
Adamov

Vychází v nákladu
18 400 ks
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Zveme vás na rozsvícení 
vánočního stromu

v Blansku nám. Republiky 25. 11. v 17.00
v Boskovicích Masarykovo nám. 27. 11. v 17.00
v Letovicích Masarykovo nám. 27. 11. v 17.00
v Adamově u kostela sv. Barbory  25. 11. v 16.30

BLANSKO OŽIJE 
R A J B A S E M 

	 O	prodlouženém	víkendu	17. – 20. 11. 2022	proběhne		
v	Blansku	24.	ročník	festivalu	filmů,	setkání	a	dobrodruž-
ství	RAJBAS	2022.	Akce	opět	nabídne	pestrý	program,	
který	nezůstane	pouze	za	dveřmi	sálů.	Chystá	se	tradiční	
šifrovačka	nočním	městem	Megbolondul	 i	Grena	běh	 se	
zátěží	pětilitrového	soudku	do	hořického	kopce.	Festival	
začne	 ve	 čtvrtek	 přehlídkou	 dětských	 prezentací	 WAU!		
v	Domě	přírody	Moravského	krasu	a	od	pátku	do	neděle	
následuje	v	blanenském	kině	a	Dělnickém	domě	třídenní	
maraton	filmových	projekcí	a	setkání	s	outdoorovými	spor-
tovci	a	cestovateli.	Mezi	hosty	budou	také	tváře,	které	zná-
me	z	 televize	či	 rozhlasu	 jako	 je	 Jaroslav	 Jindra	 (režisér	
programů	Na	cestě	a	Objektiv),	rosnička	Alena	Zárybnic-
ká,	 režisér	 a	 polárník	 Petr	 Horký	 (uvede	 svůj	 nejnovější	
film	Civilizace),	na	Balkán	nás	pozve	speleolog	a	fotograf	
Marek	Audy	a	do	Himalájí	moderátorka	Lucie	Výborná.	
 Vše o programu na www.festival-rajbas.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–SO  8–17, NE 10–17Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

HLEDÁME poctivé distributory na roznos Listů regionů jednou 
měsíčně do poštovních schránek v části Blanska a v části Boskovic. 

Více informací na tel.: 606 931 795 
nebo e-mail: listyregionu@seznam.cz
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Oslavili 20. výročí SENIOR centra Blansko 

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

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz
Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

 SVÁŘEČ CO2 / OBSLUHA SVAŘ. ROBOTŮ
 SOUSTRUŽNÍK CNC, FRÉZAŘ
 DÍLENSKÝ KONTROLOR SVAŘOVNY
 FRÉZAŘ PORTÁLOVÉ 5-OSÉ FRÉZKY
 SAMOSTATNÁ OBSLUHA BROUSÍCÍHO STROJE

	 V	polovině	října	roku	2002	SENIOR	centrum		
v	Blansku	přivítalo	své	první	obyvatele.	Letos	je	
to	 již	 dvacátý	 rok,	 kdy	 toto	 zařízení	 poskytuje		
pobytové	 služby	 Domov	 pro	 seniory	 a	 Domov		
se	zvláštním	režimem	pro	celkem	144	uživatelů.	
A	to	je	důvod	k	oslavě!	Celý	druhý	říjnový	týden	se	
nesl	ve	výročním	duchu	–	prohlíželi	jsme	si	s	uživa-
teli	a	jejich	rodinami	výstavu	fotografií	mapujících	
uplynulých	 dvacet	 let,	 diskutovali	 nad	 kronika-	
mi	domova,	setkali	jsme	se	s	hosty	z	Domova	Olga	
a	nakonec	jsme	celý	týden	završili	společnou	osla-
vou	v	pátek	14.	října	2022.	Pro	hosty,	naše	uživate-
le,	 jejich	 rodiny,	 ale	 zejména	 pro	 zaměstnance		
a	zaměstnankyně	–	 ty	současné	 i	 ty	bývalé	–	byl	
připraven	příjemný	program	v	podání	blanenských	
umělců	 Víta	 Šujana	 a	 Romana	 Veverky	 s	 jejich	
uskupením	Blue	Cimbal	&	Deep	Guitar.	
	 „Prostředí	 našeho	 domova	 je,	 troufám	 si	 říct,	
výjimečné.	Tím,	že	budova	byla	navržena	přímo	
pro	účely	pobytové	služby,	navíc	s	velkolepým	at-
riem,	 je	 domov	 velmi	 příjemné,	 ale	 i	 praktické	
místo	pro	život	 seniorů.	Navíc	 za	poskytovanou	
péči,	a	už	sociální,	pečovatelskou,	zdravotnickou	
či	v	oblasti	stravování,	pravidelně	náš	domov	zís-
kává	vysoké	hodnocení	v	řadě	odborných	certifi-
kací,	čehož	si	velmi	vážíme“,	uvádí	ředitel	SENIOR	
centra	Blansko	Jiří	Charvát.	„Oslavy	výročí	byly	

zejména	 poděkováním	 našim	 zaměstnankyním		
a	 zaměstnancům	 za	 nesmírně	 náročnou	 práci.		
Každému	 z	 nich	 jsme	 předali	 památeční	 dárek		
a	 během	 oslav	 jsme	 společně	 rekapitulovali,	 ale	
třeba	i	přemýšleli	o	směru,	kterým	se	náš	domov	
chce	i	nadále	vydávat,“	dodává	ředitel.
	 SENIOR	centrum	Blansko	od	svého	vzniku	pro-
šlo	 jistým	 vývojem.	 Nejdříve	 byli	 do	 domova		
přijímáni	pouze	senioři,	kteří	byli	naprosto	sobě-	
stační.	 S	 přijetím	 zákona	 o	 sociálních	 službách		
v	roce	2006	došlo	k	jasnému	vydefinování	cílové	
skupiny	pobytových	služeb.	„Nyní	je	domov	určen	
seniorům,	kteří	z	důvodu	věku,	zhoršení	zdravotní-
ho	 stavu,	 ztráty	 či	 omezení	 soběstačnosti	 nejsou	
schopni	žít	ve	svém	přirozeném	domácím	prostředí	
a	potřebují	24	hodinovou	komplexní	péči	v	pobyto-
vém	zařízení“,	upřesňuje	Martina	Hynková,	vedou-
cí	úseku	sociální	péče.	„Naše	zařízení	je	navíc	jed-
ním	ze	dvou	kontaktních	míst	České	alzheimerovské	
společnosti,	o.p.s.	v	Jihomoravském	kraji.	Nabízí-
me	bezplatné	poradenství	lidem,	kteří	v	domácím	
prostředí	pečují	o	 své	blízké	 s	onemocněním	de-
mence,	což	považuji	za	velmi	důležité.	V	poraden-
ství	a	osvětě	chceme	pokračovat	i	v	dalších	letech“,	
dodává	Hynková.

Text: Lenka Krejčířová
Foto: Renata Kuncová Polická

Kontakt:	 SENIOR	centrum	Blansko,	p.o.
	 	 Pod	Sanatorkou	3,	678	01	Blansko
	 	 www.seniorcentrumblansko.cz
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Za koláče vznikne Poradna pro pozůstalé

Pozvánka na 41. ročník Pochodu podzimním lesem

	 V	 hospicovém	 týmu	 Charity	 Blan-
sko	 pečujeme	 nejen	 o	 umírající	 lidi		
v	jejich	domovech,	ale	i	o	jejich	blízké.	
Díky	vašim	příspěvkům	na	hospico-
vou	práci	v	regionu	se	budeme	moct		
v	připravované	Poradně	pro	pozůstalé	
dlouhodobě	věnovat	lidem,	kteří	přiš-	
li	o	někoho	blízkého	nejen	v	péči	Mo-	
bilního	hospice	sv.	Martina.	Na	vznik	
poradny	 jste	darovali	ve	sbírce	Koláč	

pro	hospic	105.389	korun.	Na	práci	Mo-	
bilního	 hospice	 sv.	 Martina	 přispěly	
také	regionální	firmy	a	jejich	zaměst-
nanci	částkou	72.250	korun.	
	 „Od	nového	roku	bychom	chtěli	zří-	
dit	Poradnu	pro	všechny	lidi,	kteří	přišli	
o	 své	 milované,	 pro	 dospělé,	 děti,	 pro	
rodiče	nenarozených	dětí,	pro	 lidi,	kte-
rým	někdo	umírá.	Za	pozůstalými	bude-
me	jezdit	na	místa,	kde	se	cítí	bezpečně,	

nabídneme	i	setkávání	v	našich	prosto-
rách.	Naším	cílem	je	usnadnit	pozůsta-
lým	čas	 truchlení,	návrat	do	jejich	nor-
málního	 života	 i	 poskytnout	 praktické	
rady	např.	s	vyřizováním	pohřbu,“	při-
bližuje	vedoucí	zdravotních	služeb	Cha-
rity	Blansko	Radka	Kuncová.
		 Koláč	 pro	 hospic	 jsme	 pořádali	 ve	
druhém	 říjnovém	 týdnu	 letos	 už	 po-	
čtrnácté.	 Za	 příspěvek	 na	 hospicovou	
péči	 lidé	 dostali	 koláče	 ve	 stáncích		
v	Blansku,	v	Boskovicích,	v	Letovi-
cích	a	v	Kunštátě.	„Dárci	byli	 skvělí.	
Moc	si	vážíme	toho,	že	i	v	této	nelehké	
době	přišli	hospicovou	péči	podpořit,“	
říká	Radka	Kuncová.
	 Děkujeme	firmám	a	pracovníkům	
SKS,	 Synthon.,	 Alf	 servis,	 ITAB,	
Shean,	 KOPLAST,	 Pyrotec,	 ISAN,	
Raccoon,	které	sbírku	podpořily.	
	 Velmi	děkujeme	místním	pekařům	
a	pekařkám	za	koláče.	Koláče	pro	nás	
letos	 napekly	 pekárny	 Matějovo	 pe-
kařství,	 DOPES	 –	 pekárna	 Benešov,	
Zemspol	 –	 pekárna	 Sloup,	 Pekařství		
U	Blažků	Ráječko	a	Kolářova	pekárna	
Letovice.	Za	obrovskou	pomoc	děku-
jeme	Farnosti	 sv.	Martina	v	Blansku,	

která	 do	 sbírky	 věnovala	 podstatnou	
část	domácích	koláčů.	
	 Děkujeme	také	studentkám	ze	Střed-
ní	pedagogické	školy	Boskovice	a	Ob-
chodní	akademie	a	Střední	zdravotnic-
ké	školy	Blansko,	které	nám	pomáhaly	
na	stáncích.
	 Děkujeme	 vám	 všem,	 kteří	 jste	 do	
sbírky	Koláč	pro	hospic	přispěli	nebo	
se	 na	 akci	 jakkoliv	 podíleli.	 Děkuje-
me,	 že	 se	díky	vám	může	hospicová	
péče	na	Blanensku	stále	rozvíjet!

