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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

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

Dětí s alergiemi či astmatem přibývá, pomáhá jim jeskyně

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

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Od ledna začne v Ostrově u Macochy fungovat nová léčebna
	 V	Ostrově	u	Macochy	vzniká	nová	léčebna	pro	děti	s	nejrůznějšími	respi-
račními	a	dermatologickými	nemocemi.	Od	příštího	roku	pojme	trojnásobně	
více	malých	dětí	s	doprovodem	než	ta	původní.	Bude	také	výrazně	blíže	jediné	
krasové	vodní	jeskyni,	která	se	v	Česku	využívá	pro	tzv.	speleoterapii.	

Děti při terapii v jeskyni

	 „Krasová	 jeskyně	 v	 Ostrově	 u	 Ma-	
cochy	je	nyní	v	tuzemsku	jedinou,	kte-	
rá	 se	 využívá	 pro	 speleoterapii.	 Není	
volně	přístupná	veřejnosti,	což	se	odrá-
ží	mimo	jiné	na	čistotě	vnitřního	pro-
středí.	Její	pozitivní	vliv	na	zdraví	dě-	
tí	 uznávají	 dětští	 lékaři,	 alergologové		
a	 imunologové	 a	 speleoterapii	 hradí	
zdravotní	 pojišovny.	 Zájem	 o	 pobyt		
v	ní	 je	obrovský,	 a	proto	 jsme	se	 roz-
hodli	 nahradit	 starou	 léčebnu	 novou,		
o	 větší	 kapacitě	 a	 v	 blízkosti	 jeskyně.	
Děti	a	jejich	rodiče	budou	mít	k	dispozi-
ci	75	lůžek.	Zvýší	se	i	kapacita	pro	po-
byt	 dětí	 s	 doprovodem,	 doposud	 jsme	
pro	ně	měli	pouze	7	pokojů,	nyní	 jich	
bude	30.	Budeme	mít	vlastní	stravová-
ní,	 na	 děti	 čekají	 i	 nové	 procedury	 –	
Kneippův	 chodník,	 sauna	 či	 bazén	 se	
slanou	 vodou“	 říká	 MUDr.	 Kateřina	
Bednaříková,	 ředitelka	 organizace	 Ji-
homoravské	dětské	léčebny.	
	 Děti	tráví	v	jeskyni	3	hodiny	denně	
po	dobu	15	dnů.	V	jeskynním	prostředí	
cvičí,	sportují,	vše	pod	dohledem	léka-

řů,	 fyzioterapeutů	 a	 dalších	 odborní-	
ků.	Speleoterapie	v	Česku	funguje	přes		
40	 let.	 „Z	 praxe	 víme,	 že	 opakovaný	
pobyt	v	jeskyni	dokáže	děti	posílit	na-
tolik,	že	mimo	jiné	lépe	čelí	infektům,	
klesá	 jejich	 nemocnost	 a	 nemusí	 tolik	
užívat	 antibiotika“	 doplňuje	 primář-	
ka	 dětské	 léčebny	 MUDr.	 Mgr.	 Hana	
Zmrzlá.	 Jak	 dále	 uvádí,	 přírodní	 kra-	
sová	 jeskyně	 s	 vodou	 poskytuje	 čisté,	
klimaticky	 stálé	 prostředí	 bez	 alerge-	
nů,	 s	 vlhkostí,	 která	 dělá	 nemocným	
dobře.	„V	jeskyni	je	vysoký	podíl	leh-
kých	 iontů	 –	 6x	 vyšší	 než	 v	 malých		
a	 20x	 vyšší	 než	 ve	 velkých	 městech.	
Tyto	 ionty	 napomáhají	 lepšímu	 pro-	
krvení	 orgánů	 a	 zrychlení	 evakuace	
hlenu	z	dýchacích	cest	a	hrají	roli	v	pro-
cesu	vedoucím	k	lepší	imunitě.	V	jesky-
ni	 je	 také	 lehce	 zvýšená	 koncentrace	
radonu,	která	ničí	bakterie	a	viry“	vy-
světluje	 MUDr.	 Bednaříková.	 Umělé	
jeskyně	či	tolik	populární	solné	nemo-
hou	ty	přírodní	dle	odborníků	nahradit.	

Pokračování na str. 7
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KULTURNÍ DŮM NA TĚCHOVĚ U BLANSKA
12. ŘÍJNA – CESTY NA SEVER – ISLAND, GRÓNSKO, LAPONSKO – autentické povídání o cestování protkané vtipnými historkami 
od známého fotografa, vynikajícího vypravěče a geodeta PAVLA SVOBODY. Promítáme na úhlopříčku 8 metrů. Začátek v 18.30 h. 
Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 170 Kč. Bližší informace na http://www.photo-svoboda.cz/
22. ŘÍJNA – MAREK AUDY – PROSTOROVÉ PROMÍTÁNÍ (3D) s úžasným vyprávěním našeho nejlepšího fotografa stereoskopických 
snímků a nadšeným jeskyňářem – o nových objevech v TERMÁLNÍCH JESKYNÍCH NA HRANICÍCH ALBÁNIE A ŘECKA. 
A nejen o nich! Odnesete si i spoustu zajímavých informací o jeskyních, ale i o krajině, místních lidech a i historických spojitostí. 
Nenechte si tuto akci ujít, je to nádhera!  Začátek v 18.30. Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 170 Kč. 
29. ŘÍJNA – MAŠKARNÍ ODPOLEDNE pro děti i dospělé.
9. listopadu – JIRKA KOLBABA – CESTA NAPŘÍČ USA – UKRADENÁ ZEMĚ. Úžasné Národní parky jihozápadní části USA 
a další skvosty. Známý cestovatel, fotograf a veliký vypravěč se vydal na cestu napříč USA – z New Yorku na západní 
pobřeží a zpět. Věřte, že se je na co těšit! Veliký promítaný obraz v superkvalitě a spousta zajímavých informací podaných 
Jirkovým neopakovatelným stylem. Začátek v 18.30 h. Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč
Vstupenky na všechny akce je možné zakoupit v Hospůdce Na Točně na Těchově 
– rezervace na tel. 724 266 931 nebo na emailu jana.skotak@seznam.cz, www.hospudkatechov.cz

HUSÍ SLAVNOSTI 
V BOSKOVICÍCH

	 Opět	na	konci	září	uspořádaly	Kulturní	zařízení	města	Boskovice	tradiční	
Husí	slavnosti.	Tentokrát	zahájily	již	ve	čtvrtek	tématickou	přednáškou	v	Zá-
meckém	skleníku.	V	pátek	v	letním	kině	přivítaly	své	fanoušky	místní	skupiny	
Třetí	zuby	a	Balage	Band.	V	programu	se	po	oba	hlavní	dny,	v	sobotu	i	v	nedě-
li,	střídaly	v	Zámeckém	parku,	na	náměstí	T.	G.	Masaryka,	v	parku	před	skle-
níkem,	na	nádvoří	zámku,	za	muzeem	a	v	letním	kině	další	hudební	tělesa,	di-
vadelní	skupiny	a	různé	atrakce	pro	děti	 i	dospělé.	V	soutěži	o	nejlepší	husí	
pečínku	vyhrála	restaurace	Repete,	druhá	byla	Záložna,	třetí	Slavie.	Množství	
stánků	s	občerstvením	a	sortimentem	lidových	řemesel	doplnilo	kolorit	těchto	
oblíbených	slavností.	 Text a foto: Petr Hanáček
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DNYOTEVŘENÝCHDVEŘÍ KDE NÁS NAJDETE
14. října 2022

4. listopadu 2022
13. - 14. ledna 2023
17. - 18. února 2023

Obchodní akademie
a střední zdravotnická škola

BLANSKO
Nad Čertovkou 2272/18

@ info@skolablansko.cz
☎ +420 516418980

www.skolablansko.czrezervační systém na webu školy

V Blansku bude zase Rajbas!

jsou mediálním 
partnerem

Nezapomínejte na onkologickou prevenci! 

	 24.	 ročník	 festivalu	 filmů,	 setkání		
a	dobrodružství	RAJBAS	2022	se	chys-
tá	na	17.–20.	listopadu.	Festival	žije,	
zraje	a	nemíní	ztratit	na	své	atraktivitě.	
	 Jeho	přípravy	běží	 	naplno	a	bude	
zase	setkáním	ostřílených	dobrodruhů	
i	 těch,	 kteří	 přijdou	 hledat	 inspiraci	
nebo	se	jen	pobavit.	Doprovodné	festi-
valové	akce	probíhají	po	celý	rok	a	vy-
vrcholením	bude	prodloužený	víkend	
plný	neobyčejných	zážitků.	Jak	je	zvy-
kem,	 nepůjde	 jen	 o	 pasivní	 sledová-	
ní	 besed	 a	 filmových	 projekcí.	 Na		
návštěvníky	 čekají	 soutěže,	 závody,	
písničky,	workshopy.	Program	zahájí	

17.	listopadu	v	Domě	přírody	Morav-
ského	 krasu	 na	 Skalním	 mlýně	 akce	
WAU!	určená	především	dětem	a	mlá-
deži	 a	 od	 pátku	 do	 neděle	 proběhne	

maraton	 filmů	 a	 prezentací	 v	 sálech	
Dělnického	domu	a	kina	v	Blansku.	
	 Vše	 o	 programu	 na	 www.festival-
-rajbas.cz

	 Zaměstnanci	 Nemocnice	 Blansko	 připomínají	 důležitost	 onkologické	
prevence.	 Včasná	 návštěva	 lékaře	 může	 zachránit	 život.	 Nejlepším	 způ-	
sobem	 jsou	 preventivní	 vyšetření,	 která	 se	 provádějí,	 i	 když	 člověka	 po	
zdravotní	stránce	nic	netrápí.	Prosíme,	neodkládejte	je!	
	 Zájemci	mohou	v	blanenské	nemocnici	využít	tzv.	Preventivní	onkolo-
gický	program,	kdy	 je	zkušený	onkolog	prohlédne	„od	hlavy	až	k	patě“	
během	 jedné	 návštěvy	 zdravotnického	 zařízení.	 Podrobnější	 informace	
včetně	ceny	najdete	na	webové	stránce	https://www.nemobk.cz/preventiv-
ni-onkologicky-program/.	
	 Další	 možností	 je	 absolvovat	 jednotlivá	 vyšetření	 u	 odborných	 lékařů	
samostatně	–	například	pravidelné	bezplatné	vyšetření	mateřských	znamé-
nek	na	kožním	oddělení,	prevenci	karcinomu	konečníku	a	tlustého	střeva	
na	gastroenterologii.		
	 Blanenská	nemocnice	 má	 též	 osvědčení	 k	 provádění	mamografického	
screeningu,	díky	němuž	se	daří	včas	odhalit	rakovinu	prsu	v	počátečních	
stádiích.	Ženy	nad	45	mají	preventivní	vyšetření	prsů	každé	dva	roky	hra-

zeno	ze	zdravotního	pojištění.	Ženy	ve	věku	40–45	let	mohou	absolvovat	
mamografické	vyšetření	jako	samoplátkyně	za	800	korun.	Do	čtyřiceti	let	
se	provádí	ultrazvukové	vyšetření,	jehož	cena	je	500	korun.	
	 Kdo	 tedy	 nemá	 nárok	 na	 hrazené	 vyšetření,	 a	 už	 z	 důvodu	 věku,		
nebo	nechce	čekat	dva	roky	na	další	preventivní	vyšetření,	může	využít		
poukázku	na	200	Kč,	kterou	nyní	až	do	konce	roku	na	vyžádání	vydává	
organizace	Aliance	žen	s	rakovinou	prsu	v	rámci	projektu	Ženy	ženám.	
Poukaz	si	lze	vyžádat	na	tel.:	800	546	546	nebo	na	e-mailu:	asistentka@
breastcancer.cz.	K	vyšetření	prsů	v	Nemocnici	Blansko	je	třeba	objednat	
se	na	telefonním	čísle	516	838	185	nebo	na	bezplatné	lince	800	149	485,	
případně	osobně	na	recepci	RDG	oddělení.	

