
Adamov

Vychází v nákladu
18 400 ks
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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 poctivého distributora na roznos Listů regionů jednou 
měsíčně do poštovních schránek v části Boskovic. 

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

Nemocnice Blansko představuje generel

VAŠE RODINNÁ OČNÍ OPTIKA

Ke každé zakázce nad 1 000 Kč rozdáváme poukazy 
v hodnotě od 100 –1 000 Kč na nákup v TESCU.

MĚŘÍME ZRAK BEZ OBJEDNÁNÍ A NA POČKÁNÍ

AKCE 
NA MĚSÍC 

ZÁŘÍ A ŘÍJEN

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

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

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873

ˇ ˇ
ˇ ´ ˚

l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–SO  8–17, NE 10–17

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

	 Vedení	 Nemocnice	 Blansko	 nechalo	 zpracovat	 strategický	 plán	 celkové	
rekonstrukce	a	modernizace	lůžkových	oddělení	i	ambulancí.	Jde	o	výhled	
na	následujících	patnáct	let	rozdělený	do	několika	etap,	jejichž	dílčí	části	je	
možné	v	případě	potřeby	přesouvat	podle	aktuální	dostupnosti	finančních	
prostředků,	případně	na	základě	vypsání	dotačních	titulů.		
	 Co	se	týká	stavu	jednotlivých	budov	
nemocnice	například	z	pohledu	statiky,	
jsou	v	dobrém	stavu,	nebo	byly	průběž-
ně	 udržovány.	 „K	 dnešnímu	 dni	 jsou	
však	vyčerpány	kapacity	budov.	Již	ne-
splňují	 nejnovější	 požárně	 bezpečnost-	
ní	požadavky.		Nemocnice	tedy	nemůže	
naplánovat	 žádnou	 větší	 přestavbu	 či	
rozšíření	provozů,	protože	by	s	ohledem	
na	 současnou	 legislativu	 nemohly	 být	
tyto	úpravy	zkolaudovány,“	vysvětluje	

ředitelka	Nemocnice	Blansko	Vladimí-
ra	Danihelková.	
	 Vnitřní	 uspořádání	 jednotlivých	
oddělení	 pak	 nevyhovuje	 potřebám	
pacientů	 i	 personálu,	 protože	 byla		
budována	na	základě	požadavků	na	
zdravotní	péči,	jaké	byly	před	několi-
ka	desetiletími.	Medicína	se	však	vy-
víjí	 a	 dnes	 již	 klade	 jiné	 nároky	 na	
prostor,	vybavení	i	bezpečnost.	

Pokračování na str. 3

Vizualizace úprav 
hlavního vstupu 
do Nemocnice Blansko
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Díky senátorce Vítkové 
bude severní úsek 

silnice S73 ve 4pruhu
Ministerstvo dopravy ustoupilo od plánovaného 3pruhu

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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

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

 SVÁŘEČ CO2 / OBSLUHA SVAŘ. ROBOTŮ
 SOUSTRUŽNÍK CNC, SEŘIZOVAČ
 DÍLENSKÝ KONTROLOR SVAŘOVNY
 FRÉZAŘ PORTÁLOVÉ 5-OSÉ FRÉZKY
 LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY

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

	 Kolem	 šířkového	 uspořádání	 nové	
silnice	43,	dnes	označované	jako	S73,	
se	 mluvilo	 hodně.	 Senátorka	 Jaromí-	
ra	 Vítková	 po	 zjištění,	 že	 Centrální		
komise	Ministerstva	dopravy	schválila	
v	úseku	Svitávka	–	Moravská	Třebová	
variantu	 3pruhovou,	 která	 je	 méně	
bezpečná,	 začala	 jednat	 ve	 smyslu		
prosazení	4pruhu.	Díky	velkému	úsilí	
senátorky	 Vítkové	 se	 nakonec	 poda-	
řilo.	
	 „Uložil	 jsem	 generálnímu	 řediteli	
ŘSD	 ČR,	 aby	 silnici	 S73	 v	 úseku	
MÚK	Svitávka	–	MÚK	Borušov	ŘSD	
připravovalo	a	realizovalo	ve	čtyřpru-
hovém	 šířkovém	 uspořádání	 v	 kate-	
gorii	S26,0/130,“	sdělil	ministr	dopra-
vy	Martin	Kupka.
	 „V	 dubnu	 loňského	 roku	 Centrální	
komise	Ministerstva	dopravy	schválila	
aktualizaci	Technicko-ekonomické	stu-
die	 s	 variantou	 vystřídaného	 3pruhu		
v	úseku	Svitávka	–	Moravská	Třebová,	
přesněji	řečeno	po	Borušov.	Od	té	do-	
by	jsem	se	snažila	jednat	jak	s	minister-
stvem,	tak	s	Ředitelstvím	silnic	a	dálnic	
ohledně	přehodnocení	kategorie	3pru-
hové	na	4pruhovou,“	uvádí	senátorka	
Vítková.
	 Rok	 a	 3	 měsíce	 od	 rozhodnutí	
Centrální	komise	je	pozitivní	výsle-
dek	úsilí	senátorky	Vítkové	zde.	Vět-
šina	 lidí	 již	 vzdala	 veškeré	 naděje.	
Senátorka	Vítková	za	tu	dobu	uspo-
řádala	 dvě	 besedy	 v	 Černé	 Hoře,	
účastnila	 se	 nespočetu	 jednání,	 na-	
psala	řadu	dopisů	a	připojilo	se	k	ní	
celkem	37	obcí,	19	podnikatelů.	
	 „Důležitá	podpora	byla	od	hejtma-
na	 Jihomoravského	 kraje	 a	 Policie	
ČR,	 která	 z	 pohledu	 zajištění	 bez-
pečnosti	a	plynulosti	silničního	pro-
vozu	 preferovala	 uspořádání	 komu-

nikace	s	režimem	jízdních	pruhů	2+2	
v	celém	úseku	Brno	–	Moravská	Tře-
bová.	Silnice	nám	bude	sloužit	desít-
ky	let,	doprava	se	stále	zvyšuje,	je	kla-
den	důraz	na	rychlost	přepravy.	Silnice	
S73	 je	 páteřní	 komunikace	 pro	 ka-	
mionovou	 dopravu	 a	 propojení	 D1		
a	D35	je	potřeba	v	adekvátní	kapaci-	
tě.	Zvýšíme	tím	i	životní	úroveň.	Také	
situace	v	obcích	na	stávající	I/43	se	vý-
razně	zlepší,“	sděluje	senátorka.
	 Díky	 čtyřpruhovému	 uspořádání		
se	zvýší	rychlost	přepravy	osob	i	mate-
riálu,	sníží	se	tím	náklady,	ušetří	se	čas	
a	 to	vše	znamená	větší	flexibilitu	pro	
podnikatele	a	firmy.	Právě	díky	velké-
mu	tlaku	senátorky	Vítkové	se	ministr	
dopravy	rozhodl	rozhodnutí	Centrální	
komise	MD	ČR	přehodnotit.	
	 „Musím	 také	 poděkovat	 generál-
nímu	řediteli	ŘSD	Radku	Mátlovi	za	
argumentační	 podporu	 v	 prosazení	
4pruhového	uspořádání.	Nakonec	se	
moje	 úsilí	 vyplatilo	 a	 to	 považuji	
společně	 se	 starosty	obcí	 za	velký	
úspěch	pro	náš	region,“	sděluje	sená-
torka	Vítková.

Tisková zpráva senátorky 
Ing. Jaromíry Vítkové

Foto: archiv Jaromíry Vítkové
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Nemocnice Blansko představuje generel
Pokračování ze str. 1
	 Oddělení,	která	by	měla	být	v	nejbliž-
ší	vzájemné	blízkosti,	jsou	nyní	rozmís-
těna	na	více	podlažích.	„Je	nezbytné,	
aby	jednotlivá	oddělení	na	sebe	logicky	
navazovala,	 aby	 se	 zkrátily	 přesuny		
pacientů	 a	 personálu	 a	 kvalifikovaný	
personál	byl	lépe	využíván	k	potřebným	
činnostem.	To	povede	k	lepší	organizaci	
a	 efektivitě	práce	a	 tím	 i	k	výraznému	
snížení	nákladů	na	provoz,“	ujišuje	ře-
ditelka.	
	 Důležité	 je	 též	 zajištění	 většího	

komfortu	pacientů	na	lůžkových	oddě-
leních,	 s	 čímž	 také	 strategický	 plán	
počítá.	Je	nutné	snížení	počtu	pacientů	
na	 pokojích	 a	 zvýšení	 hygienické-	
ho	standardu	vybudováním	sociálního	
zázemí	na	pokojích	oproti	současným	
společným	 koupelnám	 na	 chodbách.		
V	neposlední	řadě	jde	o	snížení	ener-
getické	náročnosti	budov	a	vybudová-
ní	důstojného	zázemí	pro	personál.	
	 Veškeré	 úpravy	 mají	 probíhat	 za		
plného	provozu	díky	vybudování	nové	
rotační	 lůžkové	 jednotky.	Ta	vznikne	

v	rámci	první	etapy	modernizace	v	ná-
stavbě	pátého	nadzemního	podlaží	bu-
dovy	A.	„Do	 těchto	prostor	 se	budou	
přesunovat	 jednotlivá	 oddělení,	 která	
se	 v	 dané	 době	 budou	 rekonstruovat,	
takže	 se	 nebude	 muset	 žádné	 uza-	
vírat,“	 říká	 Vladimíra	 Danihelková		
s	tím,	že	po	ukončení	rekonstrukce	bu-
dou	prostory	rotační	lůžkové	jednotky	
využity	pro	lékařské	pokoje,	pracovny	
primářů,	zasedací	a	konferenční	míst-
nost,	 případně	 skladovací	 prostory,	
šatny	apod.	

	 Rotační	 lůžková	 jednotka	 je	 tedy	
základním	 pilířem	 celé	 revitalizace		
a	slouží	zároveň	jako	odrazový	můstek	
pro	 zbudování	moderního	urgentního	
příjmu	v	novém	prostoru,	s	jehož	reali-
zací	se	počítá	v	druhé	etapě.	
	 Vedení	 nemocnice	 představilo	 ten-	
to	koncepční	strategický	návrh	udrži-
telného	rozvoje	Radě	města	Blanska		
a	 nyní	 jej	 bude	prezentovat	 zastupi-	
telstvu.	

Text: Marie Kalová
Foto: archiv Nemocnice Blansko

sezonní turistická linka Blansko–Skalní mlýn a zpět

www.krasobus.cz

Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

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

sezonní turistická linka Blansko–Skalní mlýn a zpět

www.krasobus.cz

Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

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

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

sezonní turistická linka Blansko–Skalní mlýn a zpět

www.krasobus.cz

Ani autem, ani klusem, do krasu jen Krasobusem!