Text: Vladěna Jarůšková
Foto: archiv Oblastní charity Blansko

Děti v lese potkají i pohádkové bytosti

	 Dovolujeme	si	pozvat	všechny	milovníky	podvečerní	přírody	na	tradiční	
Pochod	 podzimním	 lesem,	 který	 pořádá	 blanenský	 Klub	 českých	 turistů		
a	 letos	 se	 koná	 v sobotu 12. 11. 2022 v	 rámci	 programu	 Vítání	 svatého		
Martina.	Opět	se	můžete	těšit	na	procházku	za	svitu	baterky	v	blízkém	okolí	
města	se	zakončením	v	Hospůdce	U	Kaštánka	v	Horní	Lhotě.	Po	cestě	sa-	
mozřejmě	nemůže	chybět	ani	perníková	chaloupka	se	svými	dobrotami,	kam	
mnozí	účastníci	rádi	zavítají	na	drobné	a	sladké	občerstvení.	
	 Trasa	je	vedena	po	lesních	cestách,	kde	můžete	narazit	na	kořeny	i	bahno	
(kočárky	může	být	nutné	místy	přenášet)	a	celou	 ji	projdete	asi	za	hodinu.	
Start	bude	umístěn	ve	vestibulu	ZŠ	Dvorské	v	rozmezí	16:30	až	17:30.	Zde		
po	zaplacení	vstupného	obdržíte	startovací	listinu,	uvítací	perníček	a	v	cíli	
pak	účastnický	diplom.	Výše	vstupného	byla	 tento	rok	stanovena	na	50	Kč	
(základní)	a	70	Kč	(základní	+	buřt	a	rohlíky).	
	 Pokud	máte	chu	se	také	letos	vydat	do	tajemného	zšeřelého	lesa,	pak	se	na	vás	
budeme	těšit	na	startu	a	současně	děkujeme	všem	návštěvníkům	za	neutuchající	
zájem	o	tuto	akci	a	také	zainteresovaným	subjektům	za	spolupráci	–	Informační	
kanceláři	Blanka,	ZŠ	Dvorské,	Hospůdce	U	Kaštánka	a	Lesům	ČR,	s.	p.

Text: Ondřej Bláha - předseda KČT, odbor Blansko
Foto: Renata Kuncová Polická

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

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 24. 11. 2022 DNY ADVENTNÍCH 
A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

9:00 – 18:00 hodin, občerstvení zajištěno
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SPIRIT LEVEL 

	 Není	 mnoho	 her,	 natož	 komedií,	 které	 bychom	
mohli	 nazvat	 „duchařské“.	 Autorka	 jedné	 z	 nich	
žije	v	Anglii,	která	je	hlavně	na	venkově	se	svými	
starými	domy	pro	duchy	jako	stvořená.	Tajuplná	je	
i	 autorka	 Pam	 Valentine.	 Nic	 o	 ní	 nenajdeme	 na	
žádné	 síti	 ani	na	Wikipedii,	neznáme	ani	 její	ofi-	
ciální	 fotografii.	 Víme	 jen,	 že	 se	 narodila	 v	 roce	
1938,	 napsala	 několik	 televizních	 seriálů,	 v	 deva-	
desátých	letech	psala	pro	divadlo.		Až	v	roce	2006	
napsala	duchařskou	komedii	Spirit	Level.	Psala	pod	
vlivem	života	ve	staré	chalupě	v	Hampshiru,	ve	kte-
ré	 strašilo.	Život	 s	 jejím	mužem	a	duchy	dávných	
majitelů,	 kteří	 obývali	 dům	 kolem	 r.	 1880,	 nebyl	
vůbec	nepříjemný.	A	inspiroval	ji	k	napsání	laskavé	
a	půvabné,	hluboce	lidské	komedie		Spirit	level.	
	 Spojení		spirit	level	vystihuje	nejlépe	výraz	„na	
duchové	úrovni“	nebo	v	duchovém	stadiu.	Pod	tím-
to	názvem	se	hraje	v	Angli.	Pro	Evropu	hru	objevi-
li	Poláci	a	pod	názvem	„Přátelské	duše“	ji	uvedli	už	
v	roce	2007	ve	Wroclavi,	kde	se	hraje	dodnes.		Ná-
sledovalo	Německo,	Itálie,	USA	a	další	země.	U	nás	
ji	 mohli	 diváci	 vidět	 v	 březnu	 2014	 v	 Karlových	
Varech.	 Název	 se	 měnil	 s	 každým	 novým	 uvede-

ním,	 v	 Městském	 divadle	 Brno	 hru	 přeložil	 Petr	
Gazdík	a	v	týmu	se	shodli	na	názvu	„Ti	druzí“.	
	 Ti	druzí	jsou	Jack	a	Susie	Cameronovi,	kteří	se	
utopili	 na	 dovolené	 v	 Itálii	 a	 kvůli	 zatvrzelému	
ateistovi	Jackovi	se	nedostali	do	nebe.	Sídlí	ve	svém	

tomnosti,	neztrácení	času	malichernými	hádkami,	
trpným	čekáním	na	budoucnost.	Nejvyšším	smys-
lem	života	je	láska	a	dítě	je	největší	dar.
	 Petr	Gazdík	hru	nejen	přeložil,	 ale	 také	„velmi	
citlivě	 vystavěl	 situace“,	 jak	 o	 něm	 říká	 herečka	
Alena	Antalová.	Ta	hraje	postavu	Susie	spolu	s	Pe-
trem	Halberstadtem	v	roli	Jacka	Camerona.	Simona	
ztvárňuje	Ondřej	Halámka	a	Flic	Svetlana	Janoto-
vá.	Celkem	se	na	 scéně	objeví	 sedm	herců	a	není	
žádná	alternace.	
	 Nenechte	 si	 ujít	 tuto	 povedenou	 komedii,	 která	
rozesměje	a	pobaví	řadu	diváků.	Pam	Valentine	už	
nepíše,	odstěhovala	se	 i	ze	staré	chalupy.	Našla	si	
zálibu	 v	 hospodaření,	 luštění	 křížovek	 a	 starožit-
nostech	a	plní	si	svou	touhu	být	režisérkou.	S	ochot-
níky	uznávaného	souboru	uvedla	v	září	2022	zatím	
poslední	zdařilou	hru.	V	84	letech	je	patrně	nejstar-
ší	režisérkou	v	Anglii.	
	 Myslím,	že	na	závěr	jsou	vhodná	slova	italského	
spisovatele	Crescenza:	„Každý	jsme	anděl	s	jedním	
křídlem.	Abychom	vzlétli,	musíme	se	obejmout“.

Pro čtenáře Listů regionů napsala Naa Parmová
Foto: archiv MdB

starém	domě	jako	duchové	a	všech	případných	ná-
jemníků	 se	 zbavují	 po	 svém.	 Až	 jednou	 přivede		
realitní	agent	mladé	manžele	Willisovy,	kteří	jsou	
domem	 nadšeni.	 Když	 ještě	 zjistí,	 že	 dům	 patřil	
Jacku	Cameronovi,	známému	spisovateli	a	autorovi	
detektivek,	je	rozhodnuto.	Simon	je	totiž	začínající	
spisovatel	a	velký	obdivovatel	Camerona.	Jeho	žena	
Flic	čeká	dítě	a	to	zase	nadchne	Susie.	Duchové	se	
rozhodnou	mladým	pomáhat,	ovšem	po	svém,	což	
přináší	řadu	humorných	situací.	Zvláště	když	přijde	
na	 návštěvu	 matka	 Flic	 nebo	 když	 Susie	 	 jen	 tak	
zavolá	strážného	anděla.	Hra	je	velice	silná	v	tom,	
jak	zdůrazňuje	důležitost	intenzivního	života	v	pří-
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Staň se bramborovým králem
	 Tak	 znělo	 letošní	 téma	 tradiční	
soutěže	ve	zdravém	vaření.	11.	 října	
jsme	se	opět	sešli	v	učebně	cvičného	
bytu	 a	 na	 základní	 škole	 se	 vařilo.	
Soutěž	 připravila	 Komise	 podpory	
komunitního	života	ve	spolupráci	se	
ZŠ	a	MŠ	Adamov.	Letošní	ročník	na-
vazuje	na	 těžkou	dobu	a	 cílem	bylo	
využití	 levných	 a	 dostupných	 potra-
vin.	Chtěli	jsme	ukázat	dětem,	jak	se	
naučit	uvařit	levně,	jen	z	několika	su-
rovin	a	přitom	bude	výsledným	pro-
duktem	velmi	oblíbené	a	chutné	jídlo.