Text a foto: Marie Kalová

Nový mamografický přístroj slouží v Nemocnici Blansko od r. 2020

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
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Obce na Jedovnicku jsou nově napojené 
na vodovodní přivaděč z Velkých Opatovic

Platí do 31. 10. 2022.www.stredni-skola.cz 
PŘIHLÁŠKY DO UMĚLECKÝCH OBORŮ 

SE PODÁVAJÍ DO 30. 11. 2022.

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

Jihomoravský	kraj	ve	výši	5	milionů	
korun.	Celkem	tedy	49,4%	z	uznatel-
ných	nákladů.
	 „Propojení	soustav	je	realizováno	li-
tinovým	potrubím	o	průměru	150	mili-
metrů	v	úseku	z	vodojemu	Blansko-Pí-
sečná	 přes	 čerpací	 stanici	 Punkva	 do	
vodojemu	Klepačov	a	odtud	přes	nový	

vodojem	Rudice	do	řídícího	vodojemu	
Jedovnice-Větřák,	kde	dochází	ke	smí-
chání	vod	z	Jedovnické	úpravny.	V	sou-
časné	době	voda	může	proudit	oběma	
směry,	tedy	„z	kopce“	i	„do	kopce“,	což	
se	také	děje,“	podotkl	místostarosta.

Text a foto: Michal Záboj

	 Obyvatelům	 blanenské	 místní	 části	
Lažánky	a	také	obcím	v	okolí	Jedovnic	
se	 zlepšilo	 zásobování	 pitnou	 vodou.	
Svazek	 vodovodů	 a	 kanalizací	 měst		
a	 obcí	 totiž	 dokončil	 napojení	 tamní		
vodovodní	 soustavy	 na	 páteřní	 vodo-
vodní	přivaděč	Velké	Opatovice	–	Bos-
kovice	 –	 Blansko.	 Projekt	 Pitná	 voda	
Jedovnicko	I.	etapa	kromě	toho	zahrno-
val	také	vybudování	nové	úpravny	vody	
v	Jedovnicích,	opravu	vodojemu	v	Ru-
dici	a	stavbu	nového	vodojemu	nad	La-
žánkami.	 Slavnostní	 ukončení	 stavby	
se	konalo	koncem	září	v	Zámecké	sýp-
ce	v	Blansku.	
	 V	 obcích	 v	 okolí	 Jedovnic	 bývaly	
problémy	s	vydatností	vodních	zdrojů	
a	s	poklesem	tlaku	vody	ve	vodovod-
ní	 soustavě.	 Nedostatek	 pitné	 vody	 Slavnostní ukončení stavby proběhlo v Zámecké sýpce v Blansku

pro	tisíce	obyvatel	regionu	vyřeší	na-
pojení	na	přivaděč	pitné	vody	z	Vel-
kých	Opatovic.
	 „Stavba	je	důležitá	zvláště	pro	obce	
na	 kopci,	 tedy	 Jedovnice,	 Rudice,	
Senetářov,	 Ostrov	 u	 Macochy	 nebo	
Kotvrdovice.	 Umožňuje	 provozovate-	
li	 provádět	 distribuci	 pitné	 vody	 dle	
aktuální	 potřeby	 a	 možností	 jednot-	
livých	 zdrojů,“	 vysvětlil	 blanenský	
místostarosta	 a	 předseda	 Svazku	 vo-
dovodů	a	kanalizací	města	a	obcí	Ivo	
Polák.
	 Investorem	 stavby,	 která	 začala		
v	březnu	roku	2020,	je	Svazek	vodo-
vodů	a	kanalizací.	Náklady	činí	258	
milionů	 korun.	 Dotaci	 na	 projekt		
poskytl	Státní	fond	životního	prostře-
dí	ve	výši	122,5	milionů	korun	a	také	
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Současný stav nemocnice v Boskovicích

Jednatel RNDr. Dan Štěpánský 

	 Jednatel	Nemocnice	Boskovice	s.r.o.,	
RNDr.	 Dan	 Štěpánský,	 odpověděl		
v	 rozhovoru	na	několik	otázek	 týka-	
jících	 se	 současnosti	 i	 budoucnosti	
boskovické	nemocnice:
	 Pane	jednateli,	v	právě	ukončeném	
volebním	období	se	zástupcům	města	
nepodařilo	 výrazně	 pokročit	 v	 jedná-
ních	o	převodu	nemocnice	na	kraj.	Ne-
vyřešeným	 problémem	 je	 především	
forma	 převodu	 nemocničního	 areálu,	
tedy	nemovitostí,	které	jsou	v	majetku	
města.	V	předvolebních	agitacích	ko-
munálních	 voleb	 různá	 uskupení	 sli-	
bovala,	 že	 zajistí,	 aby	 tento	 majetek		
v	hodnotě	několika	stovek	milionů	zů-
stal	 v	 majetku	 města.	 Jak	 tento	 pro-
blém	vidíte	 ze	svého,	 tedy	ekonomic-
kého	pohledu?
	 Musím	 zdůraznit,	 že	 já	 zastupuji	
pouze	společnost,	která	zajišuje	zdra-
votní	péči	a	provoz	nemocnice;	rozho-
dování	 o	 budovách	 je	 zcela	 v	 gesci	
zastupitelů	města,	 tedy	 jejich	majite-
lů.	Mám	pochopení	pro	obavy	zastu-
pitelů,	 že	 převodem	 nemovitostí	 na	

jiný	 subjekt	 by	 mohli	 ztratit	 dohled	
nad	 jejich	 dalším	 využitím.	 Ovšem	
také	 je	 třeba	 si	 uvědomit,	 že	 uvažo-	
vaná	 hodnota	 areálu	 nemocnice	 je		
reálná	 pouze	 při	 současném	 provo-	
zování	zdravotní	péče.	Navíc,	pokud	
by	došlo	k	bezúplatnému	převodu	na	
Jihomoravský	 kraj,	 tak	 z	 pohledu		
občana	 by	 se	 nic	 nezměnilo	 v	 tom	
smyslu,	že	tento	majetek	by	byl	stále		
v	rukou	orgánů	územní	samosprávy.	
	 Pro	další	provoz	nemocnice	je	dů-
ležité	především	to,	aby	majitel	nemo-
vitostí	 měl	 dostatečné	 prostředky	 na	
nejen	 údržbu	 již	 letitých	 budov,	 ale	
také	na	 jejich	modernizaci.	Podmín-
ky	 pro	 provoz	 zdravotních	 zařízení,	
lékáren	 a	 dalších	 souvisejících	 slu-	
žeb	 se	 neustále	 zpřísňují;	 proto	 také	
rostou	 náklady	 na	 jejich	 moderniza-	
ci.	O	 tom,	že	kraj	má	mnohem	lepší	
možnosti	k	zajištění	financování,	než	
město	 Boskovice,	 není	 pochyb.	 Dal-
ším	 bonusem	 by	 byla	 skutečnost,		
že	pokud	by	nemocnice	byla	součás-	
tí	 holdingu	 krajských	 zařízení	 (nebo		
i	 jinak	 pojatého	 uskupení),	 tak	 dí-	
ky	velikosti	takovéto	společnosti	by	
měla	mnohem	lepší	pozici	při	jedná-
ních	se	zdravotními	pojišovnami.	
	 Takže	 stručná	odpově	zní	–	 ano,		
z	mého	pohledu	by	převod	nemocni-	
ce	na	kraj,	včetně	bezúplatného	pře-
vodu	 nemovitostí,	 byl	 v	 současnosti	
optimálním	řešením.	Řešením,	které	
by	reagovalo	na	skutečnost,	že	zatím-
co	služby	nemocnice	využívají	obča-
né	 celé	 severní	 části	 Jihomoravské-	

ho	kraje,	 tak	 tíha	 investic	na	údržbu	
areálu	spočívá	pouze	na	bedrech	měs-
ta	Boskovice.
	 Velkou	 otázkou	 současnosti	 jsou	
ceny	 energií	 a	 jejich	 dopad	 na	 eko-	
nomiku.
	 Do	konce	tohoto	roku	máme	zajiš-
těny	 dodávky	 plynu	 za	 původní	 ce-	
nu,	zhruba	20	Eur	za	MWh,	elektři-	
nu	 jsme	 loni	 na	 podzim	 nakoupili		
za	cenu	cca	140	Eur	za	MWh.	Nyní	
čekáme	 na	 vládou	 přislíbenou	 me-	
todiku	 nákupu	 energií	 přes	 státní-	
ho	 obchodníka,	 tak,	 abychom	 mohli	
energie	za	zastropované	ceny	nakou-
pit	 na	 příští	 rok.	 Ovšem	 i	 tyto	 ceny	
způsobí,	že	v	příštím	roce	nám	výdaje	
na	energie	vzrostou	řádově	o	desítky	
mil.	Kč.	
	 Jak	tento	rozdíl	pokryjete?
	 Podle	posledních	informací	se	tyto	
zvýšené	náklady	nebudou	vyrovnávat	
formou	 navýšením	 položek	 úhrado-	
vé	vyhlášky.	O	 formě	podpory	se	bu-	
de	ještě	jednat.	Musím	říct,	že	i	kdy-	
by	 nastal	 černý	 scénář	 a	 ztráty	 nám	
nebyly	nahrazeny,	tak	provoz	nemoc-
nice	by	se	nezastavil.	Díky	našemu	
trvale	 úspěšnému	 hospodaření	 by-
chom	použili	dosud	nerozdělené	zis-
ky	z	provozu;	ovšem	za	cenu	omezení	
modernizace	provozu	a	přístrojového	
vybavení.

