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Pozor, senioři jsou v ohrožení!
	 Podvodníci	stále	intenzivně	útočí	
na	seniory	s	legendami	vnuk	a	ne-
mocnice.	 Vstoupili	 jsme	 proto	 do	
úzké	 spolupráce	 s	 provozovatelem	
informační	linky	1188,	společností	
Conectart.	
	 Starší	 lidé	patří	 dlouhodobě	mezi	
nejohroženější	 skupiny	 naší	 společ-
nosti.	Jejich	mnohdy	osamocený	způ-
sob	 života,	 důvěřivost	 a	 především	
touha	 po	 sociálním	 kontaktu	 z	 nich	
dělá	snadný	cíl	a	přitahuje	k	nim	po-
zornost	různých	zlodějů,	podvodníků	
a	násilníků.
	 Senioři	jsou	v	tomto	kontextu	nej-
častěji	obelháváni	legendou	VNUK.	
To	znamená,	že	pachatel	se	prostřed-
nictvím	 telefonního	 hovoru	 začne	
vydávat	 za	 rodinného	 příslušníka,	
nejčastěji	 vnuka,	 který	 se	 dostal	 do	
tíživé	 životní	 situace	 a	 pod	 tlakem	
smyšlených	 okolností	 a	 časové	 tísně	
potřebuje	rychlou	finanční	výpomoc.	
Přičemž	 podvodný	 „navolávač“	 ne-
pochybuje	o	 tom,	 že	 senior	 v	obavě		
o	své	vnouče	na	vyjednávání	a	pod-
vod	přistoupí.
	 „Ahoj	babi,	hádej,	kdo	volá?“	tak-
to	 obvykle	 začíná	 telefonát,	 který	
může	mít	pro	důvěřivého	seniora	ne-
dozírné	následky.	Nic	netušící	babič-
ka	 nebo	 dědeček	 osloví	 volajícího	
jménem	a	už	se	začne	roztáčet	kolo-
toč	se	smyšleným	srdcervoucím	pří-
během,	 ve	 kterém	 se	 potomek,	 sa-	
mozřejmě	ne	vlastní	vinou,	dostal	do	
svízelné	situace	například	po	autone-
hodě.	 Nutně	 potřebuje	 peníze	 větši-

nou	v	desítkách	tisíc	korun.	A	proto-
že	 si	 pro	 ně	 z	 různých,	 samozřejmě	
smyšlených	 důvodů,	 nemůže	 přijít	
osobně,	 protože	 je	 například	 v	 ne-
mocnici	 nebo	 na	 služebně	 policie,	
posílá	k	babičce	kamaráda	nebo	ka-
marádku.	 Smluví	 si	 signál	 pro	 pře-	
dání	 hotovosti	 a	 nic	 netušící	 senior	

odevzdá	peníze	do	rukou	neznámého	
člověka.
	 Jiný	falešný	příběh	může	být	moti-
vovaný	starostí	o	vnuka,	a	to	tak,	že	se	
pachatel	vydává	za	ošetřujícího	 léka-
ře.	 „Dobrý	 den,	 jsem	 ošetřující	 lé-
kař	Vašeho	vnuka,	kterého	k	nám	
do	nemocnice	přivezli	s	vážným	zra-
něním,	vyžadujícím	nadstandardní	
léčbu,	 která	 není	 hrazena	 z	 veřej-	

ného	 zdravotního	 pojištění.“	 Velmi		
distingovaná	 a	 profesionální	 kon-	
verzace	 opět	 s	 časovým	 nátlakem		
a	neodkladností	provedení	lékařského	
úkonu	 snadno	 seniora	 přesvědčí		
o	reálnosti	situace.
	 Dalším	 manipulativním	 příběhem	
z	nemocničního	prostředí	je	telefonát	

fiktivního	nemocničního	lékaře,	který	
seniorům	lživě	tvrdí,	že	jejich	příbuz-
ný	(syn,	vnuk,	synovec,	dcera)	zavinil	
dopravní	nehodu,	při	níž	zranil	malé	
dítě.	 Lékař	 nyní	 volá	 jménem	 pří-
buzného,	který	se	měl	s	poškozený-
mi	z	dopravní	nehody	domluvit	na	
finančním	 vyrovnání,	 nebo	 v	 dů-
sledku	překousnutého	jazyka	či	roz-
rušení	nemůže	příbuzný	mluvit.

	 Situace	 je	vážná,	okradený	senior	
mnohdy	 přijde	 o	 veškeré	 své	 fi-	
nanční	prostředky.	Zažívá	existenční	
problémy,	zdravotní	a	psychické	do-
pady	z	prožitého	traumatu	a	naletění	
podvodníkovi.	Následky	mnohdy	bý-
vají	fatální.
	 Proto	 jsme	 přistoupili	 k	 aktivní	
osvětě	 prostřednictvím	 telefonního	
kontaktu	realizovaného	robotem.	Se-
niorům	se	staročeskými	jmény	a	pev-
nými	 linkami	 bude	 doma	 vyzvánět	
telefon	s	následujícím	vzkazem:
	 „Dobrý	den,	varování	Policie	Čes-
ké	republiky.	Věnujte,	prosím,	pozor-
nost	tomuto	oznámení.	Pokud	se	Vás	
bude	 někdo	 snažit	 přesvědčit,	 že	 je	
Váš	příbuzný	nebo	že	Vašeho	příbuz-
ného	 zastupuje	 jako	 doktor	 či	 notář		
a	bude	od	Vás	chtít	poslat	peníze	na	
účet	nebo	si	je	bude	chtít	u	Vás	sám	
vyzvednout,	 vždy	 si	 tuto	 informaci	
ověřte	a	v	případě	podezření	kontak-
tujte,	 prosím,	 Policii	 České	 republi-
ky,	a	to	na	telefonním	čísle	158.	Dě-
kujeme.	Policie	České	republiky.“

Pokračování na str. 2

Ilustrační foto
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Pozor, senioři 
jsou v ohrožení!
Pokračování ze str. 1
	 Seniorům	proto	radíme:
l	 Každý	 podobný	 telefonát	 si	 okamžitě	 ověřte.	

Zavolejte	vnukovi	nebo	vnučce,	kteří	Vám	měli	
údajně	volat,	případně	nejbližším	příbuzným.

l	 Pokud	zjistíte,	že	Vám	opravdu	nikdo	z	rodiny	
nevolal,	volejte	Policii	ČR	na	linku	158	a	sdělte	
jim	skutečnosti	vyplývající	z	telefonátu.

l	 Na	 policii	 (linka	 158)	 se	 raději	 obrate	 také		
v	případě,	kdy	se	Vám	kontakt	s	rodinou	nepo-
daří	navázat.

l	 Hlavně	nikdy	nesvěřujte	své	peníze	osobám,	kte-
ré	neznáte.	Ani	pod	příslibem,	že	Vám	do	zástavy	
přenechají	např.	doklady	(mohou	být	zcizené),		
finance	v	cizí	měně	(může	se	jednat	o	padělek),	
nebo	hodnotné	zboží	(může	se	jednat	o	atrapy		
telefonů,	kamer	apod.).

Text: por. Zdeňka Procházková, PČR
Foto: Renata Kuncová Polická

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* údržba soukromé i veřejné zeleně
* realizace sadových úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potřeb pro zahradu

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 •
PRONÁJEM KANCELÁŘE 50 m2

Poděkování za dar
	 Děkujeme	společnosti	DISK	Multimedia,	která	
darovala	našemu	oddělení	intenzivní	péče	MIRP	
B	kávovar	s	bohatým	příslušenstvím.	Dar	předala	
zástupkyně	společnosti	přímo	na	oddělení.	
	 Díky	výborné	kávě	bude	náročná	práce	pro	naše	
zdravotníky	příjemnější.
	 Zdroj:	 https://www.facebook.com/nemocnicebos-
kovice	 Foto: archiv nem. Boskovice
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

DVĚ VOLNÉ KANCELÁŘE IHNED

Rychlá a spolehlivá 
autodoprava, manipulace 
hydraulickou rukou do 2,5 t, 
odvoz odpadů a štěrku. Disponujeme kontajnéry 
5 t/3 m3. Vaše požadavky vyřídíme napříč Moravou.
Aktuální ceník najdete na našich 
webových stránkách

www.s-hirsch.cz
Kontaktovat nás můžete na čísle 

774 650 543
nebo nám napište e-mail: 
sluzebna.eu@gmail.com

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Blanensku

Koledníci v Senetářově

Adamov 60 712 Kč
Bedřichov 12 000 Kč
Benešov 28 153 Kč
Blansko 227 367 Kč
Bohuňov 13 162 Kč
Bořitov 52 990 Kč
Boskovice 160 358 Kč
Brťov 13 990 Kč
Březina 39 674 Kč
Bukovina 19 000 Kč
Bukovinka 28 684 Kč
Býkovice 23 200 Kč
Cetkovice 37 993 Kč
Crhov 7 290 Kč
Černá Hora 66 090 Kč
Černovice 16 471 Kč
Dlouhá Lhota 2 630 Kč
Doubravice 36 885 Kč
Drnovice 77 332 Kč
Habrůvka 19 513 Kč
Hodonín 21 000 Kč
Holštejn 9 640 Kč
Horní Poříčí 14 057 Kč
Chrudichromy 7 575 Kč
Jabloňany 14 043 Kč
Jedovnice 83 821 Kč
Kněževes 10 040 Kč
Knínice 39 117 Kč
Kořenec 18 623 Kč
Kotvrdovice 40 449 Kč
Kozárov 7 460 Kč
Krasová 17 492 Kč
Krhov 6 370 Kč
Křetín 24 732 Kč
Křtěnov 10 105 Kč
Křtiny 32 285 Kč
Kulířov 5 604 Kč
Kunice 14 580 Kč
Kuničky 17 490 Kč
Kunštát 48 159 Kč
Letovice 63 790 Kč
Lhota Rapotina 14 053 Kč
Lhota u Olešnice 3 763 Kč
Lipovec 28 067 Kč
Ludíkov 23 268 Kč
Lysice 67 926 Kč
Makov 3 500 Kč
Malá Lhota 4 310 Kč
Malé Hradisko 15 270 Kč
Michov 6 245 Kč

	 Charita	Blansko	děkuje	vám	všem,	
kteří	jste	na	počátku	nového	roku	při-
jali	tříkrálové	koledníky.	Díky	vám	je	
letošní	 výtěžek	 nejvyšší	 v	 historii	
Tříkrálové	sbírky	na	Blanensku!
	 Celkový	 průběžný	 výsledek	 Tří-	
králové	 sbírky	 na	 Blanensku	 ke	 dni		
21.	ledna	činí	2	817	315	korun.	Z	to-	
ho	 jste	 na	 charitní	 práci	 darovali		
2	 725	 023	 korun	 přímo	 do	 tříkrálo-
vých	kasiček	a	aktuálně	92	292	korun	
online.	Protože	koleda	běží	dál,	může	
se	tato	částka	ještě	zvýšit.
	 Dary	ze	sbírky	využijeme	především	
na	 rozvoj	 charitních	 služeb	 v	 blanen-
ském	regionu	–	na	práci	Mobilního	hos-
pice	 sv.	 Martina,	 na	 podporu	 seniorů,	
zdravotně	postižených	lidí	i	rodin	s	dět-
mi	 v	 regionu,	 na	 nákup	 aut	 na	 cesty		
pečovatelek	a	zdravotních	sester	do	do-
movů	 lidí	 na	 Blanensku	 a	 na	 podporu	

Charitní	záchranné	sítě	–	okamžité	po-
moci	 lidem,	 pro	 které	 není	 v	 daném		
okamžiku	 dostupná	 žádná	 jiná	 pomoc.	
Dále	bychom	se	v	tomto	roce	chtěli	ještě	
více	 zaměřit	 na	 individuální	 pomoc		
lidem,	kteří	se	dostanou	do	těžké	finanč-
ní	situace	například	z	důvodu	energetic-
ké	krize,	pandemie	nemoci	COVID-19	
nebo	zdravotních	a	dalších	důvodů.
	 Děkujeme	 dárcům	 za	 štědrost,	 tří-	
královým	asistentům	v	obcích,	farnos-
tem,	obcím	a	všem	lidem,	kteří	se	na	
sbírce	a	na	doprovodných	tříkrálových	
akcích	jakkoliv	podíleli.
	 Děkujeme	všem	králům,	kteří	nám	
věnovali	svůj	čas	a	vyšli	koledovat	do	
ulic.	Velmi	si	toho	vážíme.
Děkujeme za vaši důvěru a podporu! 