	 Účastnilo	se	16	kuchařů	a	všich-
ni	 společně	 vytvořili	 čtyři	 skupi-	
ny.	 Na	 začátku	 jsme	 si	 povídali		
o	bramborách,	a	zda	z	nich	vůbec	
někdy	 jedli	 sladké	 jídlo.	 Každá	
skupina	pak	dostala	zadání	–	vyro-
bit	bramborák	a	bramborové	plac-
ky	 s	 povidly	 a	 domácí	 limonádu.	
Prvotní	 rozdávání	 surovin	 vystří-
dalo	 urputné	 sledování	 receptu,	
míchání,	strouhání	i	vaření.	Členo-
vé	 komise	 vyhodnotili	 nejlepší	
skupinu,	 kterou	 se	 stala	 pětice	

děvčat	ve	 složení:	Bromová,	Plač-
ková,	 Didi,	 Králová	 a	 Řičánková.	
Všichni	účastníci	 zdravého	vaření	
byli	velmi	šikovní	a	odnesli	si	jistě	
dobrý	 pocit	 z	 příjemně	 strávené-	
ho	odpoledne	a	pěkné	ceny.	Recepty		
i	 s	 fotografiemi	budou	uveřejněny	

na	webu	Zdravého	města	Adamov.	
Všem	organizátorům	a	vedení	ško-
ly	 tímto	 děkujeme	 za	 spolupráci		
a	 budeme	 se	 těšit	 na	 Dny	 zdraví		
v	roce	2023.

Text: Mgr. Lenka Dohová
Foto: Lukáš Malý

Zavedená stravovací firma v Letovicích, 

K AL A SOVÁ STR AVOVÁNÍ s. r. o.,
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE TĚCHTO PROFESÍ:

KUCHAŘE A KUCHAŘK Y 
– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

PEK AŘE A PEK AŘK Y 
– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

POMOCNÉ KUCHAŘE A KUCHAŘK Y
Pracovní doba je od 2:00, ale je možno ji uzpůsobit  dle domluvy.

Dále také nabízíme možnost přivýdělku v brzkých ranních hodinách 
– práce přípraváře – lze vykonávat před začátkem běžné ranní pracovní doby.

Zaměstnancům nabízíme dobré finanční ohodnocení, 
práci v Letovicích a poskytujeme  zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu volejte na tel.: 603 540 336, e-mail: kalasovainfo@seznam.cz
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ADVENTNÍ 
KONCERTY 
V DŘEVĚNÉM KOSTELE 
– HUSOVĚ SBORU CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ 
HUSITSKÉ 2022 V BLANSKU
V neděli 27. 11. v 17.30 h
– první adventní koncert – skupina Gavaband, Honza Gavanda a spol.

V pátek 2. 12. v 17.30 h
– druhý adventní koncert – Pěvecký klub U3V Masarykovy univerzity

V neděli 4. 12. v 17.30 h
– třetí adventní koncert – Irena Bezdíčková – housle, 
   MUDr. Jan Hrbáček – zpěv, doc. Mgr. Jan Král – klavír

V pátek 9. 12. v 17.30 h
– čtvrtý adventní koncert – Pěvecký sbor Perličky – Gymnázium Blansko 

V neděli 11. 12. v 17.30 h
– pátý adventní koncert – Komorní orchestr města Blanska

V pátek 16. 12. v 17.30 h
– šestý adventní koncert – kytarista Karel Fleischlinger

V neděli 18. 12. v 17.30 h 
– sedmý adventní koncert – cimbálová muzika Majerán a sbor dětí ZŠ Sloup

SVĚT 
STŘEDOVĚKÝCH HER

Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 01 Blansko

www.muzeum-blanenska.cz

 Výstava o tom, jak  
se bavili naši předkové 
před mnoha stovkami 
let. Seznámíte se s růz-
nými formami středo-
věké zábavy – dvorský-
mi slavnostmi, tancem, 
lovem a turnaji šlechty. 
Nechybí zde interaktiv-
ní prvky ani originály 
archeologických nálezů. 
Putovní výstavu při- 
pravil Aleš Hoch z Mu-
zea Vysočiny v Jihlavě, 
v Blansku bude k vidě- 
ní do 11. února 2023. Na 
vernisáži výstavy vy-
stoupí kejklíři.

BOSKOVICE V OBRAZECH
 Je název týdenního stolního kalendáře města Boskovice na rok 2023. Tema-
ticky se kalendář váže k zisku titulu Historické město roku 2021, který Bosko-
vice získaly v roce 2022. Některé z obrazů z kalendáře si můžete prohlédnout 
v Muzeu regionu Boskovicka na výstavě „Boskovice 1222–2022“, a to až do 
26. března 2023. Výstavu muzeum připravilo jako připomínku 800 let od první 
písemné zmínky o městě Boskovice.
 Představit město formou obrazů jsme se v Boskovicích rozhodli poprvé.  
V kalendáři najdete obrazy světově nebo regionálně známých autorů, například 
Otakara Kubína, Pavla Bačovského, Bohumila Oujeského, ale také obrazy sou-

časných malířů, například Jany Bayerové, Jitky Korčákové, Anny Kocmanové 
a Jaroslava Henzla. Ve výběru jsou díla i teprve začínajících malířů ze Základ-
ní umělecké školy Boskovice a obrazy z malířských seminářů, které Boskovice 
pořádaly v rámci spolupráce s partnerským městem Rawa-Mazowiecka z Pol-
ska. Poděkování patří Muzeu regionu Boskovicka, které poskytlo téměř čtyři-
cet obrazů ze svého sbírkového fondu.
 Stolní týdenní kalendář města Boskovice na rok 2023 by měl být v prodeji od 
pondělí 21. listopadu za tradičních sto korun. Kalendář bude představen veřej-
nosti v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu v neděli 27. listopadu od 
16.00 na Masarykově náměstí. 

Ing. Jaroslav Parma, autor kalendářeJana Bayerová – Boskovice, Bílkova ulice

C. Hirscher – pohled na Boskovice od severu 1834
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V Nemocnici Blansko zahájili provoz nové kuchyně
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Nové vybavení zkrátí dobu vaření a přispěje k úsporám energieSlavnostní zahájení provozu kuchyně Nemocnice Blansko

	 V	blanenské	nemocnici	 se	během	letních	měsíců	uskutečnila	rekonstrukce	
varného	prostoru	stravovacího	provozu.	V	pátek	7.	října	2022	se	konalo		
slavnostní	zahájení	provozu	za	přítomnosti	zástupců	dodavatelských	firem		
i	vedení	města	Blanska.

	 Práce	na	 rekonstrukci	 byly	 zahájeny	
4.	 července,	 první	 obědy	 pro	 pacienty	
kuchařky	uvařily	v	nové	kuchyni	8.	říj-
na.	„Budova,	v	níž	se	stravovací	provoz	
nachází,	je	čtyřicet	let	stará.	Proto	jsme	
již	déle	nechtěli	rekonstrukci	varné	části	
odkládat,	 by	 události	 posledních	 mě-	
síců,	 kdy	 se	 skokově	 zdražují	 energie		
a	 další	 služby,	 tomu	 příliš	 nepřály.	 Za	
výrazné	podpory	města	se	to	ale	poda-	
řilo,“	uvádí	ředitelka	blanenské	nemoc-
nice	Vladimíra	Danihelková.
	 Rekonstrukce	se	dá	rozdělit	do	dvou	
velkých	investičních	akcí,	a	to	stavební	
rekonstrukce	a	nákup	nové	varné	 tech-
nologie.	Výběrové	řízení	na	dodavatele	
stavby	bylo	vyhlášeno	na	jaře	letošního	
roku.	 Vítěznou	 firmou	 se	 stala	 společ-
nost	EKOTERM.CZ	spol.	s	r. ő.	„Rekon-
strukcí	kuchyní	jsme	dělali	již	několik,	
hlavně	ve	školách	a	školkách.	V	době	
výběrového	řízení	jsme	sice	již	měli	na	
letní	 prázdniny	 nasmlouváno	 několik	
zakázek,	ale	 tato	zakázka	byla	pro	nás	
zajímavou	 výzvou,	 proto	 jsme	 se	 roz-
hodli	se	do	výběrového	řízení	přihlásit,“	
zmiňuje	zástupce	dodavatelské	stavební	
společnosti	Přemysl	Toul.

