nách	objevily	velmi	sympatické	počty	startujících	čítajících	celkem	156	závodní-
ků,	a	když	k	tomu	přičteme	teplé,	slunečné	počasí	a	tradiční	pohodovou	atmosfé-
ru,	která	už	tradičně	„Drahanku“	provází,	 lze	jednoznačně	hovořit	o	vydařené	
sportovní	akci.
	 Celkem	pět	variant	náročných	tratí	různých	distancí	připravili	pečliví	pořada-
telé	pod	taktovkou	ředitele	závodu	Gustava	Grüna	a	traového	specialisty	Pavla	

na	čelo	závodu	ze	zadních	pozic.	A	především	jeho	souboj	s	Adamem	Sekaninou	
(Pells	 Factory	 Team)	 o	 stříbrnou	 medaili	 byl	 určitě	 ozdobou	 závodu.	 Tempu		
Petra	Šicha	stačil	jen	Libor	Vencl	(Eleven	Bike	Team),	závodící	ve	společné	ka-
tegorii	Juniorů/kadetů.	„Bohužel	mi	těsně	unikl	start	v	Novém	Městě,	tak	jsem	
přijel	závodit	sem.	Tratě	super,	závod	se	mi	moc	líbil,	s	výsledkem	jsem	samo-
zřejmě	spokojený“,	pochvaloval	si	těsně	po	dojezdu	do	cíle	sympatický	nováček	
na	„Vrchovině“,	osmnáctiletý	Libor	Vencl,	který	dále	naznačil,	že	by	se	na	závo-
dy	 Poháru	 Drahanské	 vrchoviny	 letos	 ještě	 rád	 vrátil.	 Druhou	 „Vrchovinu“	 si	
opět	nenechala	ujít	ani	senátorka	patronka	a	velký	příznivec	seriálu	Mirka	Vítko-
vá,	 která	 se	 spolu	 s	 ředitelem	 závodu	 a	 starostou	 obce	 Okrouhlá	 Gustavem	
Grünem	starala	o	předávání	cen	závodníkům.	Nejen	sluníčko,	ale	 i	 spokojené	
úsměvy	účastníků	(a	už	aktivních	či	pasivních)	provázeli	sobotní	kvalitní	MTB	
sport,	který	se	na	Okrouhlou	po	dvou	letech	opět	vrátil.	

MTB	XCO	–	Velká	cena	obce	Okrouhlá,	14.	5.	2022	–	výsledky:	
Odrážedla	 chlapci:	 1.	Daniel	Svěrák	 (Kuničky),	 2.	Tomáš	Vacula	 (Kořenec),		
3.	Robin	Honzírek	(Pardubice).	Odrážedla	dívky:	1.	Nikola	Fialová	(Boskovice),	
2.	Viktorie	Hlubinková	(Suchý),	3.	Barbora	Vorlová	(Březina).	Chlapci	do	6	let:	
1.	Matěj	Hrazdíra	(MTB	Team	Bosonohy),	2.	Jan	Redlich	(Blansko),	3.	Richard	
Pozorský	 (Drahanský	Sport	 team).	Dívky	do	6	 let:	 1.	Barbora	Vašíčková	 (CP	
Team),	2.	Karolína	Fialová	(ACT	leraK),	3.	Isabella	Homolová	(OCA).	Chlapci	
7–8	let:	1.	Martin	Hruda	(Drahanský	Sport	team),	2.	Matěj	Hájek	(Aspire	SCM),	
3.	Jakub	Fiala	(ACT	leraK).	Dívky	7–8	let:	1.	Tea	Žáčková	(OCA),	2.	Barbora	
Štolfová	(Cykloop.cz	–	BT	Morkovice),	3.	Ella	Chlubnová	(MORAVEC	Team).	
Chlapci	 9–10	 let:	 1.	 Samuel	 Zítka	 (Bike	 Team	 NMnM),	 2.	 Martin	 Pozorský	
(Drahanský	Sport	team),	3.	Šimon	Grošek	(OCA).	Dívky	9–10	let:	1.	Elen	Ma-
zalová	(Drahanský	Sport	team),	2.	Eliška	Štolfová	(Cykloop.cz-BT	Morkovice),	
3.	Laura	Kotasová	(OCA).	Chlapci	11–12	let:	1.	Adam	Březina	(SPORTTREG),	
2.	 Petr	 Hruda	 (Drahanský	 Sport	 team),	 3.	 Jakub	 Kříž	 (Bike	 Team	 NMnM).		
Dívky	11–12	 let:	1.	Lucie	Gottwaldová	 (CP	Team),	2.	Adéla	Kopřivová	 (Bike	
team	NMnM),	3.	Zita	Žerníčková	(Bike	8144).	Chlapci	13–14	let:	1.	Patrik	Po-
korný	(Bike	8144),	2.	Dominik	Poláček	(ACT	leraK),	3.	Matěj	Grošek	(OCA).	
Dívky	13–14	let:	1.	Justýna	Novotná	(MORAVEC	Team),	2.	Natálie	Frölichová	
(OCA),	3.	Eliška	Širučková	(MORAVEC	Team).	Junioři	–	kadeti:	1.	Libor	Ven-
cl	 (Eleven	 Bike	 team),	 2.	 Jan	 Hudeček	 (Bike	 Pro	 Racing),	 3.	 Adam	 Haluška	
(Aspire	SCM).	Juniorky	–	kadetky:	1.	Amálie	Gottwaldová	(CP	Team),	2.	Bar-
bora	Tlamková	(MORAVEC	Team).	Masters	III:	1.	David	Hrubeš	(Pro-T	racing	
team),	2.	Jiří	Sedláček	(SK	Jiří	Team),	3.	Milan	Kaprál	(Ricardo	Racing	Team).	
Masters	II:	1.	Vlastimil	Frölich	(OCA),	2.	Michal	Štolfa	(Cykloop.cz-BT	Mor-
kovice),	3.	Martin	Kolkus	(Spartacus	Brothers).	Ženy:	1.	Pavlína	Maráčková	(SK	
Jiří	 Team),	 2.	 Lucie	 Svítková	 (UME	 Team).	 Muži:	 1.	 Petr	 Šich	 (MORAVEC	
Team),	2.	Jiří	Ošádal	(ENJOY	Riding	Team),	3.	Adam	Sekanina	(Pell ś	Facto-	
ry	Team).	Štafety	(bodovaná	soutěž	tříčlenných	družstev	o	pohár	zakladatele	
seriálu,	Ing.	Aloise	Hložka):	1.	OCA	I.,	2.	Bike	8144,	3.	OCA	II.

