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Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

MASOPUST 
	 Masopust	je	třídenní	lidový	svátek,	kte-
rý	ve	své	podstatě	sice	nemá	nic	společné-
ho	s	 liturgií,	 ale	přesto	 je	podřízen	běhu	
církevního	 kalendáře.	 Slaví	 se	 ve	 dnech	
předcházejících	 Popeleční	 středě,	 kterou	
začíná	 40denní	 půst	 před	 Velikonocemi.	
Protože	 datum	 Velikonoc	 je	 pohyblivé,		
byl	pohyblivým	svátkem	i	masopust.		Jak	
se	prožíval	tento	čas?
	 Přípravou	 na	 masopust	 býval	 čtvrtek	
před	masopustní	nedělí,	nazývaný	„tučný	
čtvrtek“	 či	 „tučňák“.	 Panovalo	 přesvěd-	
čení,	že	v	tento	den	má	člověk	jíst	a	pít	co	
nejvíce,	aby	byl	celý	rok	při	síle.
	 Hlavní	 masopustní	 zábava	 začínala		
o	„masopustní	neděli“.	Také	toho	dne	byl	

oběd	 bohatý,	 ale	 netrval	 příliš	 dlouho,	
protože	se	všichni	chystali	k	muzice.	Ně-
kdy	se	tancovalo	přímo	na	návsi	a	tanec		
se	 často	 protáhl	 až	 do	 rána.	 Také	 ma-
sopustní	 pondělí	 probíhalo	 ve	 znamení	
zábavy	a	tance.	V	mnoha	vsích	se	konal	
„mužácký	bál“,	kam	neměla	přístup	svo-
bodná	chasa;	tancovali	jen	ženatí	a	vdané.
	 Vyvrcholením	 masopustu	 bylo	 úterý.	
Toho	 dne	 procházely	 vesnicemi	 průvo-	
dy	 maškar,	 hrála	 se	 masopustní	 divadel-	
ní	 představení,	 secvičená	 obvykle	 žáky.	
Obchůzky	masek	neměly	závazná	pravi-
dla;	záleželo	na	vtipu	a	pohotovosti	„maš-
karádů“,	 jaké	 taškařice	 budou	 prová-	
dět.	Masky	byly	všude	pohoštěny	–	něčím		

Masopust v Mladkově 2014  Foto: Zdena Boháčková

Žid	 s	 pytlem	 nebo	 rancem	 na	 zádech,	
bába	s	nůší,	kominík	se	žebříkem,	kozel		
a	mnoho	dalších.
	 Téměř	všude	končila	masopustní	zá-	
bava	přesně	o	půlnoci.	Tehdy	zatroubil	
ponocný	na	roh	a	rychtář	či	někdo	z	rad-
ních	všechny	vyzval,	aby	se	v	klidu	ro-	
zešli	domů,	protože	nastala	středa	a	s	ní	

Pokračování na str. 5

k	zakousnutí	a	především	pálenkou	a	pi-
vem,	 které	 ještě	 zvyšovaly	 rozpustilost		
a	veselí.	Bývalo	však	i	několik	tradičních	
masek,	 které	 se	 objevovaly	 každoročně.	
Mezi	ně	patřil	např.	medvěd,	někdy	vede-
ný	na	řetězu	medvědářem.	Jinou	tradiční	
maskou	bývala	tzv.	klibna	(=	šiml,	koby-	
la,	 koníček),	 skrývající	 často	 dvě	 osoby.	
Objevovala	se	i	maska	s	jezdcem	na	koni,	

Masopust u dřevěného kostela v Blansku Foto: archiv farnosti
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BLANSKO, Smetanova 6, č.p.2359
OC Ježek
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KAB T od ,799 - Kč

www.modaprostejov.cz

Likvidujeme do posledního kusu naprosto všechny dámské a pánské kabáty.

Nabízíme všechny velikosti pánských obleků, kalhot, košil, atd. !!!

Platnost kuponu do 28. 2. 2023. Kupony nelze sčítat.

Přijďte, těšíme se na Vás.

A pozor! Akce navíc! 
Při nákupu pánského obleku a odevzdání tohoto 

kuponu obdržíte fantastickou slevu 500,- Kč

Ocenění v soutěži knihoven 
Jihomoravského kraje

	 Když	se	v	roce	2011	ujala	funkce	oborské	knihovnice	paní	Mgr.	Jana	
Trubáková,	málokdo	si	dovedl	představit,	co	vše	si	pro	nás	jmenovaná		
v	 knihovně	 do	 budoucna	 připraví.	 Kromě	 zajištění	 krásného	 zázemí	
prostor	místní	knihovny	a	výpůjčního	fondu	plánovala,	organizovala,	
ale	hlavně	zrealizovala	nespočetné	množství	výtvarných	dílen,	besed,	
výstav,	 vycházek	 do	 přírody,	 literárních	 čajoven	 a	 různých	 tematic-
kých	setkání	se	zajímavými	osobnostmi.		
	 I	přes	pracovní	povinnosti	v	zaměstnání	hodně	času	věnovala	a	vě-
nuje	dětem	z	Mateřské	školy	Obora.	Domluvila	pro	ně	besedy	se	spiso-
vateli,	 výlety	 do	 blízkých	 knihoven	 a	 na	 některá	 památná	 místa,	 za-
jišovala	divadelní	představení	z	Brna	pro	ně	i	žáky	ze	ZŠ	v	Jabloňa-	
nech	a	ZŠ	a	MŠ	v	Bořitově,	zapojovala	se	s	nimi	do	soutěží,	které	byly	
každoročně	 vyhlášené	 Městskou	 knihovnou	 Blansko	 nebo	 Městskou	
knihovnou	Boskovice,	v	posledních	 třech	 letech	se	knihovna	účastní	
projektu	 Jižní	 Morava	 čte,	 kterou	 organizuje	 Moravská	 zemská	
knihovna	Brno.	Nutno	dodat,	že	oborské	děti	se	umísují	na	předních	
místech.	 Knihovnice	 je	 přítomna	 červnovému	 loučení	 s	 předškoláky		
v	MŠ	Obora	a	pokaždé	dětem	předala	knihu,	či	jiný	drobný	dárek	pro	
jejich	rozvoj	a	lásku	ke	čtenářství.			
	 Je	také	velkou	zásluhou	paní	knihovnice,	že	se	snaží	finanční	pro-
středky	 pro	 činnost	 knihovny	 získávat	 i	 mimo	 rozpočtové	 zdroje		
obce.	 Například	 z	 dotačních	 prostředků	 Ministerstva	 kultury	 ČR	
(VISK3,	 K21),	 vyhlášených	 výzev	 dotačních	 programů	 Jihomorav-	
ského	kraje.	

	 Paní	Jana	má	veliký	přehled,	co	se	literatury	týká.	Má	bohaté	zkuše-
nosti	v	práci	v	knihovnách	a	ve	školství.	V	jejím	životě	knihy,	kultura,	
literatura	a	umění	mají	velký	význam.
		 Jsem	velice	ráda,	že	jsme	se	poznaly	a	můžeme	spolupracovat.	Lidi	
kolem	 sebe	 motivuje,	 srší	 elánem	 a	 nápady,	 stále	 přichází	 s	 něčím		
novým.	 Právem	 si	 zasloužila	 ocenění,	 které	 jí	 bylo	 uděleno	 v	 budo-	
vě	Krajského	úřadu	Jihomoravského	kraje	v	Brně.	Chybělo	velice	málo	

Oceněná Ing. Jana Trubáková

k	 získání	 titulu	 TOP	 komunitní	
knihovna	 Jihomoravského	 kraje	
2022	(rozhodovalo	se	mezi	5	vítě-
zi	 napříč	 kategoriemi	 z	 nomino-
vaných).	Určitě	nejsem	sama,	kdo	
má	 radost	 z	 tohoto	 úspěchu.	 Jen	
bych	 knihovně	 přála	 ještě	 více	
čtenářů	a	zájemců	o	dění.	I	sebe-
lepší	knihovník	nezmůže	nic	bez	
čtenářů.	
	 Jani,	srdečně	gratuluji!	A	jede-
me	dál.	Díky.										

Jarka Dobiášová, 
místostarostka obce Obora

Foto: Ing. Jiří Trubák

Detail ocenění
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Nevíte si rady? Se životem, v podnikání...
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz

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 •

• desinfekční prostředky • ochranné pomůcky •
• provádíme tepování koberců (za mokra) •

• předložky – koberečky do 5 m2 u nás •

KANCELÁŘE K PRONÁJMU     774 400 400

Zavedená stravovací firma v Letovicích, 
K AL A SOVÁ STR AVOVÁNÍ s. r. o.,

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE TĚCHTO PROFESÍ:
KUCHAŘE A KUCHAŘK Y

– požadujeme vyučení v oboru, možno i absolventy

POMOCNÉ KUCHAŘE A KUCHAŘKY A PERSONÁL 
DO ÚSEKU PŘÍPRAVY ZELENINY A MASA

Dále také nabízíme možnost přivýdělku v brzkých ranních hodinách 
PRÁCE EXPEDIENTA A PŘÍPRAVÁŘE 

– lze vykonávat před začátkem běžné ranní pracovní doby
Zaměstnancům nabízíme dobré finanční ohodnocení, 

práci v Letovicích a poskytujeme zaměstnanecké výhody 
včetně dvou porcí obědového menu denně.

V případě zájmu volejte na tel.: 603 540 336, e-mail: kalasovainfo@seznam.cz

Tříkrálové setkání pro Mezigenerační klub

Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla
	 Romantický	 obraz	 krajiny,	 které	
dnes	 říkáme	 Moravský	 kras,	 poprvé		
v	 ucelené	 podobě	 veřejnosti	 přinesl	
ve	 druhé	 polovině	 devatenáctého		
století	lékař	salmovských	železáren		
Jindřich	 Wankel,	 v	 jehož	 době	 byla	
tato	oblast	známa	jako	Moravské	Švý-
carsko	tak,	jak	je	to	použito	i	v	názvu	
této	knihy	i	naší	muzejní	expozice.	
	 Osobnost	 všestranného	 badatele	
Jindřicha	Wankla	je	svým	nejplodněj-
ším	 obdobím	 svázána	 s	 Moravským	
krasem	(Švýcarskem).	Věnoval	se	zde	
mnoha	oborům	výzkumu	–	 jeskynní	
paleontologii	 a	 jeskynní	 archeologii	
jako	vědeckou	disciplínu	u	nás	de	fac-
to	založil,	speleologii	(vědě	o	podze-
mí,	zejména	jeskynním	podzemí)	dal	
odbornou	 formu,	 výsledky	 bádání	
erudovaně	zpopularizoval	a	 se	znač-
ným	 ohlasem	 prezentoval	 ve	 světě.	
Kniha	je	průvodcem	nejen	nové	mu-

zejní	expozice	Obrazy	z	Moravského	
Švýcarska,	ale	i	průvodcem	částí	díla	
Jindřicha	Wankla.	
	 První	 část	 knihy	 kopíruje	 obsah	
expozice.	 Kromě	 osobnosti,	 působe-	
ní	a	sbírkotvorné	činnosti	samotného	
J.	 Wankla	 představuje	 jeho	 „násle-
dovníky“,	badatele,	kteří	navázali	na	
odkaz	 jeho	 i	 „starých	 výzkumníků		
z	 barokních	 dob“,	 objevovali,	 sbírali		
a	nechávali	se	okouzlit	krasovou	kra-
jinou.	Kromě	archeologických	nálezů	
je	 výsledkem	 bádání	 výzkumníků	
geologický,	zoologický	nebo	paleon-
tologický	 materiál.	 V	 expozici	 tak	
nechybí	ani	odkaz	na	nejstarší	období	
ve	 vývoji	 Země,	 která	 hrála	 zásadní	
roli	ve	formování	krajiny	Moravského	
krasu.	Pro	lepší	představu	jsou	reálné	
artefakty	 doplněny	 kresebnými	 re-
konstrukcemi,	 které	 přibližují	 mož-
nou	podobu	přírody	v	daném	období.	