Text: Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Oblastní charity Blansko

Foto: archiv Oblastní charity Blansko

Výtěžky Tříkrálové sbírky 2022 v jednotlivých obcích

Němčice 17 380 Kč
Nýrov 5 958 Kč
Obora 9 866 Kč
Okrouhlá 32 061 Kč
Olešnice 60 760 Kč
Olomučany 7 264 Kč
Ostrov 40 249 Kč
Pamětice 14 060 Kč
Petrov 7 980 Kč
Petrovice 27 725 Kč
Prostřední Poříčí 11 480 Kč
Protivanov 44 476 Kč
Rájec - Jestřebí 48 879 Kč
Ráječko 38 690 Kč
Rozhraní 13 028 Kč
Rozseč 36 631 Kč
Rozsička 9 124 Kč
Rudice 40 414 Kč
Sebranice 24 086 Kč
Senetářov 32 399 Kč
Skalice 18 744 Kč
Skrchov 7 452 Kč
Sloup 43 120 Kč
Spešov 22 000 Kč
Stvolová 6 500 Kč
Sudice 2 549 Kč
Suchý 19 562 Kč
Sulíkov 16 847 Kč
Světlá 10 321 Kč
Svitávka 47 797 Kč
Šebetov 36 109 Kč
Šošůvka 26 997 Kč
Štěchov 10 911 Kč
Tasovice 6 000 Kč
Uhřice 11 568 Kč
Újezd u Boskovic 3 950 Kč
Újezd u Černé Hory 13 609 Kč
Valchov 31 858 Kč
Vanovice 25 095 Kč
Vážany 18 083 Kč
Velenov 22 000 Kč
Vavřinec 39 145 Kč
Vilémovice 19 155 Kč
Vísky 10 967 Kč
Voděrady 7 065 Kč
Vranová 18 564 Kč
Vysočany 35 593 Kč
Zbraslavec 9 213 Kč
Žďár 17 565 Kč
Žďárná 27 846 Kč



ročník XI číslo 1 únor 2022 www.listyregionu.cz

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle: 516 805 851 nebo na e-mailové adrese: klara.jurcikova@itab.com. 

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

Chcete pracovat pro stabilní mezinárodní společnost? 
Přijďte mezi nás! 

Zabýváme se vývojem, výrobou a instalací regálových systémů, pokladních boxů a osvětlení pro obchodní řetězce.

Obsluha CNC ohraňovací lisy Servisní technik
Svářeč Obsluha lakovací linky - lakýrník

Nabízíme práci ve stabilní a perspektivní zahraniční firmě, příspěvek na zaměstnanecké stravování, 5 dní zdravotního
volna, zaměstnanecké věrnostní bonusy a roční odměny, náborový příspěvek pro vybrané pozice ve výši 20 000,-,

možnost zaučení/rekvalifikace.

Mladí basketbalisté doma nezaváhali

Tým BBK Blansko U12

	 Úspěšný	 vstup	 do	 roku	 2022	 mají	
za	sebou	basketbalisté	BBK	Blansko	
do	12	a	15	let.	Oba	celky	zvládly	v	so-
botu	8.	ledna	své	domácí	zápasy.
	 Nejprve	 mladší	 hráči	 porazili	 sil-	
né	soupeře	z	jihlavské	Vysočiny	a	pak	
i	 z	 Kyjova,	 přestože	 první	 čtvrtina	
prvního	 utkání	 se	 domácím	 nepo-	
vědla.	„Prohráli	 jsme	ji	9:21,	ale	na-
konec	jsme	tento	duel	úspěšně	zvlád-	
li	 díky	 poslední	 části,	 kterou	 náš		
tým	ovládl	30:8.	V	zápase	s	Kyjovem	
nás	 mile	 překvapil	 týmový	 výkon		
po	celý	zápas,“	uvedl	 trenér	Dan	Ju-	
říček.

	 Výsledky	U15:
BBK	 Blansko	 –	 TJ	 Jiskra	 Havlíč-
kův	Brod	60:41
BBK	 Blansko	 –	 TJ	 Jiskra	 Havlíč-
kův	Brod	81:58
Body	 celkem:	 Růžička	 37,	 Matuška	
28,	Zeman	27,	Horák	20,	Fořtík	9,	Jir-
ků	8,	Popelka	6,	Zezula	4	b.
	 Jediným	týmem,	kterému	se	nepo-
dařilo	 zvítězit,	 byl	 celek	 do	 17	 let.	
Ten	 cestoval	 na	 hřiště	 do	 Uherské-	
ho	Brodu	a	především	v	prvním	zá-
pase	 neměl	 daleko	 k	 výhře.	 Odveta	

	 Výsledky	U12:	
BBK	Blansko	–	BC	Vysočina	75:49	
Body:	 Kříž	 D.	 29,	 Kopecký	 12,	 Po-
pelka	12,	Kříž	S.	10,	Šastný	7,	Vrtí-
lek	2,	Wilk	2,	Tesařová	1	b.
BBK	Blansko	–	Jiskra	Kyjov	67:26	
Body:	Kopecký	15,	Šastný	14,	Kříž	S.	
10,	 Popelka	 9,	 Kříž	 D.	 8,	 Tesařová	 6,	
Jenyš	3,	Havlena	2	b.
	 Souboje	dosud	neporažených	týmů	
U15	mezi	BBK	Blansko	a	Havlíčko-
vým	 Brodem	 rozhodovala	 vždy	 až	
druhá	polovina.	V	obou	měli	více	sil	
domácí	hráči	BBK,	kteří	nyní	vévodí	
tabulce	Nadregionální	ligy.

už	byla	jasnou	záležitostí	domácích.
	 Výsledky	U17:
TJ	 Spartak	 Uherský	 Brod	 –	 BBK	
Blansko	68:61
Body:	 Tyleček	 15,	 Formánek	 13,		
Ježek	 11,	 Sedlák	 10,	 Kraváček	 4,	
Musil	3,	Moll	3,	Zouhar	2	b.
TJ	 Spartak	 Uherský	 Brod	 –	 BBK	
Blansko	83:44
Body:	Ježek	11,	Tyleček	8,	Kraváček	
8,	 Musil	 6,	 Koupý	 4,	 Formánek	 4,	
Moll	2,	Sedlák	1	b.	 Text: kaj

Foto: archiv BBK Blansko

POZVÁNKA
Město	Letovice	zajistilo	pro	občany	Letovic	a	místních	částí	plavání	
v	Městských	lázních	Boskovice

PRONÁJEM	LÁZNÍ	JE	PRO	MĚSTO	LETOVICE	KAŽDOU	
SOBOTU	DO	28.	KVĚTNA	2022	VŽDY	OD	13.30	DO	15.00	HODIN.	

Doprava	 vlastní,	 vstupenkou	 do	
areálu	je	průkaz	totožnosti	alespoň	
jednoho	 člena	 rodiny.	 Na	 základě	
usnesení	 vlády	 ČR	 je	 návštěvník	
lázní	 povinen	 se	 řídit	 platnými	
opatřeními.	 Základní	 pravidla	
jsou	 uvedena	 na	 internetových	
stránkách	lázní.
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DNYOTEVŘENÝCHDVEŘÍ KDE NÁS NAJDETE

18. února 2022
od 8.00 h do 17.00 h

19. února 2022
od 8.30 h do 11.30 h

Obchodní akademie
a střední zdravotnická škola

BLANSKO
Nad Čertovkou 2272/18

@ info@skolablansko.cz
☎ +420 516418980

www.skolablansko.cz
Individuální prohlídka je možná

kdykolivpo domluvě.

Výstavba Komunitního centra 
Hrádkov – zatím podle plánu

NOVÝ PENZION 
V BENEŠOVĚ

Nemocnice Boskovice

Miminko narozené v Boskovicích

	 V	loňském	roce	se	v	naší	porodnici	
narodilo	880	dětí,	z	toho	422	chlapců	
a	 458	 dívek.	 Čtyřikrát	 se	 narodila	
dvojčata.	 Z	 celkového	 počtu	 porodů	
bylo	22%	vedeno	císařským	řezem.	
	 Nejčastější	 dívčí	 jméno	 bylo	 Eliš-
ka,	dostalo	jej	19	dívek.	Následovala	
Julie,	 Natálie,	 Sofie	 a	 Viktorie,	 kdy	
každé	 jméno	 dostalo	 shodně	 14	 hol-	
čiček.	 Do	 desítky	 nejoblíbenějších	
jmen	se	probojovaly	ještě	Ema,	Adé-
la,	Anna,	Rozálie	a	Tereza.	Objevují	
se	 i	 jména	netradiční	či	cizojazyčná,	
jako	Jenovéfa,	Ronja,	Jasmína,	Doro-
thea,	Mia	Sofia	či	Thea.	
	 Nejčastějším	 chlapeckým	 jménem	
bylo	Tobiáš,	rodiče	jej	dali	19	chlap-
cům.	 Další	 oblíbená	 jména	 se	 v	 po-
sledních	letech	objevují	již	tradičně	–	
Jakub,	Filip,	Šimon,	Martin	a	Matyáš.	
Desítku	 uzavírají	 jména	 Daniel,	 Da-
vid,	Jan	a	Matěj,	která	dostalo	shodně	
po	 12	 chlapcích.	 Mezi	 netradiční-	
mi	 chlapeckými	 jmény	 lze	 zmínit	
Tushig,	Theo	Mikuláš,	Egon,	Barna-
báš,	Sidney.	

	 Všem	 rodičům	 k	 narození	 dětí		
srdečně	blahopřejeme	a	dětem	pře-	
jeme	hlavně	pevné	zdraví.

Zdroj: https://www.facebook.com/
nemocniceboskovice
Foto: Martin Polický

	 V	obci	Benešov	u	Boskovic	je	nově	v	provozu	penzion	pro	soběstačné	
seniory.	Kapacita	domu	je	18	jednopokojových	bytů	s	příslušenstvím	ve	
třech	 nadzemních	 podlažích,	 přičemž	 výtah	 je	 součástí	 objektu.	 Byty	
jsou	určeny	pro	1–2	obyvatele	starší	60ti	let.	

	 V	současnosti	jsou	ještě	2	byty	volné.	Výše	nájemného	je	2	600	Kč	za	
měsíc	+	náklady	na	energie.	

Vážní	zájemci	o	bydlení	volejte	tel.:	605	068	098	(Ing.	Petr	Koudelka),	
který	vám	poskytne	podrobnější	informace.	

e-mail:	seniotsk@gmail.com,	www.bydlenisenio.cz

	 V	pátek	21.	1.	2022	se	konal	kon-
trolní	 den	 investiční	 akce	 „Komu-
nitní	 centrum	Hrádkov“.	Za	město	
Boskovice	se	ho	zúčastnil	místosta-
rosta	Petr	Malach	a	investiční	refe-
rentka	Marie	Zezulová.	Za	občany	
Hrádkova	 předseda	 osadního	 vý-	
boru	Miroslav	Bartoň	a	Rudolf	Se-
hnal.
		 Výstavba	 byla	 zahájena	 na	 jaře	
roku	2021	a	dokončena	by	měla	být	
do	konce	letošního	května.	
	 Jedná	 se	 o	 dvoupodlažní	 pod-	
sklepenou	budovu,	kde	v	přízemí	 je	
umístěna	 prostorná	 klubovna,	 která	
bude	plnit	funkci	společenského	sálu	
a	bude	také	sloužit	jako	tělocvična.	