Text: Petr Koudelka 
Foto: František Čefelín

jsou mediálním 
partnerem akce

Tlamky	pro	závodníky	v	celkem	18-ti	věkových	kategoriích.	V	dopoledních	star-
tech	 dětí	 se	 prosazovali	 na	 stupně	 vítězů	 především	 jezdci	 regionálních	 týmů		
z	Boskovic	a	Blanska:	Drahanského	Sport	teamu,	ACT	Lerak,	CP	Teamu	a	MO-
RAVEC	Teamu,	přičemž	výbornými	výsledky	se	v	Okrouhlé	prezentovali	i	dva	
opravdu	silné	týmy	z	Brna:	Open	Cycling	Academy	(OCA)	a	Aspire	SCM.	Sou-
boje	 v	 nejmladších	 kategoriích	 se	 vyznačovali	 tradiční	 dramatičností	 a	 diváci	
vytvořili	mladým	bikerům	svým	povzbuzováním	parádní	atmosféru.	Odpoledne	
závod	v	Okrouhlé	vyvrcholil	starty	juniorských	a	dospělých	kategorií,	kdy	nej-	
více	 pozornosti	 přitahoval	 závod	 mužů	 ELITE.	 Obhájce	 loňského	 celkového		
prvenství	 v	 seriálu	 Petr	 Šich	 zažil	 po	 absenci	 na	 prvním	 závodě	 ve	 Valchově		
v	 Okrouhlé	 vítězný	 návrat.	 „Jsem	 letos	 dost	 limitován	 zdravotními	 potížemi,	
takže	jsem	jel	skutečně	na	plno	jen	první	kolo“,	svěřil	se	v	cíli	vítěz	sledovaného	
závodu	mužů	ELITE,	Petr	Šich.	„Když	to	zdraví	dovolí,	rád	bych	celkové	vítěz-
ství	ve	„Vrchovině“	vybojoval	i	letos,	navíc	jezdím	na	umístění	i	Pražský	MTB	
pohár…	Uvidíme.“	Doplnil	rodák	z	Velkých	Opatovic,	kterému	i	po	„ubrání	ply-
nu“	stačilo	volnější	 tempo	v	závodě	k	jistému	vítězství	s	náskokem	téměř	čtyř	
minut	před	Jirkou	Ošádalem	(ENJOY	Riding	Team).	Zkušený	Jiří	Ošádal	útočil	
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VZPOMÍNKA

Dne	2.	června	2022	by	oslavil	90.	narozeniny	

pan	JINDŘICH	PÁRAL	z	Blanska.

Kdo	jste	ho	znali,	věnujte	mu	vzpomínku	s	námi.	

Stále	vzpomíná	celá	rodina	

VZPOMÍNKA
Dne	5.	července	2022	vzpomeneme	100	let	

od	narození	mého	strýce	

pana	JOSEFA	PALÁTKY	z	Jenče	č.	6.,	
syna	Josefa	Palátky	a	Františky	Palátkové,	

roz.	Navrátilové.	

Byl	nejstarší	ze	6-ti	sourozenců.	Marie,	Růžena	
a	František	zemřeli	v	útlém	věku,	Jaroslav	v	51	

a	Božena	v	67	letech.	Většinu	života	prožil	na	Jenči	
při	práci	v	zemědělství	(soukromě,	JZD).	Mimo	obec	byl	jen	na	totálním	nasa-
zení	v	Rakousku-záchrana	němčourů	před	RA	(zde	přišel	o	sluch)	a	v	základní	
vojenské	službě.	Kvůli	postižení	sluchu	se	neoženil.	Byl	členem	SDH.	Byl	to	

hodný	člověk,	každému	pomohl	a	neublížil.	Zemřel	5.	března	1994.