Ve	 druhé	 části	 knihy	 jsou	 poprvé	
zpracovány	Wanklovy	rukopisy,	kte-
ré	 se	 zachovaly	 v	 jeho	 pozůstalosti.	
Část	je	nyní	zapsána	ve	sbírce	Muzea	
Blanenska,	 část	 spravuje	 Moravské	
zemské	muzeum.	V	komentáři	se	ru-
kopisům	věnuje	doc.	Mgr.	Martin	Go-
lec,	Ph.D.,	který	Wanklův	odkaz	sle-
duje	 ve	 svém	 odborném	 působení	
dlouhodobě.	Závěrečná	třetí	část	pub-
likace	 pak	 představuje	 přepis	 jeho	
díla	 Obrazy	 z	 Moravského	 Švýcar-	
ska	 a	 jeho	 minulosti,	 které	 vyšlo		
v	 českém	 překladu	 Vratislava	 Gro-	
licha	v	Blansku	v	letech	1984	a	1988.	
Grolichův	 překlad	 je	 zde	 doplněn		
o	 opravu	 chyb	 či	 omylem	 vypuště-
ných	 částí	 textu,	 které	 unikly	 korek-
tuře	 při	 předchozích	 vydáních.	 Vý-
znam	 osobnosti	 Jindřicha	 Wankla	 je	
pro	 Blanensko	 nedocenitelný	 a	 jeho	
příběh	nás	provází	ve	všech	ohledech	

muzejní	činnosti.	Nechte	se	i	vy	pro-
vést	jeho	Moravským	Švýcarskem.
	 Publikaci	je	možné	zakoupit	v	Mu-
zeu	Blanenska	nebo	i	on-line.	Cena	je	
599	Kč.		 Foto: archiv Muzea Blanenska

Přebal knihy

	 Téměř	padesát	členů	Mezigeneračního	klubu	se	ve	středu	
4.	ledna	2023	zúčastnilo	Tříkrálového	setkání	v	prostorách	
Střední	školy	cestovního	ruchu	a	gastronomie,	s.	r.	o.,	Blan-
sko.	Příjemné	odpoledne	v	přátelské	atmosféře	odstartovalo	
společným	 novoročním	 přípitkem,	 přítomné	 pozdravila	
také	 paní	 senátorka	 Jaromíra	 Vítková	 se	 starostou	 města	
Blanska,	Jiřím	Crhou.
	 Součástí	programu	bylo	povídání	o	zajímavostech	spoje-
ných	s	největší	dobročinnou	sbírkovou	akcí	v	České	republi-
ce,	Tříkrálovou	sbírkou.	Na	hosty	čekalo	občerstvení	v	po-
době	čaje,	kávy	či	 slavnostní	 tříkrálové	bowle.	V	 rámci	
setkání	také	proběhla	prezentace	sborníku	čerstvě	vydané-
ho	 k	 příležitosti	 již	 10.	 výročí	 Mezigeneračního	 klubu.	
Všem	hostům	velice	děkujeme	za	účast	a	těšíme	se	na	další	
společné	shledání!	 Text: Bc. Zuzana Sehnalová

Foto: archiv školyPříjemná atmosféra na Tříkrálovém setkání Zahájení Tříkrálového setkání



ročník XII číslo 1 únor 2023 www.listyregionu.cz

T-CAR spol. s.r.o.
Chrudichromská 1A, Boskovice
Tel. 516 453 109  
www.hyundaiboskovice.cz

Šebetovští školáci zazářili
	 Také	letos	se	naše	škola	zapojila	do	již	tradičního	programu	s	názvem	Recy-
klohraní,	tentokrát	na	téma	Vzkaz	(v)	láhvi.	Ve	čtyřech	kategoriích	hodnotila	
odborná	komise	 téměř	500	prací,	přičemž	vybrala	vždy	 tři	nejlepší	projekty		
z	celé	České	republiky.	Jejich	autory	pak	pozvala	na	slavnostní	vyhlášení	vý-
sledků,	které	se	uskutečnilo	10.	ledna	2023	v	Národním	zemědělském	muzeu		
v	Praze.	Programem	provázel	moderátor	a	herec	Petr	Vacek.
	 A	že	se	ve	světě	neztratíme,	jsme	potvrdili	i	my,	žáci	Základní	školy	Šebetov.	
Do	hlavního	města	jsme	vyrazili	plni	očekávání	a	věřili	v	co	nejlepší	umístění.	
Vždyť	jsme	si	také	na	několikatýdenním	projektu	dali	opravdu	záležet!	Nejdří-
ve	jsme	jako	Robinsoni	a	Robinsonky	vytvořili	vzkaz	v	láhvi,	který	přinášel	
zprávu	o	tom,	jak	správně	s	plastovými	obaly	nakládat.	V	hodině	etické	výcho-
vy	jsme	si	povídali	o	likvidaci	PET	lahví	a	jejich	dalším	využití	s	ohledem	na	

životní	prostředí.	Leporelo,	jež	ukazovalo	cestu	plastové	láhve	z	obchodu	přes	
odhození	v	lese	až	po	její	uklizení	do	kontejneru,	jsme	pak	společně	vytvořili	
v	rámci	výtvarné	výchovy.	A	aby	toho	nebylo	málo,	výše	uvedené	jsme	zpraco-
vali	také	ve	formě	komiksu.
	 Cesta	to	byla	náročná,	ale	zábavná	a	plná	užitečných	informací.	Tou	nejkrás-
nější	tečkou	za	celým	projektem	však	bylo	naše	vítězství!	Jsme	rádi,	že	i	tak	
malá	škola,	jako	je	ta	naše,	se	dokáže	v	tak	veliké	konkurenci	prosadit.	Pře-
svědčit	se	o	tom	můžete	na	ČT	Déčko,	kde	je	z	vyhlášení	výsledků	Recyklohra-
ní	natočena	reportáž.	
	 Na	 závěr	 vzkaz	 pro	 všechny:	 Příroda	 je	 neodmyslitelnou	 součástí	 našich		
životů,	pečujme	o	ni	a	mějme	ji	rádi.			

Žáci ZŠ Šebetov, Bronislava Mistrová, vychovatelka ŠD a  Mgr Eva Filoušová, učitelka ZŠ

První místo Základní škola Šebetov Foto: archiv Recyklohraní o.o.s. Leporelo, které nam pomohlo k výhře Foto: Bronislava Mistrová
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Pokračování ze str. 1
předvelikonoční	 půst.	 Někde	 zakončili		
o	 půlnoci	 muziku	 „pochováním	 basy“	
(symbol	 toho,	 že	 v	 postu	 si	 hudebníci	
nezahrají),	jinde	o	půlnoci	pochovávali	
Baccha.	 Lidé	 věřili,	 že	 pokud	 budou		
o	masopustu	tancovat	přes	půlnoc,	obje-
ví	se	mezi	nimi	ábel,	často	jako	cizinec	
v	zeleném	kabátě.
	 O	masopustních	rejích	z	Čech	i	Mora-
vy	jsou	dochovány	písemné	zprávy	již	ze	
13.	století,	 i	když	svátek	je	zřejmě	ještě	
staršího	data.	Od	středověku	mravokárci	
vystupovali	 proti	 rozpustilostem,	 které	
se	o	masopustu	děly,	lidem	to	však	nijak	
neubíralo	 na	 dobré	 náladě.	 Kolem	 18.	
století	se	začaly	pořádat	zvláštní	taneční	
zábavy,	 tzv.	 reduty.	 Zpočátku	 byly	 pří-
stupné	jen	vyšším	vrstvám,	později	všem	
zájemcům.	První	reduta	v	Praze	se	kona-
la	v	roce	1752.
	 Jaké	je	to	dnes?
	 V	 některých	 obcích	 konají	 maškarní	
tzv.	ostatkové	průvody	masek.	V	neděli	
19.	února	2023	prožijeme	farní	masopust	
u	 nás	 v	 dřevěném	 kostele	 v	 Blansku.	

MASOPUST 
Slavnost	začíná	bohoslužbou	v	9:00	ho-
din	v	kostele.	Pokračujeme	masopustem	
na	zahradě	u	kostela	doplněným	různý-
mi	pokrmy.	Podpořte,	tuto	tradici	tím,	že	
také	přijdete	v	nějaké	masce!	Těšíme	se.
POPELEČNÍ	 STŘEDA	 22.	 ÚNORA	
A	POSTNÍ	DOBA	L.P.	2023
	 Proč	zrovna	středa?	
	 Protože	o	nedělích	postní	doba	není	…	
Popeleční	 středou	 vstupujeme	 do	 čty-	
řicetidenního	 postního	 období,	 které	 je	
přípravou	na	oslavu	Velikonoc.	V	 litur-
gickém	kalendáři	je	to	středa,	která	před-
chází	 první	 neděli	 postní	 a	 označuje		
začátek	 postní	 doby.	 Datum	 Popeleční	
středy	je	tedy	pohyblivé	jako	i	Velikono-
ce.	 Začátek	 postní	 doby	 byl	 v	 průběhu	
dějin	přesunutý	ze	6.	neděle	před	Veliko-
nocemi	 na	 předcházející	 středu,	 aby	 se		
z	postní	doby	vyčlenily	jednotlivé	nedě-
le,	které	nejsou	chápány	jako	postní	den.	
Popelec	 znamená:	 „Čiň	 pokání	 a	 věř	
evangelium“	nebo	„Jsi	a	budeš	prach“.
	 Na	 Popeleční	 středu	 se	 na	 naše	 čelo	
uděluje	 znamení	 kříže	 popelem	 (=	 po-	
pelec)	 s	 formulí:	„Pamatuj,	že	prach	 jsi		

a	v	prach	se	obrátíš“	(srov.	Genesis	3,19),	
nebo	„Obrate	se	a	věřte	evangeliu“	(Ma-
rek	 1,15).	 Přijetí	 popelce	 je	 znamením	
pomíjivosti	 člověka	 a	 odhodlání	 zříci		
se	zlého	jednání	(hříchu).	Tento	symbol	
je	převzatý	z	biblické	tradice.	Symbolic-
ky	se	 tak	naznačuje	stav	člověka,	který	
vyznává	před	Bohem	svůj	mnohdy	špat-
ný	život,	své	nepravosti,	své	zlé	jednání	
(hřích)	a	vyjadřuje	vůli	vnitřně	se	obrátit	

s	 nadějí,	 že	 nám	 Bůh	 odpouští.	 Popel,	
symbol	smrti	a	nicotnosti,	se	získává	ze	
spálených	 palmových	 a	 olivových	 rato-
lestí	 (ev.	 „kočiček“	 –	 v	 našich	 krajích)	
požehnaných	v	předešlém	roce	na	Květ-
nou	neděli.	V	dřevěném	kostele	v	Blan-
sku	 vás	 zveme	 všechny	 bez	 rozdílu	 na	
Popelec	ve	středu	22.	února	2023	v	17:30	
hodin.	Jste	upřímně	zvaní.

Martin Kopecký, farář

Masopust u dřevěného kostela v Blansku 2020 Foto: archiv farnosti

Masopustní koblížky v Mladkově 2014 Foto: Zdena Boháčková

	 K	 masopustu	 patří	 nejen	 zabijačky,	 ale	 i	 příprava	 nejrůznějších	 dobrot,	
včetně	koblih.	Masopust	se	v	různých	regionech	slavil	různě,	odlišné	jsou	i	re-
cepty	 na	 koblihy.	 Masopust	 není	 jen	 naší	 lokální	 záležitostí,	 slaví	 se	 třeba		
v	Německu,	Itálii	a	ve	Španělsku.

CO JSOU MASOPUSTNÍ KOBLIHY

nesla	jedna	z	masopustních	postav,	zvaná	
pohřebenář.	Tradiční	koblihy	byly	tučné,	
protože	byly	smažené	ve	vrstvě	tuku.	Teh-
dy	to	ale	nebylo	nic,	za	co	by	se	měl	člověk	
stydět,	naopak	se	na	nich	nesmělo	šetřit.	
Jak	plnit	koblihy?
	 Nabízejí	se	dvě	varianty	plnění	koblih.	
První	spočívá	v	tom,	že	vytvoříte	dvě	ten-
čí	 kolečka.	 Na	 jedno	 dáte	 marmeládu,	
přiklopíte	druhým	kolečkem	a	po	krajích	
je	opatrně	přitisknete.	Většinou	se	ale	vy-
užívá	rychlejší	možnost,	a	to	ta,	že	vyválí-
te	silnější	těsto	a	koblihy	připravují	nepl-
něné.	 Po	 osmažení/upečení	 je	 potřete	
máslem	 s	 rumem.	 Díru	 do	 nich	 uděláte	
vařečkou	a	pak	pomocí	cukrářského	sáč-
ku	 koblihu	 naplníte.	 Můžete	 si	 připravit	
koblihy	 tradiční	 v	 tučné	 lázni,	 ale	 také	
koblihy	z	trouby,	které	jsou	méně	pracné.	
Nedávají	 se	 totiž	do	nádoby	na	 smažení		
s	olejem.	Naskládají	se	jen	na	pekáč.	
Recept	na	masopustní	koblihy	z	trouby:	
	 500	 g	 hladké	 mouky,	 250	 ml	 mléka,		
2	lžíce	cukru,	2	lžíce	rozpuštěného	másla,	
2	žloutky,	1	vanilkový	cukr,	30	g	droždí,	
špetku	 soli,	 kůru	z	poloviny	chemicky		
neošetřeného	citronu	a	marmeládu.	Na	
potření	 –	 máslo	 a	 lžičku	 rumu,	 cukr		
moučku	na	posypání.
Jak	na	to?	
	 Z	trochy	vlažného	mléka,	lžičky	cukru	
a	 rozdrobeného	 droždí	 si	 připravte	 kvá-
sek.	Dobře	droždí	rozmíchejte.	Směs	ne-
chte	v	hrnku	kynout	na	teplém	místě.	Ná-
dobu	 přikryjte	 utěrkou.	 Když	 kvásek	