	 V	 patře	 bude	 umístěna	 kancelář	
osadního	výboru,	klubovna	a	knihov-
na.	Budova	je	řešena	jako	bezbarié-
rová.	
	 Na	tuto	investiční	akci	město	čer-
pá	 prostřednictvím	 MASS	 Bosko-
vicko	PLUS	dotaci	z	IROP,	z	výzvy	
Sociální	služby	a	komunitní	centra	
II.	 Dotace	 byla	 přiznána	 ve	 výši		
5,7	 mil.	 Kč,	 z	 městského	 rozpočtu	
je	na	stavbu	vyčleněno	13,5	mil.	Kč.

Text a foto: Jaroslav Parma
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ÚČETNÍ

• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru, praxe, obdobná 

kvalifi kace 
• praxe v oboru účetnictví
• znalost práce v SAP
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)
• znalost AJ komunikativní
• schopnost rychle se učit
• ŘP sk. B

Požadujeme:

Nabízíme:

• zpracování a evidence účetních dokladů
• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční a roční 

účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti
• spolupráce při tvorbě daňových přiznání 

(DPH, Kontrolní hlášení, DPPO)

Pracovní náplň:

schopnost rychle se učit

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

ROSTEME INOVUJEME AUTOMATIZUJEME
a hledáme nové zaměstnance

odpovídající fi nanční ohodnocení

stravenky ve výši 120Kč, 13. plat, příspěvky na dopravu atd.

práci v příjemném a věkově rozmanitém kolektivu, místo pracoviště – Suchý u Boskovic
(okres Blansko)

zázemí úspěšné stabilní zahraniční společnosti

Podpořte Vaši imunitu

NABÍDKA PLATÍ POUZE V LÉKÁRNĚ V AREÁLU NEMOCNICE
Akce platí od 1. 2. – 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Rakytníček
214 Kč

Hlíva
390 Kč

Zinek+Selen
85 Kč

-300 Kč
PŘI KOUPI 

2 PŘÍPRAVKŮ 
PÉČE O PLEŤ

-500 Kč
PŘI KOUPI 

3 PŘÍPRAVKŮ 
PÉČE O PLEŤ

Městské informační středisko Boskovice, 
Informační centrum Boskovicko
	 Náš	celý	název	je	Městské	informační	
středisko	Boskovice,	Informační	centrum	
Boskovicko,	 ale	všichni	naši	návštěvníci	
stejně	řeknou,	že	jdou	do	„íčka“.
		 První	vlaštovky	v	tomto	odvětví	ces-
tovního	 ruchu	 se	v	Boskovicích	 formo-
valy	již	začátkem	90.	let	minulého	stole-
tí.	Oficiálně	jako	certifikované	turistické	
informační	centrum	fungujeme	od	roku	
1999.	Posledních	15	 let	provozovala	 in-
focentrum	 společnost	 KM	 TOUR	 –	
BUS.	Od	ledna	tohoto	roku	jsme	se	stali	
součástí	Kulturních	zařízení	města	Bos-
kovice.
	 Každoročně	 k	 nám	 zavítá	 téměř	
20000	 návštěvníků,	 kteří	 nás	 oslovují		
s	 dotazy	 nejen	 z	 oblasti	 turistiky,	 ale		
i	 otázkami	 na	 veškeré	 dění	 ve	 městě,		
i	v	regionu.	
	 Mimo	přímé	propagace	města	a	regio-
nu	 nabízíme	 kopírovací	 služby,	 veřejný	
internet,	 informace	 o	 dopravních	 spo-
jích,	prodáváme	vstupenky	na	kulturní,	
sportovní	a	 společenské	akce,	zajišuje-
me	provoz	radniční	věže	a	úschovny	kol	
a	zavazadel.	
	 Naším	 želízkem	 v	 ohni	 jsou	 místní	
historické	 památky:	 hrad,	 zámek,	 mu-
zeum,	židovská	čtvr	a	sakrální	památ-
ky.	Návštěvníci	 tak	mohou	využít	naši	

nabídku	komentovaných	prohlídek	zmi-
ňovaných	 pamětihodnotí	 včetně	 koste-	
la	 sv.	 Jakuba	 st.	 a	 městské	 památkové	
zóny.	 Novinkou	 letošní	 sezóny	 budou	
komentované	 prohlídky	 sakrálních	 pa-
mátek.	Z	dalších	turisticky	významných	
cílů	nelze	opomenout	westernové	měs-
tečko,	 arboretum	 nebo	 hrady	 a	 zámky	
v	regionu.	
	 V	zimě	se	mimo	památek	zaměřuje-
me	 především	 na	 informace	 o	 nabídce	
zimních	 sportů	 v	 našem	 regionu,	 kde	
máme	 dva	 skiareály	 i	 skvělé	 možnosti	
pro	milovníky	běžek.	V	této	oblasti	jsme	
na	jižní	Moravě	unikátem,	žádný	jiný	re-
gion	v	kraji	nemá	tolik	možností	lyžová-
ní	jako	my.
	 Stejně	jako	ostatní	infocentra	nabízíme	
a	 prodáváme	 turistické	 suvenýry,	 upo-
mínkové	 předměty,	 publikace,	 mapy		
a	další	sortiment	nejen	turistického	zboží.	
V	naší	nabídce	naleznete	řadu	propagač-
ních	materiálů	 jak	místních,	 tak	 i	 regio-
nálních.	Našimi	partnery	jsou	infocentra	
Svitavy,	 Moravská	 Třebová,	 Konice	 či	
zámek	 Náměš	 na	 Hané,	 což	 může	 být		
pro	řadu	místních	obyvatel	překvapením.		
Před	začátkem	každé	turistické	sezóny	si	
proto	vyměňujeme	propagační	materiály	
a	 tím	si	vzájemně	pomáháme	při	 lákání	

turistů	do	naší	oblasti.	Uhodli	byste,	
který	propagační	materiál	je	nejvíce	
žádaný?	Jsou	to	kapesní	kalendáříky.	
Sběratelé	jsou	po	nich	jako	diví	a	my	
rádi	rozšiřujeme	jejich	sbírky.
	 Díky	 spolupráci	 s	 Jihomoravským	
krajem,	 především	 prostřednictvím	
webu	 a	 facebooku	 jižní	 Moravy,	 zvidi-
telňujeme	naše	město	i	region	nejen	po-
zvánkami	k	návštěvám	památek	a	ostat-

ních	zajímavostí,	ale	též	
na	skvělé	kulturní	akce.	
Věříme	 a	 doufáme,	 že	

nám	letos	situace	v	naší	krásné	zemi	do-
volí	 opět	 rozjet	 naše	 aktivity	 „na	 plné	
pecky“!		

Text: Miloslava Luňáčková
Foto: archiv MIS
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„Zimní sporty a aktivní životní styl“
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	 Jedná	se	o	název	mezinárodního	pro-
jektu	programu	Erasmus+.	
	 Gymnázium	 Rájec-Jestřebí	 tento	 pro-
jekt	realizuje	společně	s	Litvou,	Slovens-
kem	a	Finskem.	Na	začátku	roku	2020	se	
uskutečnila	první	mezinárodní	projekto-
vá	schůzka	v	České	republice.	Poté	násle-
dovala	dvouletá		odstávka,	kdy	se	nemo-	
hlo	vycestovat.	Druhá	projektová	schůzka	
proběhla	v	polovině	ledna	tohoto	roku.	
	 V	 pozdních	 večerních	 hodinách	 dne		
8.	1.	2022	se	vybraná	skupina	17ti	studen-
tů,	několika	pedagogů	z	rájeckého	gym-
názia	a	 členů	 sportovního	klubu	Triangl	
vydala	 na	 cestu	 směr	 Biržai.	 V	 tomto	
městě,	které	 se	nachází	na	 severu	Litvy,		
je	 partnerská	 škola,	 se	 kterou	 rájecké	
gymnázium	 spolupracuje	 již	 několik	 let.	
Bohužel,	kvůli	současné	covidové	situaci	
se	 setkání	 nemohli	 zúčastnit	 studenti	 ze	
Slovenska	ani	z	Finska.	
	 Po	 téměř	 dvacetihodinové	 jízdě	 auto-
bus	bezpečně	dorazil	do	cíle.	Nálada	po	
cestě	byla	výborná,	došlo	 i	na	zpěv	růz-
ných	písní,	tak,	jako	na	každém	správném	
výletě.	Litevci	celou	výpravu	vřele	přiví-

tali,	 a	 naši	 studenti	 měli	 možnost	 vidět		
a	zatancovat	si	některé	z	místních	tradič-
ních	 tanců.	 Ve	 školní	 tělocvičně	 čekalo	
překvapení	–	možnost	si	zabruslit	na	ko-
lečkových	 bruslích,	 což	 se	 ukázalo	 jako	
výborný	nápad	a	tuto	možnost	využili	i	ti,	
kteří	na	bruslích	nikdy	nestáli.
	 Dny	 byly	 plné	 překvapení	 a	 nabitého	
programu.	Pondělí	začínalo	prezentacemi	
litevských	 studentů	 a	 při	 teplotě	 mínus	
deset	stupňů	Celsia	jsme	navštívili	hlavní	
dominanty	města.	Víc	jak	deseti	kilomet-
rová	procházka	po	Biržai	byla	velmi	pří-
jemná	navzdory	tomu,	že	byla	vyčerpáva-
jící.	V	úterý	bylo	v	plánu	vyjet	na	zamrzlé	
jezero,	 kde	 si	 všichni	 zkoušeli	 rybaření		
a	také	si	mohli	na	jezeře	zabruslit.	Mrzlo,	
ale	 nefoukal	 vítr,	 a	 to	 neumožnilo	 vy-
zkoušet	další	netradiční	sport	–	ice	kiting,	
na	 který	 se	 všichni	 těšili.	 Odpoledním	
programem	 bylo	 Technické	 muzeum		
a	 později	 pečení	 místního	 chleba.	 Pro	
představu,	chléb	měl	opravdu	nezvyklou	
nasládlou	chu	a	velice	hutnou	konzisten-
ci.	Další	den	všichni	zúčastnění	podnikli	
cestu	do	města	 Ignalina,	 kde	 se	nachází	 krásný	 biatlonový	 areál.	 Nešlo	 si	 nepůj-	

čit	běžky	a	vyzkoušet	si	místní	tratě.	Ve	
čtvrtek	už	všichni	sbalení,	odjeli	do	Vil-	
niusu,	hlavního	města	Litvy.	Bez	většího	
váhání	 se	 všichni	 vydali	 na	 procházku	
historickým	centrem	města,	které	je	velmi	
krásné.	Zde	prošli	spoustu	památek	a	pro-
hlédli	si	toto	město	z	vyhlídky.	Cesta	po-
kračovala	 do	 lázeňského	 města	 Druski-
ninkai,	které	se	nachází	nedaleko	od	bělo-	
ruských	hranic,	 kde	 se	 „výprava“	večer	
ubytovala	v	přenádherném	hotelu	u	Snow	
Arény.	V	Druskininkách	se	nachází	jeden	
z	mála	krytých	lyžařských	areálů	na	svě-	
tě.	Tuhle	neobvyklou	sjezdovku	studenti		
i	pedagogové	navštívili	v	poslední	den	po-
bytu	a	všichni	si	vyzkoušeli	jaké	je	to	ly-
žovat	ve	velké	hale	se	sjezdovkou	a	sedač-
kovou	 lanovkou.	 A	 už	 následovalo	 jen	
loučení	a	jelo	se	domů.	Bochníky chleba, které si studenti sami vytvořili

	 Všichni	studenti	výjezd	do	Litvy	hod-
notili	kladně	a	pozitivně.	Mimo	poznání	
jiné	kultury,	sportovního	vyžití	si	studenti	
odvezli	 domů	 poznatek,	 že	 na	 rájeckém	
gymnáziu	 je	 skvělá	 parta	 mladých	 lidí,	
kteří	 se	dovedou	bavit,	přizpůsobit	a	vy-
cházet	spolu	jako	celek.	V	neposlední	řadě	
to,	 že	 dorozumívání	 s	 Litevci	 probíhalo	
v	anglickém	jazyce,	umožnilo	studentům	
ověřit	si	znalosti	angličtiny	v	praxi.	
	 Velký	 dík	 patří	 všem	 pedagogům		
za	 nezapomenutelný	 zážitek	 a	 skvělou	
organizaci.	Také	řidičům	autobusu,	kte-
ří	 zvládli	 několik	 tisíc	 kilometrů	 bez	
sebemenšího	problému.