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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Předseda rybářů na Blanensku 
jde do bitvy o senátorské křeslo
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Bije se za soukromníky a bude usilovat o větší podporu spolků

	 „Do	 horní	 komory	 českého	 parla-
mentu	bych	chtěl	přinést	pohled	obyčej-
ného	člověka,	jenž	má	za	sebou	řadu	ži-
votních	 zkušeností,	 které	 rád	 využiji		
a	uplatním	ve	vrcholné	politice,“	říká	na	
úvod	Martin	Sklář	k	důvodům,	proč	se	
rozhodl	kandidovat	do	Senátu.
	 Šestačtyřicetiletý	rodák	z	Uherského	
Hradiště	 vystudoval	 Vojenskou	 akade-
mii	v	Brně	a	od	roku	1994	sloužil	dvacet	
let	vlasti	jako	voják	z	povolání.	
	 „Po	ukončení	aktivní	služby	jsem	za-
čal	 v	 roce	 2013	 podnikat,	 přičemž	 se	
specializuji	na	dotační	tituly	pro	nevlád-
ní	 neziskové	 organizace	 a	 snažím	 se	
podpořit	 tyto	spolky	v	možnosti	získá-
vání	dotačních	titulů	pro	rozvoj	a	práci		
s	 mládeží	 a	 zabývám	 se	 i	 odbornými	
pracemi	v	zemědělství,	 lesnictví	a	pře-
devším	rybářství.	Na	vlastní	kůži	jsem	si	
tak	vyzkoušel,	jak	je	těžké	uspět	v	pod-
nikatelské	sféře	a	uchytit	se	na	trhu	práce	
a	 jak	 velké	 nároky	 nakládají	 na	 bedra	
státní	 instituce.	 Byly	 to	 těžké	 začátky,	
protože	 jsem	 tehdy	 ještě	 nic	 pořádně		
nevydělal	a	už	mě	kontrolovali	úřední-	
ci	 z	 živnostenského	 úřadu,	 ze	 správy		
sociálního	zabezpečení	a	zdravotní	po-
jišovny.	A	další	inspektoři	kontrolovali		
i	to,	jak	nakládám	s	odpady,“	vypočítává	
kandidát	na	senátora.
	 A	domnívá	se,	že	i	na	úrovni	Senátu	je	
možné	soukromníkům	pomoci,	aby	byli	

od	byrokratické	zátěže	co	nejvíc	oproš-
těni.	„Senátor	by	měl	mít	dokonalý	pře-
hled	o	svém	senátním	obvodu	nejen	na	
komunální,	 ale	 i	 na	 vrcholné	 politické	
úrovni	a	dokázat	problémy	řešit.	A	měl	
by	také	kontrolovat,	aby	zákony	a	nor-
my,	 které	 podepisuje	 prezident,	 byly	
kvalitní	a	nebyly	to	legislativní	zmetky,“	
zdůrazňuje	Martin	Sklář.
	 V	 rámci	 svého	 senátního	 obvodu	
Blansko	 se	 chce	 zaměřit	 i	 na	 aktuální	
místní	problémy,	například	na	stavbu	to-
lik	diskutované	rychlostní	silnice	R43	na	
Svitavy.	„Senátor	samozřejmě	není	 ten,	
kdo	stavbu	povoluje,	ale	může	chodit	na	
různá	jednání,	dávat	připomínky	a	pod-
něty	 a	může	v	 této	 věci	 udělat	 spoustu	
dalších	užitečných	věcí,“	říká	Sklář.
	 Na	otázku,	proč	se	rozhodl	kandido-
vat	 do	 Senátu	 právě	 za	 Soukromníky,	
odpovídá,	 že	 se	vzájemně	kontaktovali	
se	 zakladatelem	 Strany	 soukromníků	
ČR	Rudolfem	Baránkem	a	dospěli	k	zá-
věru,	že	do	boje	o	senátorské	křeslo	váš-
nivý	rybář	půjde.	
	 „Za	významnou	cílovou	skupinu	totiž	
považuji	spolky.	Stát	totiž	často	ani	neví,	
jaká	síla	ve	spolcích	je	a	co	všechno	ry-
báři,	myslivci,	dobrovolní	hasiči,	včelaři	
a	další	neziskové	organizace	pro	stát	de	
facto	zdarma	dělají.	A	my	chceme	právě	
těmto	 lidem	 pomoci,	 protože	 spolky	
často	nemají	pořádně	vybavené	klubov-

ny,	děti	se	nemají	kde	scházet	a	materiál-
ní	 a	 technická	 základna	 je	 třeba	 z	 80.	
let,“	vypočítává	kandidát	číslo	3.
	 Jako	další	příklad	uvádí,	že	v	součas-
nosti	je	řada	vypsaných	dotačních	titulů	
na	 udržení	 vody	 v	 krajině,	 revitalizace	
malých	vodních	 toků	a	oživení	malých	
vodních	ploch.	„Problém	je	třeba	v	tom,	
že	 spolky,	 které	 jsou	 vlastníky	 malých	
vodních	 nádrží	 a	 rybníků,	 nejsou	 plát-	
ci	DPH	a	tím	pádem	se	nemohou	k	do-	
tacím	přihlásit.	Proto	se	už	te	snažíme	
spolkům	 pomoci	 získat	 peníze	 a	 malé	
vodní	plochy	v	krajině	renovovat,“	dodá-
vá	Martin	Sklář.

ZADAVATELEM	INZERCE	JE	STRANA	SOUKROMNÍKŮ	ČESKÉ	REPUBLIKY

	 Kandidátem	 Strany	 soukromníků	 České	 republiky	 v	 podzimních	 vol-
bách	do	Senátu	za	obvod	číslo	49	Blansko	je	Martin	Sklář	z	Doubravice	
nad	Svitavou,	který	v	současné	době	působí	v	Blansku,	kde	vede	rybářské	
sdružení	a	aktivně	spolupracuje	se	spolky	a	ochranou	přírody.

MEDAILONEK	MARTINA	SKLÁŘE
	 Inženýr	Martin	Sklář	 pochází	 z	Uherského	Hradiště.	Po	 škole	vystudoval	
Vojenskou	 akademii	 v	 Brně	 v	 oboru	 bezpečnostní	 technologie	 ochrany	 infor-
mačních	systémů,	kde	byl	od	roku	1994	ve	služebním	poměru	příslušníka	ozbro-
jených	sil	ČR.	Po	ukončení	aktivní	služby	se	od	roku	2013	jako	OSVČ	speciali-
zuje	na	dotační	tituly	pro	nevládní	neziskové	organizace	a	snaží	se	podpořit	tyto	
spolky	v	možnosti	získávání	dotačních	titulů	pro	rozvoj	a	práci	s	mládeží	a	dále	
se	zabývá	odbornými	pracemi	v	zemědělství,	lesnictví	a	především	rybářství.	
	 Mezi	 lety	 2017–2021	 zastával	 funkci	 vedoucího	 odboru	 komunální	 údržby	
Městského	úřadu	v	Blansku.	Letos	se	po	ukončení	zaměstnaneckého	poměru	
vrátil	jako	živnostník	opět	k	podpoře	činnosti	spolků.	
	 V	Blansku	vede	rybářský	spolek,	čítající	1300	dospělých	členů.	Své	práci	se	
aktivně	věnuje	nejen	v	Blansku	nebo	v	místě	bydliště,	ale	i	ve	svém	regionu.	
	 Rád	se	účastní	společenských,	kulturních,	sportovních	či	charitativních	akcí,	
které	pomáhá	i	organizovat.	Vyhlášená	jsou	například	hojně	navštěvovaná	dětská	
dopoledne	s	rybáři.
	 Martin	Sklář	je	ženatý	a	s	manželkou	Renatou,	která	pracuje	jako	lékařka	na	
oddělení	gynekologie	Nemocnice	Boskovice.	Vychovávají	syny	Jakuba	a	Jana.	
Ve	volném	čase	se	rád	věnuje	právě	svým	dětem,	rybářství,	péči	o	zahradu	a	dům	
a	pokud	má	chviličku	času	jen	pro	sebe,	tak	i	železničnímu	modelářství.

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

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

POLEPIM_inzerat do novin_ppf 2022_95x62mm.pdf   1   22.08.2022   7:59:42

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ tel.: 516 499 842, pí. Pešová 733 536 750

STŘEDISKO SADŮ
p. Sehnal 733 536 751

Držitel ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje  
a ZLATÁ Chu jižní Moravy 2019 pro jablečný mošt Rubín.

 ČERSTVÁ JABLKA Z LETOŠNÍ SKLIZNĚ
 PRODEJ ODRŮDOVÝCH MOŠTŮ

 veškerý sortiment montérek, blůz, vest, bund...
 vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
 šijeme v nadměrných i dětských velikostech
 vyrábíme funkční oděvy z thermoúpletů a shoftshellu
 šijeme též oděvy z fleecu a maskáčoviny
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17.-18.9.2022

M Ě S TO  KU N Š TÁT,  N Á M Ě S T Í  K R Á L E  J I Ř Í H O

Podpořte Vaši imunitu

NABÍDKA PLATÍ POUZE V LÉKÁRNĚ V AREÁLU NEMOCNICE
Akce platí od 1. 9. – 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Rakytníček
214 Kč

Hlíva
390 Kč

Zinek+Selen
85 Kč

Vitamín
158 Kč

V BLANSKU ZAČAL VÝSUV TISÍCITUNOVÉHO PŘEMOSTĚNÍ. 
KVŮLI VLAKŮM SE BUDE PRACOVAT JEN V NOCI

	 Dlouho	očekávaný	výsuv	nového	mos-
tu	nad	železniční	tra	a	řeku	Svitavu	od-
startoval	 v	 noci	 z	 pondělí	 22.	 srpna	 na	
úterý	23.	srpna	v	Blansku.	Práce	souvisí		
s	jedním	z	největších	dopravních	projek-	
tů	 Jihomoravského	 kraje.	 Nový	 silniční	
most	za	více	než	čtvrt	miliardy	má	spojit	
dvě	železnicí	oddělené	části	města.	Kvůli	
zachování	provozu	na	trati,	hlavním	kori-
doru	z	Brna	do	České	Třebové,	stavební	
dělníci	používají	unikátní	metodu	–	tisíci-
tunovou	ocelovou	mostní	konstrukci	sva-
řili	na	pravém	břehu	řeky	Svitavy.
		 Výsuv	tisícitunového	kolosu	je	unikátní	
i	 pro	 odborníky	 z	 oboru.	 Dělníci	 museli	
nejprve	postavit	mohutnou	více	než	stome-
trovou	výsuvnou	dráhu	z	oceli,	na	 jejímž	
vrcholu	pak	umístili	dva	páry	zdvojených	
kolejnic.	 Na	 nich	 budou	 posouvat	 vlast-	
ní	 76	 metrů	 dlouhou	 ocelovou	 mostní		
konstrukci	na	druhý	břeh	řeky	Svitavy.
	 „Most	 je	 na	 jedné	 straně	 uložený	 na	
výsuvná	kluzná	 ložiska,	na	straně	druhé		
je	opatřený	dvěma	vozíčky	pohybujícími	
se	po	výsuvné	dráze.	Vlastní	posun	pak	
zajistí	dva	páry	hydraulických	pístů	napo-
jených	na	tlačné	zařízení.	Ty	budou	most	
laicky	 řečeno	 postrkovat	 kupředu,“	 vy-
světluje	 Robert	 Škarecký.	 „První	 část		
výsuvu	 bude	 tvořit	 přesun	 na	 dočasnou		
konstrukci	umístěnou	v	řece	Svitavě	me-	
zi	 oběma	 břehy,	 to	 potrvá	 několik	 dní,		
v	druhé	části	pak	bude	nutné	zajistit	pře-