	 „Stavebně	 bylo	 potřeba	 kompletně	
vyměnit	skladbu	podlahové	konstrukce	
ve	 varně.	 Stávající	 povlak	 PVC	 byl	 na	
hranici	 životnosti,	 špatně	 se	 udržoval,	
nesplňoval	 hygienické	 a	 bezpečnostní	
požadavky.	Proto	projektanti	navrhli	vy-
bourání	celé	podlahy	až	na	nosnou	kon-
strukci	a	položení	nových	vrstev.	Finální	
nášlapnou	 vrstvu	 tvoří	 speciální	 poly-	
uretanbetonová	stěrka	s	protiskluznými	
vlastnostmi,	 které	 vyžaduje	 tento	 typ	
provozu,“	popisuje	investiční	referentka	
Nemocnice	Blansko	Jana	Hladká.
	 Současně	 byly	 vyměněny	 všechny	
podlahové	vpusti	za	nerezové,	provedla	
se	 částečná	 úprava	 rozvodů	 vody	 a	 ka-	
nalizace,	opravily	se	přívody	topení,	pro-
vedly	se	nové	rozvody	NN	i	slaboproudu.	
Dělníci	položili	nové	obklady	a	ochranné	
nerezové	prvky,	vyměnili	stropní	svítidla	
za	úsporná.	Zrekonstruován	byl	 i	vjezd	
pro	stravovací	vozíky.
	 Na	 základě	 dosluhujícího	 technolo-
gického	 vybavení	 v	 původní	 kuchyni		
a	 také	kvůli	neustále	se	zvyšujícím	ce-
nám	za	energie	dospělo	vedení	nemoc-
nice	 k	 závěru,	 že	 je	 žádoucí	 a	 nezbyt-	
ná	 i	 obměna	varné	 technologie,	která	

přispěje	 k	 úsporám	 energie	 a	 umožní	
nové	efektivní	způsoby	vaření.	Pořízena	
byla	 varná	 technologie	 (rychlovarný	
elektrický	 kotel	 s	 mícháním	 a	 chlaze-
ním,	dvě	multifunkční	elektrické	pánve,	
elektrický	 sporák,	 dvě	 indukční	 sto-	
ličky	 a	 řada	 příslušenství),	 mycí	 stroj		
s	automatickým	posuvem	(tzv.	tunelová	
myčka)	 a	 kompletní	 tabletovací	 systém	
pro	 pacientskou	 stravu	 v	 počtu	 200	 ks	
včetně	příslušenství.	Technologie	doda-
la	firma	Hraspo	spol.	s	r.	o.
	 „Jelikož	 byly	 původní	 spotřebiče	 na	
hraně	životnosti,	vyžadovaly	časté	opra-
vy,	 což	 vždy	 velmi	 komplikovalo	 uva-	
ření	 jídel	 v	 požadovaném	 čase,“	 upo-	
zorňuje	 provozně	 technický	 náměstek	
Nemocnice	Blansko	Karel	Horák	s	tím,	
že	nové	technologie	navíc	výrazně	zkrá-
tí	dobu	vaření.	Spotřebiče	předtím	fun-
govaly	 částečně	 na	 plyn	 a	 částečně	 na	
elektřinu,	nyní	je	vše	převedeno	na	elek-
třinu.
	 V	 kuchyni	 blanenské	 nemocnice	 se	
denně	uvaří	zhruba	150–160	obědů	pro	
pacienty	a	přibližně	250	obědů	pro	za-

městnance.	„Během	léta	naše	kuchařky	
vařily	pro	pacienty	v	nedaleké	Základ-	
ní	škole	Tomáše	Garigua	Masaryka.	Re-
konstrukci	 jsme	 právě	 proto	 směřovali	
na	 prázdniny,	 kdy	 se	 ve	 škole	 nemusí	
vařit	 pro	 děti.	 Jsem	 nesmírně	 ráda,	 že	
nám	to	bylo	umožněno,“	říká	Vladimíra	
Danihelková.
	 Co	 se	 týká	 historie	 samotné	 stavby,		
s	projekčními	pracemi	se	začalo	v	roce	
1978,	rok	výstavby	budovy	stravovacího	
provozu	se	datuje	do	roku	1982.	Objekt	
se	nachází	v	severní	(hospodářské)	části	
areálu	 nemocnice.	 Disponuje	 jedním	
podzemním	 a	 jedním	 plnohodnotným	
nadzemním	podlažím	s	tím,	že	na	střeše	
se	 nachází	 strojovna	 vzduchotechniky		
a	 výtahu.	 Budova	 je	 provedena	 jako	
montovaný	železobetonový	skelet	s	pa-
nelovými,	 resp.	 zděnými	 obvodovými	
stěnami.	Stávající	objekt	je	stabilní	a	ne-
vykazuje	 žádné	 statické	 poruchy,	 jeho	
využití	pro	stravovací	provoz	je	vhodné		
i	 z	hlediska	dlouhodobé	koncepce	 roz-
voje	nemocnice.

Text i foto: Marie Kalová

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

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

P R O D E J
VÁNOČNÍ DEKORACE ZE DŘEVA
a DŘEVĚNÉ ADVENTNÍ SVÍCNY 
v cukrárně SLADKÉ MÁMENÍ 
Kapitána Jaroše 15
Boskovice

Příběh dřeva
Tel.: 725 574 061
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VÁNOČNÍ ČAS PŘICHÁZÍ…

SPOJUJEME LIDI 
A SVĚT KOLEM NÁS

nabor@te.com771 130 030 pracekurim.cz

  
 
  

 

OPERÁTOR
SEŘIZOVAČ, NÁSTROJAŘ
KVALITA, ENGINEERING

Jsme TE Connectivity Kuřim. 
V moderním závodě 7 km severně od Brna 
vytváříme spojení, která propojují svět.

Přesvědčte se každou první středu v měsíci
na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

5 týdnů dovolené | Navýšené mzdy   
Náborový příspěvek | Plné zaškolení
Příspěvek na dopravu | Dotované stravování

	 Běžné	podzimní	nachlazení	může	mnohé	z	nás	pozlobit.	Já	svoje	uvěznění		
v	teple	domova	využila	snad	ku	radosti	nejen	dětí,	ale	i	dospělých.
	 Blíží	se	ten	tolik	očekávaný	adventní	čas,	který	většinou	i	ty	největší	mrzouty	
malinko	zlidští.
	 V	loňském	roce	jsem	měla	možnost	zažít	pro	mne,	něco	nového.	V	Doubra-
vici	nad	Svitavou	se	každý	den	od	1.	do	24.	prosince	postupně	rozsvěcovala	
vánočně	laděná	okna,	která	od	daného	dne,	svítila	až	do	Vánoc.
I	když	jsem	ve	věku,	kdy	mám	školní	léta	dávno	za	sebou,	moc	jsem	se	těšila	
na	každý	den,	kdy	se	mělo	rozsvítit	nové	okno	s	vánoční	výzdobou.
	 Kdo	mě	zná,	tak	ví,	že	občas	dokáži	být	akční...	a	tak	jsem	z	postele	akčně	
jednala.

	 Oslovila	jsem	skupinku	aktivních	maminek	dětí	z	Brova-Jenče,	několik	dal-
ších	přátel	a	během	jednoho	dne	se	mi	podařilo	seskládat	tým	dobrovolníků,	
kteří	s	radostí	a	pro	potěchu	všech	kolemjdoucích	rozsvítí	svoje	vánočně	laděná	
okna,	či	celé	domy.
	 Už	te	se	těším,	až	v	Obecní	knihovně	rozsvítím	1.	prosince	svoje	vánočně	
laděné	okno,	které	bude	svítit	každý	den	od	setmění	minimálně	do	24.	prosince.	
A	postupně	se	budou	přidávat	v	různých	částech	vesničky	domy	s	okny	a	čísly	
dalšími.	S	dostatečným	předstihem	bude	v	obci	zveřejněno,	které	domy	a	v	který	
den	se	rozsvítí.	
	 Od	1.	prosince	bude	tenhle	seznam	vystaven	i	v	okně	Obecní	knihovny,	kde	
se	dočtete	které	místo	tohle	adventní	putování	v	obci	Brov-Jeneč	zakončí…		
Myslím,	že	se	máme	na	co	těšit.	 Katka Bajková – knihovnice Brov-Jeneč

Foto: archiv Obecní knihovny 

Příspěvek našeho čtenáře 
– ZAHRÁDKÁŘSKÉ MALOMOŠTOVÁNÍ 

V BŘEZINĚ U KŘTIN – ŘÍJEN 2022
Foto: Luba Smolka
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MKS LETOVICE 
vás zve

Vánoční jarmark
regionálních výrobků a specialit
neděle 27. 11. 2022, 14:00–19:00 h
Masarykovo náměstí, Letovice

Součástí programu je ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU v 17:00 h

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

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Tel.: 725 559 360, 516 453 977

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ

P
Ř

ÍJ
M

EM
E:  ČÍŠNÍK-SERVÍRK A

 KUCHAŘ- MINUTK ÁŘ
 BRIGÁDNÍK Y NA ROZ VOZ

PIZZERIA VENEZIAVenezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

DÁRKOVÉ KUPÓNY V PRODEJI - POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ

AA PROMĚNA  Blansko slaví a pomáhá dál

Přímo v Blansku působí skupina 
PROMĚNA, která v loňském roce 
oslavila už 10 let svého fungování. 
Schází se každou středu od 17:30 na 
Oblastní Charitě, Komenského 19.
Kontakt: 
Dáša 728 593 840   
Jirka 603 170 835    
Tomáš 603 781 471
e-mail: blansko@aamail.cz

Skupina AA ve Svitavách, kde se 
schází každé úterý od 17:30 na faře 
ČCE, Poličská 3.