Vzpomíná	vnuk	Ing.	Jaromír	Votroubek	s	rodinou	z	Jenče.

PRODÁM
 Prodám dvoukolový plynový vařič i s bom-
bou. Cena dohodou, tel.: 737 565 661.
 Prodám venkovní fialový ibišek. Cena za kus 
50 Kč, tel.: 731 646 743.
 Prodám polohovací postel, cena dohodou. 
Tel.: 777 305 730.
 Prodám sběrateli dva staré šicí stroje bez 
skříňky. Cena dohodou, tel.: 731 646 743. 
 Prodám tři gramofonové desky. Rangers, 
2x Plavci. Cena 500 Kč / kus. Tel.: 777 450 543.
 Prodám voliéru 50x60x115(výška) cm. 
Dřevěný rám s pletivem. V boku dvoje dvířka, 
šufle na krmení a šufle na písek. Uvnitř větev  
a budka na hnízdění, možno ven i dovnitř. Ne-
využitá. Cena 1.190 Kč, tel.: 605 076 400. 

KOUPÍM
 Koupím elektrický vařič. Tel.: 602 283 832.
 Koupím na ježdění nebo opravu jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, Sim-
son, díly /motor/. Stav nerozhoduje. 
Tel.: 723 971 027.
 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji. Tel.: 604 226 234.

NABÍZÍM
 Pronajmeme pohostinství v Kotvrdovicích. 
Tel.: 734 227 844. 
 Pronajmu garáž na Divišově ul. v Blansku, 
výhodně. Tel.: 728 968 367.

HLEDÁM
 Hledám pomoc při vyklizení a odvozu nepo-
třebných věcí z 2 poschoových chatek na za-
hradě v Jevíčku. Tažné zařízení u auta vítáno. 
Při pomoci a základní údržbě možná domluva  
o následné rodinné rekreaci, vhodné jak pro děti 
i seniory. Podrobnosti na:  722 268 227.
 Hledám dlouhodobý pronájem menšího 

bytu 1+ 1, nebo 1+kk, v Boskovicích nebo nej-
bližším okolí, do 8.000 Kč včetně inkasa a slu-
žeb a bez zaplacení vratné kauce. Spěchá. 
Tel.: 604 834 339.

DARUJI
 Daruji za odvoz pánské a dámské kompletní 
oblečení vel. XL atd. Volat ráno v 9 hod. na:  
722 268 227.    

SEZNÁMENÍ
 Muž 52/175/76 nekuřák, s vyřešenou mi-
nulostí hledá ženu, která už také nechce být 
sama. Mám rád přírodu, vycházky. SMS na: 
702 525 970.  
 Hledám ženu 40–60 let, jsem 54 let/180 cm, 
mám rád sport a přírodu. Jsem Pavel z Křetína. 
Zn.: Vážný vztah, tel.: 736 455 621. 
 Žena 70 let, 170 cm vysoká hledá k vážnému 
seznámení hodného a upřímného muže přimě-
řeného věku. Abstinent podmínkou, „společný 
podzim života“. Tel.: 728 688 316.
 Svobodný křesan, nekuřák, 46 let, hledá 
spřízněnou duši na pěkný, upřímný vztah. Po-
můžeme si vzájemně se životem? A já budu 
Tvým ochráncem. SMS na: 702 194 401.
 Hledám slečnu 18 až 24, jmenuji se Jirka a je 
mi 26. mám 180 cm. Bydlím v Blansku. Povolá-
ním jsem zahradník. Moje koníčky jsou zahra-
da, práce kolem domu, v dílně, dobré filmy, 
hudba. Rád zajdu i do divadla nebo na koncert, 
v létě do přírody, na staré hrady, zámky. Mám 
rád legraci, Hledám vztah. Tel.: 602 726 243.
 Pohodová 55 letá žena silnější postavy 
172 cm vysoká se smyslem pro rodinu by se 
ráda seznámila s mužem přiměřeného věku. 
Hledá paráka do nepohody, který má vyřeše-
nou minulost. Společné zájmy můžou být otáz-
kou času. Tel.: 737 606 528.
 Hledám muže do pohody i nepohody co 
zvládne přátelství pohodové ženy všestran-
ných zájmů.  Když budeme dva, bude život lépe 
zvladatelný a stáří veselejší.  Za pokus to stojí.  
Jestli máš od 55 let, volej 722 258 227.
 Taky bys chtěl změnit způsob žití? Najít 
spřízněnou duši na posezení u kávy, u piva, 
zajít do kina, projít spolu zajímavá místa? - tak 
odepiš svobodné 43 leté nekuřačce, středo-
školačce z Blanska. Zn: Víc SMS: 602 464 665. 

PŮJČ SI OBYTNÝ AUTOMOBIL V BLANSKU
WWW.OBYTKABLANSKO.CZ

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758

VYKUPUJEME 
kůrovcovou kulatinu 

a surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

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

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

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 STARÉ 
PIVNÍ LÁHVE A SKLENICE. 
Sbírku i jednotlivé kusy.