Text: Podle poznatků studentů rájeckého 
gymnázia zpracovala 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv školy

Instruktáž k řízení draka

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

PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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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

 SOUSTRUŽNÍK CNC, SEŘIZOVAČ
 DÍLENSKÝ KONTROLOR SVAŘOVNY
 FRÉZAŘ PORTÁLOVÉ 5-OSÉ FRÉZKY
 LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
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Rozhovor s Lubomírem Smolkou 

	 Pane	Smolko,	můžete	se	našim	čtenářům	krát-
ce	představit?
	 Jsem	 trošku	 zdravotně	 (páteř)	 limitován	pra-	
cí	 a	 možnostmi,	 tak	 po	 příchodu	 do	 Svitávky		
v	září	2010	jsem	začal	s	opravou	RD	a	možností	
alespoň	 trošku	vyplnit	volný	čas	při	částečném	
invalidním	důchodě	smysluplnou	činností.	
	 To	zní	zajímavě,	čemu	se	tedy	věnujete?
	 Mám	 za	 domečkem	 mini	 drůbeží	 hospo-	
dářství,	 zpracovávám	 zbytky	 jídel,	 pečiva…	
Chodím	na	trávu,	byliny,	míchám	si	zrniny	pro	
nosnice	 a	 křepelky	 japonské,	 které	 chovám.	
Produkty	 prodávám	 lidem,	 chodí	 si	 i	 podni-	

katelé,	 veterinář,	 učitelé,	 doktoři…	 Mám	 i	 in-
kubátory	a	dolíhně	pro	drůbež,	je	krásné	vidět	
zvířecí	počáteční	život	a	být	zvířatům	nablízku.	
Je	to	moje	hobby	a	okolí	mně	fandí,	lidé	mi	nosí	
zbytky	 ke	 zkrmení,	 chodí	 se	 dívat	 na	 kuřát-	
ka,	 pro	 radu	 ohledně	 mých	 zkušeností	 s	 BIO	
chovatelstvím.

	 Darujete	krev,	co	Vás	k	tomu	přivedlo	a	kdy?
	 Ano,	daruji	krev	od	cca	roku	1999.	K	dárcov-
ství	mě	přivedla	dlouhá	léta,	kdy	jsem	se	věnoval	
mladým	zdravotníkům	ve	škole	i	na	pionýrských	
táborech	pod	vedením	paní	Jany	Halačkové	z	Je-
víčka.	Mám	hluboký	respekt	k	lidské	schránce,	
zdraví,	tak	chci	být	nápomocen	při	záchraně	ži-
votů…	krev	jsem	daroval	každý	měsíc,	když	to	
zdravotní	 situace	 dovolila.	 Nyní	 daruji	 již	 jako	
VIP	certifikovaný	dárce	 jen	krevní	plazmu	pro	
speciální	léky	na	chudokrevnost,	operace,	popá-
leniny,	 traumata	 aj.	 Až	 mně	 odezní	 mírné	 pří-
znaky	3.	dávky	očkování	C19,	čeká	mě	jubilejní	
140.	odběr	v	Brně.	Pokud	by	měl	někdo	ze	čtená-
řů	zájem	být	také	dárcem,	rád	ho	vezmu	s	sebou,	
vše	 vysvětlím	 a	 budu	 nápomocen	 při	 prvních	
odběrech.	Kontakt	na	mě:	bikevolt@seznam.cz

	 Pomáháte	 i	 jinak…	 můžete	 našim	 čtenářům	
přiblížit?
	 Občas	po	absolvování	zdravotního	kurzu	a	zís-	

kání	 další	 nové	 licence	 CP043/2021	 na	 VUT	
Brno	 pod	 ASCA	 Brno	 jsem	 u	 dobrovolníků		
v	 první	 linii	 či	 terénu,	 pomáhám	 při	 úrazech,		
dopravních	 nehodách.	 V	 rámci	 samovzdělává-	
ní	 jsem	 absolvoval	 návštěvu	 výstavy	 BODY	
WORLDS.	
	 Rozhodl	jste	se	pomáhat	i	v	době	„Covidu“...
	 Ano,	aktivně.	V	listopadu	2021	jsem	se	aktiv-
ně	účastnil	zdravotní	stáže	ve	FNUSA	Brno	na	
CORONA	 klinice	 J2,	 kde	 jsem	 viděl	 míchání		
a	aplikaci	kapaček,	testování	nových	léků	ve	fázi	
klinických	 testů	 pacientům	 na	 kyslíkovém	 lůž-
ku,	popřípadně	těm	s	přidruženými	zdravotními	
obtížemi.	 Často	 jsem	 mohl	 jako	 dobrovol-	
ník	ASCA	vyslechnout	jejich	životní	příběhy.		
Každému	přeji	 si	 poslechnout	 noční	CORONA	

Pokračování na str. 10

 Pan Lubomír Smolka (*r. 1974) žije ve Svitávce u Boskovic 
a poskytl zajímavý rozhovor pro Listy regionů.

… dobrovolník v době covidu ve FN u sv. Anny v Brně

… darování krevní plazmy
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Firma byla založena 10. ledna 1991 a od té doby se věnuje 
výrobě dámských dederonových a bavlněných  zástěr, 

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

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

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

Důsledky pití bývají katastrofální Foto: RePo

Svět očima alkoholika
V minulosti jsme čtenářům představili skupinu Anonymních alkoholiků, která působí celorepublikově a jejímž cílem je podpořit ty, 
kteří chtějí zpřetrhat své okovy s alkoholem spojené. Tomáš ze skupiny AA PROMĚNA v Blansku připravil pro naše čtenáře zodpo-
vězení zajímavých otázek, které si mnozí alkoholici kladou… třeba to někomu pomůže k překonání studu nebo strachu a přijde …
	 Otázky…
	 Otázky,	které	nově	příchozí	kladou	nej-
častěji.	 Otázky,	 které	 jsme	 si	 my	 sami	
kladli	ve	chvíli,	kdy	jsme	poprvé	kontak-
tovali	společenství	AA.
	 Jsem	alkoholik?
	 Když	často	vypijete	víc,	než	jste	původně	
chtěli,	pokud	se	kvůli	pití	dostáváte	do	potí-
ží,	 trpíte	 výpadky	 paměti	 způsobenými	
nadměrným	pitím,	 je	možné,	že	 jste	alko-	
holik.	Pouze	vy	sami	můžete	říci,	zda	jste		
alkoholik.	Nikdo	v	AA	vás	nebude	diagnos-
tikovat,	zda	alkoholikem	jste,	nebo	ne.
	 Co	mohu	udělat,	když	mi	moje	pití	způ-
sobuje	problémy?
	 Vyhledejte	pomoc,	 třeba	u	Anonym-
ních	alkoholiků.	Nebute	sami	a	nebute	
pasivní!
	 Kdo	jsou	Anonymní	alkoholici?
	 Jsme	 společenství	 lidí,	 kteří	 ztratili	
schopnost	ovládat	své	pití	a	dostali	se	do	
těžkých	situací,	které	byly	přímým	důsled-
kem	našeho	pití.	Pokoušíme	se	vytvořit	si	
uspokojivý	způsob	života	bez	alkoholu	–	
většina	z	nás	úspěšně.	Zjistili	jsme,	že	pro	
to	potřebujeme	pomoc	ostatních	alkoholi-
ků	ve	společenství	AA.
	 Jestliže	navštívím	setkání	AA,	zavazu-
je	mě	to	k	něčemu?
	 Ne.		AA	si	nevede	žádné	členské	zázna-
my,	ani	neeviduje	účast	na	setkáních.	Ne-
musíte	 na	 sebe	 nic	 prozrazovat.	 Nikdo	
vám	nebude	dělat	žádné	problémy,	pokud	
nebudete	chtít	v	našem	programu	dál	po-
kračovat.
	 Co	 se	 stane,	 když	 potkám	 lidi,	 které	
znám?
	 Budou	 na	 setkání	 ze	 stejného	 důvodu	
jako	 vy.	 Neprozradí	 vaši	 identitu	 lidem	
mimo	společenství.	V	AA	budete	mít	to-	
lik	anonymity,	kolik	si	budete	sami	přát.	
Toto	je	jeden	z	důvodů,	proč	se	jmenujeme	
Anonymní	alkoholici.
	 Co	se	děje	na	setkáních	AA?
	 Setkání	AA	může	mít	několik	různých	
formátů,	ale	na	každém	najdete	alkoholi-
ky,	kteří	mluví	o	tom,	co	alkohol	provedl	
s	 jejich	 životy	 a	 jak	ovlivnil	 jejich	osob-
nost.	Co	udělali,	aby	si	pomohli,	a	jak	je-
jich	životy	vypadají	nyní.
	 Jak	mi	to	pomůže	s	řešením	mého	pro-
blému?

	 My	v	AA	víme,	jaké	to	je	být	závislý	na	
alkoholu	 a	 nebýt	 schopen	 dodržet	 sliby	
přestat	 pít,	 které	 jsme	 dávali	 sami	 sobě	
a	svým	blízkým.	Nejsme	profesionální	te-
rapeuti.	Naší	 jedinou	kvalifikací	 pro	po-
moc	druhým	při	uzdravení	se	z	alkoholis-
mu	 je	 skutečnost,	 že	 my	 sami	 jsme	
přestali	pít.	Problémoví	konzumenti	alko-
holu,	 kteří	 k	 nám	 přicházejí,	 zjistí,	 že	 je	
možné	 se	 uzdravovat,	 protože	 vidí	 na	
vlastní	oči	lidi,	kteří	to	dokázali.
	 Proč	 pokračují	 členové	 AA	 v	 návště-
vách	setkání	i	potom,	co	byli	vyléčeni?
	 V	AA	věříme,	že	vyléčení	z	alkoholis-
mu	 neexistuje.	 Nikdy	 se	 už	 nemůžeme	
vrátit	 k	 normálnímu	 pití	 alkoholu,	 naše	
schopnost	udržet	si	od	alkoholu	odstup	zá-
visí	 na	 udržování	 fyzického,	 mentálního	
a	duševního	zdraví.	Dosahujeme	toho	po-
mocí	pravidelných	návštěv	setkání	a	uplat-
ňování	všeho,	co	 jsme	se	na	nich	naučili		
v	 našem	 všedním	 životě.	 A	 navíc	 jsme	
zjistili,	 že	 pomoc	 druhým	 alkoholikům	
nám	pomáhá	udržet	vlastní	střízlivost.
	 Jak	se	mohu	stát	členem	AA?
	 Členem	AA	se	stanete	okamžikem,	kdy	
to	 sám	o	 sobě	prohlásíte.	 Jediným	poža-
davkem	pro	členství	v	AA	je	touha	přestat	
pít.	 Mnoho	 z	 nás	 z	 toho	 nebylo	 zrovna	
nadšeno,	když	jsme	poprvé	přišli	do	AA.
	 Kolik	stojí	členství	v	AA?
	 V	AA	nemáme	žádné	povinné	členské	
poplatky.	Ve	skupině	AA	se	na	setkání		
obvykle	 vybírají	 dobrovolné	 příspěvky,	
abychom	 pokryli	 nájemné,	 občerstvení	
apod.	Každý	z	členů	přispívá	částkou,	kte-
rou	považuje	za	vhodnou.
	 Je	AA	náboženskou	organizací?
	 Ne.	 AA	 není	 spojeno	 s	 žádnou	 nábo-
ženskou	organizací.