Kontakt:
Petr 775 187 155   
Lenka 608 050 840
e-mail: svitavy@aamail.cz

V Brně jsou pak hned 3 skupiny AA:
FÉNIX má schůzky v po, st, pá, so, 
ne od 17:30
RENESANCE má schůzky každý 
čtvrtek od 17:30
U KAPUCÍNŮ má schůzky každé 
pondělí od 17:30
Kontakt: 773 080 550, 722 073 003   
e-mail: brno@aamail.cz

 Každý z nás to někdy zažil... 
Těžko se jen trošku nadechnout, člo-
věk se zalyká svou bezmocností  
a zbytečností. Ze všech stran se  
hrnou pohromy a špatné zprávy.  
Z malých problémů se stávají obrov-
ské balvany, které nás drtí na prach. 
Život není k žití, a když už si myslí-
me, že je nejhůř, tak se dozvídáme, 
že bude ještě hůř…
 Tak co dělat? Kam jít, aby mě ne-
srazilo auto, nebo nesežral kůrovec? 
Lehce se tak člověk obrátí k alkoho-
lu, jako pomocníku, rádci i utěšiteli. 
Znám to z vlastní zkušenosti a zažil 
jsem díky své závislosti na alkoholu 
mnohem víc, než bych chtěl. Propil 
jsem se až na své dno, odkud už ne-
vedla žádná cesta. Přede mnou pro-
past hlubší než Macocha a za zády 
zástup výčitek a pocitů marnosti. 
Stačil už jen hodně malinkatej krů-
ček…
 A právě v té chvíli jsem našel AA. 
Považuji to za zázrak, za Boží přízeň 
a dodnes jsem to nepochopil, i když 
už dávno jsem to přijal za své. Dnes 
jsem 13 let nepijící alkoholik, který 
prošel DTOXem a 3 měsíčním poby-
tem „v brněnském blázinci“. Odbor-
níci mně už nemohli dát žádnou na-
ději, moje šance se nějak zařadit do 
života byly nulové. Byl jsem na oddě-
lení č. 4 a byli jsme spíš lidským od-
padem, i ostatní pacienti z jiných 
oddělení se nám vyhýbali velkým 
obloukem.
 Ale já překročil ten svůj bludný 
kámen a začal jezdit do Brna na mí-
tinky AA. Pak jsme společně s dal-
ším kolegou založili skupinu AA  
v Blansku a nazvali jsme ji podle 
toho, co jsme sami zažili – PROMĚ-
NA.
 Vloni jsme mohli oslavit 10 let  
trvání. Letos, začátkem října jsme 
slavili i 10ti leté výročí dvou našich 
členek. Ani jedna už na PROMĚNU 
nechodí, ale žijí obě dvě střízlivě  
a i v dnešní nelehké době docela ra-

dostně. Jako první se u nás objevila 
Jana, a těžko by se mohl vymyslet 
neuvěřitelnější příběh. V té době 
jsme tam chodili tři postarší pánové 
a najednou se před námi zjevila do-
slova víla. Mladá a krásná žena, vy-
padající tak na 20 let. Co právě jí 
mohlo chybět? Skoro celý mítink 
proplakala a i nám třem zkuše- 
ným alkoholikům, mrazilo v zádech, 
když nakousla svůj životní příběh. 
Veškerá hořkost byla málo hořká  
a marnost byla málo marná. Zbyteč-
nost a zoufalství – výhled do bu-
doucna žádný. Tak asi tenkrát ten 
Bůh přišel na mítink mrknout taky. 
Možná, nebo asi, ale právě ona byla 
letos oslavit 10 let svého střízlivého 
života. O těch 10 let starší, mladá 

paní, která má dvě děti a žije normál-
ní život se vším všudy. Přestěhovala 
se a je dál činná v AA. Její radost 
byla opravdová a nakažlivá!
 Druhá, Jitka jen o něco málo starší 
přišla v zoufalé situaci, kdy se pro-
padla na dno. V té době se rozváděla 
a hrozilo, že přijde o své dvě dcery.  
I ona se v poslední chvíli zachytila  
té podané ruky. Zachránila nejen 
sama sebe, ale i své dcery, z kterých 
jsou dnes už dospělé ženy. Na mítin-
ky sice nechodí, ale vždy, když se 
potkáme, se k nám hlásí a i její radost 
ze života je přímo nakažlivá.
 Na tom říjnovém mítinku byla  
i jedna paní, která sem přišla prvně  
a výpovědi těch dvou „úspěšných“ 
alkoholiček ji oslovily. A byl zde  

I bez alkoholu se dá žít plnohodnotný a spokojený život

i 19letý mladík Michal, který k nám 
přišel nedávno na základě článku  
v Listech regionů. „Jak jsem si to 
přečetl, hned jsem věděl, že se tam 
musím jít podívat“, říkal. A taky on 
už zažil ve svém životě dost šíleností 
a hrůz.
 Program AA vůbec není jen o ně-
jakém úspěchu a dokonalosti, ale  
o všedním životě. Sice všedním, ale 
bez pocitů marnosti a zbytečnosti.  
O životě s radostí a poklidem, který 
právě v dnešní době může komuko-
liv přijít vhod.
 Moc děkujeme touto cestou paní 
vydavatelce Renatě Kuncové Polic-
ké, která pomáhá nám, ale i mnohým 
dalším. Zcela zdarma v Listech regi-
onů už dlouhou dobu vychází články 
o alkoholicích a oslovují veřejnost.  
I ona tím pomáhá tak trochu všem se 
i dnes nadechnout a podívat se na 
svoje problémy s nadhledem. Pomá-
há sdílet to, že se dá vykročit i z to- 
ho pomyslného dna znovu do života. 
Stačí málo – jen chtít. Každý z nás 
má tu možnost a jak praví staré po- 
řekadlo: „Když se chce, všechno 
jde“…  za PROMĚNU Tomáš alkoholik

Foto: Renata Kuncová Polická
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POZNEJ NAŠI ŠKOLU
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ    9. 12. 2022 od 8:00
    6. 1. 2023 od 13:00

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
A STŘEDNÍ ŠKOLA BOSKOVICE,
příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 Boskovice, tel.: 511 123 125
e-mail: skola@vassboskovice.cz, www.vosassboskovice.cz

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

UČEBNÍ 
OBORY

Zahradník
Kuchař-číšník

BRNO

19. 11. 2022 v 18:00

Besední dům
Komenského nám. 8

Předprodej: e-obchod www.dub.cz, TIC - TO JE 
BRNO, Panenská 1, e-mail: panenska@ticbrno.cz, 

info tel.: 603 723 713

www.dub.cz
Vstupné: 180 / 150 Kč

       host
Lukáš Sommer – kytara

inzerat_koncert_brno_regional-listy_95x128mm-05-10-2022.indd   1 05.10.2022   19:45:50

B R Ť O V S K É  M A M I N K Y  S R D E Č N Ě  Z V O U  N A 

PŘEDADVENTNÍ JARMARK
V sobotu 19. 11. 2022 od 15 hodin v kulturním sále, Brťov-Jeneč. 

K PRODEJI BUDOU ŘEMESLNÉ VÝROBKY A DEKORACE 
(z drátků, dřeva nebo šité, mýdla, svíčky, perníčky, náramky). 

MALÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO (klobásy, domácí zákusky, horké nápoje aj.) 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. 

V Ý S TA V A
BOSKOVICE 1222 – 2022 

13. 10. 2022 – 26. 3. 2023 
	 Výstava	připravená	u	příležitosti	oslav	osmisté	připomínky	první	písemné	
zmínky	o	Boskovicích.	Nahlédnete	na	Boskovice	 jako	na	 sídlo	významných	
šlechtických	 rodů,	 jako	 na	 centrum	 kulturního	 dění,	 správy,	 architektury,		
řemesel	a	obchodu.	Prohlédnout	si	můžete	první	městskou	knihu	z	roku	1484,	
ornát	 údajně	 darovaný	 Ladislavem	 z	 Boskovic,	 barokní	 obrazy	 i	 novodobé		
doklady	kulturního	a	 společenského	života.	Moderní	dějiny	výstava	vypráví	
pomocí	fotografií	významných	událostí.	Celou	výstavu	provází	úryvky	z	do-	
bových	záznamů.
	 Nad	výstavou	převzalo	záštitu	město	Boskovice.

Text a foto: Mgr. Taána Bártová Pavelková
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ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

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

LIKVIDACE PAŘEZŮ 
POMOCÍ  PAŘEZOVÉ  FRÉZY
603 324 541 parezy.koudelka@seznam.cz

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

KUPTE SI BRÝLE  
VYHRAJTE TELEVIZI

Vánoční akce trvá od 1. 10. do 15. 12. 2022.

 Veškerá pravidla naleznete na www.doctoroptic.cz
Vaše rodinná optika s tradicí

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-Vanoce-10-22.indd   1 10.10.2022   15:13

Pořádají:

Pomáhejte celoročně formou DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na číslo 
87 777 nebo platbou na účet 
8888332222/0800, VS 3011.

Více na www.darcovskasms.cz,
cena SMS je 60 Kč.

Partneři:

Kupte si v ulicích pastelku a podpořte 
služby pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

bilapastelka.cz

Poděkování – Bílá pastelka 2022 a její výsledek
	 Rádi	 bychom	 poděkovali	 dobrovolníkům	 z	 řad	 studentů	 Střední	 zdravotnické	 školy	 v	 Blansku,	 studentů	 ze	
Střední	pedagogické	školy	v	Boskovicích,	našim	členům	a	příznivcům,	kteří	se	letos	zapojili	do	veřejné	sbírky	
Bílá	pastelka	2022.
	 Tito	všichni	si	zaslouží	náš	obdiv	a	velký	dík:	Sedláková	Jarmila,	Dvořák	Martin,	Musilová	Dana,	Machačová	
Marie,	Stloukal	Josef,	Kolář	Michal,	Škvařilová	Eva,	Mgr.	Popelková	Zdenka,	Pospíšilová	Jiřina,	Vašíčková	Eliš-
ka,	Peterková	Věra,	Růžičková	Marie,	Bumbová	Jana,	Peterková	Marie,	Hádlerová	Helena,	Šticová	Miriam,	Mu-
silová	Pavla,	Slezáček	Karel.	
	 Podařilo	se	v	plném	nasazení	a	s	jasným	cílem	pomáhat	nevidomým	a	slabozrakým	lidem	sesbírat	100.184	Kč.	
	 Děkujeme	všem	za	pomoc	a	odvahu	předstoupit	před	zdravou	populaci	a	žádat	je	o	finanční	příspěvek.	