sun	z	provizorní	konstrukce	na	definitivní	
opěru,“	plánuje	stavbyvedoucí.
	 Po	překlenutí	železniční	dráhy	a	 řeky		
a	osazení	mostní	konstrukce	na	levý	břeh	
Svitavy	 začnou	 dělníci	 demontovat	 více	
než	 stometrovou	 výsuvnou	 dráhu.	 Ná-
sledně	budou	most	z	obou	stran	doplňovat	
o	zhruba	čtyřicetimetrová	betonová	před-
polí.	Dokončovat	se	bude	také	chodníko-
vá	 konzole,	 doplňovat	 se	 budou	 ocelová	
táhla	mostní	konstrukce,	zábradlí	a	další	
části.	 Současně	 se	 dokončuje	 také	 nový	
kruhový	objezd	na	Starém	Blansku,	kte-
rým	se	nové	přemostění	napojí	na	Brněn-
skou	ulici.
	 Hotovo	 má	 být	 v	 prosinci	 letošního	

roku,	 kdy	 by	 most	 měli	 začít	 využívat		
motoristé	i	pěší.	V	té	chvíli	se	uzavře	úro-
vňové	křížení	v	zastávce	Blansko-město,	
kde	Správa	železnic	buduje	nový	podchod	
pro	pěší.
	 „Nový	 most	 na	 Staré	 Blansko	 je	 pro	
město	 naprosto	 klíčovou	 dopravní	 stav-
bou.	Jeho	vybudování	se	plánuje	několik	
desetiletí,	v	Blansku	se	o	něm	mluví	už	od	
50.	let	minulého	století.	Je	klíčový	pro	té-
měř	 tři	 tisíce	 obyvatel	 Starého	 Blanska,	
kterým	přístupovou	cestu	do	města	dosud	
předěloval	 železniční	 přejezd	 v	 zastávce	
Blansko-město.	 Přejezd	 je	 ale	 ve	 špičce	
více	než	40	minut	z	hodiny	uzavřený	zá-
vorami.	Chybí	tak	spojení	pro	složky	IZS,	

navíc	se	v	okolí	přejezdu	tvoří	pravidelně	
kolony,	které	blokují	i	vlastní	průjezd	po	
hlavním	průtahu	a	dopravu	v	centru	měs-
ta,“	popsal	starosta	Blanska	a	krajský	rad-
ní	pro	dopravu	Jiří	Crha.	
	 „Jsem	moc	rád,	že	se	nám	tuto	investici	
města,	kraje	a	SFDI	podařilo	prosadit,	za-
jistit	nezbytné	výkupy	pozemků	a	získat	
na	vše	potřebné	finance.	Nové	přemostění	
pomůže	vyřešit	komplikace	s	odříznutou	
částí	města	a	dopravními	kolapsy	na	hlav-
ním	průtahu	Blanskem,“	věří	Crha.
	 Původně	se	s	výsuvem	mělo	začít	o	ně-
kolik	dní	dříve.	Nakonec	bylo	na	základě	
výsledků	 geologického	 průzkumu	 nutné	
další	zajištění	statiky	výsuvné	dráhy	a	za-
jištění	dalšího	dočasného	vyztužení	most-
ní	 konstrukce.	 Hned	 od	 zahájení	 stavby		
v	 červenci	 2021	 se	 zhotovitel	 potýkal		
s	celou	řadou	dalších	komplikací,	epide-
mií	onemocnění	covid	a	zejména	s	výpad-
ky	v	dodávkách	oceli	–	u	oceli	pro	výrobu	
přemostění	 nad	 železniční	 tratí	 a	 řekou	
Svitavou	bylo	totiž	nutné	zajistit	specific-
ké	 požadavky	 na	 vlastnosti	 materiálu.	
Splnit	je	měla	ocel	zpracovávaná	ve	Vít-
kovicích,	dodávky	ale	do	Vítkovic	putova-
ly	 z	 okupovaného	 Mariupolu,	 který	 po-
stihla	 invaze	ruských	vojsk	na	Ukrajinu.	
Dělníci	pak	museli	stáhnout	téměř	dvou-
měsíční	výpadek	v	dodávkách.

Text: Pavla Komárková
Foto: Michal Záboj

Nová mostní konstrukce
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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

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

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

KULTURNÍ DŮM NA TĚCHOVĚ U BLANSKA
1. ŘÍJNA – sobota – RETRO VEČER S KAPELOU PROPAST – známé i méně známé skladby k tanci i poslechu. Začátek v 17.00 h
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. 
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

Pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu

Pietní shromáždění k uctění památky holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně 
u Kunštátu

	 Ve	čtvrtek	18.	8.	2022	v	Hodoníně	u	Kunštátu	proběhlo	za	účasti	premiéra	
ČR	Petra	Fialy	na	místě	bývalého	tzv.	cikánského	tábora	Pietní	shromáždění	
k	uctění	památky	obětí	holokaustu	Romů	a	Sintů.
	 V	noci	z	21.	na	22.	srpna	1943	se	uskutečnil	největší	z	hromadných	transpor-
tů	romských	mužů,	žen	a	dětí	z	tzv.	cikánského	tábora	v	Hodoníně	u	Kunštátu	
do	koncentračního	a	vyhlazovacího	tábora	Auschwitz	11-Birkenau.	Většina		
z	nich	se	už	nikdy	nevrátila.	V	táboře	během	internace	zahynulo	více	než	207	
osob	včetně	dětí.	Letos	od	tohoto	transportu	uplynulo	79	let.
	 Hodonínský	tábor	je	jedno	ze	dvou	míst	(druhým	je	tábor	v	Letech	u	Pís-
ku),	kde	byly	za	lI.	světové	války	nuceně	koncentrovány	celé	rodiny	morav-
ských	a	českých	Romů	a	Sintů.	Na	tomto	autentickém	místě	vznikl	památník,	
který	je	ve	správě	Muzea	romské	kultury.
	 Pietní	 shromáždění	 bylo	 zahájeno	 v	 11	 hodin	 českou	 státní	 hymnou		
a	romskou	hymnou	Gelem	gelem	v	podání	zpěvačky	Eriky	Novákové	a	hu-
dební	kapely	Romens	Pardubice.	Své	proslovy	na	úvod	pronesla	ředitelka	
Muzea	 romské	 kultury	 Jana	 Horváthová,	 vedoucí	 památníku	 Radovan		
Krhovský	a	historička	muzea	Anna	Míšková.	Slavnostní	projev	pronesl	pre-
miér	ČR	Petr	Fiala,	 který	uvedl:	 „Věřím,	 že	pokud	nás	historie	má	něco	
naučit,	 je	 nutné,	 abychom	 tragické	 události	 z	 naší	 minulosti	 neviděli	 jen	
jako	 statistiky,	 ale	 abychom	 si	 je	 dokázali	 spojit	 se	 skutečnými	 místy,		
s	konkrétními	osudy	lidí,	které	si	můžeme	snadno	představit.	I	proto	je	zá-
chrana	těchto	míst	tak	důležitá.	Chci	proto	poděkovat	všem,	kdo	dnes	peču-
jí	o	naši	historickou	pamě	–	lidem	z	Muzea	romské	kultury	nebo	pracovní-
kům	 ústavu	 pro	 studium	 totalitních	 režimů.	 I	 díky	 nim	 se	 místa	 spojená		
s	romským	holocaustem	postupně	mění	na	památníky	a	muzea,	kde	bude	
možné	nejen	důstojně	uctít	památku	obětí,	ale	také	zjistit	něco	o	jejich	osu-
dech.“	 Na	 něj	 dále	 navázal	 v	 proslovu	 ministr	 kultury	 ČR	 Martin	 Baxa.	
Proslov	přednesli	také	starosta	městské	části	Brno	Sever	Martin	Maleček,	
velvyslankyně	Kanady	Ayesha	Patricia	Rekhi,	velvyslanec	Spolkové	repub-
liky	Německo	Andreas	Kunne,	a	předseda	Výboru	pro	odškodnění	romské-
ho	holocaustu	v	ČR	a	pamětník	Čeněk	Růžička.

	 Do	programu	bylo	v	letošním	roce	zařazeno	představení	jedinečné	publi-
kace	nakladatelství	romské	literatury	KHER.	V	prvním	romském	komiksu	
v	 ČR	 s	 názvem	 Žofi	 Z-4515	 představuje	 Sofia	 Taikonová,	 coby	 autorka,	
autentické	vzpomínky	na	události	holokaustu.
	 Na	nouzovém	pohřebišti	Žalov	proběhla	modlitba	kněze	a	uctění	památ-
ky	obětí	květinovými	dary.
	 Program	byl	 završen	přesunem	autobusů	do	Černovic,	kde	byla	uctěna	
památka	zejména	dětských	obětí	tzv.	cikánského	tábora,	které	jsou	pohřbe-
ny	na	místním	hřbitově.	 Text: Petra Lazárková

Foto: archiv Muzea romské kultury
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ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

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

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

Platí do 30. 9. 2022.

Senátorka Vítková vyjednala výhodné dotace 
na čistírny odpadních vod pro obce v CHKO Moravský kras
	 Dlouhodobá	snaha	senátorky	Jaromíry	Vítkové	po-
moci	obcím	v	oblasti	čistíren	odpadních	vod	se	vypla-
tila.	Připravují	se	dotace,	které	obcím	pomohou.
	 „Problematika	nakládání	s	odpadními	vodami	a	bu-
dování	nebo	intenzifikace	čistíren	odpadních	vod	je	mi	
blízká.	Zabývala	jsem	se	touto	problematikou	na	úrov-
ni	města	a	získávala	 jsem	finanční	prostředky	z	 růz-
ných	zdrojů,	například	SFŽP,	EU	a	JMK.	Řešila	jsem	
intenzifikaci	městské	ČOV	a	ČOV	Nemocnice	Bosko-
vice,	kanalizace	výtlak	Mladkov,	Boskovice	Podhradí,	
Podlesí,	Dukelská	a	další.	Z	mé	dlouholeté	zkušenosti		
s	Plánem	rozvoje	vodovodů	a	kanalizací	Jihomoravské-
ho	kraje	vím,	že	v	řadě	obcí	senátního	obvodu	nemají	
čistírny	odpadních	vod,	nemají	oddílnou	kanalizaci.	
	 CHKO	Moravský	kras	je	chráněno	na	základě	záko-
na	o	ochraně	přírody.	Je	tedy	víc	než	nutné	řešit	i	čisto-
tu	vod,	které	tímto	územím	protékají	a	ovlivňují	systém	
jeskyní.	Pro	obce	je	obtížné	získat	finanční	prostřed-	
ky	 na	 ČOV.	 V	 roce	 2021	 proběhlo	 speciální	 setkání	
obcí	Moravského	krasu	se	zainteresovanými	zástupci.	
Po	dlouhodobém	úsilí	se	nyní	rýsuje	dotační	možnost	

pro	tyto	obce	a	za	to	jsem	velmi	ráda,“	sděluje	senátor-
ka	Vítková.
	 Díky	 dlouhodobému	 úsilí	 senátorky	 Vítkové	 nyní	
ministerstvo	životního	prostředí	připravilo	dotační	vý-
zvu.	Do	regionu	přijela	ministryně	životního	prostředí	
Anna	 Hubáčková	 a	 ředitel	 SFŽP	 Petr	 Valdman	 na		

setkání	starostů	obcí	v	CHKO	Moravský	kras,	které	se	
uskutečnilo	v	pondělí	8.	8.	2022	v	Kotvrdovicích.
	 „Jedná	se	o	dvě	výzvy.	Průběžná	a	kolová,	které	jsou	
spuštěny	vedle	sebe.	Průběžná	výzva	je	určena	pro	jed-
nodušší	typy	projektů	na	výstavbu/dostavbu	kanaliza-
ce,	 výstavbu	 ČOV,	 výstavbu/dostavbu	 vodovodu	 za	
účelem	 nového	 napojení	 obyvatel.	 Zde	 je	 minimální	
bodový	standard	za	oblasti	ekologické	relevance	a	tech-
nickou	kvalitu.	Pokud	si	obec	spočítá,	že	se	nevleze	do	
bodového	 standardu,	 tak	 je	 zde	 kolová	 výzva,	 která		
je	určena	pro	všechny	typy	projektů.	Způsobilost	výda-
jů	 na	 kanalizaci	 není	 omezena,“	 sdělil	 ředitel	 SFŽP	
Petr	Valdman.
	 Na	setkání	proběhla	diskuze	a	starostové	se	mohli	
zeptat	na	konkrétní	podmínky	v	jejich	obcích.	Zmiňo-
vaná	půjčka,	kde	je	úroková	sazba	1%,	se	týká	obcí		
do	2000	obyvatel.	Splatnost	je	nastavena	na	10	let.	Na-
víc	obce	v	 této	oblasti	dostanou	o	10%	dotace	navíc		
k	podpoře	v	rámci	výzvy	70%,	takže	se	dostanou	na	
podporu	80 %.						Text: TZ senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Foto: Barbora Palánová
Ministryně Hubáčková přijala pozvání 

senátorky Vítkové do regionu
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Rozhovor se spisovatelem 