	 Ale	 i	 přesto	 se	 v	 AA	 hodně	 mluví	
o	Bohu,	že	ano?
	 Většina	členů	AA	věří,	že	jsme	řešení	
našeho	problému	nenašli	díky	naší	vlastní	
silné	vůli,	ale	díky	síle,	která	je	větší	než	
naše	vlastní.	Nicméně,	každý	si	pojmeno-
vává	tuto	sílu	podle	svých	představ.	Mno-
ho	lidí	ji	nazývá	Bohem,	jiní	si	myslí,	že	je	
to	skupina	AA,	a	mnozí	další	v	ni	nevěří	
vůbec.	V	AA	je	místo	pro	všechny	skupi-
ny	věřících	i	nevěřících	lidí.
	 Mohu	 na	 setkání	 AA	 přivést	 rodinné	
příslušníky?
	 Ano,	rodinní	příslušníci	se	mohou	zú-
častnit	„otevřených”	setkání	AA.	Na	po-
drobnosti	 se	 zeptejte	 kontaktního	 člena	
místní	skupiny.

	 Jaká	doporučení	dáváte	nově	přícho-
zím?
	 Vlastně	téměř	žádná,	je	to	na	každém	
jednotlivci,	jak	on	sám	chce,	nebo	nechce.	
Může	brát	to,	co	potřebuje	a	dál	záleží	už	
jen	na	něm	samotném.
	 Jak	mohu	AA	kontaktovat?
	 Najděte	 si	Anonymní	alkoholiky	přes	
internet,	dnes	jsou	skupiny	ve	všech	vět-
ších	městech.	Nezapomeňte,	že	alkoholis-
mus	je	progresivní	nemoc.	Berte	ji	vážně,	
a	to	i	v	případě,	že	se	nacházíte	v	počáteč-
ním	stádiu.	Alkoholismus	zabíjí.	Dřív,	než	
ale	 zabije	 Vás,	 tak	 rozvrátí	 Vaši	 rodinu		
a	 poznamená	 Vaše	 blízké.	 Jestliže	 jste		
alkoholik	a	budete	pokračovat	v	pití,	Váš	
stav	se	časem	jedině	zhorší.

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
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aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 27. 2. 2022. | 1 ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

cena od

479,-
regál plastový
regál PLUS
4 police =  60 x 30 x 135 cm
5 polic   =  80 x 40 x 187 cm 

120 x 40 x 187 cm
Cena od: 479,-
regál TrIbac
5 polic = 90 x 45 x 182 cm
Cena: 1 390,-

Cena bez dekorace. Ilustrační foto.

cena od

8990,-
Materiál rámu: rozšířené
hliníkové profily
Barva rámu: stříbrná
Materiál desek (stěny):
komůrkový 
polykarbonát 4 mm 
se 100% UV ochranou
Materiál desek (střecha):
komůrkový 
polykarbonát 4 mm 
se 100% UV ochranou
Různé rozměry 

499,-

15 kg

bella malířský
nátěr

Bílá interiérová barva odolná vůči
otěru, velmi dobře paropropustná.
Interiérový nátěr s vynikající kryvostí
a velmi vysokou bělostí 
min. 89% BaSO4
Vydatnost 1 kg: 8–12m2

Cena za 1 kg: 33,27

cena od

1290,-
24 W / 1 920 lm
Teplota světla: 3 000–6 000 K
∅ 36 cm | Cena: 1 290,-
36 W / 2 880 lm
Teplota světla: 3 000–6 000 K
∅ 50 cm | Cena: 1 990,-

Přisazené
svítidlo
stmívatelné

vyMěNITELNé ráMEčky 
vE 2 barvách – SoUčáST baLENí

Skleník polykarbonátový Palram
MULTILINE1

3
roky záruka kov/plast
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ČSÚ – šetření v domácnostech
	 Český	statistický	úřad	organizuje	v	roce	2022	
v	souladu	se	zákonem	č.89/1995	Sb.	o	státní	sta-
tistické	službě,	ve	znění	pozdějších	předpisu,	ka-
ždoroční	výběrové	 šetření	o	životních	podmín-
kách	domácností	v	České	republice	pod	názvem	
„Životní	 podmínky	 2022“,	 které	 navazují	 na	
předchozí	ročníky	tohoto	šetření.	Smyslem	toho-
to	zjišování	je	získávat	dlouhodobě	srovnatelné	
údaje	 o	 sociální	 a	 ekonomické	 situaci	 obyvatel		
v	celkem	34	evropských	zemích.	Dalším	cílem		
je	 získat	 data	 pro	 výpočet	 ukazatelů	 peněžní		
a	materiální	chudoby.
	 Šetření	 se	 uskuteční	 na	 území	 celé	 ČR		
v	11	473	domácnostech,	z	nichž	se	6	723	zú-
častnilo	 šetření	 již	 v	 předchozích	 letech.	
Všechny	 domácnosti	 byly	 do	 šetření	 zahrnu-	

ty	na	základě	náhodného	výběru	provedeného	
počítačem.
	 Vlastní	šetření	proběhne	v	době	od	29.	ledna	
do	 12.	 června	 2022	 prostřednictvím	 speciálně	
vyškolených	tazatelů.	Do	šetření	budou	zahrnuty	
všechny	osoby,	které	mají	ve	vybraném	bytě	ob-
vyklé	 bydliště.	 Aktivní	 účast	 občanů	 na	 tomto	
významném	statistickém	šetření	a	 jejich	ochota	
spolupracovat	s	ČSÚ	je	pro	nás	nesmírně	důleži-
tá	a	umožní	nám	získat	řadu	důležitých	informa-
cí	o	sociální	situaci	domácností	v	ČR,	které	ne-
lze	zjistit	žádným	jiným	způsobem.
	 Terénní	pracovníci	zapojeni	do	šetření	se	bu-
dou	 prokazovat	 průkazem	 tazatele	 a	 zároveň	
průkazem	zaměstnance	ČSÚ	nebo	dokladem	to-
tožnosti.	Ve	všech	fázích	zpracování	je	zaručena	

Rozhovor s Lubomírem Smolkou 

anonymita	zjištěných	údajů	a	získaná	data	 jsou	
důsledně	chráněna.	Český	statistický	úřad	plně	
respektuje	nový	evropský	právní	rámec	ochrany	
osobních	údajů	(GDPR)	a	jedná	v	souladu	s	ním.	
Všichni	 pracovníci	 ČSÚ	 jsou	 navíc	 podle	 zá-	
kona	č.89/1995	Sb.,	o	státní	statistické	službě,	
vázáni	mlčenlivostí	o	veškerých	šetřených	sku-
tečnostech.
	 Případné	dotazy	občanů,	kteří	budou	osloveni	
zaměstnanci	 ČSÚ,	 odkazujeme	 na	 pracovníka	
Krajské	správy	ČSÚ	pověřeného	řízením	šetření	
Životní	podmínky	2022	v	Jihomoravském	kraji	
–	 Mgr.	 Michaelu	 Kolářovou,	 tel.	 542	 528	 233,	
mob.	731	439	303.	 Text: ČSÚ

Pokračování ze str. 8
JEDNOTKU	+	kašel	 pacientů,	 bublání	 zvlhčo-
vače	kyslíku	u	lůžek,	občasné	pípání	alarmu	pa-
cienta	a	pípání	přístrojů…	Je	to	spolu	s	všudypří-
tomnými	ochrannými	pomůckami	v	BIOhazard	
režimu	 neosobní,	 méně	 lidské,	 ale	 nutné.	 Přes	
mokrá	ramena,	záda	 i	vlhké	úplety	ochranných	
overalů	 vidíte	 pacienty	 a	 oni	 vás	 často	 poznají	
jen	podle	kresby	na	overalu,	chůze	či	vykonáva-
né	práce,	ale	třeba	i	jen	podle	barvy	bot…	Zapů-

sobilo	 na	 mě,	 když	 starší	 pacientka	 mně	 pořád	
nabízela	výbornou	buchtu	či	krásné	jablíčko	a	já	
jí	musel	říkat:	„Děkuji,	paní,	ne,	nemohu,	je	tady	
kontaminováno.	Jsme	ve	stavu	BIOhazard,	i	vše	
nedojezené	se	musí	vyhodit	a	spálit.“
	 Máte	ještě	jednoho	koníčka,	že?	
	 Sám	 mám	 horší	 páteř	 a	 znám	 z	 mládí	 obtíže	
kvůli	svému	už	zaléčenému	astmatu.	Věnuji	se	prá-
ci	na	různých	elektropohonech	jízdních	kol,	inva-
lidních	vozíků	apod.	Starším	lidem	nebo	lidem	po	

úrazech	to	pomůže,	kdy	se	pomocí	e-mobility	do-
stanou	pro	nákupy,	do	přírody…	Znám	více	fandů	
elektropohonu,	proto	předělávací	ceny	jsou	výraz-
ně	nižší,	než	když	si	to	člověk	nechá	dělat	u	firem.	
Já	užívám	předělaný	MTB	na	E-bike,	e-koloběžku	
a	od	jara	testuji	E-schopera.
Pane Smolko, děkuji za zajímavý rozhovor a přeji 
Vám hlavně zdraví!

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Lubomíra Smolky
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Na focení mám nejraději cestování časem…
Daniel	Tintěra	žije	v	Boskovicích	a	fotografování	je	jeho	velkým	koníčkem.	
Daniela	jsem	oslovila,	aby	našim	čtenářům	nastínil,	co	ho	zajímá	a	baví.		

	 Můžete	se	nám	představit?
	 Jmenuji	 se	 Daniel	 Tintěra,	 pracuji	
jako	pedagog	a	specialista	v	oblasti	IT	
na	základní	škole.	Ve	volném	čase	čtu,	
cestuji,	sleduji	filmy	a	hlavně	fotím.
	 Co	vás	k	fotografování	přivedlo?
	 Focení	jsem	nepřikládal	dlouho	vý-
znam	a	bral	ho	okrajově.	Vše	se	změni-
lo	až	před	 třemi	 roky,	kdy	 jsem	začal	
často	vyjíždět	do	zahraničí	a	na	doku-
mentování	cest	jsem	chtěl	kvalitní	foto-
aparát.	Líbil	se	mi	prémiový	kompakt	
od	 firmy	Fuji,	který	 i	přes	svoje	malé	

rozměry	a	pevný	objektiv	nabízí	
široké	 možnosti	 využití.	 Navíc	
díky	jeho	nízké	hmotnosti	a	de-
signu	skvěle	padne	do	rukou.
	 Jaký	žánr	fotíte	nejraději?
	 Jako	 řada	 začínajících	 foto-
grafů	jsem	procházel	obdobím,	
kdy	jsem	fotil	směsku	žánrů	od	
krajin	přes	 rodinné	momentky	
až	po	architekturu.	Po	získání	
pokročilých	 znalostí	 jsem	 se	
zpočátku	nejvíce	shlédnul	v	po-
uliční	 fotografii,	 což	 je	 doku-
mentaristika	 zachycující	 lidi		
a	 jiné	 objekty	 v	 nearanžova-
ných	 situacích	 veřejných	 pro-
stor.	 Zde	 jsem	 si	 velmi	 rychle	
osvojil	 řadu	 nových	 technik,	

Daniel Tintěra se svým fotoaparátem

Dělostřelec z Bílé hory (fotografie taktéž schválená na 1X z rekonstrukce Bitvy 
na Bílé hoře, která se konala v Praze roku 2020)