Pozvánka na besedu 
Od	1.	července	funguje	na	okrese	Blansko	spolek	Rodičem	jinak,	jehož	hlav-
ní	činností	je	spolupráce	s	pěstounskými	rodinami	na	základě	uzavřené	do-
hody	o	výkonu	pěstounské	péče.	Rodičem	jinak	z.	s.		ve	spolupráci	s	Městem	
Boskovice	pro	Vás	připravil	besedu	nejen	pro	žadatele	o	pěstounskou	péči,	
ale	i	pro	širokou	veřejnost,	na	téma	pěstounská	péče.	Pokud	Vás	zajímá,	co	
je	pěstounská	péče,	kdo	se	může	stát	pěstounem,	nebo	jaký	je	rozdíl	mezi	
pěstounskou	 péčí	 a	 osvojením,	 určitě	 se	 za	 námi	 přijte	 podívat!	 Beseda	
proběhne	dne	23.	11.	2022	v	17	hod.	v	přísálí	Sokolovny	v	Boskovicích.	Těšit	
se	můžete	na	zástupce	pracovníků	organizace	Rodičem	jinak	z.	s.,	pracovní-
ků	úseku	náhradní	rodinné	péče	OSPOD	Města	Boskovice	a	pěstounů	s	bo-
hatou	zkušeností.

Již přes rok lze podat elektronickou žádost o výměnu řidičského průkazu 
	 Od	1.	července	2021	získali	řidiči	nově	možnost	podat	elektronickou	žádost	
o	výměnu	řidičských	průkazů	v	případech,	kdy	se	blíží	konec,	nebo	již	uplynu-
la	doba	jejich	platnosti	a	ušetřit	tak	osobní	návštěvu	na	úřadě.	Elektronickou	
žádost	o	výměnu	řidičského	průkazu	lze	podat	nejdříve	90	dnů	před	koncem	
jeho	platnosti	s	využitím	datové	schránky	přes	Portál	občana.	Na	Portál	občana	
se	 lze	 přihlásit,	 např.	 prostřednictvím	 mobilního	 klíče	 eGovernmentu,	 ban-	
kovní	identity,	eObčanky,	nebo	datové	schránky.	Portál	zobrazí	formulář,	na	
kterém	jsou	předvyplněny	údaje	z	centrálního	registru	řidičů.	Výměna	je	zdar-
ma	a	nový	řidičský	průkaz	si	řidič	následně	může	vyzvednout	na	kterémkoliv	
z	 206	 obecních	 úřadů	 obcí	 s	 rozšířenou	 působností.	 Po	 uplynutí	 desetileté		
doby	platnosti	 řidičského	průkazu	si	o	 jeho	výměnu	musí	v	České	republice	

ročně	požádat	kolem	půl	milionu	řidičů	a	za	první	rok	fungování	nové	služby	
využilo	 možnosti	 podání	 elektronické	 žádosti	 o	 výměnu	 řidičského	 průka-	
zu	přibližně	28	 tisíc	žadatelů,	přičemž	stále	přibývá	kolem	čtyř	set	žádostí		
týdně.	V	případě	zavedení	elektronické	žádosti	o	 řidičský	průkaz	se	 jednalo		
o	jeden	z	vůbec	nejzajímavějších	projektů	elektronizace	veřejné	správy	v	po-
sledních	 letech	 a	 do	 budoucna	 Ministerstvo	 dopravy	 plánuje	 další	 rozšíření		
této	 služby	 o	 podání	 žádosti	 o	 výměnu	 řidičského	 průkazu	 z	 důvodu	 jeho		
odcizení,	ztráty	nebo	změny	údajů.	Další	chystanou	online	novinkou	budou	
tzv.	BLESKY,	tedy	zrychlené	vyřízení	žádosti	o	výměnu	řidičského	průkazu	
do	pěti	pracovních	dnů.	

Text: odbor dopravy Městského úřadu Boskovice
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NABÍZÍM VÝKUP VEŠKERÝCH 
STAROŽITNOSTÍ: 

nábytek, nádobí, šperky, mince, bankovky, 
pohlednice, dobové šaty, zbraně, stříbro, zlato, 

veškeré poklady z půdy. Osobně přijedu, zajistím 
odvoz, platba ihned na místě hotově. 

KE KAŽDÉMU VÝKUPU VSTUPENKA 
NA ZÁMEK LETOVICE ZDARMA. 

V případě ceny výkupu nad 20.000 Kč nabízím 
zdarma noc na zámku Letovice v zámeckém 

apartmánu. Tel.: 602 528 912.

PRODÁM
 Prodám byt 1+22 o výměře 28 m2 v OV, ul. 
Jiráskova Letovice. Pro bližší info volejte na 
tel.: 723 448 552.
 Prodám věci na koně: hnědé průvlečky 
kombinované s kůží, vyvazovací gumu, 3x 
poutko, řetízek, nylonovou lonžovací spojku. 
I jednotlivě + poštovné. Blansko a okolí – 
možné osobní předání. Cena dohodou. 
Tel.: 723 105 913.
 Prodám skoro nový školní batoh světle 
růžové barvy s obrysy hnědých ptáčků. Cena 
dohodu, tel.: 606 931 795. 
 Prodám kvalitní kočárek Gesslein F6 Air+ 
s vložnou taškou pro nejmenší miminko  
i sportovní sedačkou. Ke kočárku přidám do-
plňky – termofusak, tašku na kočárek, slu-
neční clonu, sí proti hmyzu a rukávník. Cena 
3.000 Kč, tel.: 723 886 646.
 Prodám fusak do kočárku, teplý – pravá 
kožešina tzv. pravý beránek. Velmi dobrý 
stav, čistý, měkký. 500 Kč, tel.: 723 886 646.
 Prodám kvalitní jablka odrůdy Gloster  
a Ontario. Nabízím také pasterizovaný mošt  
v 3 l nebo 5 l vacích. Jablka jsou z domácího 
sadu bez postřiku. Tel.: 603 945 673.
 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektro-
pohon, spalovací motory a jeden na benzino-
vý motor + různé plánky a materiály. Cena 
dohodou, tel.: 773 778 930. 
 Prodám nové obrazy, malba na plátně  
– vhodné dárky na vánoce, zn. levně, info: 
606 931 795.
 Prodám levně polohovací postel. 
Tel.: 777 305 730.       
 Prodám levně automatickou pračku. 
Tel.: 777 305 730. 
 Prodám domácí sirupy. 
Více: www.simasirup.cz 
 Prodám dvě zánovní rozkládací křesla 
(možno i jednotlivě). V rozloženém stavu jsou 
rozměry 74 cm x 190 cm. Cena jednoho křesla 
6.000 Kč, původní cena 8.600 Kč. 
Tel.: 737 900 946.

Nabízíme brigádu pro výrobu 
štípaného dříví v Boskovicích. 

Info na telefonu 602 792 758

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

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758VYKUPUJEME 

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

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

www.msrenova.cz
tel. 604 150 378

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

KOUPÍM CHATU/CHALUPU, 
NABÍDNĚTE. TEL.: 725 087 561

PODĚKOVÁNÍ
Chci poděkovat pánovi s bílou škodovkou, 
který 18. 10. na ulici Svitavské v Blansku 

zahraňoval starší ženu. 
Děkuji. Tel.: 724 231 309.

KOUPÍM
 Koupím mince, bankovky a staré pohled-
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 

 Koupím JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PÁV... 
Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.

 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby VARI – TERA, AGZAT a MT 
případně TK atd. Může být i nefunkční nebo 
poškozený. Tel.: 604 226 234.

 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky prosím 
na e-mail: stavebnipozemekokresblansko@ 
seznam.cz

HLEDÁM
 Hledám větve stříbrného smrku a tújí. 
Tel.: 737 569 841. 

DARUJI
 Daruji dětskou jezdeckou helmu a ruka- 
vice. Tel.: 606 931 795.  

NABÍZÍM
 Manželé senioři nabízí přátelství manže-
lům seniorům. Tel. 732 224 309.

SEZNÁMENÍ 
 Sice nemám míry modelky, ale i tak bych 
ráda poznala nekuřáka, kterému by mých 55 
let, 172 cm a silnější postava by mu nevadi- 
la. Vyžaduji upřímnost, vyřešenou minulost  
a ideální by byl smysl pro humor. Na všem 
ostatním se dá pracovat, když se chce. A já 
chci. Tel.: 737 606 528.

 Hledám starší paní 45+ na popovídání  
a posezení u kávy. Dle sympatií možná i něco 
více. Tel.: 728 720 698.

 Jsem z Letovic, 55 let /180 cm a hledám 
ženu k nezávaznému setkávání. 
Tel.: 736 455 621.

 Jsem žena z Blanska, 57/160 cm a hledám 
muže. Tel.: 722 955 018.
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VZPOMÍNKA

S bolestí v srdci vzpomínáme…

Dne 24. října 2022 to byl rok, 
co nás navždy opustila 

paní PAVLA BENEŠOVÁ z Chrudichrom. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel Josef s rodinou

VZPOMÍNKA 
Čas plyne a nevrací co vzal, ale vzpomínky zůstávají dál… 

 Dne 2. 11. 2022 uplynulo 7 let, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička a prababička,

paní ŽOFIE LAŠTŮVKOVÁ z Benešova. 

Stále s láskou vzpomínáme také na našeho tatínka, 

pana KARLA LAŠTŮVKY z Benešova. 

Letos tomu bylo 24 roků, co nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují děti Karel, Stanislav, Vlastimil,  

Alena, Marie a Zdena s rodinami. 