JANEM RUPPEM
	 Začátkem	srpna	vyšla	zajímavá	kniha	o	„životním	i	sportovním	boji“	paraolympio-
nika	Ivo	Koblasy	z	Černé	Hory.	Dnes	vám,	milí	čtenáři	přinášíme	rozhovor	s	panem	
Janem	Ruppem,	který	knihu	napsal.	
	 Pane	Ruppe,	můžete	se	prosím	našim	čtenářům	představit?
	 Jsem	absolventem	Fakulty	sociálních	studií	Masarykovy	univerzity	v	Brně	a	později	jsem	
si	ještě	doplnil	titul	MBA,	což,	jak	s	nadsázkou	říkám	znamená	mladý,	blbý,	ambiciozní.	
Celý	 život	 jsem	 profesně	 zaměřen	 na	 personalistiku	 a	 řízení	 lidských	 zdrojů,	 tedy	 práci		
s	lidmi.	V	současné	době	pracuji	v	Praze	pro	jeden	z	ústavů	Akademie	věd	ČR.	Od	mládí	
jsem	hodně	četl	a	fascinován	hrabalovským	i	undergroundovým	světem	jsem	brigádně	prošel	
i	řadou	dělnických	povolání,	takže	jsem	lisoval	starý	papír,	jezdil	na	stupačce	popelářského	
vozu,	 řídil	 náklaák,	 ale	 také	 pracoval	 pro	 Pečovatelskou	 službu	 nebo	 Ligu	 vozíčkářů.	
Všechno	jen	tak	na	zkoušku	a	z	čiré	radosti,	abych	si	to	vyzkoušel	nebo	splnil	dětské	sny.	
První	knížku	nazvanou	Ostřinec	jsem	vydal	v	pražském	Argu	v	roce	2009	a	po	pauze	navá-
zal	v	roce	2022	knihou	V	břečanu.	Žánrově	se	jedná	o	kombinaci	fikce	a	reality	s	výrazným	
psychologickým	přesahem	a	žánrově	se	liší	od	poslední	knihy	nazvané	Nikdy	to	nevzdávám.	
	 Můžete	nám	knihu	krátce	přiblížit
	 Kniha	popisuje	životní	příběh	jednoho	z	našich	nejvýraznějších	talentů	současné	pa-
ralympijské	cyklistiky,	 Iva	Koblasy,	který	žije	v	Černé	Hoře.	Přes	vrozený	handicap,	
který	představuje	dětská	mozková	obrna	a	další	zdravotní	problémy	se	dokázal	z	kluka,	
který	v	dětství	podstoupil	operaci	mozku	a	učil	se	znovu	chodit	i	mluvit,	vypracovat	ve	
všestranného	cyklistu,	mistra	Evropy,	vícemistra	 světa	v	 silniční	 cyklistice	a	držitele	
mnoha	titulů	mistra	ČR	v	silniční	i	dráhové	cyklistice	s	trojí	účastí	na	paralympijských	
hrách	a	s	ambicí	dokázat	nemožné.	
	 Na	této	cestě	jej	provází	oba	rodiče,	kteří	s	ním	prožili	všechny	zdravotní	peripetie,	
ale	 i	 jeho	dědeček,	 armádní	generál	 ve	výslužbě	Emil	Boček,	 příslušník	310.	 stíhací	
perutě	RAF,	v	jehož	životě	nacházíme	řadu	překvapivých	paralel	s	Ivovým.	Nejvýraz-
nějším	pojítkem	je	ale	vrozená	odvaha	a	nadlidská	vůle	poprat	se	s	nástrahami	osudu,	
které	jim	oběma	život	připravil.			 Pokračování na str. 9

Jan Rupp

Nový
zářijový leták 
na unihobby.cz

3

Zelák
Objem: 5–40 l

Materiál: keramika

Včetně víka

Cena od: 549,-/ks

455142

Demižon skleněný

Objem: 3–35 l

Cena od: 149,-/ks

438674

Barel 35 l 

univerzál

Atest pro styk s potravinami

Objem: 35 l | Materiál: plast

Prodejné bez víka

Cena: 349,-

481061

Víko k barelu 35 l

Cena: 89,-

481062

Přepravka skládací Soft line box

Objem: 40 l 

Barva: zelená + antracit

Cena: 199,-

481064

Přepravka na ovoce a zeleninu

Různé rozměry

Cena od: 89,-/ks

460174

Konev širokohrdlá

Objem: 20 l, 30 l a 50 l

Cena od: 239,-/ks

464377

2690,-

Lis na ovoce

Objem: 6 l, 12 l, 18 l1, 30 l1

Cena od: 1 990,-

467296

Vložka filtrační

K lisům na ovoce

Dle objemů: 6 l, 12 l,

18 l1, 30 l1

Cena od: 89,-

467297

Drtič na ovoce

Objem nádoby: 7 l

470386

Barel DEMETRA

Objem: 10 l, 25 l 

Certifikát pro kontakt 

s potravinami

Cena od: 359,-/ks

469601

Hliníkový žebřík

Počet příček: 3x 11

Materiál: hliník

Nosnost: 150 kg

221396

Přepravka na drobné plody

Rozměry: 38 x 16 x 15 cm

Mix barev

Cena: 59,-

413825

Kontejner plastový

Objem: 35 l, 50 l, 75 l

Cena od: 179,-/ks

464372

Trháček na ovoce 

Teleskopická násada: 

120–225 cm

Cena: 199,-

416725
AŽ SE VÁS ZIMA ZEPTÁ,

CO JSTE DĚLALI NA PODZIM

Košík proutěný

Různé druhy a velikosti

Cena od: 99,-/ks

423338

Demižon opletený

Objem: 3–35 l 

Různé barvy

Cena od: 479,-/ks

439106

4290,-

 
.   . .     
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A

6490,-

v x š x h
82 x 43 x 36 cm

i antracit

kW 6,5 kW

m³ 40–100 m3

horní, ∅ 120 mm
kg 58 kg

dřevo, ekobrikety, uhelné brikety229580

Krbová kamna Nera

v x š x h
83,5, x 51 x 49 cmi černá, hnědá

kW 6,9 kW

m³ až 200 m3

horní, ∅ 120 mm
kg 58 kg

dřevo, ekobriketyCena: 9 990,-243735

A

Krbová kamna Magická pec1

v x š x h
78,5 x 50 x 45 cmi černá litina

kW 8,2 kW

m³ až 275 m3

horní/zadní,∅ 120 mm
kg 120 kg

dřevo, ekobrikety, uhelné briketyCena: 23 990,-238477

KVALITNÍ SKLO SCHOTT-ROBAX S OPLACHEM

CELOLITINOVÁ KAMNA

OTEVÍRATELNOST DVÍŘEK 180˚CELOLITINOVÁ KAMNA

A

Krbová kamna litinová Ryna1

v x š x h
62 x 45 x 44 cm

i černá litina

kW 8 kW

m³ až 200 m3

horní/zadní, ∅ 120 mm
kg 87 kg

dřevo, ekobriketyCena: 19 490,-240223

A

Krbová kamna litinová Castina1

v x š x h
85 x 39,6 x 37,5 cmi bordó, černá, krém

kW 7 kW

m³ 40–100 m3

horní, ∅ 120 mm
kg 61 kg

dřevo, ekobrikety, uhelné briketyCena: 7 490,-229581

A+

Krbová kamna Okta1

v x š x h
88,5 x 28,5 x 32 cmi černá, hnědá

kW 5 kW

m³ až 112 m3

zadní, ∅ 120 mm
kg 58 kg

dřevo, ekobrikety,uhelné briketyCena: 5 890,-226117

Krbová kamna Kerpen1A

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

229583

229582

 .   . .      

6290,-

09/2022

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 1. 9. do 25. 9. 2022 nebo do vyčerpání zásob.

Domek zahradní
ARCHER A1

Výška: 195 cm
Šířka: 213 cm
Délka: 127 cm
Materiál: kov
Barva: šedá
Bez podlahy
Tloušťka plechů: 0,25 mm
Ocelová, pozinkovaná
konstrukce s ventilačními
mřížkami
Dvojité posuvné dveře
476761

VÍCE DRUHŮ
PLASTOVÝCH
SKŘÍNÍ 
NAJDETE 
NA STR. 11

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.

2990,-
Šroubovák 
aku příklepový 
HP488D002

Napětí: 18 V | Otáčky: 1. 0–400/min., 2. 0–1 400/min.
Akumulátor: 2x 1,5 Ah | Krouticí moment: 42 Nm
Sklíčidlo: 1,5–13 mm | Hmotnost: 1,7 kg
Příslušenství: transportní kufr
123134

3290,-
Plastová skříň
DETROIT
HIGH
Rozměry: 
182 x 65 x 45 cm
Hmotnost: 14 kg
Nosnost: 15 kg 
(jedna police)
Rozměr balení: 
80 x 30 x 46 cm
353673

cena od

45,-ks
Chryzantéma
Chrysanthemum multiflora, řízená
∅ květináče: 11, 12 a 19 cm
476058 | 423351

cena od

32,-ks
Vřes
Calluna vulgaris Garden Girls
∅ květináče: 10,5 cm
Cena: 32,-
467127
∅ květináče: 17 cm
Cena: 159,-
467172
K dispozici od 9. 9. 2022

 .   . .      

6290,-
Domek zahradní ARCHER A1

Výška: 195 cm | Šířka: 213 cm | Délka: 127 cm
Materiál: kov | Barva: šedá | Bez podlahy
Tloušťka plechů: 0,25 mm | Dvojité posuvné dveře
Ocelová, pozinkovaná konstrukce s ventilačními mřížkami

2990,-
Napětí: 18 V
Otáčky: 1. 0–400/min.