Agent Agnes (první fotografie schválená a oceněná kurátory na 1X galerii, 
viz rozhovor)

ky.	 Vítězové	 byli	 vyhlášeni	 ve	 třech	
kategoriích	porotou	sestavenou	z	od-
borníků.	Cílem	bylo	vydání	kalendá-
ře	 na	 rok	 2022,	 kde	 má	 každý	 foto-
graf,	 bez	 ohledu	 na	 umístění,	 svoje	
dílo	 zviditelněné.	 Organizátorům	 se	
tímto	povedl	unikátní	počin,	kterým	
motivovali	řadu	fotografů	v	jejich	práci	
a	zároveň	dali	možnost	ukázat	město	
v	jeho	rozmanitých	podobách.	Radost	
mám	nejen	z	toho,	že	jsem	se	v	jedné	
z	 kategorií	 umístil	 na	 1.	 místě	 a	 do	
kalendáře	mi	byly	vloženy	všechny	4	
zaslané	snímky,	ale	také	z	faktu,	jak	
se	publikace	těší	velké	prodejnosti.
	 Vím,	 že	 se	 Vám	 podařil	 i	 jiný	 velký	
úspěch.	 Můžete	 ho	 našim	 čtenářům		
přiblížit?
	 Po	určité	době	jsem	si	uvědomil,	že	
chci	svoje	fotografické	dovednosti	po-
sunout	dál	 a	 rozhodl	 se	pro	vytvoření	
portrétů	irské	agentky	zasazené	do	pro-
středí	Německa	ke	konci	2.	světové	vál-
ky.	Od	začátku	jsem	měl	velmi	speci-
fické	 požadavky.	 Jako	 prostředí	 jsem	
zvolil	 malebnou	 vísku	 Semmering		
v	 Rakousku,	 která	 je	 typická	 staroby-	
lou	architekturou	a	železniční	tratí	čás-
tečně	 zasazené	 do	 horského	 masívu.	
Dívka,	 kterou	 jsem	 oslovil,	 musela		
splňovat	 fyzické	 atributy	 severského	
typu,	aby	dílo	působilo	autenticky.	Do-
bový	 musel	 být	 i	 kostým	 včetně	 líče-	
ní.	Samotné	fotografování	probíhalo	za	

náročného	počasí	během	jediného	od-	
poledne,	 navíc	 bez	 světelné	 techniky		
a	asistentů.	I	přes	tyto	nelehké	podmín-
ky	byly	výsledkem	umělecké	portréty,	
které	 publikovali	 a	 ocenili	 kurátoři		
z	1X	–	jedné	z	nejprestižnějších	světo-
vých	virtuálních	galerií.	Postupem	ča-	
su	mi	 byly	 schváleny	 i	 další	 snímky		
z	 mého	 portfolia.	 V	 současnosti	 mám	
na	profilu	této	galerie	přes	20	fotografií	
a	věřím,	že	se	mi	časem	podaří	i	výsta-
va	mimo	online	svět.
	 Máte	nějaké	plány	do	budoucna?
	 Na	 focení	mě	 již	dlouho	 fascinuje	
myšlenka	přesunout	se	v	čase	a	díky	
dnešním	technologickým	možnostem	
je	možné	 toho	docílit.	Rozhodl	 jsem	
tedy	 zúročit	 všechny	 nabyté	 schop-
nosti	a	zorganizovat	projekt,	který	by	
měl	 přiblížit	 osud	 členky	 3.	 odboje		
v	drsných	časech	naší	země	po	komu-
nistickém	 převratu	 roku	 1948.	 Bude	
se	 jednat	o	narativní	portréty	v	kon-
textu	 s	 prostředím	 této	 historické		
éry	 s	 využitím	 filmařských	 technik	
noirových	 thrillerů	 hollywoodských	
studií	 40.	 a	 50.	 let.	 Na	 fotografie,		
které	budou	přístupné	na	internetu,	se	
můžete	těšit	na	jaře	tohoto	roku.
	 Danieli,	děkuji	za	zajímavý	rozho-
vor	 a	 přeji	 Vám,	 aby	 se	 každá	 Vaše	
fotografie	podařila	na	výbornou!	

Renata Kuncová Polická
Foto: Daniel Tintěra

které	používám	dodnes.	Nicméně	již	
delší	 dobu	 je	 mi	 nejbližší	 narativní	
fotografie	–	žánr	vycházející	z	filmo-
vého	způsobu	vizuální	 řeči,	kterému	
se	chci	věnovat	i	v	budoucnu.
	 Všimla	jsem	si	Vašich	fotografií	v	ka-
lendáři	města	Boskovice	pro	rok	2022…
	 V	létě	minulého	roku	byla	vyhláše-
na	 fotografická	soutěž	„Jak	 já	vidím	
Boskovice“.	Zúčastnit	se	mohl	každý,	
kdo	zachytil	toto	město	a	už	fotoapa-
rátem	nebo	mobilním	telefonem.	Při-
spělo	celkem	45	autorů	se	175	sním-

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

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

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

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

www.lotusworld.cz

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

info@lotusworld.cz
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¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.
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VZPOMÍNKA 
Dne	20.	2.	2022	uplyne	100	let	

od	narození

pana	JAROSLAVA	ZEZULY z	Blanska.

Stále vzpomínají synové Jaromír, Miloš 
a dcera Lenka s rodinami.

ročník XI číslo 1 únor 2022 www.listyregionu.cz

BYLINKY 
podle znamení: 
Jaké se hodí pro to vaše?

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 
	 Vodnáři	jsou	vždycky	trochu	rozlí-
taní	 a	 nevyvážení,	 žijí	 si	 ve	 svém	
vlastním	světě	a	občas	jim	chybí	uko-
tvení,	 jakýsi	 vnitřní	 klid.	 Ten	 jim	
může	dopřát	lípa,	levandule	nebo	me-
duňka.	 Na	 nespavost	 pomůže	 kaštan	
či	 vavřín.	Na	úzkost,	 která	Vodnáře,	
existenčního	hloubala	a	myslitele,	čas	
od	času	zaskočí,	funguje	kozlík	lékař-
ský.	 Jako	prevence	 je	pro	ně	vhodná	
majoránka,	která	bojuje	s	nadýmáním	
a	celkově	zklidní	špatnou	funkci	trá-
vicího	traktu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) 
	 Ryby	 jsou	 velmi	 emotivní	 a	 citli-	
vé,	umí	se	naladit	na	lidi	kolem	sebe		
a	 intenzivně	 vnímají	 všechny	 jejich	
pocity	 a	 jakoukoli	 nepohodu.	 Bývají	
tedy	 často	 nervózní	 a	 vystresované		
a	mají	pocit,	že	na	ně	padá	snad	celý	
svět.	 Na	 to	 jim	 pomůže	 hloh,	 napří-
klad	 v	 podobě	 čaje,	 který	 vyrovná-	
vá	 tlak	 a	 dobře	 působí	 na	 srdce	 i	 na	
uklidnění	nervů.	Stejně	tak	je	pro	ně	
velmi	vhodná	levandule.	Rybími	byli-
nami	jsou	i	podběl	či	anýz,	pro	zved-
nutí	 nálady	 pomůže	 skořice	 se	 svou	
hřejivou	vřelostí.

Zdroj: net

VZPOMÍNKA
Dne	11.	2.	2022	si	připomeneme	

čtvrté	smutné	výročí	úmrtí		
manžela,	tatínka,	dědečka,	kamaráda

pana	VLADIMÍRA	TLAMKY	z	Boskovic.

Stále	vzpomíná	rodina	a	přátelé. PRODÁM
 Prodám novou nepoužitou, rychlovarnou 
konvici 1,7 l. Design – nerezová ocel, měděné 
prvky. Cena dohodou, nevhodný dar, v záruce. 
Tel.: 725 015 072.
 Prodám 1x použitý, nový elektrický zahradní 
kultivátor PARKSIDE PGK 1400 A1. Cena doho-
dou. Tel.: 604 528 825. 
 Prodám větší množství sklenic „Omnia“ 0,7 l 
na zavařování. Cena dohodou. Tel.: 724 120 704. 
 Prodám ALfa Romeo 147 1.9, rok výr. 2004, 
196 000 km, tažné. Cena 29.000 Kč. 
Tel.: 730 662 121.
 Prodám televizi zn. Philips, úhlopříčka 95 cm 
+ set-top box. 100% stav, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 737 565 661.
 Prodám automatickou pračku plně funkční, 
levně.  Tel.: 777 305 730. 
 Prodám 2x 155/14 zimní pneu, 1x 155/14 OR 
letní pneu. 1x blatník Škoda 100, 1x zadní práh 
Škoda 100,110. Tel.: 702 921 677, Kunštátsko.
 Prodám botičky 1–3 roky. 8 párů, levně,  
Letovice. Tel.: 731 646 743.
 Prodám levně dvě pánské málo nošené bundy 
černé barvy. Vel. 3XL, zimní + riflová do pasu.
Tel.: 721 123 334.

KOUPÍM
 Koupím stavební pozemek v okrese Blansko. 
Finance zajištěny, bez RK. Nabídky prosím na 
e-mail: stavebnipozemekokresblansko@seznam.cz
 Koupím motocykl Babeta, Simson, Jawa, 
Pionýr, Stadion, Mustang, Pařez a jiné, nepojízd-
né i bez TP. Tel.: 736 741 967
 Koupím tovární malotraktor české nebo  
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Tel.: 604 226 234.
 Koupím vojenskou vzduchovku vz. 47 či vz. 
35 v jakémkoliv stavu. Tel.: 723 971 027.
 Koupím mince, bankovky a staré pohlednice. 
Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 
125, 175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, Simson, díly 
(motor). Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.
 Koupím Jawa 350 (KÝVAČKA, PANELKA)  
v jakémkoli stavu. Vhodný k renovaci, popřípadě 
díly na tento motocykl. Tel.: 722 491 746.

HLEDÁM
 Hledám práci v dopoledních hodinách – cca 
4-5 hodin, přivýdělek. Pouze Boskovice.
Tel.: 724 836 518.

DARUJI
 Daruji koata do dobrých rukou. 
Tel.: 730 662 121.
 Daruji 2 páry svářečských rukavic. Zn. „ne-
využité“. Tel.: 724 120 704.

SEZNÁMENÍ
 Hledám ženu 40–60let, jsem 54 let/180 cm, 
mám rád sport a přírodu. Jsem Pavel z Křetína. 
Zn.: Vážný vztah, tel.: 736 455 621. 
 Hledám hodného, upřímného, vyššího příte-
le, který neholduje alkoholu, kolem 70ti let. Pro 
trvalý vztah, jsem 170/69, bydlení mám. Přiroze-
ná inteligence a upřímnost. Tel.: 724 836 518.
 Žena 62 roků hledá hodného muže pro spo-
lečný podzim života. Nekuřák podmínkou, moto-
rista vítán. Tel.: 721 123 334. 
 Žena 56/160/75 hledá muže do paneláku. 
Tel.: 722 955 018. 

METALŠROT 
LETOVICE

(Kovošrot Letovice – Pražská 76, Letovice)

PRODEJ 
UHELNÝCH BRIKET

Tel.: 606 664 463
AKCE 542 Kč/q

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT 

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

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

www.msrenova.cz
tel. 604 150 378

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

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

HLEDÁM CHATU 
(VODA, EL.), PŘÍP. 

ZAHRADU S CHATOU/
CHALUPOU, 
NABÍDNĚTE. 

TEL.: 606 022 012

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758

VYKUPUJEME 
kůrovcovou kulatinu 

a surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

BUSINESS a VZDĚLÁVÁNÍ
www.lotusworld.cz info@lotusworld.cz
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SVĚTÁCI V BRNĚ 

Příspěvek naší čtenářky paní Lydie Modrové z Blanska

PSÍ  ÚTULEK 
MĚSTA BL ANSK A

LUCKY
(4,5 roku)

KŘÍŽENEC

	 V	 polovině	 prosince	 loňského	
roku	byl	do	útulku	přijat	4,	5	roku	
starý	 kříženec	 Lucky	 od	 majitelů,	
kteří	díky	exekuci	přišli	o	bydlení.	
Smutný	 osud	 pro	 tohoto	 velkého		
a	zrazeného	psa.	Týden	mu	trvalo,	
než	se	mnou	začal	mluvit	a	te	mě	
bere	 jako	 svého	 pána,	 k	 druhým		
lidem	 je	o	 to	víc	nedůvěřivý	a	ně-	
kdy	vrčí.
	 Lucky	 je	 očkovaný,	 odčervený,	
čipovaný,	 vhodný	 k	 domku	 se	 za-
hradou	a	k	lidem,	kteří	za	ním	bu-
dou	 napřed	 chodit	 aby	 si	 na	 ně	
zvykl.	 K	 ostatním	 psím	 samcům		
je	dominantnější.