	 V	 uplynulém	 období	 jste	 získali		
v	 rámci	 programu	 REACT-EU	 dotaci		
téměř	150	mil.	Kč,	byly	tyto	prostředky	
již	použity?
	 V	 pátek	 16.	 září	 bylo	 slavnostně		
otevřeno	radiologické	oddělení	po	mo-
dernizaci	přístrojového	vybavení	v	hod-	
notě	35	mil.	Kč.	Průběžně	je	moderni-
zováno	 další	 přístrojové	 vybavení,	 IT	
zařízení	 včetně	 zvýšení	 kybernetické	
bezpečnosti	 a	 jsou	 instalovány	 nové	
rozvody	 medicinálních	 plynů.	 Nově	
připravujeme	žádost	o	dotaci	na	vybu-
dování	centra	urgentního	příjmu.	Jedná	
se	o	soustředění	péče	potřebné	pro	pří-
chozího	pacienta	s	akutním	problémem	
do	 jednoho	 místa,	 včetně	 pohotovost-
ních	lékařů.
	 Děláte	přípravy	pro	případnou	další	
covidovou	vlnu?
	 Letní	 středně	 silnou	 vlnu	 jsme	
zvládli	bez	omezení	provozu	na	oddě-
leních.	Pro	podzimní	vlnu	máme	při-
praveny	izolované	segmenty	na	všech	
lůžkových	 odděleních,	 tady	 tak,	 aby	
zde	 mohla	 pokračovat	 zdravotní	 pé-	
če	 bez	 většího	 omezení	 a	 bez	 nutné	
relokace	 personálu.	 Očkování	 probí-	
há	každé	úterý,	není	třeba	předběžná		
registrace.

Pane jednateli, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček

Foto: ph

komentuje jednatel Dan Štěpánský

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

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

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
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Kontakt: 607 537 658 http://www.bkblansko.cz

Basketbalov˘ klub Blansko, z.s.

Tréninky se konají ve sportovní
hale na Údolní ulici.

Úter˘      od 15.00 do 16.30
âtvrtek   od 15.00 do 16.30

zahájí v záfií tréninky pro zaãáteãnice 
roãníkÛ 2010, 2011, 2012, 2013 a 201  . 4

Basketbalový klub Blansko
zve děvčata (2013–2014–2015–2016) 
na trénink přípravky
ve sportovní hale na Údolní ulici, 
vedle kuželny.
ÚTERÝ od 15:00 do 16:15
ČTVRTEK od 15:00 do 16:30
PÁTEK od 15:00 do 16:15
Rodiče jsou na tréninku dětí vítaní.

Kontakt: 728 244 707    http://www.bkblansko.cz

Odpadové Oskary míří 
k obcím v Jihomoravském kraji 

Na TUBANAK 2022 vítězí blanenské minižákyně U12

Adélka Ježová,  
rozehrávačka BK Blansko

	 Soutěž	Odpadový	Oskar	vyhlásil	spolek	Arnika	letos	poosmé.	Cílem	soutěže	je	
popularizace	obcí	s	nízkou	produkcí	zbytkových	odpadů.	Produkce	směsného	od-
padu	lze	snížit,	dokazují	to	nejen	výsledky	mnoha	měst	a	obcí,	ale	také	rozbory	
popelnic.
	 “V	roce	2020	přijala	ČR	novou	odpadovou	legislativu,	která	na	obce	klade	velké	
požadavky.	Mají	již	v	roce	2025	dosáhnout	60	%	úrovně	třídění	komunálních	od-
padů.	Bez	snížení	produkce	směsného	dopadu	tohoto	cíle	nelze	dosáhnout.	Sníže-	
ní	 lze	dosáhnout	 jen	pomocí	motivace	a	husté	sítě	pro	 třídění	odpadů.	Důrazně	
obcím	doporučujeme	řešit	problematiku	kuchyňských	bioodpadů.	Ovoce,	zelenina	
a	suché	pečivo	tvoří	jeho	nejvýznamnější	část.	V	popelnici	by	samozřejmě	neměl	
končit	ani	zahradní	odpad,”	říká	Milan	Havel	z	Arniky.	
	 V	kategorii	obcí	od	1	001	do	5	000	obyvatel	se	v	Jihomoravském	kraji	na	3.	místě	
za	rok	2021	umístil	Ostrov	u	Macochy.	Má	1	129	obyvatel	–	111,3	kg/ob/rok	–	úro-
veň	třídění	36,7	%.	První	místo	patřilo	obci	Kobylí	a	druhé	obci	Čejkovice.

Text: TZ Arnika, redakčně zkráceno
Foto: archiv Arnika

	 Vítězkami	 letošního	 mezinárod-
ního	 turnaje	 basketbalových	 nadě-	
jí	odehraném	9.–11.	9.	v	Kyjově,	se	
staly	basketbalistky	BK	Blansko.	Po	
úspěchu	 tohoto	 týmu	 na	 Národním	
finále	U11	v	Děčíně	dokázala	děvča-
ta,	 že	 nešlo	 o	 úspěch	 náhodný,	 ale		
o	 jejich	 stabilně	 dobrou	 výkonost.	
Tentokrát	Blanenšačky	došly	až	do	
finále,	ve	kterém	se	utkaly	se	sloven-
ským	BKM	Žilina.	Ve	finále	Blan-
sko	 zvítězilo	 a	 bez	 ztráty	 kytičky,	
získalo	 ve	 výborně	 obsazeném	 tur-
naji	1.	místo.	Velké	uznání	si	zaslou-
ží	 všechny	 hráčky.	 Starší	 (ročník	
2011),	za	obrovské	nasazení	a	mladší	
(2012	 a	 2013),	 za	 jejich	 nevídanou	
srdnatou	podporu	kamarádek	proti	
větším	protihráčkám.	Trenérům	se	
podařilo	 dobře	 poskládat	 sestavu,	
která	 je	 konkurenceschopná	 i	 proti	
soupeřkám	zařazeným	do	STM	(sys-
tém	talentované	mládeže).	Nejuži-

tečnější	hráčkou	turnaje	(MVP)	byla	
pořadatelem	 vyhodnocena	 rozehrá-
vačka	BK	Blansko	Adélka	Ježová.
	 Trenér	 Slávek	 Streit	 k	 účasti	 na	
turnaji	 řekl:	 „Díky	 rodičům	a	klu-	
bu	jsme	se	mohli	zúčastnit	jednoho	
z	 nejlepších	 turnajů	 pro	 kategorii	
U12.	 Všechny	 holky	 zahrály	 bez-
vadně	 a	 zaslouží	 si	 ocenění	 stejně	
jako	 jejich	 rodiče.	 Ve	 finále	 jsme	
důsledněji	trestaly	chyby	soupeřek.	
To	 rozhodlo.“	 Trenérka	 Vendy	
Krátká	s	úsměvem	doplňuje:	„Pozi-
tivní	 bylo	 zapojení	 děvčat	 z	 týmů	
U10	a	U11.	Svoje	zkušenosti	ze	hry	
v	 družstvu	 starších	 spoluhráček	
zúročí	 v	 mistrovských	 soutěžích	
mladších	věkových	kategorií.“			
	 Pořadí:	1.	BK	Blansko,	2.	BKM	
Žilina,	3.	HB	Basket	Praha.
	 Výsledky	 BK	 Blansko:	 Sparta	
Praha	x	BK	Blansko	9:75	(4:34),	BK	
Blansko	 x	 OSK	 Olomouc	 44:14	

(22:10),	Jiskra	Kyjov	x	BK	Blansko	
4:38	(4:19),	BK	Blansko	x	HB	Bas-
ket	 Praha	 43:30	 (22:12),	 K2	 Pros-	
tějov	 x	 BK	 Blansko	 17:52	 (6:29),		
BK	 Blansko	 x	 BKM	 Žilina	 26:14	
(18:9).
	 Body	celkově:	Musilová	60,	Tesa-
řová	Selma	48,	Ježová	47,	Broáko-
vá		34,	Tesařová	Sofie	31,	Streitová	
19,	Alexová	14,	Peřinová	12,	Krátká	
6,	Zezulová	2,	Doleželová	2	a	Pokor-
ná	1.		
	 Basketbalový	klub	Blansko	je	pod-
porován	finančními	prostředky	měs-
ta	 Blanska,	 Jihomoravským	 krajem,	
DDM	 Blansko,	 Národní	 sportovní	
agenturou	a	firmou	MSIDE	s.r.o.