2. 0–1 400/min.  
Akumulátor: 2x 1,5 Ah
Krouticí moment: 42 Nm
Sklíčidlo: 1,5–13 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Příslušenství: 
transportní kufr

Šroubovák aku
příklepový
HP488D002

6490,-

1090,-

Krbová kamna Nera
Rozměry: 82 x 43 x 36 cm
Provedení: antracit
Výkon do prostoru: 6,5 kW
Výhřevnost: 40–100 m3

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

Dub
Oregon

Dub
Nostalgie

Dub
Arras

Laminátové 
plovoucí podlahy 
Krono 8 mm

299,-/m2

199,-m
2

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

Třída zátěže/
Oděruvzdornost:
23/32/AC4
Zámek: Twin clic

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku. Aktuální nabídka platí od 1. 9. do 25. 9. 2022, nebo do vyčerpání zásob.

Konvektor FK330
Příkon: max. 2 000 W
S termostatem
Tři stupně výkonu
Ochrana proti přehřátí 

UniHobby Inzerce 09_01 Listy regionu 194x128 v189.qxp_Sestava 1  24.08.22  10:42  Stránka 1
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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

Společnost LANIK s.r.o. hledá do svého týmu:

Operátora/ku výroby

Lucie Andrlíková – personalista

 lucie.andrlikova@lanik.eu +420 516 428 465

LANIK s.r.o., Chrudichromská 2376/17, 680 01 Boskovice

Pokračování ze str. 8
	 Co	Vás	vedlo	k	sepsání	knihy?
	 S	 Ivem	 a	 jeho	 rodinou	 se	 známe	
dlouhá	léta,	dokonce	shodou	okolností	
jezdím	na	kole	značky	Duratec,	stejně	
jako	on,	i	když	já	jenom	rekreačně.	Jeho	
životní	cesta	je	takový	skoro	americký	
příběh,	kdy	z	dítěte,	u	kterého	nebylo	
jisté,	 jestli	 bude	 vůbec	 chodit,	 se	 stal	
postupně	soutěžící,	na	kterého	by	ze	za-
čátku	nikdo	nevsadil	ani	korunu	a	na-
konec	 závodník,	 který	 má	 jméno		
a	úspěchy	na	světových	soutěžích	a	kte-
rý	skvěle	reprezentuje	Českou	republi-
ku.	Za	jeho	úspěchem	jsem	viděl	pali-
čatost	 a	 urputnost	 nejen	 jeho	 rodičů,	
kteří	za	ním	od	začátku	stáli	a	kteří	si	to	
vydřeli,	úplně	stejně	jako	Ivo.	
	 Jak	 do	 konceptu	 knihy	 zapadá	 Ivův	
dědeček,	 gen.	 por.	 Emil	Boček,	 bývalý	
stíhací	pilot	RAF?	
	 Když	 jsme	 knihu	 koncipovali,	 bylo	
nám	 od	 začátku	 jasné,	 že	 pan	 Boček		
v	ní	bude	hrát	významnou	roli.	Dokon-
ce	jsme	zvažovali,	že	ona	podobnost	se	
bude	prolínat	celou	knihou,	kdy	bude-
me	oba	osudy	a	životní	příběhy	postup-
ně	srovnávat.	Nakonec	jsme	ale	uznali,	
že	 bychom	 jinými	 slovy	 zčásti	 převy-
právěli	to,	co	už	o	životě	Emila	Bočka	
zaznělo	v	samostatné	knize	Strach	jsem	
si	 nepřipouštěl.	 Přidali	 jsme	 tedy	 jen	
několik	 vtipných	 momentů	 ze	 života	
pana	Bočka	a	porovnali	jejich	příběhy	
ve	dvou	kapitolách.	Je	totiž	úplně	jasné,	
že	Ivova	vrozená	touha,	 jít	si	za	svým		
i	přes	překážky,	má	celou	řadu	paralel	
se	 životem	 jeho	 dědečka.	 Oba	 začali	
jako	outsideři,	kterým	nikdo	moc	nevě-
řil,	oba	reprezentovali	Českou	republi-
ku	se	lvíčkem	na	prsou,	a	už	v	unifor-
mě	 letce	 nebo	 dresu	 cyklisty.	 Oba	 se	

Rozhovor se spisovatelem 
JANEM RUPPEM

pohybují	 v	 nějakém	 uskupení,	 a	 už	
formaci	letadel	nebo	pelotonu,	oba	stí-
hají	 své	 soupeře,	překonávají	nepřízeň	
osudu,	a	už	politickou	nebo	zdravotní,	
oba	 prošli	 určitým	 sociálním	 vylou-	
čením,	 podstupují	 riziko	 úrazu	 nebo	
smrti,	mají	své	životní	vzory	a	 těm	se	
chtějí	přiblížit.	Jsou	to	dva	podobné	ži-
voty,	mění	se	jen	čas,	místo	a	prostředí.		
	 Jakým	způsobem	kniha	vznikala?
	 Nejprve	 jsem	 jezdil	do	Černé	Hory		
a	 vyprávění	 si	 nahrával	 na	 diktafon,	
později	 jsme	to	zvládali	hodinovými	
telefonáty	nebo	při	společných	cestách	
autem.	Koblasovi	jsou	výborní	partneři	
a	já	měl	ve	zpracování	absolutně	volnou	
ruku,	takže	pokud	ještě	nasbíráme	do-
statek	materiálu,	můžeme	napsat	po-
kračování.	
	 Co	vše	se	čtenář	dozví?
	 Kniha	 je	 vyprávěním	 o	 Ivových	
zdravotních	problémech,	které	jej	od	
narození	provázely,	přes	začátky	s	cyk-
listikou	 a	 postupné	 úspěchy.	 Na	 svojí	
cestě	se	potkal	s	celou	řadou	lidí,	kteří	
mu	fandili	a	pomohli,	ale	i	s	těmi,	pro	
které	 nebyl	 dost	 dobrý.	 Jeho	 životní	
osud	i	způsob	jakým	se	s	ním	vyrovná-
vá	je	příběhem,	který	může	sloužit	jako	
vzor	nemocným	i	zdravým,	ale	i	rodi-
čům	s	handicapovaným	dítětem.	
	 V	jakém	nákladu	kniha	vyšla	a	kde	si	
ji	čtenáři	mohou	objednat,	zakoupit?
	 Knížku	vydalo	nakladatelství	Alba-
tros	Media	v	nákladu	1	500	kusů	a	je		
k	dispozici	v	knihkupectvích	i	na	inter-
netu.	
	 Pane	Ruppe,	děkuji	 za	zajímavý	roz-
hovor	a	a	se	další	kniha	také	vydaří!	

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Jana Ruppa

Soutěž o knihu Ivo Koblasa: Nikdy se nevzdávám
Odpovědi	na	všechny	tři	otázky	můžete	posílat	do	16.	10.	2022	na	e-mail:	
listyregionu@seznam.cz
V	listopadu	vylosujeme	ze	správných	odpovědí	výherce,	který	obdrží	kni-
hu	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
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11 Martin Štěpánek
OSVČ, 48 let

12 Mgr. Miroslav Starý
senior, 64 let

13 Ing. David Otýpka,
regional finance  
controller, 35 let

14 Monika Nejezová
účetní, 45 let

15  Ing. Vladimír Bělík
senior, 74 let

16 Ing. Martin Strýček
projektant, 43 let

17 Ing. Arch. Zita 
 Řehůřková

architektka, 52 let
18 Ing. Lubomír Toufar

senior, 68 let
19 Petr Sehnal

IT specialista, 24 let
20 Anna Pavlů

seniorka, 76 let
21 Ing. Jiří Pícha

emeritní revírník LČR,  
70 let

22 Lumír Kala
pracovník THÚ, 56 let

23 Ing. Radmil Štěrba
lesní inženýr, 50 let

24 Milan Sýkora
senior, 68 let

25 Petr Velc
senior, 71 let

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE KANDIDÁTY  
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKO  

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 23. A 24. 9. 2022

Ing. Pavel 
Rajtšlégr
ekonom, 42 let

doc. Mgr. Pavel 
Souček, Ph.D. 
vysokoškolský 
pedagog, 36 let

Mgr. Bc. Michal 
Souček
učitel, 51 let

Anna Štěrbová
manažerka, 
48 let

Aleš Klíma
CNC brusič, 
zástupce odborů, 
39 let

Mgr. Radovan 
Bartošek 
obchodní 
zástupce, 31 let

Lenka Dvořáková
office manager, 
48 let

Ing. Luděk 
Skoták
technik, 58 let

Ing. Vlastimil 
Bárta
OSVČ, 40 let

Mgr. Ivo Polák
místostarosta, 
65 let
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20. let kopané žen v Kotvrdovicích a dívčí fotbalové výběry OFS Blansko
	 Kdo	 navštěvuje	 na	 okrese	 Blansko	
fotbalové	 mistrovské	 zápasy	 přípravek		
a	žáků,	tak	může	potvrdit,	že	v	různých	
týmech	mezi	kluky	hrají	fotbal	i	děvčata.	
V	dnešní	době	trénuje	a	hraje	v	týmech	
na	našem	okrese	přes	80	děvčat	ve	věku	
od	6	do	15	let.	Pod	komisí	mládeže	OFS	
Blansko	 jsou	 již	 rok	 zvána	 děvčata		
na	společné	tréninky	a	turnaje.	Výběry	
OFS	Blansko	navštěvují	různé	velké	dív-
čí	turnaje,	kde	si	ve	svých	věkových	ka-
tegoriích	zahrají	i	proti	týmům	jako	Ba-
ník	Ostrava,	Sparta	Praha,	Slavia	Praha,	
1.	FC	Slovácko	a	spoustě	dalších.	Trené-
ry	 jsou	Katka	Zoubková,	Michal	Há-	
jek	a	 Jaromír	Kuda.	Hlavním	mozkem		
a	 organizátorem	 těchto	 dívčích	 výběrů	
je	 Tomáš	 Musil	 z	 Kotvrdovic,	 který	
všechny	 tréninky	a	 turnaje	domlouvá		
a	to	i	včetně	letního	kempu	dívčích	vý-
běrů	 žákyň	 OFS	 Blansko.	 Tento	 kemp	
byl	zorganizován	letos	podruhé,	poprvé	
v	loňském	roce.	Kemp	byl	od	úterý	až	do	
neděle	včetně	stravy,	přespání,	tréninko-
vých	jednotek,	soutěží	a	dalších	aktivit.	
	 Tomáš	Musil	není	na	okrese	Blansko	
z	 hlediska	 ženské	 kopané	 žádným	 no-
váčkem.	Byl	to	on,	kdo	v	létě	roku	2002	
byl	u	vzniku	prvního	ženského	týmu	na	
okrese	Blansko	v	novém	tisíciletí,	když	
zorganizoval	přátelský	zápas	žen	v	Kot-
vrdovicích.	 Děvčata	 byla	 rozdělena	 do	
dvou	týmů,	a	po	tomto	utkání	přišla	za	
Tomášem,	 že	 chtějí	 hrát	 fotbal.	 Svojí		
trpělivostí	 a	 zápalem	 přežil	 s	 děvčaty	
časté	výčitky	mužské	populace,	že	 fot-