nabude,	vytvoří	se	bublinky	(trvá	to	asi	10	
minut),	můžete	připravit	těsto.
	 Přichystejte	 si	 mísu,	 smíchejte	 v	 ní	
rozpuštěné	 máslo,	 zbytek	 cukru,	 citro-
novou	 kůru	 a	 žloutky.	 Přilijte	 kvásek		
a	 dobře	 promíchejte.	 Pak	 opatrně	 při-	
sypávejte	 mouku.	 Těsto	 je	 třeba	 velmi	
dobře	zpracovat	 tak,	aby	bylo	na	závěr	
hladké	a	vláčné.	Ideální	je	do	práce	za-
pojit	 hnětač	 kuchyňského	 robotu.	 Po	
skončení	 mísu	 přikryjte	 a	 nechte	 těsto	
kynout	zhruba	hodinu.
	 Z	vykynutého	těsta	vyválejte	placku	–	
záleží,	pro	který	způsob	plnění	marmelá-
dou	se	rozhodnete.	Bu	budete	plnit	až	po	
upečení,	 pak	 vyválejte	 silnější	 placku,	
zhruba	2	cm.	Jestli	budete	plnit	syrové	
těsto,	udělejte	ji	tenčí.	Vykrájejte	kolečka.	
Můžete	si	na	pomoc	při	vykrajování	vzít	
skleničku.	Pokud	budete	plnit	syrové	těs-
to,	dejte	na	polovinu	z	koleček	lžičku	mar-
melády,	 a	 přikryjte	 druhým	 kolečkem.	
Okraje	dobře	přitiskněte.
	 Připravte	si	plech	a	vyložte	ho	pečicím	
papírem.	 Hotové	 koblihy	 naskládejte	 na	
plech	 a	 nechte	 je	 asi	 20	 minut	 kynout.	
Troubu	předehřejte	na	180˚C	a	dokynuté	
koblihy	 můžete	 s	 plechem	 dát	 do	 tep-	
lé	 trouby.	 Pečte	 dozlatova.	 Stačí	 zhruba		
12–15	minut.	Do	hrníčku	dejte	rozpuštěné	
máslo	a	smíchejte	ho	s	rumem.	Upečené	
koblihy	potřete	máslem	s	rumem.	Pokud	
nemáte	koblihy	plněné,	tak	do	nich	udě-
lejte	díru	a	sáčkem	je	naplňte.	Na	závěr	je	
můžete	pocukrovat.	 Zdroj: web

	 První	písemná	zmínka	o	kobližníkovi	
se	objevuje	zhruba	ve	14.	století,	100	let	
potom,	 co	 se	 objevila	 zmínka	 o	 oslavě	
masopustu	 na	 našem	 území.	 Kobližník	
byl	pekař	specializovaný	na	koblihy.	Pů-
vodně	nebyly	plněny	povidly,	ale	kdoulí,	
kořením,	 například	 řeřichou,	 případně	
šalvějí.	Naši	předkové	si	během	masopus-

tu	dopřávali	sladké	křupavé	koblihy	sma-
žené	na	másle.	
	 Tradičně	se	koblihy	nesmažily	v	oleji,	
využívalo	 se	 sádlo	 s	 přepuštěným	 más-
lem.	Výsledkem	pak	tedy	byla	mírně	jiná	
chu.	Výborné	byly	i	díky	náplni	z	povi-
del,	 tvarohu,	 nebo	 máku.	 Podle	 tradice		
je	 napíchnuté	 na	 hůlce	 pak	 na	 Valašsku	

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

Masopust / recept / i*
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

MISTR PROVOZU VODOVODŮ – BOSKOVICE
Charakter práce:

• spolupráce při řízení činností provozního střediska vodovodů Boskovice
• řízení organizace práce podřízených zaměstnanců
• plánování činností pro provádění údržby provozovaných 
 vodovodů a objektů na vodovodech, příprava podkladů 
• odpovědnost za komplexní provozování vodovodů s cílem zajištění  
 plynulé výroby a dodávky vody s odpovídající efektivitou
• příprava podkladů pro provádění oprav a ostatních stavebních činností
• zpracovávání výkazů práce, evidence do provozních a ekonomických  
 systémů
• organizace poruchové a havarijní služby
• komunikace se zákazníky

Požadované znalosti:
• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, 
• Základní orientace v právních předpisech se vztahem k vodovodům  
 a kanalizacím (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Požadované dovednosti:
• schopnost řízení kolektivu zaměstnanců
• samostatnost
• spolehlivost, přesnost a aktivní přístup k práci.
• důslednost, asertivní přístup v jednání se zákazníky
• schopnost práce v kolektivu

Vzdělání a praxe:
• středoškolské, případně VŠ vzdělání technického směru
• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Nabízíme:
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiční firmy
• možnost dalšího profesního rozvoje

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 3. 2023, nebo dle dohody.
Místo výkonu práce: Boskovice, provozované lokality převážně na 
okr. Blansko
Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 
nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 21. 2. 2023.
Případné bližší informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Charakter práce:

• technická podpora pro provozní potřeby
• zpracovávání podkladů do provozních informačních systémů
• tvorba evidencí dle provozních potřeb
• tvorba hlášení a příprava pokladů pro vnitřní potřeby VAS
• tvorba hlášení a příprava pokladů pro potřeby kontrolních orgánů
• zpracovávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence
• zpracovávání a aktualizaci provozních řádů vodovodů a kanalizací  
 pro veřejnou potřebu
• zařazování zkolaudovaného infrastrukturního majetku do evidence VAS
• zpracovávání Plánů financování obnovy pro vlastníky  
 vodohospodářské infrastruktury
• aktualizace GIS 

Požadované znalosti:
• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové  
 dokumentace v prohlížeči, 
• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb  
 vodovodů a kanalizací, 
• Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodo- 
 vodů a kanalizací (Zákon o vodách, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Požadované dovednosti:
• samostatnost
• spolehlivost, přesnost a aktivní přístup k práci.

Vzdělání a praxe:
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní  
 hospodářství
• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
• praxe výhodou

Nabízíme: 
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiční firmy

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 3. 2023, nebo dle dohody.
Místo výkonu práce: Boskovice
Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 
nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 21. 2. 2023.
Případné bližší informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

Boskovická porodnice v číslech
	 V	 loňském	 roce	 se	 u	 nás	 narodilo	 celkem	 798	
dětí.	Chlapců	bylo	420,	holčiček	378.	Nejvíce	dětí	
se	narodilo	v	červnu	–	87.	Nejméně	dětí	se	narodilo	
v	lednu	–	51.	Císařský	řez	byl	proveden	u	190	poro-
dů.	 Téměř	 dvě	 stovky	 matek	 mají	 bydliště	 mimo	
okres,	což	svědčí	o	velké	oblibě	naší	porodnice.
	 Nejčastějšími	 chlapeckými	 jmény	 byly	 Jakub	
(24	chlapců),	Jan	(17	chlapců)	a	Adam	(16	chlapců).	
U	 děvčat	 se	 nejčastěji	 dávalo	 jméno	 Eliška	 (19		
dívek),	Sofie	(14	dívek)	a	Viktorie	(13	dívek).	Z	ne-
tradičních	 jmen	 můžeme	 uvést	 u	 chlapců	 Tobby,	
Ruben,	Olaf,	Kryšpín	či	Elmir,	u	dívek	pak	Zara,	
Noemi,	Arina,	Cirila	nebo	Maya.	
	 První	letošní	miminko	se	v	naší	porodnici	na-
rodilo	2.	ledna	v	08:09	hodin.	Jmenuje	ve	Vojtěch,	
vážil	3.170	g	a	měřil	48	cm.	25.	 ledna	 se	v	naší	
porodnici	narodila	Terezka,	jejíž	maminka	rodila		
u	nás	již	po	páté.	Na	Terezku	už	doma	netrpělivě	
čekali	tři	sestřičky	a	bratříček.	
	 Gratulujeme	rodičům	a	přejeme	spoustu	radosti	
z	dětí	a	hlavně	pevné	zdraví.

Foto: archiv Nemocnice BoskovicePrvní letošní miminko – Vojtíšek Terezka
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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

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

NABÍZÍM VÝKUP VEŠKERÝCH 
STAROŽITNOSTÍ: 

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

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

KE KAŽDÉMU VÝKUPU VSTUPENKA 
NA ZÁMEK LETOVICE ZDARMA. 

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

apartmánu. Tel.: 602 528 912.

O ortopedickém oddělení Nemocnice Boskovice

Primář MUDr. Bedřich Kala

(K
om

er
čn
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dě
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)

s primářem MUDr. Bedřichem Kalou

	 Ortopedické	 oddělení	 v	 bosko-
vické	 nemocnici	 vede	 od	 roku	
2013	již	ve	druhé	generaci	primář	
MUDr.	 Bedřich	 Kala,	 jehož	 otec	
se	ortopedii	věnoval	od	70.	let	mi-
nulého	století.
	 Pane	 primáři,	 ortopedické	 oddělení	
má	část	ambulantní	a	lůžkovou,	můžete	
popsat	činnost	obou	celků?
	 Dvě	ortopedické	ambulance	se	na-
chází	v	1.	patře	nemocnice;	poskytu-
jí	 standardní	 vyšetření	 pacientům		
s	potížemi	pohybového	ústrojí.	Dále	
je	možno	se	objednat	na	preventivní	
vyšetření	 dětských	 kyčlí	 s	 použitím	
sonografie.	 Zabýváme	 se	 také	 péčí		
o	 sportovce	 s	 obtížemi	 pohybového	
aparátu.

	 Lůžková	část	je	umístěna	ve	4.	pa-
tře	hlavní	budovy,	k	dispozici	je	zde	
20	 lůžek.	 Dva	 pokoje	 jsou	 nadstan-
dardní	jednolůžkové,	s	WC,	sprcho-
vým	 koutem	 a	 televizí.	 Pacienti	 na	
lůžkovém	oddělení	jsou	hospitalizo-
váni	v	případě	 lehčích	operací	pou-	
ze	 na	 úrovni	 jednodenní	 péče,	 po	
velkých	 operacích,	 náhradách	 klou-
bů	a	podobně,	7–10	dnů.	

	 Jaké	 operační	 výkony	 provádíte	 nej-
častěji?	
	 Z	 velkých	 operací	 to	 jsou	 přede-
vším	 endoprotézy	 kyčelního	 a	 ko-	
lenního	 kloubu.	 Zmínit	 musím	 také	
artroskopické	výkony,	které	ortoped	
provádí	 uvnitř	 kloubů	 podle	 kame-	
rového	obrazu.	Jedná	se	o	miniinva-
zivní	 metodu,	 při	 které	 se	 malými	
vstupy	 zavádí	 na	 postižené	 místo		
jak	 optický	 systém,	 tak	 i	 potřebné	
nástroje.	Artroskopie	umožňuje	v	ne-	
mocném	kloubu	šetrný	operační	vý-
kon,	 který	 zkracuje	 dobu	 hospitali-
zace	i	rekonvalescence.	
	 Celkově	řešíme	veškeré	problémy	
pohybového	 ústrojí,	 jak	 degenera-	
tivní,	 tak	 i	 úrazové	 stavy.	 Operace	
jsou	 prováděny	 na	 moderně	 vyba-	
vených	 operačních	 sálech.	 Od	 roku	
2022	využíváme	novou	artroskopic-
kou	věž.	Úzce	spolupracujeme	s	chi-
rurgií	v	 rámci	pohotovostní	nemoc-
niční	péče.

	 Jaké	jsou	pro	pacienty	možnosti	reha-
bilitace?
	 Pro	hospitalizované	pacienty	vyu-
žíváme	tělocvičnu	přímo	na	oddělení.	