Text: Karolína Gyurgyik

Foto: Martin Peřina

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

Nové zprávy na www.listyregionu.cz



ročník XI číslo 8 říjen 2022606 931 795

Pokračování ze str. 1
„Nedochází	zde	k	přirozenému	proce-	
su	 čistění,	 patřičné	 ionizaci	 a	 někdy	
mohou	být	naopak	původem	alergenů,	
které	chronicky	nemocným	mohou	pa-
radoxně	uškodit“	uzavírá	prim.	Zmrzlá.	
Společně	 s	 Akademií	 věd	 ČR	 a	 Ma-	
sarykovou	 univerzitou	 nyní	 usilují	 na		
Ministerstvu	zdravotnictví	o	grantovou	
podporu	pro	výzkum	speleoterapie.	No-	
vá	léčebna	v	Ostrově	u	Macochy	projde	
kolaudací	 8.	 prosince,	 rezervační	 sys-
tém	spustí	už	na	podzim	letošního	roku.	
	 Vliv	 jeskynního	 prostředí	 na	 respi-
rační	choroby	je	podle	přednosty	Klini-
ky	 nemocí	 plicních	 a	 tuberkulózy	 FN	
Brno	prim.	 doc.	MUDr.	Milana	Sovy	
nepopiratelný.	 „Za	 posledních	 50	 let	
významně	stoupl	výskyt	astmatu	a	aler-
gií.	Mezi	teorie,	proč	se	tak	děje,	patří	

kromě	 znečištěného	 prostředí	 i	 to,	 že	
děti	vyrůstají	ve	sterilním	prostředí,	ne-
vytvářejí	si	přirozené	protilátky,	a	jsou	
tak	hypersenzitivní	na	vnější	podněty.	
Chronická	respirační	onemocnění	typu	
astma	 atp.	 jsou	 často	 důsledkem	 ne-	
podchycených	alergií	 v	dětství.	Coko-
liv,	co	pomůže	posílit	schopnost	organi-
smu	s	vlivy	prostředí	bojovat	a	vyhnout	
se	tak	pozdějším	dopadům	na	respirač-
ní	systém,	vítáme“	doplňuje	doc.	Sova		
s	tím,	že	by	bylo	zajímavé	prozkoumat	
vliv	jeskynního	prostředí	na	stav	post-
covidových	pacientů,	kteří	se	stále	po-
týkají	s	dechovými	potížemi.
	 Počet	 dětí	 s	 astmatem,	 alergiemi	 či	
atopickým	ekzémem	stále	roste,	nemo-
cemi	v	Česku	trpí	statisíce	z	nich.	Jen		
s	 atopickým	 ekzémem	 se	 potýká	 až		
20	%	školních	dětí,	s	alergiemi	asi	30	%	

a	s	astmatem	10	%.	Příčin	je	několik	–	
kromě	 horšího	 životního	 prostředí,	
oslabená	imunita,	větší	citlivost	na	aler-
geny,	 či	 nezdravý	 životní	 styl.	 Kromě	
klasických	 léčebných	 metod	 pomáhá	
dětem	v	boji	s	chorobami	právě	dlouho-
dobý	 pobyt	 v	 jeskyni.	 Jedinečné	 pro-
středí,	které	v	jeskyni	panuje,	umí	po-	
sílit	imunitu,	a	děti	pak	lépe	čelí	jak	své	
nemoci,	 tak	 infektům.	 Zájem	 rodičů		
o	 tuto	 formu	 terapie	 tak	prudce	 roste.	
„Dětí	 s	 nejrůznějšími	 alergiemi,	 ato-	
pickým	ekzémem,	poruchami	imunity	
a	na	 to	navazujícími	chronickými	sta-	
vy	 neustále	 přibývá.	 Kromě	 negativ-
ních	dopadů	zevního	prostředí,	či	stre-
su,	 ovlivňuje	 rostoucí	 čísla	 také	 to,	 že	
děti	 byly	 kvůli	 covidu	 poslední	 dva	
roky	izolované.	Přibrzdilo	se	tak	jejich	
přirozené	promořování	v	dětských	ko-

Dětí s alergiemi či astmatem přibývá, pomáhá jim jeskyně
lektivech.	Když	se	pak	pravidla	uvolni-
la,	potýkali	jsme	se	s	vlnou	respiračních	
infektů,	z	nichž	se	některé	bohužel	opa-
kují	a	děti	prochází	z	 jednoho	 infektu	
do	 druhého	 několik	 měsíců	 po	 sobě“	
říká	 MUDr.	 Ilona	 Hülleová,	 předsed-
kyně	Sdružení	praktických	 lékařů	pro	
děti	a	dorost	ČR.	„Pro	takto	nemocné	
děti	 máme	 k	 dispozici	 řadu	 léků,	 ale	
ideální	je	léčba	komplexní.	Se	speleote-
rapií	 máme	 výborné	 zkušenosti.	 Aby	
byl	 efekt	 dlouhodobý,	 je	 třeba,	 aby	 se	
pobyt	v	jeskyních	pravidelně	opakoval.	
To	někdy	naráží	na	plnou	kapacitu	zaří-
zení,	která	tuto	péči	poskytují,	a	také	na	
ochotu	a	schopnost	rodičů	malých	dětí	
na	několikatýdenní	pobyty	jezdit,“	po-
pisuje	MUDr.	Hülleová.	

Text: Markéta Pudilová
Foto: archiv Dětské léčebny Ostrov u Macochy

Hledám prostory 
pro lékařské ambulance v blansku
Bezbarierový přístup, ev. výtah, větratelné místnosti, 
dostupnost MHD. Cca 60–100 m2. 
KontaKt: ordinaceblansko@gmail.com, tel. 774 852 784

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

POTŘEBUJETE INZERCI? „Ušijeme ji Vám přímo na míru“ Tel.: 606 931 795

SVATÉHO
MARTINA
10.–13.
listopadu 22
v Blansku

Podrobný program:

  martin.blansko.cz

�                fb .com/vitanisv.martina

VÍTÁNÍ
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aktuální nabídka platí od 29. 9. do 23. 10. 2022, nebo do vyčerpání zásob.

vertikutátor elektrický
Comfort 38 e Combi Car
Pro plochy: do 800 m2

Příkon: 1 300 W
Pracovní záběr: 38 cm
Sběrný koš: 55 l

3290,- 1890,-

2190,-

vysavač na listí
Rbv3000CeSv
Příkon: 3 000 W
Sací výkon: 16 m3/min. 
Objem vaku: 45 l

Prořezávač
elektrický GC-eC
750 T Classic

Příkon: 750 W | Délka čepele: 20 cm
Délka tyče: 185–280 cm | Hmotnost: 3,87 kg

1290,-
Plotostřih elektrický
GH-eH 4245

Příkon: 420 W | Pracovní záběr: 45 cm 
Délka čepele / rozteč zubů: 51 cm / 16 mm 
Tloušťka větví: 16 mm | Hmotnost: 3,2 kg

LeD zdroje
E27 | 
8,5 W / 806 lm

3 kS v baLení

109,-bal.
cena od

199,-m2
Laminátová plovoucí
podlaha
Rozměry lamely: 193 x 1 292 mm
Balení: 2,493 m2 | Tloušťka: 7 mm
Zámek: CLIC it! Dub Sonoma

Oblá hrana
Povrch: solo struktur
Plné:        1 290,-
Klasik 5 (satinato):     
              2 590,-
Novus 17 (satinato):   
              2 990,-du
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Ovocné keře 

na sto
nku

v balu

Druhy: ry
bíz če

rný a červený, 

angrešt bílý a
červený

Výška: 20–50 cm

464631

V prodeji od 9. 10. 2022

Ovocné keře v balu

Druhy: ry
bíz, a

ngrešt, m
aliník,

borůvka, brusinka

Box: 9 x 9 x 38 cm

Cena: 99,-/ks

446502

V prodeji od 9. 10. 2022

189
,-
ks

Ovocné stro
my v balu

Druhy: ja
bloň, više

ň, třešeň,

švestka, hrušeň, broskev, m
eruňka

Výška: 100–150 cm

Cena: 209,-/ks

446519

V prodeji od 9. 10. 2022

Hořká sůl kapalná

Objem: 3 l

Cena: 159,-

424697

Cesmína

Ilex
Objem kontejneru: 2,5 l 

Cena: 199,-

478069

Ořechokřídlec klandonský

Caryopteris cl
andonensis

Objem kontejneru: 2,5 l

Výška: 20–35 cm

Cena: 159,-

425157 | 447976

Barvínek menší

Vinca minor

∅ květináče: 13 cm

Cena: 79,-

482460

Mulčovací kůra

Objem: 70 l

Cena za 1 l: 2,41

Cena: 169,-

424680

Substrá
t za

hradnický

Objem: 75 l

Cena za 1 l: 2,52

Cena: 189,-

424667

Hnojivo pro ovocné

stro
my a drobné ovoce

Bezchloridové hnojivo pro hnojení

ovocných stro
mů a drobného ovoce. 

Podporuje růst a
pravidelnou plodnost

Obsah: 5 kg

Cena: 259,-

422675

Cererit p
odzimní

s guánem

Obsah: 5 kg

Cena: 269,-

428908

Urychlovač kompostu

Obsah: 1 kg

Cena: 79,-

423119

 -
.   . .   :   
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Kladivo kombinované GBH 5-40 DCE

Příkon: 1 150 WPříklepy: 1 500–3 050/min.
Upínání: SDS maxEnergie příklepu: 8,8 JHmotnost: 6,8 kgCena: 13 990,-123060

2 590,-

Laser čárový GLL 2-10
Pracovní dosah: 10 mLaserová dioda: 630–650 nm, < 1 mW

Provozní teplota: –10–50 °C
Přesnost nivelace: 0,3 mm/m
Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 54

Napájení: 3 x 1,5 V LR6 (AA)
Cena: 2 490,-122299

Šroubovák aku příklepový GSB 180 LI

Napětí: 18 VOtáčky: 0–500 / 0–1 900/min.
Krouticí moment: max. 54 Nm
Akumulátor: 2x 2,0 AhCena: 3 990,-122318

 
 

     
   

 

Vrtačka příklepová GSB 550
Příkon: 550 WOtáčky: 0–2 800/min.Sklíčidlo: 1,5–13 mmHmotnost: 1,8 kgCena: 1 290,-122327

Kladivo vrtací GBH 240 F
Příkon: 790 WOtáčky: 0–930/min.Počet příklepů: 0–4 200/min.

Upínání: SDS plusEnergie příklepu: 2,7 J Hmotnost: 2,9 kgPříslušenství: výměnné sklíčidlo SDS plus

Cena: 3 990,-122322

Bruska excentrická GEX 125-1 AE

Příkon: 250 WBrusný talíř: ∅ 125 mmOtáčky: 7 500–12 000/min.
Kmity: 15 000–24 000/min.
Hmotnost: 1,3 kgCena: 2 290,-122309

Bruska úhlová GWX 9-125 S
Příkon: 900 WKotouč: 125 mmOtáčky: 2 800–11 000/min.

Hmotnost: 2,1 kgRychlá výměna příslušenství –
systém X-LOCK122316

Šroubovák aku GONapětí: 3,6 VOtáčky: 0–360/min.Krouticí moment: max. 5 Nm
Sklíčidlo: 6,35 mmAkumulátor: 1,5 AhPříslušenství: 25dílná sada bitů, adaptér USB, kabel mikro USB

Cena: 1 590,-122320

RUČNÍ NÁŘADÍ

 .   . .      

Dub Barley

Dub Roseburn

Dub Moonlight

Raw Imperial

EXTRA ŠIROKÉ LAMELY
295 mm

100%

voděodoln

é

REÁLNÁ
STRUKTURA

DŘEVA

click

jádro
z
přírodního kamen

e

Vinylové tvrzené podlahy
KRONOSTEP WIDE
Rozměry lamely: 295 x 1 280 mm
Balení: 3,02 m2

Třída zátěže: 23/32
Zámek: 1clic 2go pure
Vhodné pro podlahové vytápění
242440

639,-/m2

399,-

4mm
tloušťka

4V spára

4mm
tloušťka

4V spára

4mm
tloušťka

4V spára

4mm
tloušťka

4V spára

m2

10/2022

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 29. 9. do 23. 10. 2022 nebo do vyčerpání zásob.