Více	 informací:	Psí	útulek	města	
Blanska,	737	911	605

Foto: Radek Opatřil

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

sér	i	herci	stále	vylepšovali	a	výsled-
kem	 je	 představení	 plné	 veselí,	
atmosféry	 šedesátých	 let	 i	 kultov-
ních	„hlášek“.	
	 Vratislav	 Blažek	 napsal	 základ	
scénáře	 jako	 zábavnou	 taškařici		
o	třech	fasádnících	z	venkova,	kte-	
ří	 se	 podílí	 na	 zvelebování	 Prahy.	
Napadne	 je	 užít	 si	 života	 tím,	 že	
stráví	 večer	 a	 noc	 ve	 vyhlášeném	
pražském	 podniku.	 Důkladná	 pří-
prava	 zahrnuje	 pořízení	 perfekt-	
ního	 oblečení,	 zvládnutí	 etikety		
a	atraktivního	oboru	pro	konverzaci	
s	případnými	společnicemi.	Ovšem	
natáčení	filmu	v	srpnu	1968,	krátce	
po	okupaci,	nebylo	tou	nejvhodnější	
dobou	pro	komedii.	Mezi	herci	ne-
byla	nálada,	první	natáčení	–	večeře		
v	baru	přineslo	zklamání	a	ozýva-	
ly	 se	 hlasy,	 aby	 se	 práce	 na	 filmu	
ukončila.	 Blažkovým	 spolupracov-
níkem	byl	Zdeněk	Podskalský	a	ten	
mezi	 herci	 vyhlásil	 volnou	 ruku		
v	 improvizaci.	Trio	 fasádníků	 tvo-	
řili	 Jiří	 Sovák,	 Vlastimil	 Brodský		
a	Jan	Libíček,	ti	scénář	společně	ne-
skutečně	okořenili.	Film	se	dotočil,	
uvedl	do	kin	a	roku	1969	ho	viděly	
tři	miliony	diváků.		
	 V	 Brně	 provedli	 adaptaci	 na	 di-
vadelní	 hru	 její	 režisér	 Stano	 Slo-
vák	 a	 Jan	 Šotkovský.	 Pracovali		
s	 Blažkovým	 scénářem,	 přidali	
sedm	 nových	 písní,	 postavu	 Muže		
v	 bílém	 a	 umístili	 na	 scénu	 živý		
orchestr.	 Tomu	 vládne	 Karel	 Cón		
a	Muž	v	bílém	–	herec	Lukáš	Jano-
ta,	 který	 hlavně	 překlenuje	 chvíle,	
nutné	k	výměně	scény.	A	legendár-
ní	 fasádníci	 Skopec,	 Prouza	 a	 Pe-
trtýl?	 V	 Brně	 Petr	 Halberstadt,		
Michal	 Isteník	 a	 Jakub	 Uličník.	
Emeritní	 profesor	 Ladislav	 Kolář		

	 Legendární	komedie,	známá	díky	
filmu	 scénáristy	 Vratislava	 Blažka		
z	 roku	 1969,	 se	 hraje	 od	 prosince	
2021	na	činoherní	scéně	Městského	
divadla	Brno.	Jde	o	odloženou	pre-
miéru	z	minulé	sezony,	kterou	reži-

a	 „matka“	 šatnářka	 Trčková,	 Dra-
homíra	Hofmanová.	
	 Víc	 než	 padesát	 let	 přináší	 film	
zábavu	několika	generacím	diváků	
(před	Vánoci	opět	v	televizi),	svým	
hluboce	 lidským	 humorem.	 Nyní		
i	divákům	divadelním,	kteří	se	tváří	
v	 tvář	 postavám	 tak	 důvěrně	 zná-

mým	 královsky	 baví	 a	 odměňují	
potleskem	 každou	 „hlášku“.	 Tak	
už	to	někdy	bývá	–	jdeme	do	něče-
ho	s	nechutí	a	nedůvěrou	a	výsled-
kem	je	perla!	„Tak	třikrát	whiskey		
s	ledem,	a	trochu	popojedem...“

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová   
Foto: archiv MdB

PŘÁNÍČKO
ZPÍVEJ	MŮJ	PTÁČKU	„LENI“	Z	PLNA	HRDLA,	

OSLAV	NOVOROČNÍ	JITRO.
ZANOTUJ	VRABCŮM	POLŇÁČKŮM,	I	TOMU	HOLOUBKOVI,	

KTERÝ	ŤUKÁ	TI	NA	OKNO.

RADUJ	SE	ZE	ŽIVOTA,	DEŠTĚ,	SNĚHU,	
SVITU	SLUNÍČKA,	A	ŽE	MŮŽEM	BÝT	SPOLU.

„LENI“,	POVZBUĎ,	DOPŘEJ	ZEMI	I	NÁM	MILOSRDNĚJŠÍ	ROK	2022!
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Basketbalistky 
na prahu roku 2022

VŠE SE ZDRAŽUJE...

MY ZLEVŇUJEME!
KOMPLETNÍ BRÝLE

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

POUZE KČ1690
 DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia      

www.doctoroptic.cz

Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko,  
tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice,  
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Akce platí od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 na vybrané brýlové obruby a čočky.
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	 Se	 závěrem	 roku	 2021	 ukončily	
blanenské	basketbalistky	první	po-
lovinu	 současné	 sezony.	 V	 tomto	
dlouhém	 období	 nešlo	 o	 obvyklou	
sportovní	činnost	spojenou	se	zápa-
sy	a	dalšími	basketbalovými	aktivi-
tami	 jako	 desítky	 sezon	 předchá-	
zejících,	 ale	 o	 činnosti	 postavené		
na	 základě	 doposud	 nepoznaném.	
Od	 doby,	 kdy	 vstoupila	 na	 území	
České	republiky	v	platnost	preven-
tivní	 opatření	 proti	 šíření	 korona-	
viru	SARS-CoV-2,		na	základě	ne-
příznivých	 čísel	 o	 vývoji	 nemoci	
covid-19,	 řídí	 Basketbalový	 klub	
Blansko	z.s.	výkonný	výbor	s	ohle-
dem	 na	 udržení	 aktivity	 všech	
svých	 týmů	 s	 vyústěním	 v	 dobrou	
sportovní	úroveň.		
	 Trenéři	 jednotlivých	 skupin	mu-
seli	 hráčky	 aktivovat	 při	 velkých	
omezeních,	 která	 mohla	 mít	 za		
následek	 kolaps	 činnosti	 celého	
basketbalového	 klubu.	 Všichni	 to	
zvládli	bezvadně.	Výsledkem	je	ná-
růst	děvčat,	která	 se	do	sportování	
ve	 formě	 basketbalu	 po	 rozvolně-	
ní	mimořádných	vládních	hygienic-
kých	 a	 proti	 epidemiologických	
opatření	do	přípravy	zapojila,	 pře-
devším	 v	 kategoriích	 minižákyň		
a	žákyň.
	 Navzdory	 všem	 problémům	 se	

trenéři	 snažili	 udržovat	 sportovní	
činnost,	 pokud	 to	 předpisy	 umož-
ňovaly.	 Celý	 rok	 obětavě	 vedli	
děvčata	 při	 on-line	 přípravě,	 aby	
udrželi	 jejich	 zájem	 o	 sportová-	
ní.	To	se	jim	skvěle	dařilo.	Částeč-	
ný	problém	se	rýsoval	s	faktem,	že	
1.	února	2021	bylo	zveřejněno	roz-
hodnutí	 o	 centru	 pro	 očkování	 do	
městské	haly	Údolní,	která	je	naším	
sportovištěm.	Brali	jsme	to	jako	jis-
tou	překážku,	kterou	 jsme	vyřešili	
společně	 s	 městem	 Blansko	 před-
běžným	 objednáním	 náhradních	
prostor	a	celkovou	úpravou	 trénin-
kového	plánu.	Dá	se	říct,	že	basket-
balistky	projevily	 i	 po	 změně	pro-
gramu	 o	 přípravu	 velký	 zájem.	 To	
se	následně	projevilo	ve	výjimečně	
dobrých	výsledcích	všech	věkových	
kategorii.	
	 Ženy	a	kadetky	udržují	svoje	pozi-
ce	v	horní	polovině	tabulek	oblastní-
ho	 přeboru	 žen,	 resp.	 nadregionální	
ligy	 U17.	 Teprve	 až	 závěr	 soutěží	
ukáže,	 jak	 které	 družstvo	 mistrov-
skou	sezonu	zvládlo.		
	 Když	se	v	 loňském	dubnu	začala	
situace	konečně	uklidňovat	a	mohlo	
se	 opět	 začít	 trénovat,	 přijalo	 to	
družstvo	 žákyň	 s	 nadšením.	 K	 pří-
pravě	využívaly	různé	venkovní	pro-
story.	V	okamžiku,	kdy	se	mohl	bas-

ketbal	vrátit	k	trénování	uvnitř,	došlo	
na	náhradní	program	přípravy.	Pře-
chodným	útočištěm	se	žákyním	sta-
la	díky	pochopení	majitele	sportovní	
hala	v	Ráječku,	v	níž	mohly	kromě	
fyzické	 aktivity	 trénovat	 i	 driblink		
a	 střelbu	 na	 koš.	 Následovalo	 tří-	
denní	minisoustředění	v	Letovicích	
a	 týdenní	 předsezonní	 soustředění	
celého	klubu	v	Hustopečích.	Děvča-
ta	 startují	 o	 kategorii	 vyšší	 a	 jsou	
v	současnosti	mezi	předními	družst-
vy	 nadregionální	 ligy	 U15.	 Jejich	
členky	 N.	 Ježová	 a	 B.	 Sedláková	
byly	zařazené	do	výběru	kraje	 roč-	
níku	 2008.	 Škoda,	 že	 se	 nemohl	
uskutečnit	celostátní	turnaj	regionál-
ních	 výběrů.	 Na	 dobré	 výkonnosti	
hráček	 (25)	 a	 pozitivní	 atmosféře	
celé	tréninkové	sestavy	mají	lví	po-
díl	trenérky	P.	Popelková,	I.	Alexová	
a	N.	Dvořáková.

	 Nejmladší	 basketbalistky	 jsou	
rozdělené	do	tréninkových	skupin	-	
přípravka,	 U10,	 U11	 a	 U12.	 Prob-	
lémem	 je	 velký	 počet	 děvčat	 se		
zájmem	 o	 basketbal	 v	 souvislosti	
s	omezenou	kapacitou	vnitřního	tré-
ninkového	 prostoru,	 kterým	 dispo-
nujeme.	Naštěstí,	zvláš	výrazný	ná-
růst	byl	v	době,	kdy	se	mohly	konat	
první	společné	tréninky	venku.	Pla-
tilo,	 že	 nejlepší	 náborovou	 formou		
je	 možnost	 vidět	 trénink	 na	 vlastní	
oči,	 případně	 si	 ihned	 vyzkoušet		
co	 obnáší.	 Na	 perfektní	 organizaci	
tréninků,	 včetně	 zapojení	 nových	
minižákyň,	a	na	programu	týdenní-
ho	 soustředění	 v	 Hustopečích,	 se	
podíleli	trenéři	Jar.	Streit	a	V.	Krát-	
ká	 s	 asistentkami	 M.	 Sedlákovou		
a	M.	Kučerovou.	 Jejich	 svěřenkyně	
v	 současnosti	 dosahují	 ve	 všech		
minižákovských	 kategoriích	 výbor-
ných	výsledků	v	konkurenci	trénin-
kových	center	mládeže	(Žabiny,	KP	
Brno,	 Kyjov	 atd.).	 Uvidíme,	 jaké		
budou	 úspěchy	 dosažené	 na	 konci	
soutěží.	Našlápnuto	mají	skvěle.
	 Do	 roku	 2022	 vstupuje	 přes	 80	
hráček	a	10	trenérů	v	osmi	týmech,	
které	dobře	reprezentují	nejen	bas-
ketbalový	 klub,	 ale	 také	 město	
Blansko	 a	 Jihomoravský	 kraj.	 Tak	
splácíme	podporu,	bez	níž	by	bylo	
fungování	 v	 současných	 podmín-
kách	 velmi	 problematické.	 Přede-
vším	 v	 období	 uzavření	 sportovní	
haly	Údolní	z	důvodu	VOC	od	6.	4.	
do	 2.	 9.	 2021	 byl	 příspěvek	 města	
Blansko	 nezištný.	 Očkovací	 cent-
rum	splnilo	svůj	cíl	a	klub	nemusel	
výrazně	omezit	svoji	činnost.	Nutné	
je	vyzdvihnout	také	finanční	dotaci	
v	 programu	 podpory	 sportu	 2021	
z	 Jihomoravského	 kraje,	 Národní	
sportovní	agentury	a	dobrou	spolu-
práci	s	DDM	Blansko.