Pro	další	rehabilitační	péči	spolupra-
cujeme	 s	 Nemocnicí	 Blansko,	 OLÚ	
Jevíčko	a	také	s	Nemocnicí	Letovice,	
jejíž	služby	využívají	pacienti	s	dlou-
hou	 dobou	 rekonvalescence.	 Spolu-
práce	 v	 rehabilitační	 péči	 si	 velmi	
vážíme,	nebo	rehabilitace	po	operač-
ních	 výkonech	 je	 zásadní	 pro	 dobrý	
výsledek.	
	 Kolik	operací	ročně	provádíte?
	 V	 loňském	 roce	 se	 nám	 podařilo	
provést	téměř	300	implantačních	ope-
rací	na	velkých	kloubech,	což	 je	do-
sud	největší	počet	v	historii	oddělení.	
Postupně	snižujeme	skluz,	který	způ-
sobily	problémy	s	covidem	v	uplynu-
lém	období.	Celkem	bylo	v	roce	2022	
provedeno	asi	900	operačních	výko-
nů;	 do	 toho	 se	 počítají	 také	 artro-	
skopické	 operace,	 další	 ortopedické	
zásahy	na	sále	a	také	drobnější	opera-
tiva	prováděná	ambulantně	v	 lokální	
anestezii.	Tyto	počty	jsou	možné	jen	
díky	velmi	dobré	spolupráci	s	kolekti-
vem	operačních	sálů	a	anesteziologic-
kého	oddělení.
	 Lidé	se	často	v	péči	o	své	zdraví	do-
pouští	chyb	a	omylů;	jaký	pohyb	z	hledis-
ka	 ortopeda	 doporučujete	 pro	 udržení	
dobré	kondice?
	 Z	medicínského	hlediska	je	dosta-
tek	pohybu	všeobecně	důležitý.	Z	po-
hledu	 ortopeda	 je	 běžná	 chůze	 ten	

nejlepší	způsob,	jak	své	tělo	udržovat	
v	 dobré	kondici.	 Je	 to	 přirozený	po-
hyb,	 který	 zatěžuje	 organismus	 rov-
noměrně,	dá	se	správně	dávkovat	pro	
všechny	věkové	a	tělesné	kategorie.
	 Přál	bych	si,	aby	byli	všichni	opatrní	
nejen	při	sportovních	výkonech,	ale		
i	 v	 běžném	 životě.	 Lidský	 organis-
mus	je	velice	složitý	celek;	jeho	po-
škození	 mívá	 často	 trvalé	 následky.	
Rozvoj	medicíny	a	technologií	je	sice	
obrovský,	ale	není	všemocný.	
	 Jak	početný	je	kolektiv	oddělení,	kte-
ré	vedete?
	 Na	 ambulantní	 i	 na	 lůžkové	 čás-	
ti	 pracuje	 celkem	 24	 zaměstnanců,		
z	toho	8	lékařů,	12	středně	odborné-
ho	personálu	a	zbytek	tvoří	další	pra-
covníci.
	 Rád	 využívám	 této	 příležitosti		
k	 vyjádření	 poděkování	 celému	 ko-
lektivu	 našeho	 oddělení	 za	 jejich	
práci,	která	 je	náročná	nejen	na	od-
borné	znalosti,	ale	také	časově;	služ-
by	 neberou	 ohled	 na	 roční	 období		
či	svátky.	Poděkovat	chci	také	ostat-
ním	 zaměstnancům	 nemocnice,	 ne-
bo	 každá	 profese	 je	 pro	 správný	
chod	 zařízení	 důležitá	 –	 to	 platí	 ve	
zdravotnictví	víc	než	jinde.
Pane primáři, děkuji za rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: archiv nemocnice

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



ročník XII číslo 1 únor 2023 www.listyregionu.cz

Eva Juračková vystavuje v Galerii města Blanska

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Blanensku

V	sobotu	21.	1.	2023	Lumír	Buš	a	Jolana	Chalupová	uvedli	výstavu	Evy	
Juračkové	VLOUCE.		
	 Ze	samotného	názvu	je	patrné,	že	jde	o	květiny,	louku,...	a	vlastně	jde	i	o	čas.	
O	dobu,	kdy	mně	bylo	naprosto	jedno,	zda	v	louce	je	v	louce	nebo	vlouce.	
	 Šlo	o	mé	dětství,	kdy	louky	byly	zelené,	plné	květin	různých	druhů	a	ba-	
rev.	V	zahradách	byly	zelené,	kvetoucí	trávníky	plné	pampelišek,	sedmikrá-
sek	a	jetelinek.
	 Doba	 anglických	 trávníků	 s	 neustálým	 vrčením	 sekaček	 a	 zavlažováním	
byla	nepředstavitelná.	
	 Květiny	měly	čas	vykvést,	dozrát	a	samozřejmě	se	rozmnožovat.	Louky	byly	
na	jaře	prvosenek,	během	léta	se	objevovali	žluté	hořce,	vstavači,	hořečky,	hra-
chory	atd.	
	 Dobu	plnou	květin	a	vůní	přehlušuje	doba	konzumní,	obalová.	A	mně	se	líbí	
využít	„odpadový“	materiál	tvz.	druholigový	ke	své	práci.	
	 Pracovat	s	čistou	radostí	pro	samotnou	práci.	Vytvořit	si	aspoň	na	chvíli	ten	
báječný	pocit,	kdy	jsem	ležela	VLOUCE	a	kolem	mě	ve	větru	plavala	stébla	
trav,	tvořící	nekonečné	zelené	moře,	tančily	rudé	sukénky	máků,	spatra	na	mne	
shlížely	 divizny,	 pampelišky	 posílaly	 své	 průzkumníky	 na	 výlet	 po	 kraji....		
a	opojně	voněla	mateřídouška.	Toto	všechno	se	na	papír	rozhodně	nevejde.	Vy-
tvořit	prostor	pro	louku,	pro	nás	i	v	zimě	a	sněhu.
	 Krabice,	kartony	a	igelity	jsou	na	loukách	už	je	běžnější	než	kytky	a	využít	
je	k	mé	práci	je	velkou	výzvou.	Pokreslit	odpadový	materiál	–	uznejte,	to	se	
přece	musí.	Igelit,	moderní	médium	+	fixy	–	fixy	tegařů	a	i	to	je	výzva.	

	 Eva	Juračková	zve	všechny	na	výstavu,	která	bude	do	neděle	5.	3.	2023,	kdy	
bude	SENOSEČ	=	dernisáž	a	vystoupí	Cimbálový	soubor	ZUŠ	Blansko	pod	
vedením	Miroslavy	Kocmanové,	vystoupí	také	pěvecký	sbor	Dorostenky	spol-
ku	ART-TEP	vedený	Kateřinou	Šujanovou	a	vystoupí	i	známý	drag	king	Rudy.

Foto: Petra Voet

Výstava VLOUCE v Galerii města Blanska

	 Děkujeme	vám	všem,	kteří	jste	na	počátku	nové-
ho	roku	přijali	tříkrálové	koledníky.	Díky	vám	jsme	
poprvé	 v	 historii	 Tříkrálové	 sbírky	 na	 Blanensku	
překročili	třímilionovou	hranici!
	 Celkový	 výsledek	 Tříkrálové	 sbírky	 v	 Charitě	
Blansko	k	25.	lednu	činí	3	328	825	korun.	Z	toho	jste	
na	 charitní	 práci	 darovali	 3	 217	 057	 korun	 přímo		
do	 tříkrálových	 kasiček	 a	 aktuálně	 111	 768	 korun	
online.	Protože	online	koleda	běží	dál,	může	se	tato	
částka	ještě	zvýšit.
	 Tříkrálová	sbírka	nám	umožňuje	pomáhat	přímo	
v	 našem	 regionu.	 V	 tomto	 roce	 bychom	 se	 chtěli	
ještě	 více	 zaměřit	 na	 individuální	 pomoc	 lidem		
v	těžké	finanční	situaci	například	z	důvodu	energe-
tické	 krize,	 zdražování	 potravin	 a	 dalším	 lidem,	
kteří	naši	pomoc	akutně	potřebují.

	 Z	výtěžku	Tříkrálové	sbírky	dlouhodobě	podpo-
rujeme	práci	Mobilního	hospice	sv.	Martina,	senio-
ry,	zdravotně	postižené	lidi	i	rodiny	s	dětmi	v	nouzi.	
Část	 výtěžku	 věnujeme	 na	 podporu	 Charitní	 zá-
chranné	sítě,	díky	které	můžeme	okamžitě	pomáhat	
lidem,	 pro	 které	 není	 zrovna	 dostupná	 žádná	 jiná	
pomoc	a	na	rozvoj	práce	s	dobrovolníky.
	 Děkujeme	dárcům	za	štědrost,	tříkrálovým	asis-
tentům	v	obcích,	farnostem,	obcím,	městům	a	všem	
lidem,	kteří	se	na	sbírce	a	na	doprovodných	tříkrá-
lových	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!	

Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko
Foto: archiv Charity Blansko Koledníci Lipovec

Koledování Blansko Koledníci Senetářov Koledování Boskovice
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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

 SVÁŘEČ CO2 / OBSLUHA SVAŘ. ROBOTŮ
 SOUSTRUŽNÍK CNC, FRÉZAŘ
 DÍLENSKÝ KONTROLOR SVAŘOVNY
 FRÉZAŘ PORTÁLOVÉ 5-OSÉ FRÉZKY
 SAMOSTATNÁ OBSLUHA BROUSÍCÍHO STROJE
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Preventivní jaro: lékaři vyšetří ledviny i znaménka
	 Blanenská	nemocnice	se	dlouhodobě	zaměřuje	na	preventivní	akce	různého	charakteru.	
Letos	na	jaře	budou	moci	lidé	využít	hned	dvě	možnosti	bezplatného	vyšetření.	V	březnu	
půjde	o	vyšetření	ledvinných	funkcí	a	v	dubnu	o	kontrolu	mateřských	znamének.	

PREVENCE SELHÁNÍ LEDVIN
	 Na	druhý	březnový	čtvrtek	–	letos	9.	března	
–	 připadá	 Světový	 den	 ledvin.	 V	 tento	 den	 se	
mohou	 na	 nefrologické	 oddělení	 Nemocnice	
Blansko	bez	objednání	dostavit	všichni,	kteří	si	
chtějí	 nechat	 lékařem	 zkontrolovat	 ledvinné	
funkce.	 Přijte	 nalačno	 se	 vzorkem	 středního	
proudu	 ranní	 moči.	 Součástí	 vyšetření	 je	 také	
odběr	krve.	
	 Rizikoví	pacienti	následně	dostanou	doporu-
čení,	 jak	 dále	 postupovat.	 Při	 záchytu	 střední	

nebo	těžší	poruchy	funkce	ledvin	jsou	pozváni	
k	podrobnému	vyšetření	do	nefrologické	ambu-
lance.	 Při	 výskytu	 dalších	 rizikových	 faktorů		
je	 jim	 doporučena	 návštěva	 jiných	 specialistů	
(urolog,	 internista,	 diabetolog)	 či	 pravidelné	
sledování	u	praktických	lékařů.	
	 Chronické	 onemocnění	 ledvin	 může	 vést		
k	selhání	ledvin	a	nakonec	k	potřebě	podstoupit	
transplantaci	 nebo	 doživotní	 absolvování	 he-
modialýzy	 několikrát	 týdně.	 Selhávání	 ledvin	
není	v	počátečním	stadiu	 rozpoznatelné,	 pa-	
cienta	 nemusí	 bolet.	 Mezi	 první	 projevy	 patří	
krev	 a	 bílkovina	 v	 moči,	 otoky	 nohou,	 únava,	
vyšší	 krevní	 tlak.	 Včasná	 diagnostika	 může	
předejít	nenávratnému	poškození	ledvin.	

PREVENCE MELANOMU
	 Evropský	den	melanomu	připadá	na	konec	
května,	 nicméně	 v	 blanenské	 nemocnici	 se	
uskuteční	o	něco	dříve,	a	to	v	pondělí	24.	dubna	
2023.	 Lékařky	 budou	 v	 tento	 den	 bez	 objed-	
nání	 vyšetřovat	 mateřská	 znaménka	 pomocí	
manuálního	dermatoskopu	na	kožním	oddělení	
ve	4.	podlaží	lůžkové	části	nemocnice.	
	 „Pokud	 zachytíme	 podezřelý	 útvar,	 objed-	
náme	pacienta	k	potřebnému	zákroku	k	nám	na	
kožní	nebo	předáme	do	další	péče	chirurgům.	

Rizikovým	pacientům	doporučíme,	aby	vyšet-
ření	absolvovali	pravidelně	v	určitém	intervalu,	
případně	 aby	 se	 objednali	 k	 vyšetření	 digitál-
ním	 dermatoskopem.	 Při	 kontrole	 se	 zaměřu-	
jeme	i	na	další	kožní	nádory	–	basaliomy,	spi-	
naliomy	 či	 na	 ostatní	 rizikové	 útvary,“	 popsa-	
la	vedoucí	 lékařka	kožního	oddělení	Petra	Vi-
dourková.	 Loni	 v	 tento	 den	 zavítalo	 na	 kožní	
oddělení	více	než	sto	osmdesát	zájemců.	
	 Lidé	 se	 mohou	 objednat	 také	 na	 kterýko-	
li	 jiný	 termín	 prostřednictvím	 recepce	 kožní-	
ho	 oddělení	 na	 tel.	 čísle	 516	 838	 365.	 Kromě	
preventivních	 prohlídek	 je	 důležité	 i	 samovy-
šetřování	 pacientů.	 Pokud	 nějaké	 znaménko		
začne	 rychle	 měnit	 tvar,	 je	 neohraničené,	 má	
nestejnoměrnou	 barvu,	 vypadá	 jako	 nepravi-	
delná	 hnědočerná	 kaňka,	 je	 třeba	 co	 nejdřív		
vyhledat	lékaře.	Včasný	zákrok	může	zachránit	
život.	
	 Pro	 upřesnění	 informací,	 včetně	 časového	
rozmezí	 v	 den	 každé	 akce,	 sledujte	 plakáty		
v	budově	nemocnice,	webové	stránky	nebo	Fa-
cebook	nemocnice.