5 490,-
Kout sprchový
Alicante

Výplň:
bezpečnostní
sklo printing
Barva profilu:
Brillant
Rozměry:
90 x 90 cm
Výška: 190 cm
Bez vaničky
234073

1 890,-

Vysavač na listí
RBV3000CESV
Příkon: 3 000 W
Sací výkon: 16 m3/min. 
Objem vaku: 45 l
Hmotnost: 5,1 kg
460437

AKTUÁLNÍ LETÁK
NAJDETE VŽDY NA
unihobby.cz

109,-bal.
LED zdroje
E27
8,5 W / 806 lm
109627

3 KS V BALENÍ

U  .   . .      

Nový leták 
na unihobby.cz

Klasik 5

Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku. 

UniHobby Inzerce 10_01 Listy regionu 194x128 v211.qxp_Sestava 1  22.09.22  11:04  Stránka 1

Zemědělské stroje znovu vyjely 
	 Ve	čtvrtek	15.	9.	2022	proběhla	pro-
testní	 jízda	 zemědělců.	 Konvoje	 ze-
mědělské	techniky	vyjely	v	dopoled-
ních	 hodinách	 na	 silnice	 jednak	 po	
celém	 Česku	 a	 nejen	 u	 nás.	 Akce	 se	
zúčastnily	 i	 zemědělské	 organizace		
na	Slovensku,	Polsku,	Maarsku,	Bul-
harsku,	 Chorvatsku,	 Estonsku,	 Litvě		
a	Rumunsku.	U	nás	v	 regionu	mohli	
řidiči	 potkat	 zemědělce	 na	 státní	 sil-	
nici	 I/43	 mezi	 kruhovými	 objezdy	
mezi	 Černou	 Horou	 a	 Letovicemi.	
Akce	byla	naplánovaná	tak,	aby	kore-
spondovala	s	neformálním	zasedáním	
Rady	ministrů	zemědělství,	které	pro-
běhlo	v	Praze	ve	dnech	15.–16.	září.
	 Účelem	celé	akce	bylo	upozornit	na	
znepokojivou	 situaci	 v	 zemědělství,	
která	 se	 nyní	 vyhrotila	 ještě	 víc	 než		
v	minulosti.	Na	argumenty	zeměděl-

ců	nechce	nikdo	slyšet	a	tak	„vyjeli“.	
Celá	protestní	akce	v	našem	regionu	
proběhla	pod	dozorem	policie,	nikdo	
nechtěl	blokovat	dopravu	nebo	ohro-
žovat	provoz	na	silnici.	O	akci	se	zají-
mala	i	Česká	televize.
	 Zemědělci	dali	najevo	znepokojení	
nad	vysokými	 environmentálními	po-	
žadavky,	 které	 ovlivňují	 Společnou	
zemědělskou	 politiku	 Evropské	 unie		
i	národní	politiky	členských	států.	Na	
nereálné	ambice	Evropské	unie	upo-
zornil	 také	 happening	 Agrární	 ko-	
mory	ČR	a	Zemědělského	svazu	ČR	
u	pražského	Kongresového	centra,	na	
němž	 se	 lidem	 rozdávaly	 „poslední“	
česká	 jablka	 a	 brambory.	 Protesty	
českých	 zemědělců	 podpořily	 orga-	
nizace	 sdružující	 zemědělce	 napříč	
střední	a	východní	Evropou.

	 Jak	 uvedl	 předseda	 Zemědělského	
svazu	 okresu	 Blansko	 Ing.	 Jiří	 Šafář:	
„Není	 to	 protest	 proti	 vládě,	 ani	 proti	
dotacím,	ale	proti	Evropské	unii,	která	
špatným	nastavením	společné	zeměděl-
ské	politiky	znemožní	občanům	mít	na	
pultech	v	obchodech	ovoce	a	zeleninu,	
která	je	naše,	česká,	kde	známe	lokali-
tu,	 kde	 byl	 daný	 produkt	 vypěstován.	

České	potraviny	jsou	pod	přísnou	kont-
rolou	 kvality,	 prostě	 „víme,	 co	 jíme“.		
U	 dovozu	 není	 zaručena	 ani	 kvalita		
a	mnohdy	ani	původ“.
	 Jaký	dopad	měla	celá	akce,	ukáže	
až	čas.	Snad	si	i	v	budoucnu	koupíme	
v	obchodech	i	naše	české	ovoce	a	ze-
leninu…

Text: Renata Kuncová Polická

Foto: Marcela Pokorná

Foto: David Šutera
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Legenda o Devíti křížích 

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

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.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

	 Kdo	 by	 neznal	 odpočívadlo	 Devět	
křížů	na	dálnici	do	Prahy	a	poblíž	sto-
jících	devět	dřevěných	křížů!		Letos	na	
jaře	byly	opět	nahrazeny	novými,	a	to	
už	po	několikáté.	Stará	moravská	po-
věst	o	ukrutném	mordu	na	tomto	místě	
spáchaném	 je	 stará	 skoro	 pět	 set	 let.	
Šlo,	jak	jinak,	o	lásku	a	pomstu	za	ne-
dodržený	slib.	
	 Tolik	informací	měli	autoři	muzikálu,	
herec	 Městského	 divadla	 Brno	 Petr		
Štěpán	a	dramaturg	Miroslav	Ondra.	Ve	
spojení	s	krásnými	melodiemi	brněnské-
ho	 Robina	 Schenka	 vytvořili	 nevšední	
příběh	velké	lásky	a	taky	velké	nenávis-
ti,	končící	devíti	zmařenými	životy.
	 Malá	víska	Hluboké	na	Blanensku	je	
dodnes	kouzelné	místo	a	mnohý	statek	
by	 mohl	 pamatovat	 dobu,	 kdy	 statkář		
z	 Hlubokého	 našel	 v	 deštivé	 a	 větrné	
noci	tělo	muže	na	pokraji	smrti.	Uložil	
ho	ve	stodole	a	jeho	hospodyně	a	bylin-
kářka	 spolu	 s	 děvečkami	 ze	 statku	 ho	

vyléčily.	 Byl	 to	 Luka,	 mladý	 koňský	
handlíř	z	Uher,	který	chtěl	na	Moravu	
prodávat	koně,	které	 s	bratrem	choval.	
Od	 počátku	 se	 snažil	 sblížit	 s	 ostatní-	
mi,	statkáři	zachránil	nemocného	koně,	
v	krčmě	tancoval	a	pil	s	ostatními,	ale	
oni	 ho	 nepřijali,	 protože	 „néni	 z	 nás“.	
Ves	žije	hrůzou	z	přepadávání	a	okrádá-
ní	pocestných,	kterých	poslední	dobou	
přibývá.	 Oleje	 do	 ohně	 hádek	 přidává	
hajný	Kudla.	Podezřelý	je	každý,	proto-
že	v	krčmě	se	shodli,	že	to	musí	být	ně-
kdo	z	místních,	který	ví	kdo,	kdy	a	kam	
půjde.	Zatím	si	Luka	začne	víc	všímat	
statkářovy	dcery	Elišky,	až	se	do	sebe	
zamilují.	 Statkář	 nechce	 ani	 slyšet	 –	
Luka	nic	nemá	a	Eliška	je	z	gruntu,	vez-
me	 si	 syna	 mlynáře.	 Blíží	 se	 zima,	
děvčata	tančí	magický	tanec	na	den	sv.	
Kateřiny,	muži	připraví	obřad	vyhánění	
vlka	ze	vsi...	Luka	zaváže	Elišku	slibem	
věrnosti	a	odjíždí	domů	prodat	svůj	po-
díl,	aby	se	s	penězi	pro	Elišku	vrátil.	Na	

rozloučenou	jí	vypráví	a	zpívá	o	nádher-
ných	uherských	koních.	Tato	scéna	patří	
k	nejpůsobivějším	v	tomto	představení.
	 Zima	je	dlouhá,	Eliška	vysedává	ven-
ku	 a	 vyhlíží	 Luku,	 onemocní	 a	 musí	
ulehnout.	Ztrápená	nakonec	souhlasí	se	
svatbou	s	mladým	mlynářem.	V	přípra-
vách	na	svatbu	přijde	Eliška	zcela	náho-

dou	na	to,	že	tím,	kdo	přepadává	pocest-
né,	 je	 hajný	 Kudla,	 od	 něhož	 všichni	
vlastně	 čekali	 ochranu	 cest.	 Řekne	 to	
všem	na	shromáždění	obce	a	 její	otec,	
rychtář,	vykazuje	Kudlu	z	jejich	středu.	
Vyhnání	ze	vsi	znamenalo	pro	člověka	
jistý	konec,	protože	sám	nepřežil.	Kudla	
byl	voják	z	válek	proti	Turkům,	řemeslo	
neměl,	tak	ho	vrchnost	udělala	hajným.	
Pomstil	se	strašně.	Jako	první	se	setkal		
s	vracejícím	se	Lukou,	řekl	mu	o	veselce	
na	 kterou	 všichni	 odjeli	 a	 navedl	 ho		
k	 přepadení	 svatebčanů.	 Výsledkem	
bylo	 devět	 mrtvých.	 Nikdo	 to	 nemůže	
vědět,	ale	autoři	určili	za	původce	smrtí-
cích	střel	hajného	Kudlu,	který	nakonec	
zastřelil	 Elišku,	 Luku	 i	 sebe.	 Ve	 stře-	
dověku	taková	událost	byla	vyprávěna,	
přibarvována	a	rozšiřována	a	není	tedy	
divu,	že	se	uchovává	tak	dlouho.	Podiv-
ných	konců	svateb	můžeme	v	pověstech	
najít	 mnoho.	 Třeba	 na	 hradě	 u	 obce	
Louka	na	Olešnicku	proklela	hradní	ku-

chařka	svatbu,	jež	dlouho	nejela	z	koste-
la	a	jí	stydla	jídla	výrokem	„tuhle	svat-
bu	 nám	 byl	 čert	 dlužen“.	 Mezi	 hra-	
dem	a	kostelem	se	objevila	řada	zvlášt-
ních	 kamenů,	 které	 tam	 dříve	 nebyly.	
To	v	Borovanech	ujížděla	svatba	s	výs-
kotem	 a	 muzikou	 za	 pravého	 poledne	
do	kostela.	Při	zvuku	zvonů	nikdo	ne-

poklekl	 ani	 se	 nepokřižoval.	 Jen	 jed-	
na	děvečka	seskočila	z	vozu	pro	šátek,	
co	 odlétl.	 Najednou	 se	 udělalo	 ticho		
a	v	rybníce	bylo	slyšet,	jak	bublá	voda.	
Podobně	 se	 měl	 utopit	 svatební	 kočár		
v	 bažině	 na	 Krkaté	 bábě.	 Tohle	 téma	
umělo	zaujmout	při	vyprávění	na	přást-
kách,	jako	jarmareční	písně	i	v	knihách	
pověstí.
	 Už	jsem	uvedla,	že	spoluautorem	je	
herec	Petr	Štěpán,	který	hraje	hajného	
Kudlu	–	výborně,	hospodyni	na	statku	
Alena	Antalová,	dál	Kristýna	Daňhelo-
vá,	Libor	Matouš,	Ondřej	Studénka,	Jiří	
Mach	 a	 další.	 Režíroval	 Petr	 Gazdík.	
Hra	 vznikala	 kvůli	 covidu	 nezvykle	
dlouho,	 ale	 díky	 tomu	 je	 vypracovaná		
a	herci	prožita	do	všech	detailů.	
	 Premiéru	měla	tato	hra	23.	září	le-
tošního	roku.
Čtenářům Listů regionů přeji příjemné zahá-
jení nové divadelní sezony.     Naa Parmová