bal	není	pro	ženy	a	čekala	ho	se	všemi	
trenéry	 několikaletá	 práce	 učit	 holky	
fotbalu	 jak	po	 individuální,	 tak	po	ko-	
lektivní	 stránce.	 Doménou	 fotbalistek		
z	Koas	nebyl	pouze	velký	fotbal,	účast-
nili	se	halových	turnajů	a	turnajů	v	malé	
kopané	 na	 venkovních	 hřištích,	 holky	
hrály	 okresní	 blanenskou	 malou	 kopa-
nou	 a	 odehrály	 již	 dva	 ročníky	 divize	
futsalu	žen.	Tomáš	Musil	již	několik	let	
zpátky,	před	vznikem	výběrů	OFS	Blan-
sko,	organizoval	okresní	děvčata	z	pří-
pravek	 a	 žáků,	 aby	 si	 společně	 mohla	
zahrát	 na	 různých	 turnajích	 a	 přátel-
ských	 zápasech.	Od	vzniku	 ženského	
fotbalového	 týmu	 v	 Kotvrdovicích	 se	
během	 několika	 dalších	 let	 na	 okrese	
Blansko	 rozsvítily	 majáky	 dalších	 dív-
čích	 a	 ženských	 týmů	 hrajících	 velkou		
i	malou	kopanou.	Postupem	času	majá-
ky	 zhasly	 až	 na	 fotbalistky	 z	 Černé	
Hory,	 které	 hrají	 soutěž	 malé	 kopané		
v	Brně.	Hlavní	baštou	celé	okresní	žen-
ské	a	dívčí	kopané	se	staly	Kotvrdovice,	
které	 zůstaly	 jako	 jediné	 na	 okrese.		
Ženy	v	současnosti	hrají	MSDŽ	a	žáky-
ně	 okresní	 přebor	 mladších	 žáků,	 od	
nové	 sezóny	 pod	 novým	 názvem	 SFA	
Kras.	
	 Vrcholem	 práce	 Tomáše	 Musila	 by-	
ly	 oslavy	 konané	 v	 rámci	 soustředění	
fotbalistek	 z	 Kotvrdovic	 a	 kempu	 dí-	
vek	OFS	Blansko.	V	sobotu	6.	8.	2022		
proběhly	 oslavy	 20.	 let	 kopané	 žen		
v	 Kotvrdovicích	 a	 na	 hřišti	 jste	 mohli	
vidět	hrát	fotbal	dívky	a	ženy	všech	vě-

kových	kategorií	od	osmiletých	fotbalis-
tek	z	okresních	přípravek,	přes	žákyně	
až	po	ženy	a	nechyběla	ani	nestárnoucí	
Jana	Matušková.	Byla	připravena	výsta-
va	 fotografií	 z	 historie	 kopané	 žen		
v	Kotvrdovicích	a	okresních	dívčích	vý-
běrů.	 Do	 Kotvrdovic	 přijela	 děvčata		
z	klubů	FK	Hodonín	a	Fastav	Zlín,	aby	
si	společně	s	děvčaty	z	OFS	Blansko	za-
hrála	na	dvou	dopoledních	turnajích	pří-
pravek	 a	 žákyň.	 Po	 obědě	 se	 postupně	
sešlo	 30	 bývalých	 a	 současných	 hrá-	
ček	Kotvrdovic,	 aby	 si	 zahrály	 fotbal		
a	po	něm	poseděly	a	 společně	zavzpo-	
mínaly	na	uplynulé	 roky,	které	strávily		
v	ženském	dresu	v	Koasích.	S	děvčaty	

společně	 zavzpomínali	 i	 trenéři	 jak		
současní,	tak	bývalí,	třeba	i	na	dva	nej-	
úspěšnější	ročníky	v	divizi	žen	–	2010/11	
a	 2015/16,	 kdy	 ženy	 skončily	 v	 koneč-	
né	 tabulce	 na	 druhém	 místě,	 pokaždé		
s	43.	body.	V	sezóně	2010/11	měl	první	
tým	DFK	Holešov	49	bodů	a	v	sezóně	
2015/16	měl	první	tým	SFK	Vrchovina	
stejně	bodů	jako	Koasy!	
	 Pokud	 je	 na	 okrese	 fotbalistka,	 bu	
začínající,	nebo	zkušená	a	má	zájem	se	
zapojit	do	těchto	aktivit,	a	zkontaktuje	
některého	z	trenérů,	nebo	přímo	Tomáše	
Musila	z	Kotvrdovic.

Na přání Jany Matuškové napsal TOMM
Foto: archiv TOMM

Mládež s Janou Matuškovou 
– foto děvčat kategorie přípravek s trenérem a Janou Matuškovou
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Catnapp by Juan Bermejo
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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

BRNO ROZEZNÍ NEJVĚTŠÍ 
KLUBOVÁ NOC V JEHO HISTORII, 
VYRAZTE NA BATCH!
	 Batch,	největší	dávka	klubové	hudby	v	brněnské	historii,	propojí	ve	dnech	
30.	 9.	–	1.	 10.	 třináct	 klubů	pestrým	nadžánrovým	hudebním	programem	za	
jednotné	vstupné.	Akci	pořádá	BACH	–	Brněnská	asociace	clubové	hudby.
	 Batch	si	klade	za	cíl	poukázat	na	živost	brněnské	kulturní	sféry,	bohatou	hudeb-
ní	historii	a	současnost	i	důležitost	společného	hlasu	aktérů	na	klubové	scéně.
	 Probíhat	 bude	 v	 klubech	 Alterna,	 ArtBar	 Druhý	 Pád,	 Fléda,	 Kabinet	
múz,	 Kafara,	 Metro	 Music	 Bar,	 Music	 Lab,	 Ponava,	 Rusty	 Nail,	 Sibiř,	
Sono	Music	Club,	Stará	Pekárna	a	Vegalité.	Návštěvníci	mohou	volit	mezi	
jednodenní	či	dvoudenní	vstupenkou	platnou	pro	všechny	kluby.
	 Mezi	první	ohlášené	kapely	patří	argentinská	rapperka	Catnapp,	jeden	z	nej-	
lepších	maarských	hudebníků	 současnosti,	 cimbalista	Miklós	Lukács	 s	 triem	
Cimbiosis,	v	Praze	usazený	britský	hudebník	a	spisovatel	Phil	Schöenfelt,	ze	Slo-
venska	dorazí	duo	Longital	nebo	rapper	FVCK	KVLT.	
	 Fanoušci	 tvrdší	muziky	 se	mohou	 těšit	na	maarský	 thrashcore	Crippled	
Fox,	legendární	britský	crust	Extinction	of	Mankind,	německé	crust	punkery	
Instinct	of	Survival	i	absolutní	legendu	středoevropského	a	východoevropské-
ho	punku,	polské	Dezerter,	kteří	fungují	už	od	roku	1981	a	do	Brna	přijedou	na	
jediný	plánovaný	český	koncert.
	 Z	české	scény	vystoupí	Hasan,	Kalle,	Acid	Row,	Budoár	staré	dámy,	The	
Silver	Spoons,	Deaf	Heart	a	mnozí	další.	Mimo	koncertní	program	uvidí	ná-
vštěvníci	vystoupení	jedinečné	The	Prague	Burlesque	v	Sono	Music	Club.
	 „To,	že	se	třináct	konkurujících	klubů	na	poli	nezávislé	hudební	produkce	dokázalo	
dohodnout	a	zkoordinovat,	je	malý	zázrak	a	čekáme,	že	nás	na	dva	dny	v	Brně	čeká	
opravdu	krásná	atmosféra.	Na	místní	velmi	pestré	klubové	scéně	si	budete	moci	vybírat	
z	nabídky,	ve	které	si	každý	najde	to	své.	Na	jednu	vstupenku	budete	moci	putovat		
z	klubu	do	klubu,	Batch	vás	zavede	na	místa,	kam	byste	se	jinak	možná	nepodívali.	
Batch	tak	bude	každoroční	brněnskou	dávkou	skvělé	hudby	a	zábavy,”	říká	za	pořa-	
datele	předseda	BACH	Vít	Kalvoda.
	 BACH	–	Brněnská	asociace	clubové	hudby	je	historicky	největší	a	v	sou-
časnosti	jedinou	tuzemskou	klubovou	asociací.	Vznikla	roku	2019,	za	dobu	své	
existence	byla	asociace	velmi	aktivní	při	jednání	na	krajské	i	celostátní	úrovni	
i	přítomna	vyjednávání	o	provozu	kulturní	sféry	během	pandemie.	Zcela	uni-
kátním	počinem	je	mobilní	aplikace	BACH	informující	o	programu	klubů,	kte-
rou	si	můžete	stáhnout	na	bach.events.
	 S	klubovou	nocí	Batch	bude	propojen	 také	druhý	ročník	hudební	konference	
ReConnect	 organizované	 českou	 hudební	 proexportní	 kanceláří	 SoundCzech,	
platformou	Music	Managers	Forum	Czech	Republic	a	Brněnskou	asociací	clubové	
hudby	BACH	ve	dnech	29.	9.	–	1.	10.	2022	v	prostorech	klubů	Fléda	a	Kabinet	Múz.
	 Vstupenky	na	Batch	zakoupíte	v	prodejních	sítích	GoOut	a	smsticket	za	
290	–	490	Kč.
	 Akce	 se	 koná	 za	 finančního	 přispění	 Fondů	 EHP	 a	 Norska,	 Ministerstva	
kultury	České	republiky,	Nadace	Český	hudební	fond	a	SAKO	Brno	a	pod	zá-
štitou	a	za	finanční	podpory	náměstka	primátorky	města	Brna	JUDr.	Roberta	
Kerndla.	 Text: Anna Mašátová

Foto: archiv ampromotions
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P R O D E J
VELMI PĚKNÁ IKONICKÁ RETRO KŘESLA
z 50. let velmi dobrém stavu (2 ks), pohodlné sezení.

K prodeji je ve stejném dekoru a provedení také 
ČALOUNĚNÁ LENOŠKA (bez fotografie).

Nutno vidět. 
Cena dohodou, nabídněte. 

TEL. 728 11 37 35
OKRES BLANSKO

VZPOMÍNKA
Každoročně	v	září	

vzpomínáme	na	rok	1996,
kdy	nás	náhle	po	sobě	

opustili	naši	blízcí

FRANTIŠEK	CHARVÁT	
a	jeho	žena	

JOSEFA	CHARVÁTOVÁ
z	Doubravice	nad	Svitavou.

Letos	už	je	to	smutných	26	let,	tatínek,	dědeček,	pradědeček	zemřel	2.	září	
a	manželka,	maminka,	babička	a	prababička	ho	následovala	hned	11.	září.

Stále	vzpomíná	celá	rodina.

PRODÁM 
 Prodám nové moderní obrazy různých 
žánrů, malba na plátně, info na: 606 931 795. 
 UDĚLĚJTE ZMĚNU - PŘESTĚHUJTE SE  
DO KLIDU: Prodám RD 4+1 po rekonstrukci  
s atelierem, kotel na dřevo, plyn, zásuvky 
320, stodola, pozemek 1660 m2, obec Vano- 
vice. Prohlídka možná po dohodě. Bez RK, 
cena: 4,7 mil. Info na tel.: 604 34 54 11.
 Prodám skoro nový školní batoh světle 
růžové barvy s obrysy hnědých ptáčků. Cena 
dohodu, tel.: 606 931 795. 
 Prodám kuchyňský odsavač MORA OP 
532W. Š 50 cm, výkon 175 m3. Třírychlostní 
odsávání, alu krk 2,3 m. Pův. cena 1.390 Kč, 
nyní 600 Kč. Tel.: 608 347 901. 
 Prodám radiátor zn. KORADO, 1800x600x 
100 mm. Cena 2.000 Kč, tel.: 737 569 841.
 Prodám sadu Kunštátské keramiky. Cena 
10.000 Kč, tel.: 777 450 543.
 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektro-
pohon, spalovací motory a jeden na benzinový 
motor + různé plánky a materiály. 
Tel.: 773 778 930. 
 Prodám fotografické přístroje na film. 
Funkční, k tomu věnuji knihu Velká kniha fo-
tografie. Cena dohodu, tel.: 721 818 403.
 Prodám sadu rockových knížek. Cena 
2.950 Kč, tel.: 777 450 543.
 Prodám velkou knihu o letadlech. Cena 
1.500 Kč, tel.: 777 450 543.
 Prodám polohovací postel. 
Tel.: 777 305 730.
 Prodám Československé známky z období 
1946–2005. Soubory čisté, v 5ti albech. Cena 
dohodou, tel.: 721 818 403. 