Tel.: 732 170 454 
– sběratel CHCETE PLATIT 

ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 
NIŽŠÍ ČÁSTKU?

Řeším pojištění vozidel, 
nemovitostí, zdraví, 

odpovědnostní. 
Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

tel. 
604 150 378
Renovace dveří 

a zárubní, 
výroba, 
montáž, 

lakování skla, 
lišty, zámky, 

klikyw
w

w
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Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko
ve spolupráci s Kulturním střediskem města Blanska za podpory vedení města Blanska 

a pod záštitou senátorky Parlamentu ČR Ing. Jaromíry Vítkové
vyhlašuje

4. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
JESKYNNÍ POHÁR 2022

v rámci soutěžního festivalu „BLANENSKÝ ČTYŘLÍSTEK 
aneb Přehlídka zajímavostí v cestovním ruchu regionu Moravský kras a okolí“

Fotografická	 soutěž	 bude	 probíhat	 od	
června	celé	léto	do	konce	září.
	 Do	 fotografické	 soutěže	 s	 názvem	
Jeskynní	pohár	2022	se	mohou	přihlá-
sit	 všichni	 obyvatelé	 našeho	 regionu,	
kteří	 disponují	 kvalitními	 záběry	 zdej-
ších	 turisticky	 atraktivních	 míst,	 příp.	
akcí,	 které	 se	 v	 našem	 okolí	 realizují	
(jeskyně,	kulturní	a	technické	památky,	
přírodní	zajímavosti,	zajímavosti	z	uby-
tovacích	 a	 stravovacích	 zařízení,	mo-
mentky	ze	společenských	a	sportovních	
akcí	apod.).	Stačí	splnit	základní	kritéria	
–	technickou	kvalitu	fotografie	(počíta-

čově	neupravenou)	pořízenou	v	regionu	
Moravský	 kras	 a	 okolí	 a	 dodat	 pouze		
v	elektronické	podobě.	Pokud	jde	o	kon-
krétní	 obsah	 snímku,	 téma	 je	 volné.		
V	průběhu	měsíce	října	pak	budou	slav-
nostně	 vyhlášeni	 a	 oceněni	 autoři	 tří		
nejúspěšnějších	fotografií,	které	vybere		
komise	složená	z	pořadatele,	odborné		
i	laické	veřejnosti	a	města	Blanska,	které	
nad	projektem	převzalo	záštitu.	
	 Zveme	všechny,	kteří	rádi	zachycují	
kouzlo	okamžiku	prostřednictvím	své-
ho	 fotoaparátu	nebo	 telefonu,	k	účasti		
a	 těšíme	 se	 na	 krásné	 záběry	 našeho		

regionu.	Věříme,	že	zveřejnění	výběru	
ze	 zaslaných	 fotografií	 (na	 internetu		
i	formou	expozice)	opět	potvrdí,	v	jak	
zajímavé	oblasti	žijeme,	a	že	stojí	za	to	
Moravský	kras	a	okolí	navštívit.
	 Podrobnosti	o	soutěži	a	registrační	
formulář	najdete	na	https://www.cer-
gas-bk.cz/aktivity-skoly/soutezni-fes-
tival-blanensky-ctyrlistek.

Za hlavního pořadatele – Střední školu 
cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko

Martin Jaglář, manažer soutěže 
a PaedDr. Pavla Bojdová, koordinátorka soutěže

	 Po	roční	odmlce	je	pro	vás	připravena	
fotografická	soutěž	pro	širokou	veřej-
nost.	 Již	 tradičně	 tak	 doplní	 barman-
skou	soutěž	pro	střední	školy	a	odbornou	
soutěž	pro	studenty	oboru	Cestovní	ruch	
na	pořádající	škole	–	Střední	škole	ces-
tovního	ruchu	a	gastronomie,	s.r.o.	Blan-
sko.	 Akce	 se	 realizuje	 v	 rámci	 soutěž-	
ního	 festivalu	Blanenský	čtyřlístek,	ale		
s	ohledem	na	předchozí	epidemickou	si-
tuaci	 zachováme	 tzv.	 „klouzavý	 festi-
val“,	tedy	jednotlivé	části	soutěže	budou	
rozprostřeny	 do	 různých	 období,	 takže	
lze	předpokládat	větší	účast	soutěžících.	

JSOU MEDIÁLNÍM PARTNEREM

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

KULTURA
BLANSKO

ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

Postup A – Pavel Kakáč, Jan Semrád, 
Tomáš Stojkovič, Luboš Sotolář, To-
máš Smola a Martin Hrubý