Dny
otevřených dveří
na SPŠ Sokolská

sobota 14.1.2023
9.00 - 13.00 hodin

w w w . s o k o l s k a . c z

pátek 9.12.2022
13.00 - 18.00 hodin

POT ĚŠT E S V É BLÍZK É 
DÁRK Y PRO ZDR AV Í
	Dárkové sady kosmetiky
	Vánoční balení vitamínů 
 a potravinových doplňků 
 pro dospělé i děti
	Dárkové kazety čajů

„Přejeme Vám 
hezké Vánoce“

Vánoční nabídka

BOBEŠ
PSÍ  ÚTULEK MĚSTA BLANSK A

 Od 23. 3. 2022 máme v útulku pejska RTW 
jménem Bobeš, jeho majitelka ho dostala od těž-
ce nemocného příbuzného, ale i přes veškerou 
svoji snahu ho nezvládla. Bobeš je 4 roky starý 
pes, který není zvyklý na cizí psy a lidi, pokud se 

mu cokoliv nelíbí tak upozorní zavrčením, proto ho ne-
doporučuji k dalším psům a domácím zvířatům a malým 
dětem. Majitel, který by měl o Bobeše zájem, musí mít se 
psy zkušenosti a docházet za ním do útulku aby si na něj 
zvyknul. 

Více informací: vedoucí provozu psího útulku Jarmila 
Jurová, tel.: 737 911 605

Foto: Radek Opatřil

POTŘEBUJETE INZERCI? „Ušijeme ji Vám přímo na míru“ Tel.: 606 931 795
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Aktuální nabídka platí od 3. 11. do 27. 11. 2022, nebo do vyčerpání zásob.

3 290,-
Šroubovák aku GSr 180-LI
Napětí: 18 V
Otáčky: 1. 0–500/min.

2. 0–1 900/min.
akumulátor: 2x 2,0 ah
Krouticí moment: max. 54 Nm
Sklíčidlo: 1,5–13 mm
Příslušenství: plastový kufr, 
sada bitů a vrtáků

Krbová kamna
nera
Rozměry: 
82 x 43 x 36 cm 
Provedení: antracit
Výkon do prostoru: 5,4 kW
Výhřevnost: 40–100 m3

Kouřovod: 
horní, ∅ 120 mm 
Hmotnost: 58 kg
Palivo: dřevo, ekobrikety, 
uhelné brikety

A

2 890,-
LED světlo Alvi
72 W / 250–5 000 lm 
Teplota světla: 2 700–6 500 K 
Rozměry: 88,4 x 58,3 x 6,4 cm 

6 490,-

Krono 8 mm
Rozměry lamely:
192 x 1 285 mm
Balení: 2,22 m2

Třída zátěže/
Oděruvzdornost: 23/32/aC4
Zámek: Twin clic
Vhodné pro podlahové
vytápění

Du
b 

O
re

go
n

Du
b 

N
os

ta
lg

ie

Du
b 

Ar
ra

s

cena od

199,-m2 489,- 399,-

15 kg

15 kg

Bella malířský
nátěr 
Interiérový nátěr
s vynikající kryvostí
a velmi vysokou bělostí
min. 89 % BaSO4
Vydatnost 1 kg: 8–12 m2

Balení:
15 kg + 15 kg ZdaRma
Cena za 1 kg: 16,30

Deka
Rozměry: 150 x 200 cm
Různé barvy a motivy

10

Zdobička dortů a cukroví

Sada obsahuje 1 zdobicí sá
ček

a 8 trys
ek pro různé tvary

Materiál: plast

Cena: 95,-/sada

347713

Silikonová forma na cukroví

Ořechy, ro
hlíčky

Cena: 249,-

345106 | 345107

Vál sili
konový CULINARIA Red

Rozměry: 5
8 x 47 cm

Cena: 349,-

354520

Vál dřevěný BRILLA
NTE

Rozměry: 4
0 x 60 cm 

Cena: 549,-

330114

Váleček dřevěný BRILLA
NTE

Rozměry: 3
9 x 6 cm

Cena: 99,-

330126

Plech nepřilnavý CULLIN
ARIA

Rozměry: 4
3 x 29 x 1,7 cm

Cena: 149,-

348281

Sada pekáčů

s nepřilnavým povrchem

CULINARIA

3 ks

Malý: 2
8,5 x 19,5 x 4

cm

Střední: 31,5 x 21,5 x 4
cm

Velký: 34,5 x 24,5 x 4
cm

303304

Pekáč hranatý smaltovaný BANQUET

Rozměry: 4
2 x 29 x 6 cm

Cena: 289,-

303306

Formičky, vykrajovátka

Různé druhy

Cena: 99,-/sada

354524

Louskáček na ořechy

CULINARIA WOOD

Cena: 139,-

348359

Sada 3 ks potravinových dóz

Materiál: plast

Různé druhy a barvy v
ík

Cena od: 95,-/sada

344571

ŠŤASTN
É A VOŇAVÉ

VANILKOVÉ ROHLÍČKY

150 g hladké mouky

60 g loupaných mandlí anebo ořechů

100 g másla

2 lžíce
 moučkového cukru

2 žloutky

vanilkový cu
kr na obalování

Postup

Mandle nastrouhejte 
nebo rozmixujte a

společně

s ostatními surovinami vyp
racujte n

a těst
o. 

Pokud chcete 
mít rohlíčky vo

ňavější
, můžete

 mandle

předem nasucho opražit n
a pánvi, d

okud se n
erozvoní,

následně nechat důkladně vy
chladnout a pak teprve

rozmixovat.

Z těsta
 odkrajujte k

ousky a rukou vytv
ářejte

 malé ro
hlíčky

nebo použijte
 silik

onovou formu.

Pečte
při 180 stupních 7–9 minut. Nechte m

inutu nebo

dvě z
chladnout na plechu, ješt

ě tep
lé obalte v

e va
nilkovém

cukru.

359,-sada

 -
.   . .   :   
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SPÁNEK JAKO V BAVLNCE
Dětské povlečení Rozměry: 140 x 200, 70 x 90 cm

Materiál: 100% bavlnaMotiv: frozen, carsCena: 799,-/ks353463 | 353464

Bavlněné povlečeníRozměry: 140 x 200, 70 x 90 cm
Materiál: 100% bavlna, bavlněný krep
Různé barvy a motivyCena od: 749,-353496

ProstěradloFroté, jerseyRozměry: 90 x 200 cm, 180 x 200 cm

Různé barvyCena od: 339,-353487

Mikroplyšové povlečení
Rozměry:140 x 200, 70 x 90 cm
Materiál: 100% polyester – mikroflanel
Různé motivy350258

Mikroplyšový návlek na polštář
Rozměry: 40 x 40 cmRůzné motivyCena: 149,-354568

Prostěradlo z mikroplyše
Materiál: mikroplyšPružný lem k uchyceníOdolné proti žmolkováníNežehlí seRůzné barvyRozměry: 180 x 200 cmCena: 599,-335006

Přikrývka Kamilka LUX
Rozměry: 140 x 200 cm850 g celoročníCena: 899,-305745

Polštář s výplní prošívaný
Rozměry: 40 x 40 cmBarva: bíláCena: 299,-354254

Anatomický polštářRozměry: 45 x 30 cmPaměťová pěnaFroté potahCena: 319,-326743

Tip na dárek 849,-

 .   . .      

3 290,-

11/2022

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 3. 11. do 27. 11. 2022 nebo do vyčerpání zásob.

Krbová kamna Nera

Rozměry: 
82 x 43 x 36 cm 
Provedení: antracit
Výkon do prostoru: 
5,4 kW
Výhřevnost: 
40–100 m3

Kouřovod: 
horní, ∅ 120 mm 
Hmotnost: 58 kg
Palivo: dřevo, 
ekobrikety, 
uhelné brikety
246482

A

Šroubovák aku GSR 180-LI
Napětí: 18 V
Otáčky: 1. 0–500/min.

2. 0–1 900/min.
Akumulátor: 2x 2,0 Ah
Krouticí moment: max. 54 Nm
Sklíčidlo: 1,5–13 mm
Příslušenství: plastový kufr, 
sada bitů a vrtáků
148042

2 890,-
LED světlo Alvi
72 W / 250–5 000 lm 
Teplota světla: 2 700–6 500 K 
Rozměry: 88,4 x 58,3 x 6,4 cm 
354645

6 490,-
Smrk natural
umělý
Výška: 220 cm
455833

3 390,-

Tip n
a dárek

 .   . .      

Nový leták 
na unihobby.cz
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Petr Mareček ve vzpírání už léta boduje
	 Jak se říká, „nikdo neumí všechno“, každý jsme úspěšný v něčem jiném. 
I u nás v regionu máme spoustu lidí, co v něčem vynikají a někam to do-
táhli... jedním z nich je sportovec, vzpěrač pan Petr Mareček z Boskovic. 
Pro čtenáře Listů regionů poskytl pan Mareček exkluzivní rozhovor.

	 Petře,	 můžete	 se	 našim	 čtenářům	
představit?
	 Jmenuji	 se	 Petr	 Mareček,	 bydlím		
v	Mladkově	a	již	14	let	se	věnuji	vzpí-
rání,	 z	 toho	 posledních	 11	 let	 na	 re-
prezentační	úrovni.	
	 Co	Vás	ke	vzpírání	dovedlo?	A	kdy?
	 Se	 vzpíráním	 jsem	 začal	 před	 14	
lety	 díky	 náboru	 na	 základní	 škole,	
kde	 se	 mě	 ujal	 můj	 bývalý	 trenér	
Čestmír	Sekanina.	
	 Můžete	se	s	námi	podělit	o	Váš	nej-
větší	úspěch?
	 Jeden	z	největších	úspěchů	je	5.	mís-
to	na	letošním	ME	mužů	v	kategorii	do	
81	 kg.	 Sice	 jsem	 měl	 také	 medaili	 na	
juniorském	 ME	 několik	 let	 zpět,	 ale	

často	 to	 absolutně	 nezaručuje	 úspěch		
v	kategorii	dospělých,	kde	jsou	výkony	
úplně	 jinde,	 takže	pro	mě	není	 tahle	
medaile	příliš	cenná.	Mimo	to	mám		
několik	 desítek	 titulů	 MČR	 napříč		
všemi	kategoriemi.	
	 U	sportovců	je	důležitá	strava	a	mnohdy	
váha.	Máte	nějakou	speciální	dietu	a	mu-
síte	si	hlídat	váhu?
	 Speciální	 dietu	 momentálně	 ne-
mám,	ale	snažím	se	jíst	tak,	aby	tělo	
fungovalo	jak	potřebuji	a	mělo	dosta-
tek	živin.	Váhu	si	musím	hlídat	vždy	
před	většími	závody,	kde	se	potřebuji	
dostat	 do	 váhové	 kategorie,	 obvykle	
do	81	kg.	Na	letošní	ME	jsem	napří-
klad	hubnul	9	kg.	