Text i foto: Marie Kalová 
Vyšetření mateřských znamének 

manuálním dermatoskopem 

KULTURNÍ DŮM NA TĚCHOVĚ U BLANSKA
Sobota 25. 2. od 18:30 – Divadelní komedie BLBOVINY 
v podání Boskovických ochotníků.
Vstupné 150 Kč, předprodej v Hospůdce Na Točně na Těchově

Sobota 25. 3. od 20:00 – PLES HOSPŮDKY NA TOČNĚ 
– hraje kapela Propast. Kvalitní muzika, bohatá tombola a domácí kuchyně.
Vstupenky s místenkou už prodáváme u nás v hospůdce. Cena vstupenky s místenkou je 220 Kč. 

Nabízíme zimní vinný punč s kousky ovoce, svařené víno a další teplé alko i nealko nápoje
Na čepu je Hauskrecht, Bernard, Starobrno Medium a Bitr

Rezervace na tel. 724 266 931 nebo na e-mailu: jana.skotak@seznam.cz, www.hospudkatechov.cz
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ZÁZRAKY VŠEDNÍCH DNÍ
	 Alkoholičkou	jsem	se	pravděpodob-
ně	narodila.	Že	takové	geny	existují,	je	
zřejmě	 prokázáno	 a	 já	 jsem	 je	 dosta-	
la	 do	 vínku	 po	 svém	 tátovi.	 Jen	 ještě	
spoustu	let	spaly,	než	se	ukázaly	ve	své	
plné	kráse	a	já	se	propila	k	alkoholismu	
a	opravdu	se	stala	tím,	čeho	jsem	se	ští-
tila	 a	 co	 se	mnou	podle	mého	názoru	
zdaleka	nesouviselo.
	 Pila	jsem	celkem	„normálně“	20	let.	
Když	jsem	alkohol	skutečně	našla,	ně-
kdy	ve	dvaceti,	zdál	se	to	být	ohromný	
vynález,	dobrý	přítel,	ten,	který	nikdy	
nezklame.	 Dodával	 to,	 co	 mi	 chybě-	
lo,	odvahu	a	sebevědomí.	A	tlumil	to,	
co	mi	vadilo,	smutek,	rozčílení,	stres,	
strach.
	 Mám	rodinu,	manžela	a	dvě	nyní	do-
spělé	dcery.	Měla	jsem	a	mám	dobrou	
práci.	Můj	život	byl	v	podstatě	spoko-	
jený	a	klidný.	Nebylo	nic,	na	co	bych	si	
mohla	výrazněji	stěžovat.
	 Hrůza	a	děs	začaly	nenápadně.	Skle-
nička	druhý	den,	třeba	už	v	poledne,	na	
připomenutí	zábavného	večera	a	zážit-
ků.	Neschopnost	utnout	pití	po	dovole-
né	s	alkoholem	v	neomezeném	množ-
ství,	trvající	pár	dní,	než	jsem	se	smířila	
s	 tím,	 že	 je	 nutno	 pracovat	 a	 žít	 zase	
běžným	způsobem.
	 Potom	osamělé	večery	po	odjezdu	
manžela	 na	 montáže	 po	 republice		
i	mimo	ni.	Každý	večer	pití	s	kamarád-
kou,	 rozebírání	 života,	 vzájemné	 po-
chopení	a	porozumění,	ujišování	se,	že	
jsme	hodné	holky.	A	kdyby	nic	jiného,	
že	jsme	kamarádky	na	život	a	na	smrt.	
Ráno	překvapivé	 zjištění,	 že	bych	po-
třebovala	alkohol	znovu.
	 Další	 pokračování,	 když	 jsme	 si		
z	 vydělaných	 peněz	 zakoupili	 chatu.	
Propité	víkendy	a	spousta	nových	přátel	
majících	k	alkoholu	kladný	vztah.	Ko-
nečně	 bezvadná	 společnost	 a	 super		
lidi,	zajásala	jsem.	Jenže	oni	pili	v	pátek	
a	v	sobotu	večer.	Oslavovali	a	radovali	
se.	Ve	zbylém	čase	zahradničili,	kutili,	
jezdili	na	kole,	 chodili	 se	koupat	 a	na	
houby.	 Já	 jsem	pila.	A	pila	a	pila.	Od	
sobotního	 ranního	 panáka,	 přes	 víno	
dopoledne,	aperitiv	před	obědem	a	víno	
po	obědě,	po	alkoholický	spánek.	A	ve-
čer	 znovu	 za	 kamarády	 do	 hospody.		
Ne	víc	než	čtyři	deci,	jsem	přeci	slušná	
holka.	 Občas	 někdo	 poručil	 panáka	
nebo	i	víc.	A	jeden	zdravotní	na	dobrou	
noc.	A	jeden	v	noci,	nějak	nemůžu	spát.
	 No	a	dál?	Za	pár	měsíců	nastalo	nut-
né	 pokračování	 v	 týdnu.	 Sled	 opic		
a	kocovin	nebo	jen	jeden	setrvalý	stav.	
Abych	to	rozchodila	a	abych	to	nepře-

Osobní zpově alkoholika – Největší proměna mého života
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. Dnes zveřejňujeme další ze zpovědí alkoholika, který svoji cestu bez alkoholu již našel.

MŮJ ŽIVOT S ALKOHOLEM

Přímo	 v	 Blansku	 působí	 skupina	
PROMĚNA,	 která	 funguje	 již	 více	
jak	10	let.	
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

hnala.	Permanentní	výrazná	hladinka.	
Občas	se	nezdařilo	a	přišel	pád	na	silni-
ci	s	tím,	že	se	mi	už	nechce	vstávat.	Ze	
šrámu	na	hlavě	byly	modřiny	pod	oči-
ma.	Výčitky	a	nechu	žít.	Ráno	panák	
na	„morální	kocovinu“,	druhý	na	to,	že	
snad	nebude	tak	zle	a	třeba	je	už	posled-
ní,	 třetí	 na	 to,	 abych	 došla	 do	 práce.	
Čtvrtý.	Ale	dojdu	ještě?	Nebo	raději	ne.
	 Něco	málo	z	„petky“	v	tramvaji	a	ta	
šílená	závist	při	pohledu	na	spolucestu-
jící.	Jim	evidentně	není	špatně,	oni	snad	
mají	 proč	 žít,	 snad	 se	 i	 po	 ránu	 smějí	
nebo	v	klidu	čtou	noviny.
	 V	práci	něco	ostrého,	aby	se	mi	ne-
třásly	ruce	a	před	obědem	totéž,	abych	
udržela	příbor.	A	potom	též,	abych	se	
nepozvracela,	 což	 se	 stejně	 přihodilo,	
ale	aspoň	ne	před	lidmi.	Odpoledne	vi-
notéka	a	kabelka	obtěžkaná	dvoulitrov-
kou,	občas	hlt	v	tramvaji,	zasloužím	si	
přeci,	přežila	jsem	další	pracovní	den.	
Zase	jeden.	Přežila.	Něco	málo	domá-
cích	 prací,	 svou	 zásobu	 mám,	 tak	 jen	
klídek	a	neusnout.	Večer	dáma	před	te-
levizí	s	oficiální	dvojkou	vína	na	poklid	
a	 na	 cholesterol.	 Po	 půlhodině	 těžký	
alkoholický	spánek.	V	noci	čilá	s	poci-
tem,	 že	 přece	 potřebuji	 spát,	 a	 tak	 si	
musím	dát,	nejlépe	panáka	a	třeba	už	se	
neprobudím,	kéž	by.	Jenže	se	probudím	
a	„můj	den“	se	opakuje.
	 Co	dál?	Jedno	ráno	s	pocitem,	že	ne-
vím,	proč	žiji,	proč	vstávám,	oblékám	
se,	 snídám.	 Proč	 si	 sedám	 a	 vstávám.	
Proč	a	nač	to	všechno.	Necítím	ostrou	
bolest.	Duše	bolí	tiše	a	do	hloubky.	Na-
léhavě	 šeptá:	prázdno,	 zbytečnost,	ne-
smysl,	proč?	Smutek?	Ne,	jen	beznaděj.
	 Komu	to	říct	a	co	s	tím?	Před	lékaři	
se	tvářím	jako	vždy	nad	věcí,	jsem	spo-
kojená	 a	 mám	 vše.	 Jen	 nějak	 nevím,	
proč	žít,	říkám	s	úsměvem.	O	alkoholu	
nemluvím,	je	to	prostě	deprese.
	 Deprese	z	neznámých	důvodů,	i	na	tu	
jsou	léky,	jen	se	u	nich	nesmí	pít.
	 Omezuji	pití	tak	na	půl	litru	vína.	Za-
čínám	se	trochu	vracet	do	života.	Man-
žel	a	dcery	mají	radost	a	naději,	přátelé	
mě	chválí.	 Je	z	 tebe	 jiný	člověk,	 říka-	
jí.	 Mám	 radost,	 radost	 po	 třech	 měsí-
cích	snahy.	A	co	s	ní	udělám?	Oslavím	

ji	 přece,	 litr	 a	 půl	 vína	 téměř	 na	 ex.		
A	poslední	etapa.	Všechno	je	zbytečné,	
nemá	 to	 cenu,	 upiji	 se.	 Jenže	 upít	 se		
a	fungovat	v	práci,	upít	se	a	být	manžel-
kou	a	matkou?	Upít	se	a	plnit	si	své	po-
vinnosti?	Trochu	rozpor,	pravda.	Takže	
v	práci	otevřená	varování	i	osobní	vý-
čitky,	postihy,	vyhrůžky,	prosby.	Nepij	
přece,	udělej	to	už	kvůli	dětem.	Doma	
vztek	i	smutek,	tolerance	a	víra	v	dobré	
konce,	 zoufalství,	 rozhovory,	 vylévání	
všeho,	co	se	najde.	Hádky	a	pláč.	Smut-
né	 oči.	 Takhle	 ničím	 lidem	 život?	 Já?	
Jsem	 zlá,	 bezcharakterní?	 Nebo	 je	 to	
jedno,	jako	všechno.
	 Má	starší	dcera	se	snažila	zjistit,	co		
a	jak	s	alkoholismem,	zajímala	se	o	vše,	
četla	knihy,	sledovala	 internet…	Ano-
nymní	 Alkoholici?	 Znám,	 z	 filmu.	
Amerického.	 Pohádka	 a	 utopie,	 štěstí	
na	 objednávku.	 A	 dobrá	 věc	 zvítězí,	
jako	vždy	v	kýči.	Leč	můžu	to	vyzkou-
šet,	nic	to	nestojí,	snad	jen	trochu	odva-
hy	a	ta	mi	ještě	zbývá.	Domlouvám	si	
schůzku,	 oficiálním	 hlasem	 se	 tážu,	
kdy	a	kam	můžu	přijít	a	je-li	nutno	se	
objednávat.	 Trpící	 alkoholička?	 Kde-
pak,	 samozřejmě	žena	nad	věcí,	 jasný	
hlas,	přesné	vyjadřování.
	 A	přicházím.	Pozdě	a	opilá.	Očeká-
vající	radu,	jak	se	dát	do	pořádku	a	žít		
s	mírným	pitím	dál.	Cítím	se	být	ve		
formě	 a	 schopná	 diskutovat.	 Shovíva-	
vě	se	usmívám.	Co	vidí	ostatní?
	 Opilou,	 pochechtávající	 se	 trosku		
s	mírnou	dávkou	arogance.	Neradí	nic,	
vyprávějí.	Vyprávějí	o	tom,	jak	žijí.	Jak	
žijí	a	nepijí.	Oni	fakt	nepijí?	Alkoholici?	
Říkají,	 že	 jsou	 alkoholici	 a	 přiznávají	
to.	Že	nebojují	a	jsou	bezmocní.	Že	jsou	
nemocní.	Že	ta	nemoc	je	smrtelná	a	na-
dosmrti.	Ale	dá	se	s	ní	žít	a	uzdravovat	
se.	 Že	 to	 sami	 nezvládli,	 nebo	 v	 lid-
ských	silách	není	ukončit	pití	alkoholi-
ka.	Nechápu.	Mám	svůj	názor.	Vím	to	
lépe.	Ale	chodím	a	poslouchám,	chtějí	
mě	totiž	vidět.	Mají	o	mě	zájem.	O	mě,	
které	už	nikdo	nevěří.	Proč?	Nevím.	Je	
tam	něco…	naděje?
	 Přátelství?	 Něco	 běhá	 ve	 vzduchu		
v	té	jejich	místnosti,	a	kdybych	se	nebá-
la	 velkých	 slov,	 nazvala	 bych	 to	 lás-