Foto: archiv MdB
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    DACIA.CZ

NOVÁ 
DACIA JOGGER

Nabídka platí do 30. 9. 2022. Reprezentativní příklad Jogger Essential ECO-G 100- 5 míst: cena vozu: 411 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 369 900 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 41 100 Kč, úroková sazba: 8,53 %, RPSN: 11,7 %, 1.–47. 
měsíční splátka úvěru: 4 365,6 Kč, 48. splátka úvěru: 275 370 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 987 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 527 946 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 
10 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 5 353,0 Kč. Denní splátka 176 Kč je vypočtena jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 5 353,0 Kč x 12)/365. Součástí financování je zdarma Garance 
Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto 
dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Dacia Jogger: spotřeba 5,6–7,8 l / 100 km, emise CO2 118–138 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.

Dacia doporučuje

7 PLNOHODNOTNÝCH SEDADEL

JIŽ OD
176 Kč/DEN
s financováním Dacia Easy

DOSTUPNÁ I JAKO 
ECO-G BENZÍN + LPG

WWW.DEALERWEB.CZ
ULICE, MĚSTO
JMÉNO DEALERA

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.

 
 

 

 

 
 

 

 

Podzimní servisní dny
Včetně prohlídky ZDARMA

732 235 599 nebo www.opportunity.cz

Michal Dobiášek z Boskovic 
a jeho „Příběh Dřeva“

	 Díky	kamarádce	jsem	měla	možnost	seznámit	se	
s	Michalem	Dobiáškem	z	Boskovic.	Zaujalo	mě,	že	
i	přes	svoje	mládí	ví,	co	chce,	jde	si	za	tím	a	plní	si	
svůj	sen...
	 Michale,	můžeš	se	našim	čtenářům	představit?
	 Zdravím	všechny	čtenáře	Listů	regionů.	Jmenuji	
se	Michal	Dobiášek	a	jsem	z	Boskovic.	Je	mi	29	let	
a	již	třetím	rokem	se	věnuji	tvorbě	se	dřevem,	která	
mě	již	částečně	živí.	Schválně	říkám	tvorbě,	proto-
že	než	klasickou	truhlářskou	výrobou	se	zabývám	
spíše	uměleckým	směrem.

	 Co	Tě	přivedlo	
k	lásce	ke	dřevu	a	kdy?
	 Odjakživa	mě	bavilo	
tvořit,	malovat	a	kreslit,	v	dětství	jsem	5	let	navště-
voval	ZUŠ,	kde	jsem	tvořil	z	keramiky,	tvorbu	jako	
takovou	máme	v	rodině,	takže	jsem	tenhle	um	zdě-
dil	i	po	rodičích.
	 Dřevo	si	spíše	našlo	mě,	cca	7	 let	nazpět,	když	
jsem	se	po	dvou	neúspěšných	pokusech	a	špatným	
výběrem	 středních	 škol	 rozhodoval	 a	 přemýšlel,		
co	 vlastně	 chci	 v	 životě	 dělat	 a	 co	 by	 mě	 bavilo.	

Michal Dobiášek Ukázka nabídky na jarmarku

Věděl	jsem,	že	chci	tvořit	a	nejlépe	
z	 přírodního	 materiálu.	 Pak	 jsem	
narazil	 na	 internetu	 na	 Martina		
Patřičného	a	jeho	několikadílný	se-
riál	 „Kus	 dřeva	 ze	 stromu“	 a	 na-
prosto	 mě	 tento	 člověk	 uchvátil		
a	 inspiroval.	 A	 najednou	 to	 šlo	
všechno	samo,	výběr	střední	školy	
v	Brně	–	obor	truhlář.	Zaplatil	jsem	
si	dálkové	studium	a	rok	jsem	kaž-
dý	víkend	dojížděl	do	školy,	abych	
úspěšně	 dokončil	 obor	 a	 měl	 ko-
nečně	 kýžený	 „papír“	 na	 práci	 se	
dřevem.

Pokračování na str. 11
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40 % SLEVA
NA OBRUBY

 
20 % SLEVA

NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
 

20 % SLEVA
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

ZDARMA MĚŘENÍ ZRAKU
 DROBNÝ

DÁREK

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Svitavská 435/12
678 01 Blansko

www.geminioptika.cz                      geminiocnioptika

pondělí - pátek
8:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00

703 189 029
blansko@geminioptika.cz

Pokračování ze str. 10
	 Jaké	byly	Tvoje	začátky?
	 Začátky	byly	šílené,	veškerý	volný	čas	a	pe-
níze	jsem	vložil	do	projektu	Příběh	Dřeva.
	 V	 podstatě	 od	 „šroubováku“,	 jak	 se	 říká,	
jsem	postupně	začal	budovat	„dílnu“,	veškeré	
nástroje	a	stroje	jsem	začal	kousek	po	kousku	
kupovat	a	zařizovat.	Taky	 trvalo	nějaký	čas,	
než	jsem	našel	vhodný	prostor	pro	dílnu,	tak-
že	 jsem	se	s	prostorem	několikrát	 i	stěhoval.	
No,	nedá	se	ta	klikatá	cesta	úplně	shrnout	do	
jednoho	odstavce,	ale	každý,	kdo	něco	buduje,	
nebo	budoval,	ví,	že	je	to	cesta	o	sebeobětová-
ní	a	trpělivosti.
	 Kam	chodíš	pro	nápady	na	nové	věci?
	 Nápady	beru	všude,	všude	kde	se	dá,	od	zá-
kazníků,	 z	 internetu	 (pinterest),	 někdy	 mě	
prostě	 chytne	 múza	 a	 čistá	 tvořivost.	 Taky	
hodně	zaleží	na	dřevu,	které	se	mi	zrovna	na-
skytne,	protože	to	dřevo	si	většinou	samo	říká	
co	z	něj	vyrobit.	
	 Co	všechno	vyrábíš	a	děláš?
	 Zaměřuji	se	jak	na	praktické	výrobky	(prkén-
ka,	misky,	tácy,	vázy,…),	i	na	nejrůznější	de-
korace	 (na	 svatby,	 do	 domu,	 na	 zahradu,…)		
a	šperky	(náušnice,	prsteny,	brože,…).	Dokáži	
ale	 vyrobit	 i	 větší	 kousky	 (barovou	 desku,	
stůl,	 lavici,…).	Samozřejmě	 i	 věci	 na	 zakáz-	
ku	–	co	zvládnu,	to	rád	lidem	vyrobím.	Osobi-
tost	 a	 jedinečnost	 výrobkům	 můžeme	 dodat		

Michal Dobiášek z Boskovic 
a jeho „Příběh Dřeva“

Stánek Příběhu Dřeva

i	vypalováním	–	fotografií,	nápisů,	obrázků,	aj.	Defakto	cokoliv,	co	si	zákaz	
ník	přeje.	Vzhledem	k	ročnímu	období	 jsem	do	nabídky	zařadil	už	 i	výrobu	
vánočních	dekorací,	dárků	(např.	dřevěná	pexesa	pro	děti	aj.),	ozdob	na	stro-	
meček,	adventních	věnců,	apod.
	 Kde	můžeme	Tvé	výrobky	vidět	a	kde	si	je	koupit?
	 Určitě	 na	 stánku,	 se	 kterým	 jezdím	 nejen	 po	 okrese	 na	 nejrůznější	 trhy		
a	 prodejní	 akce	 či	 jarmarky.	Pak	v	Boskovicích	v	 cukrárně	Sladké	Mámení	
(Kapitána	 Jaroše	 15),	 kde	 mám	 zboží	 vystavené	ve	 vitrínách.	 Můžete	 si	 tak		
u	kávy	moje	zboží	prohlédnout,	případně	i	hned	koupit.	Další	možností,	kde	je	
možnost	moji	tvorbu	vidět	a	případně	se	semnou	spojit	je	na	Facebooku	pod	
jménem	„Příběh	Dřeva“.	Nebo	mě	můžete	kontaktovat	na	 tel.:	 725	574	061.	
E-shop	je	ve	výstavbě	a	bude	zprovozněn	do	konce	roku.
	 Michale,	děkuji	za	poutavé	vyprávění.	Je	vidět,	že	Tě	Tvůj	zatím	koní-	
ček	baví	a	své	výrobky	tvoříš	s	láskou	ke	dřevu.	Přeji	Ti	hodně	spokojených	
zákazníků,	a	aby	se	Tvůj	sen	pracovat	se	dřevem	naplno	brzy	splnil.	

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Michala Dobiáška

Přírodní snubní prstýnek

Šperkovnice
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VZPOMÍNKA
Žije	dál	v	srdcích	těch,	kteří	ho	měli	rádi.	

Dne	3.	října	2022	by	se	dožil	90	let		
náš	tatínek	a	dědeček	

pan	ALOIS	DUFEK	z	Drnovic.	