	 Jaký	je	Váš	tréninkový	plán?
	 Záleží	na	fázi	přípravy,	ale	obvykle	
je	to	5–6	tréninků	týdně,	občas	dvou-
fázové,	takže	je	jich	okolo	8–9	týdně.	
	 Petře,	máte	nějaký	rituál	před	soutěží?
	 Nic	úplně	zvláštního,	jsem	v	tomhle	
poměrně	 nenáročný,	 stačí	 mi	 hudba		
a	dostatečné	množství	kofeinu.	
	 Jaký	máte	osobní	rekord?
	 Letos	se	mi	v	přípravě	na	ME	poda-
řilo	v	trhu	153	kg	a	v	nadhozu	183	kg.	
Tréninkové	rekordy	jsou	v	každé	disci-
plíně	ještě	zhruba	o	10	kg	vyšší.	

	 Která	soutěž	pro	Vás	byla	nejzajíma-
vější?
	 Atmosférou	 mě	 nejvíce	 rozhodně	
zaujala	Německá	liga	družstev,	kde	je	
vždy	několik	stovek	lidí	a	neskutečná	
energie.	Často	se	dostanu	na	soutěže	
na	 zajímavá	 zahraniční	 místa,	 kam	
bych	normálně	nejel,	 takže	 jsem	 rád	
za	každou	novou	zkušenost.

Petře, děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně 
sportovních i osobních úspěchů.

Renata Kuncová Polická
Foto: Emday Photography

Nadhoz 175 kg

Vyhlášení slovenské extraligy družstev ve vzpírání
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MS na dráze ve Francii
	 Od	čtvrtka	20.	10.	do	neděle	23.	10.	se	konalo	v	Paříži	-	Saint	-	Quentin	
-	 EN	 -	 Yvelines	 MS	 na	 dráze.	 Do	 bojů	 aktivně	 zasahuje	 Ivo	 Koblasa		
z	Černé	Hory,	který	svoji	přípravu	do	poslední	chvíle	ladil	na	brněnské	
betonové	dráze	domovského	TJ	Favoritu	Brno.	 Je	 to	 poprvé	v	historii,	
kdy	neměl	Ivo	před	nejvýznamnějším	dráhovým	šampionátem	možnost	
trénovat	 na	velodromu	na	dřevěné	dráze.	Ta	kam	 léta	 jezdil	 do	Vídně,	
byla	 zbourána	 a	 žádná	 její	 náhrada	 v	 okolí	 není.	 Iva	 před	 zahájením		
šampionátu	postihla	další	nemilá	záležitost	ze	strany	trenéra	pana	Mikší-
ka,	 který	 z	 důvodu	 nedostatku	 svazových	 financí	 odstoupil	 neočeká-	
vaně	ze	své	pozice	osobního	trenéra	Iva.	Proto	se	Ivo	vrátil	k	původnímu	
osvědčenému	modelu,	kdy	pod	taktovkou	táty	absolvoval	veškerou	drá-
hovou	přípravu	na	toto	MS.	Tím	navazujeme	na	trenérskou	školu	našeho	
paráka	a	nenahraditelného	trenéra	pana	Miroslava	Černohlávka.	
	 Ivo	byl	na	MS	přihlášen	na	letmých	200	m,	1	km,	3	km,	scratch	a	v	cel-
kovém	součtu	do	omnia.	Ve	čtvrtek	zahájil	 letmou	200,	kde	se	neztratil		
a	úspěšně	prolétl	cílem	na	devátém	místě.	V	pátek	Ivo	nastoupil	na	1	km,	
kde	zlepšil	výsledek	ze	čtvrtka	a	v	novém	českém	rekordu	vybojoval	vý-
borné	8.	místo.	
	 V	 sobotu	 byl	 pro	 cyklisty	 kategorie	 C2	 připraven	 start	 do	 stíhacího	
závodu	na	3	km.	Ivo	po	9.	místě	v	letmých	200	metrech,	8.	místě	v	1	km	
nastoupil	do	tohoto	závodu	s	časem	a	těmi	nejlepšími	soupeři	pln	odhod-
lání	opět	nedat	svoji	kůži	zadarmo.	Realizační	 team	byl	pln	očekávání	
výsledného	času,	protože	poprvé	od	zahájení	 Ivovy	cyklistické	kariery	
nemohl	testovat	Ivovu	formu	na	dřevěné	dráze,	srovnáním	byla	jen	změ-
na	 treninkového	 modulu	 se	 zaměřením	 na	 stíhací	 závod	 a	 silniční	 ča-	
sovku.	Po	tvrdých	treninkových	dávkách	za	motocyklem	na	brněnském	
400	metrů	dlouhém	betonovém	oválu	měl	Ivo	plán	umístění	do	8.	místa.	
Po	 startu	 Ivo	 uháněl,	 jako	 o	 život	 a	 nedal	 nic	 zadarmo	 svému	 soupeři		
z	Velké	Británie.	Do	cíle	Ivo	dolétl	v	čase	3:47.472	na	celkovém	7.	místě,	
v	novém	českém	rekordu.	Tento	výsledek,	ale	především	zlepšení	vlast-	
ního	 rekordu	 Iva	 potvrzuje,	 že	 realizační	 team	 zvolil	 správnou	 cestu		
v	realizaci	úspěšného	vystoupení	Iva	na	paralympiádě	v	silniční	časovce	
a	stíhacím	závodě,	která	se	bude	konat	v	Paříži.	Dráhová	část	potom	na	
tomto	velodromu.
	 V	neděli	Ivo	absolvoval	hladký	závod	na	60	kol	s	prvenstvím	na	pásce.	
V	závodě	se	opět	představili	Ti	nejlepší	dráhaři	světa.	Ivo	bojoval	jako	lev.	
V	druhém	úniku	dne	ujel	z	hlavního	pole	a	ve	dvojici	se	španělským	závod-
níkem	prolétli	cílovou	páskou	na	4.	místě!	Více	na:	www.ivokoblasa.cz
	 Opět	Vám	děkujeme	za	Vaši	podporu	Iva,	které	si	velmi	vážíme.	

Text: Ivo Koblasa sen.
Foto: archiv I. Koblasy

Ivo Koblasa na startu
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BLANSKO, Smetanova 6, č.p.2359
OC Ježek

KRACH C
E

N
TOTO JE SKUTEČNÝCH 1000,- Kč

www.modaprostejov.cz

Zlevnili jsme pro Vás naprostou většinu produktů. A to není vše! Při nákupu 
kabátu nebo obleku nad 2.599,- Kč a odevzdání tohoto kuponu Vám odečteme 
neuvěřitelných 1.000,- Kč. Ano, tento kupon má hodnotu celých 1.000,- Kč.

Pozor! Likvidujeme zboží již od 99,- Kč.
Přijďte využít naprosto super možnost. Těšíme se na Vás. Nabízíme 

všechny velikosti kabátů, dámských i pánských obleků, kalhot, košil, atd. !!!

Platnost kuponu do 30. 11. 2022. Kupony nelze sčítat.

Podnikáte? Chcete víc klientů?
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz

Charitní poradna pomáhá lidem
řešit rostoucí ceny energií
	 Také	na	Blanensku	přibývá	lidí,	kteří	se	kvůli	rostoucím	cenám	energií	dostávají	na	hranici	existenčního	minima.	Často	k	tomu	řeší	
spory	s	dodavateli	nebo	zprostředkovateli	energií.	Charitní	poradna	Oblastní	charity	Blansko	těmto	lidem	zdarma	nabízí	pomoc.	
	 „Pracovnice	poradny	například	radí	lidem,	kteří	nesouhlasí	s	navýšenými	zálohami	za	energie.	Společně	řešíme,	zda	je	možné	bránit	
se	proti	tomuto	navýšení	a	jaké	kroky	můžou	podniknout	k	jejich	snížení,“	přibližuje	vedoucí	poradny	Kateřina	Korbelová.	
	 Lidé	se	v	poradně	dozví,	za	jakých	podmínek	lze	přejít	k	jiným	dodavatelům,	o	jaké	sociální	dávky	si	mohou	žádat	nebo		
jak	se	bránit	proti	navýšení	energií.	„Klientům	také	pomáháme	například	s	vyplněním	potřebných	formulářů	pro	získání	
sociálních	dávek,	sepsání	případné	výpovědi	dodavateli	či	zprostředkovateli,	s	žádostí	na	Energetický	regulační	úřad,“		
doplňuje	vedoucí	poradny.
	 Vedle	pomoci	s	energiemi	Charitní	poradna	dále	pomáhá	lidem	při	řešení	dluhů,	v	pracovně-právních	vztazích,	rodinných	
a	občanských	vztazích,	při	jednání	s	úřady,	v	ochraně	spotřebitele,	při	podání	žádostí	o	sociální	dávky	apod.		
	 Na	Charitní	poradnu	se	mohou	lidé	obracet	od	pondělí	do	pátku	na	telefonním	čísle	516	411	583.

Text: Vladěna Jarůšková
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