kou…	A	mně	to	jejich	vyprávění	něco	
říká.	Že	by	ty	jejich	příběhy	byly	o	mně?	
O	mně	v	různých	variantách.	Někdy	da-
leko	hrozivější,	 ale	 i	 tak	cítím,	že	 toto	
jsem	já,	že	jsem	stejná.	Alkoholička?
	 A	přece	jen	ještě	jeden	pokus.	Když	
ukončit	pití,	mně	to	samotné	půjde.	Beru	
si	dovolenou.	Sama	týden	a	bez	alkoho-
lu,	myslela	jsem.	Sama	týden	s	pitím	tak	
katastrofálním,	 že	 to	 ukončilo	 veškeré	
mé	odhodlání	k	boji.	A	co	te?	Léčebna?	
Nutnost	být	tři	měsíce	mimo	svůj	svět,	
veřejná	 ostuda,	 cejch	 alkoholičky.	 Ne,	
vrátím	se	mezi	 ty	 lidi	 a	 jejich	příběhy.	
Představuji	se	jménem	a	říkám,	že	jsem	
alkoholička.	To	jsem	totiž	já.	Přiznávám	
se	a	jde	mi	to	ztěžka.
	 Sklopená	hlava,	zavřené	oči.	Poslou-
chám	 bez	 posuzování,	 beru	 tu	 jejich	
naději	a	šanci	za	svou.	Vím,	že	to	sama	
nedám.	Přiznávám,	že	jsem	bezmocná	
po	 první	 skleničce.	 Vlastně,	 a	 hlavně	
před	 ní,	 protože	 má	 zoufalá	 duševní	
choroba	mi	přikazuje	dělat	stále	totéž,		
a	přitom	očekávat	jiný	výsledek.	A	s	tím	
si	 sama	 nepomůžu,	 potřebuji	 něco		
vyššího.	Třeba	v	začátku	ty	lidi,	tu	sku-
pinu,	 kterou	 spojuje	 touha	 přestat	 pít.	
Jenže	co	s	životem	bez	pití?	Jak	žít	bez	
dlouholetého	přítele,	který	mi	uměl	po-
moci	 a	 dělal	 život	 zajímavějším.	 Co		
s	prázdnotou	a	beznadějí?	Nechtějí	mi	
radit,	 jen	opakují:	„Nepij	a	cho	mezi	
nás.“	 To	 je	 všechno?	 Zajisté	 není,	 ale	
pro	 začátek	 a	 mou	 zatemněnou	 hlavu	
ano.	A	tak	chodím.	A	nepiji.	Jak	se	to	
stalo?	Nevím,	jen	pít	nemusím.	Objevu-
ji	 život.	 Chutě,	 vůně,	 obyčejné	 věci.	
Můžu	 zase	 jíst.	 Můžu	 zase	 bez	 obav	
pracovat.	Můžu	svým	dcerám	nachystat	
snídani	a	jít	s	manželem	na	procházku.	
Jsem	šastná.	Chci	to	mít	napořád.	Ne-
chci,	aby	to	zevšednělo,	ztratilo	kouzlo.	
Co	udělat?	Samotné,	bez	AA	skupiny,	
mi	to	nepůjde.	K	uzdravování	potřebuji	
ostatní	alkoholiky	a	jejich	příběhy.	A	je	
nutno	učit	se	žít.	Učit	se	žít	se	svou	ne-
mocí	a	uzdravovat	se.	Sama	jsem	neda-
la	své	pití,	sama	nedám	ani	svůj	život.		
S	 ochotou	 a	 bez	 posuzování	 poslou-
chám.	Nepít	jeden	den.	Další	den	totéž.

Pokračování na str. 15
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Vánoční koncert v Kunštátě

Město Blansko spolu s muzeem připravuje 
opravu kočárovny v zámeckém areálu

Smíšený pěvecký sbor Janáček z Boskovic

	 V	sobotu	21.	1.	2023	se	v	kostele	sva-
tého	Stanislava	v	Kunštátě	konal	za	pod-
pory	pana	faráře	Petra	Košuliče	Vánoční	
koncert.	Ano,	ještě	vánoční,	protože	dří-
ve	se	Vánoce	slavili	až	do	Hromnic,	tedy	
do	2.	února.
	 Jako	první	vystoupil	místní	chrámový	
sbor	„Tacet“	s	Českou	mší	vánoční	mo-
ravského	skladatele	a	varhaníka	Eduarda	
Marhuly,	žáka	Leoše	Janáčka.	Po	melo-
dických	 tónech	 a	 líbezném	 sólu	 méně	

ní	 ráz.	 Josef	Schreier	byl	moravský	ba-
rokní	hudební	skladatel.
	 Tato	mše	je	v	podstatě	sledem	pas-	
torel,	drobných	scének	s	pastýřskými		
náměty.	 Čerpá	 po	 stránce	 melodické		
i	 textové	 z	 valašského	 lidového	 pro-	
středí.	Je	plná	veselí,	jasu	a	radosti	z	na-
rození	Páně.
	 Vyvrcholením	 sobotního	 večera	 byl	
společný	zpěv	všech	účinkujících	i	po-
četného	 obecenstva	 písně	 Narodil	 se	

Chrámový sbor Tacet

Po dokončení oprav se vzhled kočárovny přiblíží 
opravenému předzámčí i budově blanenského zámku 

	 Opravené	prostory	někdejší	zámecké	kočárovny,	zázemí	pro	přednášky	a	se-
tkávání,	nový	depozitář	měřicí	techniky	i	sociální	zařízení	pro	návštěvníky	bla-
nenského	zámku	má	nabídnout	projekt,	který	připravuje	město	spolu	s	Muzeem	
Blanenska.	Upravit	se	tak	má	další	z	budov	v	těsném	sousedství	hlavní	blanenské	
památky.	Přímo	v	budově	zámku	projekt	počítá	se	stavební	přípravou	pro	novou	
stálou	expozici	měřicí	techniky.	Spolupráci	a	podporu	kraje,	pod	který	muzeum	
spadá,	přislíbil	také	náměstek	jihomoravského	hejtmana	pro	kulturu	a	památko-
vou	péči	František	Lukl,	který	Blansko	navštívil.

	 Budova	bývalé	kočárovny,	 která	patří	
městu,	 je	 ve	 špatném	 technickém	 stavu.	
Muzeum	Blanenska	 ji	má	v	dlouhodobé	
výpůjčce,	využívá	ji	ale	zatím	pouze	jako	
skladové	prostory.	
	 „Projekt,	 na	kterém	nyní	 s	Muzeem	
Blanenska	 spolupracujeme,	 má	 za	 cíl		
objekt	adaptovat	tak,	aby	v	něm	mohla	
vzniknout	 badatelna	 muzea,	 prostor	 pro	
vzdělávání,	ale	také	hygienické	zázemí	po	
návštěvníky	blanenského	zámku	a	kultur-
ních	 akcí	 v	 jeho	 okolí.	 Prostory	 budou	
využité	i	jako	depozitáře	měřicí	techniky.	
Navážeme	tak	na	úpravu	předzámčí,	kte-	
rá	nyní	pokračuje	budovou	Zámek	3.	Do	
opraveného	objektu	se	letos	v	létě	přesune	
administrativa	muzea	a	díky	tomu	se	pří-
mo	na	zámku	v	druhém	patře	uvolní	pro-
story,	které	bude	možné	stavebně	upravit	
pro	 budoucí	 stálé	 expozice,	 i	 na	 to	 nyní	
připravovaný	 projekt	 pamatuje,”	 popsal	
starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 Návštěvníci	by	se	tak	v	budoucnu	moh-
li	dočkat	dalších	opravených	prostor	v	zá-
meckém	areálu,	nového	zázemí	a	později	
přímo	v	budově	zámku	také	stálé	výsta-	
vy	 výrobků	 někdejšího	 závodu	 Metra.	
Muzeum	plánuje	část	nové	stálé	expozice	
věnovat	 také	přiblížení	 jedné	z	význam-
ných	osobností	Blanska,	Ericha	Roučky.	
	 „Erich	 Roučka	 byl	 zakladatelem	 bla-
nenské	Metry,	byl	 to	 ale	 také	významný	
blanenský	badatel	 a	vynálezce.	Málokdo	
například	ví,	že	po	dohodě	s	bratry	Čapko-
vými	jako	vůbec	první	použil	název	„ro-
bot“	 pro	 technické	 zařízení	 nahrazující	
lidskou	 práci.	 Samotný	 závod	 Metra	 je	
nedílnou	součástí	historie	průmyslové	vý-

obě	strany,	projektová	studie	je	zpracova-
ná	citlivě	s	ohledem	na	objekt	bývalé	ko-
čárovny	i	historizující	prvky	v	něm.	Spolu-
práce	města	a	kraje	je	navíc	výhodná	pro	
obě	strany,	muzeum	získá	prostory,	rozšíří	
se	nabídka	pro	návštěvníky	zámku,	který	
je	 také	 turistickým	 lákadlem,	 a	 město	 si	
opraví	a	zhodnotí	vlastní	majetek,”	uvedl	
náměstek	jihomoravského	hejtmana	Fran-
tišek	Lukl.
	 Ve	 spolupráci	 s	 Muzeem	 Blanenska	
nyní	 město	 pracuje	 na	 projektové	 doku-
mentaci	a	žádosti	o	dotaci	z	IROPu.	Pokud	
bude	 žádost	 úspěšná,	 mohly	 by	 se	 letos	
dokončit	přípravy	a	v	následujících	letech	
by	na	ně	měla	navázat	realizační	část.	Ve	
stavebně	 upravených	 prostorách	 zámku	
pak	bude	moci	vzniknout	nová	expozice.	
Na	tu	bude	muzeum	průběžně	hledat	další	
finance.
	 Budoucí	výstavní	prostory	se	ale	v	bu-
dově	zámku	uvolní	už	letos.	Administra-	
tiva	 muzea	 se	 totiž	 přesune	 do	 budovy		
Zámek	3,	 jejíž	rekonstrukce	skončí	 letos		
v	 létě.	Spolu	s	Muzeem	Blanenska	bude	
opravený	 objekt	 využívat	 také	 Základ-	
ní	umělecká	škola	Blansko,	v	přízemí	na-
jdou	zázemí	keramici,	v	prvním	patře	pak	
bude	nově	sídlit	výtvarný	obor.	Část	za-
městnanců	 muzea	 už	 v	 předzámčí	 sídlí,	
kurátoři	 ale	 také	 například	 konzervátoři	
totiž	v	roce	2020	našli	zázemí	v	zrekon-
struovaném	 objektu	 Zámek	 2.	 Ten	 bude		
s	budovou	Zámek	3	po	dokončení	aktuál-
ně	probíhající	opravy	stavebně	propojen.		

Text: Pavla Komárková, tisková mluvčí
Vizualizace: Studio AEIOU  

známé	skladby	jsme	se	mohli	zaposlou-
chat	do	kouzelných	zvuků	varhan	v	po-
dání	paní	Petry	Sedlákové.	Missa	Pasto-
ralis	 in	 C	 Boemica	 Josefa	 Schreiera,	
uváděná	také	jako	mše	„Čuj,	Miko,	čuj!“		
skladba	z	poloviny	18.	století,	zazněla		
v	podání	smíšeného	pěveckého	sboru	Ja-
náček	z	Boskovic.	Nástrojový	doprovod,	
moravská	 melodika	 podtržená	 lidovým	
nářečím	a	špičkové	výkony	sólistů	doda-
ly	koncertu	neotřelý	a	skutečně	slavnost-

Kristus	Pán.	Oba	sbory	dirigoval	a	pří-
jemný	 večer	 slovem	 provázel	 jejich	
sbormistr	František	Ostrý.
	 Význam	 tohoto	 koncertu	 podpořila	
přítomnost	senátorky	Jaromíry	Vítkové	
a	 starosty	 města	 Kunštát	 pana	 Zdeňka	
Wettera.
	 Poděkování	 patří	 všem	 účinkujícím,	
organizátorům	i	návštěvníkům	koncertu.

Text: Iva Pavlů
Foto: Karel Podsedník

roby	 v	 Blansku,	 ve	 své	 době	 byl	 jedním		
z	nejvýznamnějších	podniků,	které	vyrá-
běly	analogové	měřicí	přístroje.	My	máme	
díky	spolupráci	s	řadou	příznivců	muzea		
a	 bývalých	 dlouholetých	 zaměstnanců	
Metry,	 kteří	 se	 sdružují	 ve	 společnosti	
SPRIMT,	rozsáhlou	sbírku	měřicí	techni-
ky.	Ta	ale	zatím	stále	čeká	na	vlastní	stálou	
expozici	v	budově	zámku,	ve	které	by	se		

s	těmito	předměty	mohla	seznámit	i	široká	
veřejnost,”	vysvětlila	ředitelka	Muzea	Bla-
nenska	Pavlína	Komínková.
	 Podporu	a	spolupráci	při	žádosti	o	do-	
taci	z	evropských	fondů	přislíbil	po	pro-
hlídce	 prostor	 kočárovny	 a	 blanenského	
zámku	také	krajský	náměstek	pro	kulturu	
a	památkovou	péči	František	Lukl.	„Celý	
záměr	mi	přijde	smysluplný	a	přínosný	pro	



¤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.