Děkujeme	všem,	kdo	vzpomínají	s	námi.	
Manželka	a	děti	s	rodinami. PRODÁM

 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 radiátor zn. KORADO, 1800x600 
x100 mm. Cena 2.000 Kč. Tel.: 737 569 841.
 Prodám starší, ale spolehlivou motoro-
vou sekačku na trávu TORO Recykler, 48 cm. 
Cena dohodou, tel.: 724 231 309.
 Prodám černý smaltovaný hrnec s poklicí 
25–30 l, dva černé smaltované plechy 37 cm. 
Dva opletené demižony 15 l. Cena dohodou, 
tel.: 721 418 479.
 Prodám skoro nový školní batoh světle 
růžové barvy s obrysy hnědých ptáčků. Cena 
dohodu, tel.: 606 931 795. 
 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektro-
pohon, spalovací motory a jeden na benzinový 
motor + různé plánky a materiály. Cena doho-
dou, tel.: 773 778 930. 
 Prodám doma vykrmené prase. 
Tel.: 704 449 608.
 Prodám kurník s výběhem pro 6–8 slepic. 
D – 1495 mm, š – 755 mm, v – 1040 mm. 
Cena dle dohody. Nový v originálním balení. 
Tel.: 602 884 457.
 Prodám váhu decimálku, velmi levně. 
Tel.: 731 646 743.
 Prodám Ibišek venkovní modrý, cena  
50 Kč/kus. Tel.: 731 646 743.
 Prodám nové moderní obrazy - přírodní 
motivy, malba na plátně, zn. levně, info: 606 
931 795.
 Prodám zcela nové regálové reproduktory 
POLK AUDIO S15 (USA). Špičkový zvuk, sle-
va 50%. Tel.: 737 957 822.
 Prodám domácí sirupy. 
Více na: www.simasirup.cz 

KOUPÍM 
 Koupím vojenskou vzduchovku vz. 47 či 
vz.35 v jakémkoliv stavu. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 721 112 733. 
 Koupím mince, bankovky a staré pohled-
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky pro-
sím na e-mail: stavebnipozemekokresblan-
sko@seznam.cz
 Koupím dva pytle krmné řepy. 
Tel.: 607 846 060.
 Koupím JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PÁV. 
Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.

HLEDÁM
 Hledám větve stříbrného smrku a tújí. 
Tel.: 737 569 841. 
 Přebývá někomu pár kusů ztraceného bed-
nění, které by mohl darovat nebo levně pro-
dat? Tel.: 606 931 795. 
 Hledám za odvoz nějakou komodu, regál, 
skříňku, knihovnu - zkrátka nábytek pro ve-
řejný knihokoutek - ideálně zavírací. 
Tel.: 775 791 900.
 Kdo daruje nebo levně prodá levé dveře 
70 cm? Tel.: 724 120 704.
 Poptávám rozkládací gauč nebo sedačku. 
Za odvoz - do neziskovky. Tel.: 606 931 795.

BYLINKY 
podle znamení: 

Váhy (23. 9. – 23. 10.) 
	 U	Vah	je	nejslabším	orgánem	mo-
čový	měchýř	a	také	ledviny,	se	který-
mi	mají	všelijaké	potíže.	Proto	by	se	
tito	 lidé	 neměli	 vyhýbat	 brusinkám.		
Z	bylin	pomáhá	bříza,	zlatobýl	a	med-
vědice	 lékařská.	Pokud	Váhy	dostih-
ne	 stres,	 pomůže,	 když	 se	 nadopují	
osvědčenou	meduňkou	či	mateřídouš-
kou.	Jsou	náchylné	na	úporné	bolesti	
hlavy,	 které	 hravě	 vyřeší	 sporýš.	 Ji-
nak	 Váhám	 zvedne	 náladu	 všechno,	
co	 voní,	 třeba	 šeřík	 nebo	 lilie	 –	 na-
dechnutí	 jejich	 vůně	 často	 pomůže	
rychleji	než	léčiva.

Štír (24. 10. – 22. 11.) 
	 Štíři	jsou	znamení,	které	se	hrozně	
moc	ovládá,	všechny	emoce	potlačuje	
a	maskuje.	Je	vlastně	neustále	v	napě-
tí	a	křeči.	Potřebuje	tedy	bylinky,	kte-
ré	pomůžou	uklidnit	a	uvolnit	se,	do-
přát	si	odpočinek.	Mezi	ně	rozhodně	
patří	 levandule	 nebo	 také	 meduňka.	
Stejně	tak	si	bude	Štír	rozumět	s	vře-
sem,	který	je	vhodný	na	nemoci	mo-
čových	cest	i	křeče,	ale	také	s	ostruži-
novým	listím	nebo	hořkým	pelyňkem.	
Stejně	 jako	 horkokrevným	 Beranům		
i	vášnivým	Štírům	prospěje	česnek.

Zdroj: net

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: 602 792 758

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

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 
(voda, el.)

Nabídněte, tel.: 602 886 668

DARUJI
 Daruji Omnia sklenice 0,7 na zavařování. 
Tel.: 724 120 704.  
 Daruji za odvoz litinu, mosaz, železo, hli-
ník. Tel.: 777 831 966.
 Daruji použitou dětskou jezdeckou helmu  
a rukavice. Tel.: 606 931 795.  

SEZNÁMENÍ
 Obyčejný muž, malí ř, natěrač 53 roků 
hledá obyčejnou ženu do 55 let. 
Tel.: 731 460 540.
 Jsem z Letovic, 55 let /180 cm a hledám 
ženu k nezávaznému setkávání. 
Tel.: 736 455 621.
 Muž 45 let/170 cm/90 kg hledá ženu na váž-
ný vztah. Boskovice a okolí, tel.: 721 065 315. 
 Žena 41 roků, bez závazku, hledá k sobě 
partnera, který je společensky a sportovně 
založený. Tel.: 720 696 317.
 Sice nemám míry modelky, ale i tak bych 
ráda poznala nekuřáka, kterému by mých  
55 let, 172 cm a silnější postava nevadila.  
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.
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SOUTĚŽ O KNIHU: I V O  K O B L A S A

NIKDY SE NEVZDÁVÁM
ODPOVĚDI NA VŠECHNY TŘI OTÁZKY 

MŮŽETE POSÍLAT 
do 19. 11. 2022 na e-mail: listyregionu@seznam.cz

V listopadu vylosujeme ze správných odpovědí výherce, 
který obdrží knihu s věnováním od Iva Koblasy
1) NA KTERÝCH KONTINENTECH IVO ZÁVODIL 
2) KTERÉ JE JEHO NEJOBLÍBENĚJŠÍ MÍSTO, 
 KDE IVO ZÁVODÍ V ZAHRANIČÍ 
3) JAKOU ZNAČKU KOL IVO JEZDÍ

SPOJUJEME LIDI 
A SVĚT KOLEM NÁS

nabor@te.com771 130 030 pracekurim.cz

  
 
  

 

NÁSTROJAŘ
SEŘIZOVAČ
OPERÁTOR

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

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 ROZVOZ

PIZZERIA VENEZIAVenezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

KIM
PSÍ ÚTULEK MĚSTA BLANSKA

	 Od	19.	9.	2022	je	z	vážných	důvodů	majitelů	v	útulku	střední	kříženec	jmé-
nem	Kim,	má	necelé	4	roky,	je	očkovaný,	kastrovaný,	čipovaný	a	žil	v	domečku	
se	zahrádkou.	Tak	smutného	a	zrazeného	pejska	už	jsem	dlouho	neviděla,	moc	
těžce	nese	změnu,	která	v	jeho	životě	nastala,	nekomunikuje	a	zatím	se	schová-
vá	do	bezpečí	boudičky.	Zájemce	by	měl	počítat	s	docházením	do	útulku,	aby	
si	na	něj	pejsek	zvykl.	

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

Foto: Jarmila Jurová
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Akce platí do 31.10. 2020.

  DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia    www.doctoroptic.cz

SLEVA

MĚŘENÍ 
ZRAKU 

ZDARMA 
A BEZ ČEKÁNÍ

POUZE U NÁS 

VČETNĚ SAMOZABARVOVACÍCH

40%

NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÁ SKLA 
DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

  29. 10. MACHINA MUNDI
  – skandinávský jazzový kvartet
 19. 11. BALADA PRO BANDITU 
  – divadlo Uhde/Štědroň
 2. 12. KAREL PLÍHAL – recitál 40 let na scéně
 19. 1. PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA
  – komedie Praha

2
02

2

2023

Zámecký park 
v Boskovicích je otevřen 

	 Od	1.	9.	2022	je	veřejnosti	zpřístup-
něn	 „Podzámecký	 park“.	 Společnost	
MP	 Holding,	 a.s.,	 a	 především	 rodina	
Mensdorff-Pouilly,	nabídla	městu	Bos-
kovice	 prostor	 spodního	 zámeckého	
parku	k	využití	veřejnosti.	K	uvedené-
mu	záměru	obě	strany	uzavřely	smlou-
vu	o	spolupráci.	Smlouva	je	uzavřena	na	
dobu	 neurčitou.	 Společnost	 MP	 Hol-
ding	zrekonstruovala	v	parku	obvodové	
cesty	 a	 společně	 s	 městem	 bude	 park	
udržovat.	 Plánuje	 využívat	 prostor	 ne-
jen	 jako	park,	 ale	 i	pro	 různé	kulturní	
akce.	
	 Pravidla	pro	provoz	parku	 jsou	 sta-
novena	Návštěvním	řádem,	v	kterém	je	
uvedena	provozní	doba	v	letním	i	zim-
ním	 období	 (otevřeno	 vždy	 od	 8	 hod)		

a	dále	činnosti,	které	nejsou	v	parku	po-
voleny.	
	 Park	je	určen	k	procházkám	a	relaxa-
ci,	využívat	jej	budou	i	malé	děti,	a	pro-	
to,	 na	 žádost	 majitelů,	 jej	 není	 možné		
navštěvovat	se	psy.	Dále	je	v	parku	zaká-
záno	rozdělávání	ohně	a	volné	stanová-	
ní,	ježdění	na	kole,	konzumace	alkoholu,	
či	jiných	omamných	látek	a	poškozová-	
ní	 majetku.	 Dodržování	 pravidel	 bude	
kontrolovat	Městská	policie.	
	 Věříme,	že	si	park	svoje	příznivce	na-
jde,	 je	 to	další	 „otevřený“	veřejný	pro-
stor	k	využití	pro	občany	a	návštěvníky	
města	Boskovice.