KOUPÍM 
 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky pro-
sím na e-mail: stavebnipozemekokresblan-
sko@seznam.cz

 Koupím mince, bankovky a staré pohled- 
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 
 Koupím JAWA 35, (KÝVAČKA, PANELKA) 
v jakémkoli stavu. Vhodný k renovaci, popří-
padě díly na tento motocykl. 
Tel.: 722 491 746.
 Koupím JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PAVek. 
Stav nerozhoduje. Tel.: 723 971 027.
 Koupím elektrický vařič. Tel.: 602 283 832.
 Koupím staré pohlednice, bankovky, vy-
znamenání, militaria, filmové plakáty apod. 
Tel.: 608 420 808.

HLEDÁM
 Hledám větve stříbrného smrku a tújí. 
Tel.: 737 569 841. 
 Hledám dlouhodobý levný pronájem ga- 
ráže na ul. Údolní v Blansku za účelem usklad-
nění drobných věcí, bez elektriky. 
Tel.: 727 933 772. 
 Mladý, pracující muž hledá bydlení v Bos-
kovicích a okolí, nejlépe k dlouhodobému pro-
nájmu. Podmínkou není samostatný byt, stačí  
i část domu – ideálně s vlastním sociálním zaří-
zením. Včasné a bezproblémové placení nájmu 
je samozřejmostí. Předem děkuji za nabídky, 
tel.: 725 574 061.
 Přebývá někomu pár kusů ztraceného 
bednění, které by mohl darovat nebo levně 
prodat? Tel.: 606 931 795. 

DARUJI
 Daruji použitou jezdeckou helmu zn. HKM 
Sports Equipment s menší oděrkou. 
Tel.: 606 931 795. 
 Daruji zdarma za odvoz větší množství 
kompotů a zavařenin tel.: 777 831 966.

SEZNÁMENÍ
 Muž 47 let/188 cm/115 kg s vlastním byd-
lením, pracuji v elektru, rád vařím, jsem kutil, 
zahrádkář. Hledám partnerku, jen vážně. SMS 
na: 732 329 295.
 Vyšší žena 170/70, 85 kg hledá muže, který 
nechce prožít život sám, který pomůže s ma-
lou zahrádkou i se samotou. Abstinent pod-
mínkou. Společný podzim života – jen vážně. 
Tel.: 724 836 518. 
 Muž 29 let, povoláním zámečník hledá 
slečnu na vážný vztah. Bez závazků, rád zajdu 
do přírody, divadla, Blansko a okolí, tel.: 604 
445 665. Budu se těšit!

MÁTE DOMA 
STAROU ŽIDLI, 
TABURET, STŮL, STAROU 

LAMPU BEZ STÍNIDLA?
DEJTE JIM JEŠTĚ ŠANCI.
Opravím dřevo, počalouním, pošiju.

Provedu kvalitně, 
rychle za přívětivou cenu.
Tel.: 731 259 843

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758VYKUPUJEME 

kůrovcovou kulatinu 
a surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT 

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

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

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

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

CHCETE PLATIT 
ZA VAŠE POJIŠTĚNÍ 

NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, 

nemovitostí, zdraví, 
odpovědnostní. 

Ráda se Vám budu věnovat 
– KONTAKT 775 731 779

www.msrenova.cz
tel. 604 150 378

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

KOUPÍM CHATU 
(voda, el.)

Nabídněte, tel.: 602 886 668
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SPOJUJEME LIDI 
A SVĚT KOLEM NÁS

NÁSTROJAŘ
SEŘIZOVAČ
SEŘIZOVAČ JUNIOR

  
  
  

 

nabor@te.com771 130 030 pracekurim.cz

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
BUS z Brna zdarma | Příspěvek na dopravu

Firma Pentaco spol s.r.o. v Boskovicích
Hledá nového kolegu do týmu na pozici:

OBSLUHA PILY A OLEPOVACÍHO STROJE
Naše požadavky:
– Manuální zručnost nejlépe se zkušeností v truhlářské výrobě
– Ochota učit se novým věcem 
– Odpovědnost za odvedenou práci
– Schopnost pracovat v týmu 
– Pečlivost a smysl pro detail

Pro pozici nabízíme:
– nástupní plat na první 3 měsíce = 30 000 Kč
– práci v mladém kolektivu
– dotované stravování
– pracovní doba od pondělí do pátku
– dobrá fyzická kondice podmínkou
Kontakt: Jan Lipták, telefon: 604 431 706 nebo e-mail: liptak@pentaco.cz

MAX
PSÍ ÚTULEK MĚSTA BLANSKA

	 Od	 11.	 8.	 2022	 je	 z	 vážných	 důvodů	 majitelů	 v	 útulku	 psí	 fešák	
Max,	 střední	 kříženec.	 Pejsek	 je	 ostříhaný	 jeho	 srst	 by	 jinak	 byla	
dlouhá,	 ale	 i	 tak	 to	mu	 to	moc	 sluší.	Něco	o	Maxíkovi:	má	necelé		
tři	roky,	je	zvyklý	žít	uvnitř	domku	a	rád	běhá	po	zahradě,	jenže	ne-
může	 být	 sám,	 protože	 vyje	 a	 štěká.	 Maxík	 je	 očkovaný,	 čipovaný		
a	odčervený,	má	hygienické	návyky	a	byl	by	ideální	jako	pes	jediná-
ček	nebo	k	vykastrované	fence.	Zatím	je	smutný	a	bojácný,	vhodný	by	
byl	i	k	aktivnějším	seniorům.	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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MULTIFOKÁLNÍ SKLA

MĚŘENÍ ZRAKU BEZ ČEKÁNÍ

sleva

 DrOptikMoraviaSro    dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz

Přijďte si pro jedny brýle na všechny vzdálenosti!

Akce platí od 1. 9. do 31. 10. na vybrané brýlové čočky

Wanklovo nám. 1437/4, BLANSKO,  
tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz

Masarykovo nám. 158, LETOVICE,  
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Dr-optic-95x62-Blansko_Letovice-40proc-08-22.indd   1 15.08.2022   12:31

Drakiáda BOŘITOV 2022
TRADIČNÍ JIŽ 28. ROČNÍK 
DRAKIÁDY NA LETIŠTI 
V BOŘITOVĚ PROBĚHNE 
V SOBOTU  8. 10. 2022 
OD 12 HODIN
Jedna z drakiád na Moravě, potažmo v celé České 
republice, kam se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je  
to v současné době asi jediná drakiáda, kde můžete vidět soutěže  
v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit.

Více informací a celý program najdete na adrese http://draci.net

FOTOREPORTÁŽ – TRUCK TRIAL KUNŠTÁT 13.–14. 8. 2022

Foto: Lucie Bílková

Prázdninové info z Bowlingu Blansko

Antonín Vojtek – Vyznání rodnému kraji
	 Městské	kulturní	středisko	v	Adamově	připravilo	ve	
Společenském	centru	(Horka,	ul.	Komenského	6)	výsta-
vu	prací	známého	jihomoravského	výtvarníka	Antoní-
na	 Vojtka.	 Slavnostní	 vernisáž	 se	 uskuteční	 v	 ne-	
děli	 11.	 září	 ve	 14:30	 hodin.	 Výstavu	 uvede	 autor		
a	Jaroslav	Budiš.	K	návštěvě	 jste	zváni	od	11.	9.	do		
20.	9.	2022,	a	to	v	pondělí	–	pátek	od	14:15	do	17:15		
hodin,	v	neděli	14:15–16:45	hodin.	V	sobotu	je	zavřeno.
	 Anton	Vojtek	se	narodil	10.	ledna	1934	v	Horních	Bo-
janovicích.	Žije	a	pracuje	v	Břeclavi.	
	 Bývá	nazýván	Malířem	jižní	Moravy.	Na	jižní	Moravě	
se	narodil,	na	jižní	Moravě	žije.	Jižní	Moravu	miluje	a	ce-	
lý	život	ji	ztvárňuje	svým	osobitým	způsobem.	Krajina	
pod	Pálavou,	lužní	lesy,	říční	zátoky	Dyje	nebo	lednické	
rybníky	se	pro	Antonína	Vojtka	staly	náplní	obrazů	i	bytí.	
Uchvácení	krajinou	pro	něj	však	neznamená	její	doslovný	
přepis.	Její	zobrazení	je	i	její	oslavou:	dokonalostí	forem	

vyrovnává	rozdíl	mezi	realitou	a	ideálem.	Přechodné,	ne-
dokonalé	tvary	jsou	většinou	vyloučeny;	zůstávají	oblé,	
kulovité,	 plasticky	 působící	 stromy	 a	 keře,	 z	 nichž	 je	
umně	sestavena	stylizovaná	podoba	skutečného	modelu.	
	 Antonín	 Vojtek	vystavil	 svá	 díla	 na	 200	 místech	 na	
samostatných	 prezentacích	 jak	 v	 České	 republice,	 tak		
v	zahraničí.	 Jeho	obrazy	 jsou	zastoupeny	v	galeriích		
a	 soukromých	sbírkách	v	 téměř	padesáti	 zemích	 světa.		
V	současné	době	tvoří	nejvíce	olejomalby.	Můžeme	však	
sledovat	 i	 jeho	 tvorbu	kresebnou	 a	grafickou,	 akvarely		
i	plastiky.	V	posledních	 létech	vychází	každoročně	ba-
revný	kalendář	s	jeho	dílem	a	patrony	se	stávají	význam-
né	osobnosti	České	republiky.	Od	roku	2001	se	akt	křtu	
kalendáře	stává	významnou	společenskou	událostí	s	bo-
hatým	kulturním	programem.	