¤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.

ročník XII číslo 1 únor 2023 www.listyregionu.cz

PRODÁM
 Prodám zánovní trampolínu Insportline, 
průměr 305 cm. Cena dohodou.
Tel.: 722 813 287.

 Prodám novou, zabalenou plastovou vanu 
rozměr 90x180 cm. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 606 931 795.

 Prodám jablka, nestříkaná, levně. Vano-
vice. Tel.: Volat po 17. hodině 732 386 026.

 Prodám starší počítač s kompletním pří-
slušenstvím. Cena dohodou. 
Tel.: 607 738 470. 

 Prodám nové obrazy – různé motivy, malba 
na plátně. Vhodné jako dárek.
Info: 606 931 795.

 Prodám domácí sirupy. 
Více: www.simasirup.cz 

 Prodám věci na koně: hnědé průvlečky 
kombinované s kůží, vyvazovací gumu, 3x 
poutko, řetízek, nylonovou lonžovací spojku. 
I jednotlivě + poštovné. Blansko a okolí – 
možné osobní předání. Cena dohodou. 
Tel.: 723 105 913.

 Prodám skoro nový školní batoh světle 
růžové barvy s obrysy hnědých ptáčků. Cena 
dohodu, tel.: 606 931 795. 

 Prodám 2+kk v OV v Boskovicích, 54 m2, 
Otakara Kubína, nová zástavba, podlahové 
vytápění, plovoucí podlahy, 2. podlaží, byt 
nebyl nikdy obýván. Cena 3.960.000 Kč. 
Tel.: 777 984 369.

 Prodám nově postavenou garáž v garážo-
vém domě v Boskovicích, 19 m2, el. 220V, ul. 
Otakara Kubína. Cena 760.000 Kč. 
Tel.: 777 984 369.

 Prodám levně plně funkční automatickou 
pračku. Tel.: 777 305 730.

 Prodám levně polohovací postel. 
Tel.: 777 305 730.

 Prodám použitá, zachovalá originál kola 
BMW, hliníkové disky, sada, 4 kusy, včetně 
pneu. Rozteč: 5x120 Pneu: 2x Barum Polaris, 
2x Dunlop, 155/55R18, zimní, vzorek 5 mm. 
Cena: 12.000 Kč, více info tel.: 727 813 057, 
Blansko.

 Prodám obraz od blanenského malí ře  
z galerie na plotě pana Z. Táborského. Zará-
movaný, zasklený, rozměr 120/65 cm – cena 
dohodou. Tel.: 723 553 189.

VZPOMÍNKA
Dne	26.	ledna	2023	uplynul	rok,	

co	nás	navždy	opustil	

pan	RADOMÍR	KOPECKÝ	
z	Blanska.	

Kdo	jste	ho	znali,	věnujte	mu	tichou	vzpomínku.	
Stále	vzpomíná	zarmoucená	rodina.

VZPOMÍNKA
Dne	6.	února	2023	jsme	vzpomněli	

10.	výročí	úmrtí	

pana	JIŘÍHO	TRÁVNÍČKA		
z	Blanska.

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.
Stále	vzpomínají	rodiče	a	sestra	s	rodinou.	

VZPOMÍNKA
Dne	6.	února	uplynul	rok,		

co	odešel	do	bigbeatového	nebe	

pan	EDUARD	KŘAP	
z	Rájce-Jestřebí.	

Zvukař,	muzikant	tělem	i	duší.	
20.	března	by	se	dožil	75	let.	

Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.	

VZPOMÍNKA
Dne	11.	2.	2023	si	připomeneme	

páté	smutné	výročí	úmrtí		
manžela,	tatínka,	dědečka,	kamaráda

pana	VLADIMÍRA	TLAMKY		
z	Boskovic.

Stále	vzpomíná	rodina	a	přátelé.

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

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

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

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

KOUPÍM
 Koupím staré zvukové 16mm filmy, i ja-
kékoliv jiné filmy 16 mm. Pište prosím nejlépe 
SMS, 737 002 332.

 Koupím starožitné obrazy, především kra- 
jiny. Tel.: 776 393 000.

 Koupím jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, 
ČZ, PAVek. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 723 971 027.

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

 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby s příslušenstvím i bez. 
Může být i nefunkční nebo nekompletní. Dě-
kuji za nabídku na tel.: 604 226 234.

 Koupím vojenskou vzduchovku vz. 47 či 
vz. 35 v jakémkoliv stavu. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 721 112 733.

DARUJI
 Daruji do dobrých rukou dvě vánoční mor-
čata, krásná, trojbarevná. Tel.: 721 123 334.

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

 Jsem z Letovic, 55/180 a hledám ženu 
40–60 let k vzájemnému poznání. 
Tel.: 736 455 621.

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

 Ahoj, jsem muž, je mi 27 let, bydlím v Blan-
sku a hledám obyčejné děvče na vážný vztah. 
Aby byla rodinný typ. Aby měla ráda dům  
se zahradou a měla podobné zájmy jako já.  
A moje telefonní číslo je 602 726 243.

 Pokusím se touto cestou najít přátelství 
pohodového muže od 60let, který nechce  
zůstat sám. Jsem všestranná, veselá, 160 cm/
plnoštíhlá z Boskovic. Tel.: 722 268 227.

 K přátelskému setkávání hledám muže 
od 60 let co má rád přírodu, zahrádku, třeba  
i moře, turistiku, divadlo a jiné… Prožívat je 
lepší než přežívat. Vdova, 160 cm, štíhlejší. 
Tel.: 703 311 339.
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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:

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC
– Dvousměnný i třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

ZÁMEČNÍK – MECHANIK
– Dvousměnný provoz
– Vyučen 

DĚLNÍK V LISOVNĚ
– Pouze ranní směna
– Vyučen 

PROVOZNÍ 
ELEKTROMECHANIK

– Dvousměnný provoz
– Vzdělání v oboru elektro 
– Praxe 2 roky - opravy elektronických součástí CNC

TECHNOLOG
– Znalost technologie třískového obrábění
– Programování CNC strojů pomocí CAD/CAM
– Kancelářské programy Word, Excel
– SŠ vzdělání ve strojírenském oboru
– Pouze ranní směna

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

PSÍ  ÚTULEK MĚSTA BL ANSK A

CO UDĚLAT 
KDYŽ SE 
NAJDE PES? 

	 Jsem	ráda	za	milé	ohlasy	k	příběhům	pejsků	psího	útulku	města	
Blanska,	které	zveřejňujeme	v	našich	Listech	regionů.	Nedávno	přišel	
dotaz,	„co	mám	dělat,	když	najdu	volně	pobíhajícího	psa“?	Telefonic-
ky	jsem	se	proto	spojila	s	paní	Jarmilou	Jurovou,	vedoucí	provozu	psí-
ho	útulku	v	Blansku.	Paní	Jurová	byla	velmi	vstřícná	a	odpověděla	mi	
na	otázky,	které	naše	čtenáře	budou	jistě	zajímat.

	 Co	mám	dělat,	když	najdu	volně	pobíhajícího	psa?
	 Zaleží	vždy,	kde	pejska	najdete,	pokud	je	to	na	KÚ	města	Blanska	nebo	
jiného	města	volejte	příslušnou	MP.	V	Blansku	odchyt	provádí	pouze	MP	
Blansko	a	nikdo	jiný.		V	případě,	že	je	pejsek	hodný	a	drží	se	kolem	vás,	tak	
bych	osobně	v	okrajových	částech	města	počkala	 tak	půl	hodiny,	zda	se	
někde	neobjeví	páníček.	V	lese	to	platí	dvojnásob,	často	se	stává,	že	se	do	
útulku	dostává	pes,	kterého	někdo	odvedl	přímo	z	honu.	Každopádně	by	si	
pejska	nálezce	neměl	ponechat.	Jiná	situace	nastává,	pokud	se	jedná	o	psa,	
který	běhá	po	silnici,	nebo	napadá	psy	nebo	lidi,	tam	volejte	MP	okamžitě.	

	 A	co	když	se	najde	pes	mimo	území	Blanska?	
	 Tam	platí	to	samé,	jen	mimo	MP	se	bude	volat	na	obecní	úřad.	Stát	se	může,	
že	má	obecní	úřad	zavřeno,	tak	telefonicky	kontaktovat	starostu,	obec	má	zá-
konem	stanovenou	povinnost	postarat	se	o	nalezené	zvíře.	V	těchto	případech	
bych	doporučila	udělat	fotodokumentaci	o	předání	pejska.	

	 Co	pes	pobíhající	na	silnici	mimo	Blansko?	
	 Zde	 je	nejlepší	 zavolat	polici	ČR,	 aby	nedošlo	k	dopravním	nehodám		
a	zranění	osob.	

	 Jak	často	do	útulku	volají	nálezci	psů?	
	 Často,	každý	týden	jsou	tak	dva	až	tři	telefonáty.	Většinou	potřebují	po-
radit	jak	postupovat.	Jsem	ráda	i	za	zpětnou	vazbu,	která	opravdu	skvěle	
funguje	a	většina	tuláků	bývá	do	pár	hodin	doma.	

	 Nedávno	jsem	četla,	že	se	na	útulek	obracejí	i	s	dotazy	ohledně	jiných		
zvířat…	
	 Ano	to	je	pravda,	naposledy	to	byly	ovce.	Sice	to	zní	úsměvně,	ale	vy-
světlovat,	že	ovce	do	psího	útulku	MP	odchytit	a	odvést	nemůže,	zase	tak	
veselé	nebylo.

Paní Jurová, děkuji za rozhovor. Renata Kuncová Polická
Foto: Radek Opatřil
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

2
02

3 22. 3. DVA NAHATÝ CHLAPI
  (Zounar, Kraus, 
  Randová, Šinkorová)

 27. 4. PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
  (Zima, Šinkorová, Yanna, Škvrna)

 17. 5. MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

MEZISVÁTEČNÍ  VOLEJBAL

MATILDA

	 Do	Městského	divadla	Brno	dora-
zil	opět	jeden	světový	muzikál	pro-
věřený	 Královskou	 Šejkspírovskou	
společností	 ve	 Stratfordu	 nad	 Avo-
nou	(2010),	rok	nato	Londýnem	a	po	
dvou	 měsících	 i	 americkou	 scénou	
na	 Broadway.	 Zde	 se	 hrála	 téměř	
čtyři	roky	a	v	Londýně	už	překonala	
4	000	repríz.	Když	producenti	uvol-
nili	licence,	rozběhla	se	Matilda	do	
světa.	
	 Brno	reagovalo	okamžitě,	ale	při-
šla	epidemie.	Přesto	už	v	roce	2021	
proběhl	konkurz	na	dětské	role	–	ze	
stovky	dětí	bylo	vybráno	27	a	 ti	 se	
dvakrát	týdně	v	„přípravce“,	pod	ve-
dením	 zkušených	 herců	 učily	 mlu-
vit,	zpívat,	tančit	a	pohybovat	na	je-
višti.	 Vše	 řídil	 Petr	 Gazdík,	 který	
má	v	práci	s	dětskými	herci	bohaté	
zkušenosti	a	hlavně	trpělivost.	
	 Dnes	už	víme,	že	v	roli	Matildy	
se	 budou	 střídat	 Anna	 Bergerová,	
Marie	Juráčková	a	Karolina	Kabe-
le.	 Při	 rozhovoru	 pro	 časopis	 Do-	
kořán	 se	 děvčata	 shodovala,	 že	
„Gaza	umí	být	někdy	i	ostřejší,	ale	
to	nám	nevadí“.	Anička	si	na	to	už	
dokonce	 zvykla.	 A	 Maruška	 to	
upřesňuje	„na	Gazovi	je	super,	že	
je	 zkušený	 a	 dělá	 to	 moc	 dobře.	
Všechno	 nám	 umí	 pěkně	 vysvětlit		
a	nekřičí	na	nás“.	Maruška	je	 taky	
zkušená,	nehraje	poprvé	a	je	to	dce-
ra	herečky	Aleny	Antalové.	V	diva-
dle	 vyrůstá	 nová	 generace	 herců		
a	Petr	Gazdík	je	všechny	považuje	
za	„svoje	děti“.
	 Na	 každé	 scéně	 kde	 se	 Matilda	
hraje	 je	 ostře	 sledovaná	 postava	
kruté	ředitelky	Trunchbullobé,	kte-
rou	 vždy	 hraje	 muž.	 V	 Londýně	
Bertie	Carvel,	v	Brně	tuto	roli	alter-