Kuželkářské soutěže neregistrovaných v Blansku
	 V	měsíci	dubnu	2022	skončily	tradič-
ní	 a	 oblíbené	 soutěže	 neregistrovaných	
kuželkářů	v	Blansku.	Jednalo	o	ponděl-
ní	 podnikovou	 soutěž	 ČKD	 a	 okresní	
podnikovou	ligu	ve	středu.	Vzhledem	ke	
covidové	přetržce	se	 tohoto	soutěžního	
ročníku	zúčastnilo	 celkově	méně	 týmů	
než	v	minulosti,	a	tak	se	soutěže	odehrá-
ly	v	novém	formátu.
	 Nejprve	 tedy	 k	 podnikové	 soutěži	
ČKD,	které	se	uskutečnil	již	59.	ročník.		
Ta	je	určena	pro	pětičlenné	týmy,	slože-
né	výhradně	ze	současných	a	bývalých	
zaměstnanců	 podniku	 ČKD	 Blansko.	
Tato	družstva	se	v	devíti	členné	skupině	
utkala	 jednokolově	 a	 poté	 se	 utvořila	
nadstavbová	finálová	čtyřka	a	pětičlen-
ná	 skupina	 o	 pořadí.	 Finálovou	 čtyřku	
tvořily	týmy	Brusírna	B,	Elektro,	Mode-
lárna	a	Postup	A.	Po	započtení	výsledků	
ze	základní	 části	plus	výsledky	 finálo-	
vé	čtyřky	určily	vítěze,	kterým	se	stalo		
s	bilancí	10	výher	a	1	porážka	družstvo	
Postup	A.	Tým	 tvořili	 hráči	Pavel	Ka-

káč,	Jan	Semrád,	Tomáš	Stojkovič,	Lu-
boš	Sotolář,	Tomáš	Smola	a	Martin	Hru-
bý	a	 jejich	průměrný	výkon	činil	1304	
poražených	kuželek.	Tento	vítězný	tým	
má	právo	účasti	v	Mistrovství	ČR	nere-
gistrovaných	 2023.	 Na	 druhém	 místě		
se	umístil	tým	Brusírna	B,	který	získal		
o	dva	body	méně,	3.	místo	obsadil	celek	
Modelárna	s	odstupem	8	bodů	na	vítěze.	
Bramborovou	pozici	získal	tým	Elektro,	
který	získal	o	další	dva	body	méně.
	 Do	celé	soutěže	se	zapojilo	65	hráčů,	
kteří	odehráli	celkem	54	utkání,	z	toho	
4	 ženy.	 Hráčů	 s	 průměrným	 náhozem	
přes	260	kuželek	bylo	celkem	10.	Hra-
nici	1300	poražených	kuželek	v	jednom	
utkání,	 což	 je	 považováno	 za	 výbor-	
ný	nához,	se	podařilo	překonat	týmům	
Nářaovna	 A	 jednou	 –	 1325	 kuželek,	

Pokračování na str. 16
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Světový pohár Elzach, Německo
	 Po	 absolvování	 prvního	 letošního	 světového	
poháru,	který	se	konal	v	Ostende,	Belgie	od	5.	5.	
do	8.	5.,	kde	Ivo	vybojoval	8.	místo	v	silničním	
závodě	 a	 9.	 místo	 v	 silniční	 časovce,	 se	 Ivo		
přesunul	 do	 místa	 konání	 (od	 12.	 5.	 do	 15.	 5.)			
2.	letošního	světového	poháru	do	Elzachu	v	Ně-
mecku.
	 13.	5.	 se	nejlepší	 světoví	para	cyklisté	posta-	
vili	 na	 start	 náročné	 horské	 časovky,	 (délka		
18,3	km,	průměrné	stoupání	6%).

	 Mezi	závodníky	na	startu	nechyběl	Ivo,	který	
na	tuto	svoji	oblíbenou	časovku	poctivě	trénoval	
v	 kopcích	 Vysočiny.	 Ivo	 si	 přál	 navázat	 na	 své		
3.	místo,	které	na	stejné	 trati	vybojoval	na	svě-	
tovém	poháru	v	roce	2015.	Vůči	roku	2015	opět	
výrazně	narostla	konkurence,	proto	si	realizační	
team	stanovil	za	úspěch	umístění	Iva	do	5.	místa.	
Ivo	 nastoupil	 do	 této	 časovky	 na	 úplně	 novém	
speciálu	 Duratec,	 které	 převzal	 v	 úterý	 před		
závodem.	 Ukázalo	 se,	 že	 kombinace	 Ivových	
tempařských	 schopností	 a	 časovkářského	 spe-	
ciálu	 do	 kopců	 je	 dnes	 tou	 nejlepší	 kombinací.	
Ivo	postupně	dojížděl	 své	největší	 soupeře,	 aby	
do	cíle	prolétl	na	neuvěřitelním	2.	místě.	Závod	
vyhrál	Eckhart	Tio	Maurice	za	Španělska,	před	
Ivem,	třetí	místo	vybojoval	Taylor	Ryan	z	Velké	
Británie.
	 Na	neděli	15.	5.	připravili	pořadatelé	vyvrcho-
lení	celého	programu	a	to	silničním	závodem.	Na	
rozdíl	od	dřívějších	ročníků	pořadatelé	prodlou-
žili	závod	o	výjezd	na	kopec,	čímž	zvýšili	již	tak	
vysokou	atraktivitu	tohoto	závodu.	Závod	se	jede	
v	uličkách	Elzachu,	s	neuvěřitelným	množstvím	
zatáček	v	absolutním	kontaktu	s	diváky.	Ve	spo-
jení	těchto	technických	úseků	s	náročným	kop-
cem	se	v	současnosti	 jedná	o	jeden	z	nejnároč-
nějších,	 ale	 zároveň	 i	 nejkrásnějších	 závodů	 na	
světě	kam	zajíždí	peloton	para	cyklistů.
	 V	 16:47	 se	 na	 start	 postavil	 Ivo	 s	 nejlepšími	
světovými	závodníky	své	kategorie	a	od	prvních	
metrů	to	byla	palba,	za	fantastického	povzbuzo-
vání	diváků,	závodníci	neustále	stupňovali	tem-
po.	V	průměrné	rychlosti	39	km/h	prolétl	s	nás-
kokem	 cílem	 Florian	 Chapeu	 z	 Francie,	 dru-	
hé	místo	ve	strhujícím	spurtu	vyhrál	Ivo	před	
Telmem	Pinaem	z	Portugalska.	
	 Součtem	Ivových	výsledků	se	po	absolvování	
těchto	 dvou	 světových	 pohárů	 Ivo	 posunul	 na		
2.	 místo	 světového	 poháru	 handicapovaných	
cyklistů.	 Text: Ivo Koblasa sen.