Antonín Vojtek před svým obrazem

	 Po	náročné	sezóně	jsme	si	dali	v	červenci	od	bowlingu	
oddech,	ale	od	srpna	už	postupně	začínáme	něco	dělat.	
	 Hned	první	týden	v	srpnu	jsem	ve	spolupráci	s	dalším	
trenérem	Jaroslavem	Uhrem	uspořádal	od	pondělí	do	pát-
ku	 Bowlingový	 kemp	 na	 Bowling	 Blansko	 a	 Bowling	
Brno.	Tentokrát	se	kempu	účastnili	i	mladší	hráči,	které	
jsem	měl	na	starosti	já	a	Jarda	se	věnoval	starším	a	zkuše-
nějším	 juniorům.	 Mladší	 se	 učili	 pětikrokový	 rozběh,	
správný	postoj	a	vypuštění	koule.	Starší	se	učili	číst	ma-
zání,	jak	hrát	na	krátkém,	středním	a	dlouhém	mazání.	
Nechyběly	 ani	 dovednostní	 hry.	 Kemp	 jsme	 zakončili	
turnajem,	kde	 za	 juniory	 zvítězil	 s	 průměrem	nad	200	
Kuba	Hasoň,	druhý	byl	Jirka	Hasoň,	třetí	Lucka	Hrazdí-
rová	těsně	před	svým	bratrem	Honzou	a	na	5.	a	6.	místě	
byli	Marek	Štěrba	a	Patrik	Vais.	Mladší	hráli	svůj	turnaj,	

kde	zvítězil	Vojta	Parák,	druhý	byl	Dominik	Gric	a	třetí	
Pavel	Matuška.	
	 Chtěl	bych	poděkovat	Jardovi,	který	se	snažil	předat	
svoje	zkušenosti	starším	hráčům.	Dále	bych	chtěl	podě-
kovat	vedení	a	personálu	Bowlingu	Blansko	a	Bowlingu	
Brno	za	přípravu	drah,	občerstvení	a	zázemí	pro	uspořá-
dání	kempu.
	 V	 neposlední	 řadě	 chci	 poděkovat	 městu	 Blansko,	
které	nám	(Bowling	Blansko	z.s.)	poskytlo	sponzorský	
dar,	který	jsme	využili	k	zafinancování	drah	během	
kempu.	Také	velký	dík	Petrovi	Sedláčkovi	(jednatel	
m.s.trade-cz	s.r.o.	Blansko),	jehož	sponzorský	dar	jsme	
využili	na	nákup	nových	dresů,	které	jsme	používali	na	
kempu	a	dětem	se	moc	líbí.

Text a foto: Petr Hrazdíra, trenér Bowling Blansko z.s.

Text: Jaroslav Budiš

Foto: archiv Antonína Vojtka

Bowlingový kemp
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NOVÁ 
DACIA JOGGER
BIGGER, COOLER, JOGGER

VŠECHNO. JEDNODUŠE.

S LPG Z VÝROBY DOJEZD AŽ 1 200 km

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

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

AUTOCENTRUM 
BRNO-LÍŠEŇ

NOVÁ DACIA

SANDERO

JIŽ OD

99 Kč/den
s Dacia Finance na 4 roky
Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, 
RPSN: 9,5 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, 
celková částka k uhrazení: 225 260 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 015 Kč. Součástí fi nancování je zdarma Garance Plus na 
5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená fi nancování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co 
nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. 
Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 
CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Boskovice  |  Komenského 9
Brno-Líšeň  |  Sedláčkova 10

AutOcENtRum BRNO-LÍŠEŇ
www.opportunity.cz

Nový

ReNault
aRKaNa

Již od

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

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

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

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

AUTOCENTRUM 
BRNO-LÍŠEŇ

NOVÁ DACIA

SANDERO

JIŽ OD

99 Kč/den
s Dacia Finance na 4 roky
Reprezentativní příklad Nové Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 274 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 164 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 109 960 Kč, úroková sazba: 4,2 %, 
RPSN: 9,5 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 200 Kč, 48. splátka úvěru: 82 740 Kč, 1.–48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 815 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, 
celková částka k uhrazení: 225 260 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 3 015 Kč. Součástí fi nancování je zdarma Garance Plus na 
5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená fi nancování poskytované společnosti RCI Financial Services, s. r. o. Smluvní záruka Dacia 3 roky / 100 000 km (dle toho, co 
nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Modulární podélné střešní lišty jsou k dispozici pouze pro Nové Sandero Stepway. 
Nové Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 
CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Reprezentativní příklad Sandero Essential TCe 90: cena vozu: 279 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 167 940 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 111 960 Kč, úroková 
sazba: 3,74 %, RPSN: 9,0 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 2 190 Kč, 48. splátka úvěru: 83 970 Kč, 1.– 48. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 825 Kč, 
poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 225 675 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění  
3 015 Kč. Denní splátka 99 Kč je vypočtena jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka včetně pojištění, tj. 3015 Kč x 12)/365. Součástí financování je 
zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nové 
Sandero: spotřeba 5,1–7,3 (l/100 km), emise CO2 106–137 (g/km). Nové Sandero Stepway: spotřeba 5,6–7,7 (l/100 km), emise CO2 114–145 (g/km). Uvedené spotřeby paliva 
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

 
 

 

 

 
 

 

 

Podzimní servisní dny
Včetně prohlídky ZDARMA

732 235 599 nebo www.opportunity.cz

REALIZUJEME VÝROBU 
A MONTÁŽE SAUN NA MÍRU, 
TYPIZOVANÝCH SAUN, 
INFRASAUN, 
VENKOVNÍCH SAUN

• VÝROBA
• MONTÁŽ
• SUDOVÉ SAUNY, KOUPACÍ SUDY

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT na tel. 777 336 437 
nebo info@saunyremes.cz

• NÁVRHY
• ZAMĚŘENÍ
• KONZULTACE

www.saunyremes.cz

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

Kuželkářské soutěže neregistrovaných v Blansku
	 Blanenskou	 kuželnu	 kromě	 vrcholových	 sportovců	
kuželkářů,	využívají	pro	svoje	sportovní	aktivity	 také	
neregistrovaní	 hráči	 a	 hráčky	 okresních	 podnikových	
soutěží.	 Jedná	 se	 o	 dvě	 samostatné	 soutěže.	 Pondělní	
podnikovou	soutěž	ČKD,	které	se	na	podzim	rozběhne	
jubilejní	neuvěřitelný	již	60.	ročník.	Tato	soutěž	je	urče-
na	pro	týmy,	složené	výhradně	ze	současných	a	býva-
lých	zaměstnanců	podniku	ČKD	Blansko.	
	 Ve	středu	je	to	pak	početněji	obsazená	okresní	podni-
ková	soutěž,	která	se	letos	rozehraje	již	34.	ročník.	Obě	
dvě	tyto	soutěže	jsou	určeny	pro	pětičlenné	týmy	hráčů	
a	hráček	a	hrají	systémem	na	60	hodů	sdružených,	tzn.	
30	hodů	do	plných	a	30	hodů	dorážky.	Vítězové	těchto	
obou	soutěží	mají	právo	reprezentovat	Blansko	na	mist-
rovství	 České	 republiky	 neregistrovaných	 kuželkářů,	
které	se	koná	pravidelně	v	měsíci	květnu.	

	 Hracím	dnem	pro	okresní	 soutěž	 je	 středa,	 hrací	
časy	 jsou	 obvykle	 od	 15.30	 a	 17.30	 hodin.	 Podle		
počtu	přihlášených	družstev	odehraje	každé	družstvo	
během	 sezony	 10	 až	 15	 utkání.	 Zkuste	 si	 se	 svými	
známými,	kamarády	nebo	rodinnými	příslušníky	se-
stavit	pětičlenný	tým	a	vyzkoušet	si	špičkové	blanen-
ské	 sportoviště,	 porovnat	 své	 výsledky	 s	 ostatními		
a	protáhnout	své	tělo.	Může	to	být	družstvo	složené	
ze	zaměstnanců	firmy,	z	žáků	a	studentů	škol,	prostě	
každý	kdo	se	nebojí	si	zasportovat	a	pobavit	se	v	ko-
lektivu.
	 Přihlášky	přijímá	Pavel	Kakáč,	e-mail:	kuzelkyblan-
sko@seznam.cz	do	začátku	září,	další	informace	najdou	
zájemci	na	webových	stránkách	http://oplk.wz.cz/.	

Za pořadatele soutěží Michal Souček
Foto: archiv klubu
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Další číslo vyjde 3. října 2022, uzávěrka je 27. září 2022.
ročník XI číslo 7 září 2022 www.listyregionu.cz

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

CHCETE PRODAT 
VAŠI NEMOVITOST 
– OBRAŤTE SE NA NÁS
• ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

• SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

• 16 LET NA TRHU
Monika Lukášová
ředitelka projektu

Petr Makovský
výkonný ředitel Reality.iDNES.cz

ID certifikátu

72761133
Datum vystavení

28.2.2022

Reality Hynštová
1. místo v okrese Blansko

R E A L I T K A  R O K U

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

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

 OD 9.9.2022

60,-

60,-

 OD 9.9.
2022

 OD 9.9. 2022

60,-

60,-

Muscaris 99,-

Cabernet Moravia rose 99,-

Rulandské bíle (pozdní sběr) 169,-

60,-
60,-

Muscaris

Cabernet Moravia rose

Rulandské bíle (pozdní sběr)

99,-

99,-

169,-

Muscaris
Cabernet Moravia rose

Rulandské bíle (pozdní sběr)

99,-

99,-
169,-

Muscaris

Cabernet Moravia rose

Rulandské bíle (pozdní sběr)

99,-

99,-

169,-

 OD 9.9.
2022

59,-

MUZIKANTI SLAVILI

Firma Pentaco spol. s r.o. v Boskovicích
NABÍZÍ REALIZACE KUCHYNÍ, 
VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ, DĚTSKÝCH POKOJŮ, 
PŘEDSÍNÍ NEBO KOUPELEN
Bohatý sortiment a vzorníky 
všech výrobců vystavené 
na naší prodejně jistě uspokojí 
Vaše představy o kvalitním nábytku.

Vše rádi vysvětlíme, poradíme, 
zaměříme, zpracujeme 
a namontujeme.

Kontakt: Jan Lipták
 Tel.: 604 431 706
 e-mail: liptak@pentaco.cz

vše na míru

Dirigent Petr Křivinka a VDO ZUŠ Letovice

	 V	sobotu	13.	8.	2022	proběhla	na	ha-
sičském	výletišti	v	Letovicích	oslava	
50.	výročí	založení	Velkého	dechového	
orchestru	ZUŠ	Letovice.	
	 Orchestr	založil	v	roce	1972	pan	Petr	
Halamka	a	vedl	ho	plných	28	let.	V	roce	
2000	převzal	vedení	orchestru	pan	Petr	
Křivinka,	 ředitel	 Základní	 umělecké	
školy	Letovice.
	 VDO	ZUŠ	Letovice	měl	za	50	roků	
téměř	2000	veřejných	koncertů,	zúčast-
nil	se	76	přehlídek,	soutěží	a	festivalů		
u	 nás	 i	 v	 cizině.	 Orchestr	 absolvo-	
val	 také	 54	 zahraničních	 cest	 do	 12		
evropských	zemí.	V		současné	době	má	
orchestr	 registrováno	 86	 hráčů,	 ale	 za	
celých	50	let	jím	prošlo	418	muzikantů.	
Oslavu	shlédlo	v	sobotu	odpoledne	na	
1000	posluchačů	a	 ti	měli	opravdu	co	
poslouchat.	Vystoupilo	5	orchestrů	růz-
ných	 žánrů,	 které	 od	 14	 do	 22	 hodin	
svojí	hudbou	bohatě	naplnily	program	
oslav.	A	protože	je	orchestr	svojí	pod-
statou	a	obsazením	hráčů	vlastně	re-	
gionální,	 přišli	 mu	 během	 koncertu		
pogratulovat	 starostové	 měst	 Letovic,	
Boskovic	 a	 Kunštátu,	 kteří	 současně	

poděkovali	 hudebníkům	 za	 vzornou		
reprezentaci	jejich	měst	a	35	z	nich	pře-
dali	děkovné	listy.	Oslava	byla	opravdu	
velkolepá,	vše	se	povedlo,	vše	se	snědlo	
a	vypilo.
	 Do	dalších	 let	 přejeme	orchestru	
mnoho	krásných	koncertů	a	vítězství	na	
zahraničních	cestách.	

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Petr Švancara

SO 5. 11. 2022 od 14 h – AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ, BLANSKO