nují	Jiří	Mach	a	Miloš	Němec.	Viděla	
jsem	 představení	 s	 Milanem	 Něm-
cem	a	za	to,	co	v	této	roli	předvedl,	si	
na	konci	 	užil	zasloužený	bouřlivý	
potlesk.	Jeho	převlek,	sportovní	vý-
kony,	zpěv	i	krutost	byly	neuvěřitel-
né.	Čím	je	kniha	anglického	romano-
pisce	Roalda	Dahla,	vydaná	pro	děti	
v	roce	1988	tak	zajímavá?	Vydal	kni-
hy	s	mnohem	zajímavějšími	tituly	–	
Jakub	 a	 obří	 broskev,	 Karlík	 a	 to-
várna	na	čokoládu	nebo	Fantastický	
pan	Lišák.	Kdybyste	je	četli,	zjistí-
te,	 že	 	 to	nejsou	pohádky	 se	 šast-
ným	 koncem,	 ale	 všechny	 v	 sobě	
mají	něco	temného.	U	Matildy	je	to	
rodina	 a	 prostředí,	 do	 kterého	 se		
narodila.	 Má	 nadání,	 vyjimečný	
	talent,	odvahu	a	tak	bojuje	s	ome-
zeností	 a	 nabubřelostí	 dospělých.	
Muzikál	 je	pro	děti	 i	 dospělé,	 děti	
povzbuzuje,	dospělé	tak	trochu	mo-
tivuje,	ale	hlavně	je	v	něm	silné	po-
selství	 o	 dětské	 upřímnosti	 a	 	 čis-	
totě.	Anička	–	Matilda	říká:	„bude	
to	 vtipné,	 hodně	 vtipné.	 A	 nad	 to		
i	 poučné	 v	 tom	 smyslu,	 že	 by	 se		
lidi	neměli	chovat	špatně“.	Maruška	
–	Matilda	dodává,	že		„je	to	rodinný	
seriál,	 ale	 nemyslím	 si,	 že	 tam	
všechno	 pochopí	 i	 ty	 nejmenší	
děti“.	 To	 si	 myslím	 taky	 a	 řekla	
bych,	že	tak	od	deseti	let.
	 Petr	 Gazdík	 hru	 přeložil,	 téměř	
dva	 roky	zkoušel	 a	vylepšoval,	 sa-
mozřejmě	režíruje	a	21.	1.	2023	se	
dočkala	 premiéry.	 Představitelky	
Matildy	mají	11–12	let,	tak	přejeme,	
aby	moc	rychle	neodrostly	a	diváci	
se	mohli	dlouho	těšit	tímto	skvělým	
představením.

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová
Foto: archiv MdB

	 Po	 dvouleté	 přetržce	 se	 neregis-
trovaní	 volejbalisté	 a	 volejbalistky	
znovu	setkali	na	 tradičním	Vánoč-
ním	 turnaji,	 jeho	 jubilejní	 20.	 roč-
ník	uspořádal	v	úterý	27.	12.	2022	
volejbalový	oddíl	ASK	Blansko.
	 Tohoto	letošního	ročníku	se	zú-
častnilo	 celkem	 9	 družstev,	 které	
se	utkaly	nejprve	systémem	každý	
s	každým	ve	dvou	skupinách.	Jed-

nalo	se	o	družstva	především	z	Blan-	
ska,	ale	také	z	Jedovnic,	Adamova,	
Olešné	nebo	Habrůvky.	Po	odehrá-
ní	 základních	 skupin	 se	 utkaly		
celky	o	celkové	pořadí	na	dva	ví-
tězné	sety.
	 K	vidění	byla	celá	řada	vyrovna-
ných	 a	 dramatických	 utkání,	 po		
jejichž	 skončení	 bylo	 následující		
pořadí	turnaje:	1.	Jedovnice,	2.	Era	

a	 Saša	 Adamov,	 3.	 Rakeáci	 ASK	
Blansko,	 4.	 Princezny,	 5.	 Bečkaři,	
6.	Habrůvka,	7.	Nebudeme	posled-	
ní	Olešná,	8.	Klobásy,	9.	Jitrnice.
	 Nejlepší	 hráčkou	 byla	 vyhodno-
cena	Erika	Štěrbová	z	týmu	Olešná.	
Ceny	pro	zúčastněné	věnovalo	měs-
to	Blansko	a	pobočka	VZP	Blansko	
a	společně	je	předali	starosta	města	
Blansko	Ing.	Jiří	Crha	a	ředitel	tur-
naje	Michal	Souček.
	 Další	 tradiční	dostaveníčko	plá-
nují	 amatérští	volejbalisté	v	Blan-
sku	na	velikonoční	neděli.	

Text: Michal Souček
Foto: Lenka Charvátová a Natálie Součková
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Vánoční volejbalový turnaj
	 První	ročník	Vánočního	volejbalového	turnaje	žáky	starších	žákyň	proběhl	
ve	středu	28.	12.	2022	úspěšně	v	městské	sportovní	hale	v	Blansku	na	Údolní.
	 Systémem	každý	s	každým	se	utkalo	5	družstev	z	Blanenska.	Domácí	pořa-
datelský	oddíl	ASK	Blansko	vyslal	 do	bojů	dva	 týmy,	 které	 doplnily	mladé	
volejbalistky	z	Boskovic	a	Sloupu.	
	 Po	urputných	bojích	a	téměř	5	hodinách	sportovního	klání	dospěl	turnaj	do	
konce.	Po	velice	vyrovnaném	průběhu,	vypadalo	konečné	pořadí	turnaje	nako-
nec	takto:	1.	TJ	Volejbal	Sloup,	2.	Minerva	Boskovice,	3.	Volejbal	Blanensko,	
4.	ASK	Blansko	I,	5.	ASK	Blansko	II.
	 Bez	problémů	všechny	utkání	odřídili	 rozhodčí	Matěj	a	Michal	Součkovi,	
poděkování	 patří	 také	 všem	 trenérům,	 rodičům	 a	 sponzorům,	 kterými	 byly	
město	Blansko	a	VZP	Blansko.
	 Snahou	vedení	volejbalového	oddílu	ASK	Blansko	je	umožnit	všem	zájem-
kyním	o	tento	kolektivní,	ale	náročný	sport	aktivní	sportovní	vyžití,	od	pod-	
zimu	2023	se	zapojíme	také	do	mistrovských	soutěží	ČVS	v	rámci	Jihomorav-
ského	kraje.		 Text: Michal Souček

Foto: Lenka Charvátová a Natálie Součková

Pokračování ze str. 10

	 Poslouchám	 příběhy	 a	 zkušenosti	
lidí,	 kteří	 našli	 řešení.	 Není	 to	 cesta	
pro	 nesmělé.	 Vyžaduje	 totiž	 upřím-
nost,	pravdivost	samu	k	sobě.	Vyžadu-
je	se	pořádně	poznat	a	vynést	pěknou	
kupu	smetí.	Nebát	se	a	nelitovat,	poku-
sit	 se	 změnit	 sebe	 sama.	 Jak?	 Návod	
existuje	 v	 Programu	 dvanácti	 kroků.	
Zjišuji,	 že	nedokážu	být	 sama	na	ži-
vot,	 protože	 ho	 nezvládám.	 Jenže	
sama	nejsem!	A	nebudu,	už	nikdy	a	na	
nic.	 Uvědomuji	 si,	 že	 uchovat	 si	 zá-	
zrak	nového	života	spočívá	v	tom,	že	
tohle	pochopím.	Má	mysl	je	nemocná,	
alkoholická.	Pití	alkoholu	bylo	jen	pří-
znakem.	Má	mysl	potřebuje	uzdravo-
vání	 duchovní	 cestou,	 ostatní	 alko-	
holiky,	práci	na	Programu.	A	skuteč-
nost,	že	abych	si	svůj	zázrak,	dar,	který	
mi	byl	dán,	uchovala,	je	nutno	předá-
vat	ho	dál.
	 V	upřímné	a	pravdivé	výpovědi	mezi	
ostatními	 alkoholiky,	 o	 tom,	 jak	 jsem	
žila	dřív	a	jak	žiji	dnes.	Ve	snaze	o	to,	
aby	se	tahle	možnost	uzdravení	dostala	
do	 povědomí	 co	 nejvíce	 lidí.	 Říká	 se	
tomu	šíření	poselství.	Můžu	tomu	říkat	
i	naděje,	šance,	možnost	řešení	zdánli-
vě	neřešitelné	věci.	Vědět	kam	jít.	A	to	
vše	i,	nebo	hlavně,	pro	sebe.	Alkoholis-

mus	je	smrtelná	nemoc	a	já	chci	žít.	Žít	
a	chtít,	aby	tuhle	šanci	dostali	i	jiní.	Žít	
a	dívat	se,	jak	se	jim	mění	život.	Jak	se	
stávají	 šastnějšími.	 Není	 to	 dost	 na	
smysl	života?
	 A	 jak	 žiji	 te?	 Každý	 den	 končím		
s	díky	a	vděčností.	Pár	jich	mám	už	za	
sebou.	Tři	roky.	Málo	nebo	moc?
		 Vím	jen	to,	že	a	se	stane	cokoliv,	to-
hle	 byly	 nejšastnější	 dny,	 anebo	 roky	
mého	života.	Mám	manžela	a	dvě	dce-
ry.	Obě	dcery	už	mají	svou	domácnost.
Ale	 vracejí	 se	 za	 svou	 mamkou	 s	 ra-
dostmi	i	starostmi.	Dokázaly	mi	znovu	
uvěřit,	zdá	se,	že	ví,	že	jsem	tu	pro	ně	
znovu.	 Že	 jsem	 tu	 pro	 ně	 jinak	 a	 víc.	
Žijeme	klidně	a	spokojeně,	respektuje-
me	se	navzájem.	Můj	manžel	pochopil,	
že	mé	uzdravování	je	celoživotní	a	při-
náší	klid	i	jemu.	Nikdy	mu	za	to	nepře-
stanu	 být	 vděčná.	 Mám	 dobrou	 práci,	
pořád	tutéž.	Běžný	život,	jenže	já	ho	ji-
nak	vnímám,	prožívám	a	vychutnávám.	
Zázraky	všedních	dní.
	 A	dobrá	věc	se	podařila,	jako	v	kýči	
vždy.	Jenže	tohle	není	kýč,	tohle	je	můj	
život.
	 Kdybych	 nepřišla	 mezi	 Anonymní	
Alkoholiky	 tak	 nevím,	 co	 bych	 dnes		
o	svém	životě	napsala.	Jestli	vůbec	něco.	
A	jestli	by	to	vůbec	měl	kdo	psát.

MŮJ ŽIVOT S ALKOHOLEM
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Další číslo vyjde 7. března 2023, uzávěrka je 23. února 2023.

Mistrovství České republiky 2023 v Truck trialu 

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST
PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMKŮ, CHAT A FIRMY
Firma Bubeník solární systémy – www.electroenergy.cz zahájila propagační akci 

nejkvalitnějších solárních elektráren s vysokonapěťovými měniči  
SOLAX X3 a vysokonapěťovými bateriemi TRIPLE POWER 3 master  

a slave pack od anglické firmy SOLAX POWER Co Ltd. 

Počas akce jsou tyto elektrárny prodávány za cenu nízkonapěťových.  
Zákazník tak ušetří minimálně 70.000 Kč. Po odpočtení dotací zákazník za 10kWp 

elektrárnu zaplatí 340.000 Kč s daní a vyrobí 10 MW el. energie ročně...

Mimo cenové zvýhodnění počas propagační akce platí vylepšené záruční lhůty: 
30 roků u panelů, 11 roků u měničů a 11 roků u baterií. 

Mimo to za zvýhodněné ceny můžete získat naše speciality na elektrárny  
jako jsou: optimizery TIGO, Whatroutery, Wallboxy.

Další informace získáte na tel.: 733 528 403,  WhatsApp 00420 733 528 403.

V	letošním	roce	se	potkáme	celkem	v	šesti	lokalitách	po	celé	republice.	
Nově	to	bude	v	Braňanech	u	Mostu	a	ve	Valašském	Meziříčí.	

AKTUÁLNÍ	KALENDÁŘ	SOUTĚŽE:		
1.	 1.	–	 2.	4.	2023	 Milovice	u	Nymburka	 (STŘEDOČESKÝ	KRAJ)
2.	 29.	–	30.	4.	2023	 Braňany	u	Mostu	 (ÚSTECKÝ	KRAJ)
3.	 20.	–	21.	5.	2023	 Mohelnice	 (OLOMOUCKÝ	KRAJ)
4.	 17.	–	18.	6.	2023	 Vřesová	u	Sokolova	 (KARLOVARSKÝ	KRAJ)
5.	 12.	–	13.	8.	2023	 Kunštát	na	Blanensku	 (JIHOMORAVSKÝ	KRAJ)
6.	 9.	–	 10.	9.	2023	 Valašské	Meziříčí	 (ZLÍNSKÝ	KRAJ)

Podrobnější	informace	o	soutěži	na	www.trucktrial.cz
www.facebook.com/trucktrialczech	

nebo	na	www.instagram.com/trucktrialczech

jsou mediálním 
partnerem 

akce