Foto: archiv Iva Koblasy

Ivo na startu…

Ivo na trati závodu
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pracovní uplatnění v zavedené firmě 
v atraktivním pivovarském oboru
nástup možný ihned, po zaškolení smlouvu
na dobu neurčitou
zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, 
příspěvek na dopravu, příspěvek na dětské tábory, 
příplatky za práci na směny, příplatek za klíčového 
zaměstnance, příplatek za věrnost, příspěvek 
na praní oděvů, náborový příspěvek, slevy 
na vlastní výrobky, stravenky ...)

NABÍZÍME

Pivovar Cerná Hora, a. s.,
hledá vhodného pracovníka na volné pozice:

práce na domluveném oddělení výroby
(varna, sklep, spilka, filtrace)
provádění sanitací a pravidelného úklidu
výrobního celku
spolupráce na preventivní údržbě
a mimosezónních servisech
dle výstavu pivovaru práce možná
i ve směnném provozu

POZADUJEMEPOŽADUJEME

VÝROBNÍ TECHNIK - VARNA

odpovědný a pečlivý přístup k práci,
smysl pro pořádek a hygienu
nadšení pro výrobu piva
schopnost operativního organizování
návazných akcí výroby
manuální zručnost a schopnost práce
v chladu (oddělení sklepa)
potravinářský obor výhodou (není podmínkou)
praxe ve výrobním podniku (i příbuzném) vítána

odpovědný a pečlivý přístup k práci, 
smysl pro pořádek a hygienu
schopnost operativního plánování
a organizování chodu linky
časovou flexibilitu a manuální zručnost
vzdělání v technickém, popř. potravinářském 
oboru výhodou (není podmínkou) 
praxe v oboru (i příbuzném) vítána

obsluha zařízení na oddělení přetlačných tanků 
a stáčecí linky KEG, udržování pořádku na lince
řízení sanitací
spolupráce na preventivní údržbě linky
dle výstavu pivovaru práce možná 
i ve směnném provozu

POZADUJEMEPOŽADUJEME

VÝROBNÍ TECHNIK

Pivovar Černá Hora, a. s. 
Tomáš Hádler 
e: Tomas.Hadler@Pivovarch.cz 
t: +420 721 635 221

Personální oddelení
e: petr.blazek@pivovary-lobkowicz.cz

STÁCECÍ KEGOVÁ LINKA
PRETLACNÉ TANKY

Velký úspěch pro oddíl 
kulturistiky ASK Blansko
	 V	 minulých	 týdnech	 se		
v	Ostravě	uskutečnilo	Mist-
rovství	 Moravy	 a	 Slezska	
mužů	a	žen	2022	v	kulturis-
tice,	 klasické	 kulturistice,	
physique,	classic	physique,	
bodyfitnes,	 bikiny	 fitness		
a	 wellness	 fitness,	 kterého	
se	zúčastnilo	neuvěřitelných	
82	soutěžících.		
	 Oddíl	 kulturistiky	 ASK	
Blansko	 reprezentoval	 Lu-
káš	 Fürle	 (19	 let!),	 který	 se	
primárně	soustředí	stále	ješ-
tě	na	juniorské	soutěže,	kte-
ré	jsou	pro	věkovou	katego-
rii	18–23	let.	
	 Start	na	Mistrovství	Mora-
vy	a	Slezska	mužů	a	žen	měl	
být	 pro	 Lukáše	 spíše	 jenom	
takový	test,	aby	si	ověřil,	jak	
na	 tom	 před	 zahájením	 se-	
zóny	 vlastně	 je.	 Vzhledem		
k	 tomu,	 že	 je	 Lukáš	 velmi	