Text: Milan Ševčík 
Basketbalový klub Blansko, z.s. 

Foto: archiv Basketbalový klub Blansko, z.s.Družstvo mladších minižákyň U11, které nebylo v soutěži OP 2021 poražené a je na 1.místě tabulky
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Nástup dle dohody.

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

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

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

 MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

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

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

BRUSIČ Bb – OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ 
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

OBSLUHA A SEŘÍZENÍ CNC
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

FRÉZAŘ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

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

PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIK
– Dousměnný provoz
– Vzdělání v oboru elektro 
– Praxe 2 roky – opravy elektronických součástí CNC

ZÁMEČNÍK – ÚDRŽBÁŘ
– Dousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 3 roky – opravy a údržba výrobních strojů

SOFTWAROVÝ INŽENÝR
– Vzdělání SŠ/VŠ (nejlépe elektro)
– Zkušenosti v oblasti vestavěného Linuxu a programování v C++
– Znalost NJ na komunikativní úrovni
– Znalost kancelářských programů Word, Excel
– Znalost programování souvisejícího s hardwarem
– Zkušenosti s UML, Rhapsody
– Zkušenosti s jiným programovacím jazykem, např. Java, Python
– Řidičský průkaz skupina B
Požadujeme: – Zodpovědnost
  – Samostatnost
  – Ochotu učit se novým věcem
Nabízíme: – Náborový příspěvek až 20 000,– Kč v hlavní výrobě.
  – Zaměstnanecké výhody:
    týden dovolené navíc
    závodní stravování
    příspěvek na penzijní připojištění
    mimořádné odměny
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
   finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání

Ve spojeném azylovém domě 
Charita ubytuje také ženy bez dětí
	 Azylový	dům	pro	matky	 s	dětmi	
Charity	 Blansko	 se	 kvůli	 rekon-
strukci	 budovy	 dočasně	 stěhuje	
z	 Blanska	 do	 Boskovic.	 Tam	 bude		
od	 nového	 roku	 nabízet	 ubytování	
také	samotným	ženám.	Po	komplet-
ní	rekonstrukci	se	azylový	dům	vrátí	
zpátky	do	Blanska	a	v	Boskovicích	
zanikne.
	 „Rekonstrukce	 azylového	 domu	
v	 Blansku	 by	 měla	 být	 hotová	 do	
konce	roku	2023.	Vlastníkem	budo-
vy	 a	 investorem	 rekonstrukce	 je	
město	 Blansko,	 nicméně	 jsme	 byli	
přizváni	ke	zpracování	projektu,	za	
což	 jsme	 vděční,“	 říká	 ředitel	 Cha-	
rity	Blansko	Pavel	Kolmačka.
	 Z	 blanenského	 a	 boskovického	
azylového	domu	vznikl	od	1.	 ledna	
2022	 jeden.	 Ubytování	 v	 Boskovi-
cích	najde	celkem	35	osob	–	matek		
a	dětí,	po	návratu	azylu	do	Blanska	
bude	 služba	 nabízet	 48	 lůžek.	 „Zá-
sadní	změna,	která	nastala	už	od	no-
vého	roku,	je	rozšíření	cílové	skupi-
ny	 také	 na	 samotné	 ženy.	 Doposud	

jsme	 mohli	 přijmout	 jen	 matky	
s	dětmi	nebo	těhotné	ženy,“	přibližu-
je	 vedoucí	 azylového	 domu	 Lenka	
Šebelová.
	 Díky	 tomuto	 kroku	 dostanou	
v	 azylovém	 domě	 šanci	 například	
ženy,	 které	 usilují	 o	 vrácení	 dětí	
z	 pěstounské	 péče.	 „Při	 ubytování	
v	azylovém	domě	s	ženami	můžeme	
pracovat	na	tom,	aby	byly	připravené	
získat	znovu	do	péče	svoje	děti	a	po-
starat	 se	 o	 ně,“	 vysvětluje	 vedoucí	
azylového	domu.
	 Po	 návratu	 azylového	 domu	
do	Blanska	získají	možnost	na	nový	
začátek	s	pomocí	sociálních	pracov-
nic	Charity	Blansko	nově	celé	rodi-
ny	 i	 s	 tatínky.	 „Pokud	 dnes	 přijde	
rodina	 nejčastěji	 z	 finančních	 dů-	
vodů	 o	 bydlení,	 musí	 se	 rozdělit.	
V	zrekonstruovaném	azylovém	domě	
v	Blansku	budeme	moct	ubytovat	celé	
rodiny	a	pracovat	s	nimi,“	doplňuje	
Lenka	Šebelová.

Text: Vladěna Jarůšková
Foto: archiv azylového domu v Boskovicích

Pokoj v azylovém domě v Boskovicích

Muzeum Blanenska informuje
	 Aktuálně	 probíhají	 dokončovací	
práce	 na	 nové	 přírodovědné	 expo-	
zici,	 kterou	 veřejnosti	 slavnostně	
otevřeme	 ve	 čtvrtek	 24.	 února	
v	prvním	patře	blanenského	zámku.	
Expozice	prezentuje	 téma	historic-
kých	 objevů	 v	 Moravském	 krasu	
v	novém	moderním	kabátě	a	doplní	
ji	 o	 téma	 nejstarší	 geologické	 mi-	
nulosti	 Moravského	 krasu	 a	 téma	
prehistorické	fauny.

www.muzeum-blanenska.cz
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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

Stavba nového obchodního centra už začala
Demolice skleníků na břehu Svitavy je dokončena

	 Prostor	 po	 bývalých	 sklenících	
v	 areálu	 na	 ulici	 Poříčí	 se	 mění	 na	
staveniště.	 Dokončena	 je	 demolice	
skleníků	 i	 dalších	 budov	 bývalého	
zahradnictví	 a	 dělníci	 už	 několik	
týdnů	 připravují	 prostranství	 na	
stavbu	 nového	 obchodního	 centra.	
Buduje	 se	 nová	 opěrná	 ze	 podél	
řeky	 Svitavy.	 Nová	 prodejna	 potra-
vin	a	další	obchody	by	se	na	levém	
břehu	 Svitavy	 u	 výjezdu	 z	 Blanska	
na	Ráječko	měly	otevřít	příští	rok.	
	 „Demolice	 celého	 prostoru	 už	 je	
hotová,	 vydaná	 a	 pravomocná	 jsou	
také	 stavební	 povolení.	 Zbývá	 ještě	
odvozit	část	materiálu	určeného	k	re-
cyklaci.	 Už	 jsme	 ale	 zahájili	 kroky	
směřující	k	realizaci	stavby,	začínáme	
opěrnou	zdí,	kterou	v	areálu	buduje-	
me	 téměř	 v	 celé	 délce	 řeky	 Svitavy.	
Stavbu	 jsme	 nyní	 proto	 předali	 spe-	
cializované	 firmě,	 která	 provádí	 pi-
lotáž	 základů	 a	 následně	 zajistí	 bu-	
dování	 opěrné	 zdi,“	 popsal	 zástupce	
zhotovitele	Bohumil	Synek.
	 Opěrnou	ze	by	dělníci	měli	do-

končit	 v	 únoru,	 následovat	 pak	 bu-
dou	zemní	práce	a	přeložky	inženýr-
ských	 sítí.	 V	 areálu	 se	 musí	 pře-	
ložit	 ještě	páteřní	plynovod,	vede-	
ní	 elektřiny	 a	 další	 rozvody.	 „Poté	
začnou	 zemní	 práce	 na	 základech	
a	vlastní	stavba	nových	objektů.	Do	
konce	 roku	 chceme	 mít	 všechny	
hlavní	 stavby	 dokončeny,“	 doplnil	
Bohumil	Synek.
	 Na	jaké	obchody	se	mohou	místní	
těšit,	zatím	M.	S.	Blanenská	odhalit	
nechce,	podle	jejích	zástupců	má	ale	
společnost	 už	 sepsané	 smlouvy	
o	budoucí	spolupráci	s	většinou	ná-
jemců	nových	obchodních	prostor.
	 Součástí	stavby	nového	komplexu	
bude	 také	 napojení	 na	 stávající	 ko-
munikace	pomocí	nového	kruhové-
ho	objezdu.
	 	„Nyní	připravujeme	jednání	s	po-
licií	a	městem	ohledně	harmonogra-
mu	výstavby	nové	okružní	křižovat-
ky.	 Plánujeme,	 že	 by	 ulice	 Poříčí	
i	 v	 průběhu	 stavebních	 prací	 měla	
zůstat	 průjezdná	 alespoň	 jedním	

pruhem.	 Přesné	 termíny	 zatím	 ne-
známe,	předpokládáme	ale,	že	bude	
dokončená	 ještě	 letos,“	 odhaduje	
Bohumil	Synek.
	 „Stavební	 ruch	 v	 areálu	 bývalých	
skleníků	nyní	opravdu	nabral	 tempo,	
snad	 to	 pomůže	 zahnat	 pochybnosti	
těch,	kteří	nevěřili,	že	se	nové	obchod-
ní	centrum	na	místě	bývalých	sklení-
ků	 podaří	 zrealizovat,“	 okomentoval	
starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 „Určitě	uvítáme,	když	zůstane	za-
chovaný	 alespoň	 částečný	 průjezd	
křižovatkou	po	celou	dobu	výstavby	
nového	kruhového	objezdu.	Doprav-
ních	omezení	nejen	na	hlavním	tahu	
městem	bylo	zejména	v	loňském	roce	
hodně,“	doplnil	Jiří	Crha.
	 V	souvislosti	s	budováním	nového	
obchodního	centra	se	doplnění	ještě	
letos	 dočká	 také	 Sportovní	 ostrov.	
Na	pravém	břehu	řeky	Svitavy	totiž	
město	 vybuduje	 nový	 chodníček.	
„Právě	 probíhá	 veřejná	 soutěž	 na	
zhotovitele	nového	mlatového	chod-
níčku,	který	povede	od	Expalu	podél	

celého	okruhu	až	k	cestě	vedoucí	ke	
splavu.	Podél	něho	doplníme	 lavič-
ky	 i	 odpadkové	 koše,“	 popsala	 ve-
doucí	odboru	správy	a	rozvoje	města	
Petra	 Skotáková.	 Projekt	 za	 téměř	
1,5	milionu	korun	by	měl	být	hotový	
do	léta.
	 Nové	obchodní	centrum	by	v	are-
álu	 někdejších	 skleníků	 mělo	 být	
dokončené	v	březnu	2023.	Obchod-
ní	prostory	doplní	také	nové	parko-
viště,	lavičky	i	osázené	zelené	plochy.	
Podél	 břehu	 Svitavy	 vznikne	 prostor	
nového	parku,	osazení	zelených	ploch	
i	mobiliář	zajistí	zhotovitel,	město	si	
zelené	plochy	a	mobiliář	po	dokon-
čení	stavby	převezme	a	bude	zajišo-
vat	jejich	údržbu.
	 „Přímo	u	řeky	díky	tomu	vznikne	
nově	 upravená	 odpočinková	 zóna,	
menší	park,	který	by	se	sám	o	sobě	
mohl	stát	cílem	pro	pěší	a	návštěvníky	
Sportovního	ostrova,“	plánuje	starosta	
Blanska.
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Bývalé skleníky – úklid po demolici a příprava na stavbu obchodního centra