Text: MÚ Boskovice 
- odbor tvorby a ochrany ŽP 

Foto: Jaroslav Parma

Dekontaminační zařízení 
pomůže s likvidací odpadu

ho	fondu	v	rámci	Operačního	progra-
mu	Životní	prostředí.	
	 „Pomocí	tohoto	zařízení	nemocnice	
uspoří	 výraznou	 částku	 za	 likvidaci	
odpadu,	což	je	velmi	žádoucí	obzvláš-
tě	v	dnešní	době,	kdy	se	neustále	zvy-
šuje	cena	za	odvoz	infekčního	odpadu	
i	 jeho	 samotné	 množství,“	 podotýká	
ředitelka	blanenské	nemocnice	Vladi-
míra	Danihelková.	
	 Speciální	zařízení	mechanicky	zpra-
cuje	veškerý	infekční	odpadní	materiál	
tak,	 že	 jeho	 objem	 rozemletím	 zredu-
kuje	o	80	%	a	hmotnost	o	25	%.	Pomocí	
mikrovlnného	záření	se	poté	obsah	ste-
rilizuje	a	vzniká	z	něj	hmota,	s	níž	lze	
nakládat	 jako	 s	 běžným	 komunálním	
odpadem.	 Text: Marie Kalová

Foto: archiv Nemocnice Blansko

Dekontaminační zařízení rozmělní  
a sterilizuje bioodpad v půlhodinovém 
pracovním cyklu

	 V	září	do	Nemocnice	Blansko	dora-
zilo	 dlouho	 očekávané	 dekontami-	
nační	zařízení,	které	se	podařilo	získat	
díky	pětimilionové	dotaci	z	evropské-

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANK A , Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 10.10.2022
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PUTOVÁNÍ LESEM 
ZA POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI

aneb

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

SOBOTA 5. 11. 2022 od 14 h
PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14–17 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 70,– Kč; DĚTI 50,– Kč.
V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. 

NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BLANSKO, 

DIVIŠOVA 2a, příspěvková organizace
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 
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  AUDI  VW  ŠKODA  SEAT  HONDA  MAZDA  FORD  VOLVO
                                      Servis automatických převodovek – výměna oleje a filtrů včetně proplachu

   Dekarbonizace motorů – kompletní vyčištění od úsad, které mají vliv na životnost,
                                             spotřebu i emise vašich vozů
   
   Záruční a pozáruční servis – pro nové i starší vozy, používáme kvalitní díly 
                                                    zápis do elektronické servisní knihy
   Servis klimatizací – technologie pro nové i starší systémy, čištění ozonem
   Diagnostické práce – používáme kvalitní softwarové vybavení
   STK – Vaše auto připravíme a provedeme za Vás technickou kontrolu
   Individuální úpravy – podvozky Bilstein, výfuky Fox, apod... 

               geometrie náprav **** pneuservis **** montáž tažných zařízení **** výměna autoskel    

MOTUL partner Smluvní servis DIRECT pojišťovny 

ZH Cars Autoservis, Mezimostí 120, 679 32 Svitávka, tel.: 737 245 236

Gymnázium Rájec-Jestřebí 
Gymnázium Rájec-Jestřebí bude ve školním roce 2023/2024

otevírat jednu třídu šestiletého studia 
(pro žáky ze sedmých tříd) a jednu třídu čtyřletého studia. 
O všech aktivitách se můžete dovědět z webových stránek 

školy www.gymnaziumrajec.cz nebo FB profilu školy.  

Dny otevřených dveří máme 11. 11. 2022 
(8:00-17:00) a 13. 1. 2023 (9:00-17:00).

Veškeré informace můžete získat 
na tel. číslech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás můžete 

kontaktovat e-mailem: kancelar@gymnaziumrajec.cz
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

PRODEJ 
OVOCNÝCH DŘEVIN

„Tisícovkář“ Michal Souček z Blanska 
	 V	sobotu	24.	9.	2022	dosáhl	na	metu	1000	odřízených	utkání	volejba-
lový	rozhodčí	Michal	Souček	z	Blanska.	Tím	jubilejním	zápasem	bylo	
utkání	1.	volejbalové	ligy	žen	mezi	celky	KP	Brno	B	vs.	Slavie	Hradec	
Králové.
	 Kariéra	rozhodčího	začala	pro	Michala	Součka	v	roce	1998,	kdy	se	stal	
v	Brně	rozhodčím	volejbalu	III.	třídy.	Po	získání	první	třídy	a	licence	C,		
o	3	roky	později,	většinou	rozhodoval	utkání	2.	ligy	mužů	i	žen	a	nejvyšší	
soutěže	mládeže.	O	letošních	prázdninách	se	mu	podařilo	získat	B	licen-	
ci,	 která	 opravňuje	 k	 řízení	 všech	 soutěži	 ČVS,	 kromě	 extraligy	 mužů.	
Tisícovka	odřízených	utkání	představuje	zhruba	4000	setů,	120	000	bodů	
a	necelé	2000	hodin	na	empiru.	Od	letošní	sezóny	rozhodují	volejbalové	
soutěže	na	Moravě	Součkové	dva.	Rozhodčím	III.	třídy	se	stal	totiž	i	Matěj	
Souček,	a	tak	třebas	se	dočkáme	v	budoucnu	dalšího	„tisícovkáře“.

Text: -NS-
Foto: archiv Michala Součka
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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 NOVÉ BYTY v BOSKOVICÍCH  
v TŘÍPODLAŽNÍM DOMĚ

RD 3+1 
ČERNÁ HORA

RD 3+1 s garáží, 
VESELICE

CP 397 m2,  
FOTOVOLTAIKA, 
zahrádka, sklep,
možnost koupit 

zahradu 1019 m2.
 Cena: 2.900.000,– Kč.

CP 114 m2; 
kolaudace 1995, možnost 
dvou samostatných bytů, 

teplovzdušný krb, 
klidná část. 

Cena 5.800.000,– Kč.

1. NP: 3+kk, 
2. NP: 1+kk, 3+kk, 2+kk (mezonet), 

3. NP: 3+kk a 2+kk

Více info na: http://bytykapitanka.cz
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Uplynutí 150 let od objevu Jindřicha Wankla v Býčí skále
	 V	 letošním	 roce	 si	 připomínáme	
150.	výročí	od	objevu	Jindřicha	Wan-
kla	v	Býčí	skále.	V	blanenském	mu-
zeu	je	instalovaná	výstava	Josef	Má-
nes	 –	 blízký	 přítel	 Jinřicha	 Wankla,	
která	bude	ve	výstavní	síni	muzea	k	vi-
dění	do	30.	října	2022.	Proběhl	cyklus	
přednášek,	 poslední	 bude	 4.	 listo-	
padu	2022	s	tématem	–	textil	v	době	
železné.	 Ovšem	 hlavní	 a	 jedineč-	
nou	akcí	celoročních	oslav	byla	v	so-
botu	 17.	 září	 pod	 názvem	 Návrat	 do	
Býčí	 skály	celodenní	podívaná	v	Jo-
sefském	údolí.	
	 V	hlavní	 roli	byla	unikátní	 rekon-
strukce	 rituálního	 vozu	 vyrobená	
podle	původních	nálezů	z	Býčí	skály.	
Jedná	 se	 o	 jeden	 z	 nejluxusnějších	
halštatských	předmětů	ve	střední	Ev-
ropě.	 Vůz	 jel	 tažený	 koňmi	 ve	 slav-
nostním	průvodu	 lidí	 oděných	v	 tra-
dičních	 krojích	 s	 bohatými	 doplňky	
za	 dobového	 hudebního	 doprovodu.	
Nechyběla	halštatská	bohyně.
	 Před	 jeskyní	 po	 slavnostním	 prů-

zde	probíhal	program	inspirovaný	ži-
votem	pravěkých	lidí.	Cílem	byla	po-
pularizace	archeologie	a	vědecké	čin-
nosti	 s	 využitím	 experimentálních	
technik.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Ivo Stejskal

Pravěký rituální vůz dojel v sobotu zpět do Býčí skály

vodu	probíhaly	krátké	popularizační	
přednášky,	 halštatská	 „módní	 pře-
hlídka“	 a	 souboje.	 Připravena	 byla	
také	degustace	pravěkého	piva.	Sou-

částí	akce	byla	prezentace	pravěkých	
řemesel	 v	 blízkosti	 jeskyně.	 Drobné	
občerstvení	 zajistila	 Perníčková	 ka-
várnička	a	SDH	Habrůvka.	Celý	den	

Pozvánka – 4. 11. 2022 v 17.30 hodin – TEXTIL V DOBĚ ŽELEZNÉ
HUDEBNÍ SALONEK BLANENSKÉHO ZÁMKU, VSTUP ZDARMA

	 Přednáška	pro	milovníky	archeologie	a	Býčí	skály	v	podání	dr.	Kariny	Grömer,	vedoucí	prehistorického	odděle-	
ní	Naturhistorisches	musea	ve	Vídni.	Překlad	je	zajištěn.	Kulturní	a	historický	význam	textilní	technologie	lze	jen	
stěží	docenit.	Textilní	 řemeslo	vyrábělo	nejen	nezbytné	zboží	každodenní	potřeby,	zejména	oděvy,	ale	 i	užitkové	
předměty	a	také	zboží	reprezentativní	a	luxusní.	Textilie	plnily	v	pravěku	různé	funkce,	nejen	jako	oděvy,	ale	také	
jako	obaly	či	potahy,	nebo	jako	užitné	předměty.	Tyto	skutečnosti	jsou	doloženy	archeologickými	prameny	od	ná-
strojů	a	originálních	nálezů	 textilu	až	po	současná	vyobrazení	a	písemné	prameny	z	mladší	doby	železné.	Látky		
z	doby	halštatské	jsou	vysoce	kvalitní	a	dekorativně	řešené,	s	tkanými	strukturami,	barvami,	vzory	a	propracovaný-
mi	bordurami.	V	rané	době	železné	dosahuje	velmi	vysoké	úrovně	i	souhra	mezi	textiliemi	a	kovovými	předměty	na	
nich	připevněnými;	je	to	vyjádření	bohatství	a	krásy.	Textilie	a	další	na	těle	nošené	předměty	jsou	předmětem	zkou-
mání	různých	analytických	metod.	Patří	k	nim	i	nálezy	z	jeskyně	Býčí	skála	a	existují	různé	pokusy	o	rekonstrukci	
šatů	„Wanklovy	princezny“.	Otázkou	je,	proč	vůbec	došlo	k	rozvoji	textilního	řemesla,	proč	lidé	po	objevu	základ-
ních	výrobních	technik	udělali	řadu	kroků	vpřed	a	investovali	čas,	zručnost	a	znalosti	jak	látky	zdobit	či	jak	přidat	
kvalitu.	Zdá	se,	že	k	tomuto	vývoji	přispěl	vznik	diferencovaných	sociálních	struktur	na	počátku	doby	železné.