Absolutní mistr Moravy a Slezska 2022 Lukáš 
Fürle v Classic physique a Klasické kulturistice

ambiciózní	a	soutěživý	typ,	rozhodl	se	svoji	formu	poměřit	hned	ve	dvou	kate-
goriích,	a	to	Classic	physique	a	Klasická	kulturistika	do	180	cm,	což	je	v	kultu-
ristice	velmi	neobvyklé	s	ohledem	na	vysokou	konkurenci	a	náročnost	přípravy.	
Jak	se	ale	později	ukázalo,	Lukáš	byl	připraven	dokonale	a	všem	svým	soupe-
řům,	 jak	se	 říká,	„ukázal	záda“.	Obě	kategorie	vyhrál	a	v	kategorii	Klasická	
kulturistika	se	stal	absolutním	mistrem	Moravy	a	Slezska.
	 Díky	výborným	výsledkům	na	Mistrovství	Moravy	a	Slezska	mužů	a	žen	se	
Lukáš	automaticky	nominoval	na	Mistrovství	České	republiky	mužů	a	žen,	
které	 se	konalo	koncem	dubna.	Zde	Lukáš	potvrdil	 svoji	 formu	a	potenciál		
a	ve	velké	konkurenci	skončil	na	úžasném	4.	místě	v	kategorii	Klasická	kul-	
turistika	a	6.	místě	v	kategorii	Classic	physique.
	 Další	velké	úspěchy	náš	borec	zaznamenal	hned	o	týden	později.	Na	pohá-
rové	soutěži	GP	Velká	Bíteš	2022	získal	Lukáš	1.	místo	v	kategorii	Klasická	
kulturistika,	 1.	 místo	 v	 kategorii	 Classic	 physique	 a	 2.	 místo	 v	 absolutním	
pořadí	kategorie	Kulturistika.	Následující	den	se	Lukáš	zúčastnil	další	pohá-
rové	soutěže,	a	to	Extrifit	pohár	ČR	2022,	kde	opět	potvrdil	svoji	neskutečnou	
formu!	V	kategorii	Klasická	kulturistika	získal	1.	místo	a	2.	místo	v	kategorii	
Classic	physique.
	 Tímto	Lukášovi	jménem	našeho	oddílu	kulturistiky	ASK	Blansko	moc	gra-
tulujeme	k	dosaženým	výsledkům	a	děkujeme	za	perfektní	reprezentaci	naše	
oddílu,	který	letos	bude	slavit	neskutečných	57	let!

Text: Martin Šumbera, předseda oddílu
Foto: zdroj Ronnie.cz
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Kuželkářské soutěže neregistrovaných v Blansku

A JE TO Horní Lhota – zleva Miloš Stloukal, Zdeněk Brtníček, Iva Stejskalová, 
Michal Souček, Jan Šmerda, chybí: Michal Král, Tonda Štrajt, Kamila Veselá, 
Martin Novotný 

Pokračování ze str. 13
Brusírna	B	4krát	–	maximum	1322	ku-
želek	a	vítězům	Postup	A	6krát,	maxi-
mum	1348	poražených	kuželek,	což	byl	
nejlepší	nához	v	celém	průběhu	soutě-
že.	 Nejlepší	 pětici	 jednotlivců	 tvořili	
hráči:	 1.	 Pavel	 Kakáč,	 Postup	 A,	 prů-
měr	277,00	kuželek,	2.	Miloš	Stloukal,	
Nářaovna	 A,	 průměr	 271,25	 kuže-	
lek,	3.	Michal	Brychta	Brusírna	B,	prů-	
měr	269,27	kuželek,	4.	Radim	Nezval,	
Brusírna	 B,	 průměr	 267,55	 kuželek,		
5.	 Martin	 Malits,	 Brusírna	 B,	 průměr	
264,36	kuželek.
	 A	 nyní	 k	 početněji	 obsazené	 podni-	
kové	 středeční	 soutěži.	 33.	 ročníku	 té-	
to	populární	Okresní	podnikové	ligy	se	
zúčastnilo	ve	dvou	výkonnostních	soutě-
žích	–	Extralize	a	1.	 lize	po	9	 týmech,	
které	se	utkaly	jednokolově	každý	s	kaž-
dým	a	poté	následovaly	opět	nadstavby		
o	 celkové	 pořadí.	 Poslední	 dva	 celky		
extraligy	sestupují	do	1.	ligy	a	nahradí	je	
dva	nejlepší	z	nižší	soutěže.	Stejně	jako	
pondělní	soutěž	je	i	tato	určena	pro	pě-
tičlenné	 týmy	 a	 každý	 hráč	 v	 jednom	
utkání	odehraje	60	hodů	sdružených.
	 Po	odehrání	všech	utkání	se	z	vítěz-
ství	v	1.	lize	radovalo	družstvo	SK	Blan-
zek	SOŠ	Blansko	se	16	body	a	průmě-
rem	 1173,91,	 na	 2.	 místě	 skončil	 celek	
EKO	 Systém	 se	 14	 body	 a	 průměrem	
1172,82.	 Oba	 dva	 tyto	 týmy	 mají	 tedy	
právo	postupu	do	vyšší	soutěže	extrali-
gy,	 na	 třetí	 pozici	 skončil	 tým	 Hasiči	

Blansko	také	14	bodů	a	průměr	1142,36	
a	na	4.	místě	skončil	celek	Innogy	s	12	
body	 a	 průměrem	 1129,64.	 Postupující	
nahradí	dva	poslední	celky	z	extraligy,	
kterými	 se	 staly	 celky	 ČKD	 Holding		
a	JEZAT	Team	s.r.o.	Blansko.
	 Mimořádně	 dramatická	 situace	 byla	
až	do	posledního	kola	v	extraligové	nad-
stavbě	o	titul,	kterou	tvořily	týmy	A	JE	
TO	A	Dolní	Lhota,	A	JE	TO	B	Dolní	
Lhota,	ProResale	a	VVR	Lažánky	B.	Na	
celkové	 1.	 místo	 mohli	 pomýšlet	 dvě	
kola	před	koncem	soutěže	ještě	tři	celky.	
A	teprve	poslední	vzájemný	zápas	mezi	
celky	 A	 JE	 TO	 A	 a	 VVR	 B	 rozhodl		
o	vítězi.	Letošním	mistrem	opět	 s	prá-
vem	postupu	na	MČR	2023	se	nakonec	
stal	tým	A	JE	TO	A	s	18	body	a	průmě-
rem	1306,73.	O	 jeho	prvenství	 rozhodl	
širší	 kádr,	 který	 tvořili	 hráči	 Zdeněk	
Brtníček,	Michal	Král,	Martin	Novotný,	
Michal	 Souček,	 Miloš	 Stloukal,	 Ivana	
Stejskalová,	Jan	Šmerda,	Antonín	Štrajt	
a	 Kamila	 Veselá.	 Na	 druhém	 místě	
skončil	se	16	body	a	průměrem	1300,55	
kuželek	celek	VVR	Lažánky	B,	bronzo-
vá	 pozice	 patří	 týmu	 ProResale,	 který	
získal	 také	 16	 bodů	 a	 dosáhl	 průměr	
1286,18	 a	 4.	 místo	 obsadil	 celek	 A	 JE	
TO	 B	 s	 10	 body	 a	 průměrem	 1277,82		
kuželek.	
	 Všechny	týmy	finálové	čtyřky	něko-
likrát	během	soutěže	překonaly	hranici	
1300	 poražených	 kuželek,	 konkrétně		
A	JE	TO	A	celkem	7krát,	A	JE	TO	B	

2krát,	 ProResale	 5krát,	 VVR	 8krát		
a	družstvo	KSK	jednou.	Nejvyššího	ná-
hozu	v	celé	soutěži	–	1385	kuželek	do-
sáhli	hráči	A	JE	TO	A	v	posledním	roz-
hodujícím	utkání.	Do	zápasů	se	zapojilo	
celkem	133	hráčů,	z	toho	11	žen,	nejlepší	
Ivana	Stejskalová	na	3.	místě	s	úctyhod-
ným	průměrem	270,38	kuželek.	Průmě-
ru	 nad	 260	 kuželek	 dosáhlo	 celkem		
17	hráčů.	Nejlepší	pětice	hráčů	má	toto	
složení:	1.	Pavel	Kakáč,	VVR	B,	průměr	
274,36,	2.	Miloš	Stloukal,	A	JE	TO	A,	
průměr	 273,67,	 3.	 Ivana	 Stejskalová,		
A	JE	TO	A,	průměr	270,38,	4.	Svatopluk	

Kocourek	ml.,	Kočičáci,	průměr	270,27,	
5.	Jan	Semrád,	VVR	B,	průměr	269,55.
	 Celkově	 lze	 tedy	 zhodnotit	 letošní	
ročník	soutěží	OPLK	jako	velice	vyrov-
naný	a	dramatický	až	do	úplného	konce.	
Gratulujeme	všem	vítězům	a	našim	zá-
stupcům	na	MČR	přejeme	pevnou	ruku	
a	co	nejlepší	výsledky.	
	 Doufejme,	že	se	na	podzim	sejdou	ne-
registrovaní	kuželkáři	na	blanenské	ku-
želně	v	ještě	hojnějším	počtu	než	v	právě	
skončené	sezoně.

Za pořadatele soutěží Michal Souček
Foto: archivy družstev

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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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

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

www.realityhynstova.cz Byt 2+1 
JEVÍČKO

ZAJÍMAVÉ POZEMKY 
(ZAHRADY) 

Blansko – Podlesí
Byt 3+1 

ADAMOV

Dvořákova;  CP 61 m2; 
cihla, pěkná lokalita, 

vhodná pro rodinu  
s dětmi; v blízkosti ZŠ, MŠ, 
byt. dům po revitalizaci, 

Cena: 3.570.000,– Kč

CP 749 m2;
elektřina (230 V),

chata s č. ev.;
pěkné místo,

blízkost přírody...
Cena: 2.900,– Kč/m2

Prodej bytu 2+1 po 
částečné renovaci, 
vhodný na investici 

i k bydlení, v Jevíčku, 
CP 65,60 m², 

cena na vyžádání

Prodej pozemku 
pro bydlení na krásném 

místě na okraji obce 
Chrastavec, CP 3 088 m2, 

okr. Svitavy, 
cena na vyžádání

POZEMEK 
PRO BYDLENÍ 
CHRASTAVEC
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