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S výrobou bramborových lu-
pínků jsme začali ještě za to-
tality. Založili jsme výrobnu,

vymysleli vlastní recepturu a pří-
chutě. Netrvalo dlouho a začali
jsme dodávat do mnoha restaura-
cí. Nejvíc práce je v lednu a úno-
ru. Přes Vánoce se totiž všechno
vyprodá a sní. Záleží ale i na poča-
sí. Loni touto dobou už od nás vý-
znamně odebíralo koupaliště.
Sám mám nejraději ty česnekové.
Přidávám si je do hovězí polívky.
Kromě tradičních slaných, česne-
kových, paprikových a šunkových,
které jdou nejvíc na odbyt, vyrábí-
me také lupínky s příchutí zabíjač-
ky, klobásy nebo hub. Smažíme
přes deset druhů lupínků a čtyři
druhy crackrů. Brambory se musí
ručně oškrabat, vyočkovat a na-
krouhat na struhadle. Odškrobí se
a v průběhu smažení se osolí a do-
chutí. Kromě lupínků vyrábíme
i knedlíky.

BOSKOVICE Tobogán, čtyřproudá
skluzavka a pětadvacet metrů dlou-
hý bazén s osmi plaveckými draha-
mi. To všechno budou moct od kon-
ce června vychutnávat obyvatelé Bo-
skovic.

Rekonstrukce začala loni v břez-
nu. Teď chybí udělat už jen pár te-
rénních úprav a na budově nabarvit
fasádu.

„Kromě šestasedmdesát metrů
dlouhého tobogánu, skluzavek a pla-
veckého bazénu budou lidé moct vy-
užívat rekreační bazén s masážními
lavicemi a tryskami. Děti se pak vy-
řádí ve dvouúrovňovém bazénku,
který je spojený skluzavkou,“ popi-
suje ředitel Služeb Boskovice Milan
Strya.

Vodní hrátky nebudou jedinou
atrakcí. „Nový bude i kurt na beach
volejbal a hřiště na petanque. Rozší-
ří se i hřiště pro děti, které doplní
pískoviště,“ dodal Strya.

Vedení města chtělo, aby lidé ne-
museli v horkých letních dnech jez-
dit za ovlažením příliš daleko. „Zažá-
dali jsme o dotaci z Evropské unie.
Z operačního programu jsme dosta-
li na opravu pětatřicet milionů ko-
run. Zbývajících sedmatřicet milio-
nů dalo město,“ upřesnil Miroslav
Levý z boskovického odboru územ-
ního rozvoje.

Koupaliště má svoje brány otevřít
veřejnosti v sobotu 19. června. Areál
Červená zahrada v Boskovicích zapl-
ní ale nejen nadšení plavci, ale také
fotbalisté a milovníci piva.

Zároveň s otevřením se totiž ode-
hrají první slavnosti piva a členové
fotbalového klubu představí svůj

nový projekt.
Před nynější rekonstrukcí bylo

koupaliště delší dobu zavřené. Před
dvěma lety dělníci opravili jen to
nejnutnější, aby tehdejší přírodní
koupaliště mohlo na dva měsíce fun-
govat. „Hygiena to připustila pod
podmínkou, že ihned potom se
všechno ostatní doopraví,“ sdělil
Levý.

Firma Imos Brno včera začala
s předáváním areálu koupaliště do
rukou města. Na řadu přijde kolau-
dace, a poté zkušební provoz.

„Kromě betonového korpusu se
měnilo všechno. Staré koupaliště
bylo hodně hluboké. Instalovaly se
nové pískové filtry, čerpadla, rozvo-
dy a další moderní technologie,“
upřesnil hlavní projektant stavby
Tomáš Hrňa.

Martina Vyroubalová

Lidé z Boskovicka si budou moct zaplavat
v kompletně zrekonstruovaném venkovním bazénu.
Otevření je naplánované na 19. června. Opravy
přírodního koupaliště přišly na téměř 72 milionů.

Krátce
BOSKOVICE

V Mladkově otevřou
nové hřiště
Víceúčelové hřiště s pingpongo-
vým stolem, tenisovým kurtem
a fotbalovým pláckem otevřou v so-
botu 29. května o půl druhé odpo-
ledne zástupci Osadního výboru
Mladkov v Boskovicích. Po zaháje-
ní bude následovat kulturní a spor-
tovní program. Chybět nebudou
ani soutěže a atrakce pro menší
i větší děti. Zájemci o sportovní vy-
žití se ještě týž den budou moct zú-
častnit turnaje v malé kopané.

(mav)

V Mikulčicích to žilo O víkendu
na Slovanském Hradišti byla Muzejní
noc, pak se uskutečnila i pravoslavná
mše. Foto: Pavlína Martinů, o.rajce.net

RAJCE.NET

Dejte fotky na Rajče
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie z jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet, další návody
najdete na www.navody.rajce.net.

FAKTA

Nové koupaliště
Opravené koupaliště Červená
zahrada Boskovice se otevře
v sobotu 19. června. Mezi atrakce
patří 76 m dlouhý tobogán, dlouhá
čtyřskluzavka, rekreační bazén
s masážními tryskami, hřiště
na beach volejbal a na petangue.
Vstupné:
Dospělí 60 Kč.
Mládež do 18 let 40 Kč.
Děti 20 Kč.
Vstupné je časově neomezeno a po
17. hodině se snižuje na 40 Kč.
Otevírací doba:
Od 9 do 20 hodin.

K napadení Sobotky
Ačkoliv nerad, ještě se musím vrá-
tit k napadení Bohuslava Sobotky,
lídra ČSSD v Jihomoravském kraji.
Chci připomenout asi již zapome-
nuté napadení starostky za ČSSD
v obci Moravany u Brna před volba-
mi do Evropského parlamentu
prakticky přesně před rokem. Zají-
mavá shoda náhod?
Anebo má jihomoravská ČSSD ve
volebním týmu rádce, kteří jsou
schopni vymyslet i takové hrůznos-
ti. A to vše jen proto, aby ze sebe
udělali před veřejností oběť. Ještě
chápu u Sobotky okamžité zveřej-
nění médii, ale u starostky jedné
z cca 6 600 obcí v republice je dost
divné, že do hodiny to bylo v médi-

ích. Uvědomte si, kam až ČSSD je
schopna zajít při snaze zajistit si vo-
lební vítězství na všech úrovních.
Neštítí se použít způsoby, které

všichni normální lidé naprosto od-
suzujeme. I to ukazuje na brutální
zbourání všech hodnot normální-
ho politického boje při získávání
hlasů voličů.

Když se dívám s odstupem času
na tyto dvě události, tak mi nedá,
abych neviděl souvislost. V kontex-
tu těchto událostí je potřeba si dá-
vat velký pozor na to, co je ČSSD
ještě schopna vymyslet a na koho
všechno to svalit. Historka pana
Dvořáka, který napadl Sobotku, ne-
zní věrohodně a člověk, který napa-
dl paní Barešovou, nebyl dosud vy-
pátrán, ačkoliv policii to stálo ne-
malé úsilí a finanční prostředky,
když ji víc jak půl roku dennoden-
ně hlídali. Chtěl bych apelovat
na všechny normální občany, aby
poukazovali a odhalovali lži a ne-
pravosti, které ČSSD předvádí
na každém kroku.
Bc. Marian Bezák
občan Moravan

Už roku 1948 chtěli nové
nádraží
Po pročtení článku „Zelení chtějí
prověřit nové nádraží“ jsem si zno-
vu připomenul doby mého mládí,
kdy již v roce 1948 byla sjednána
dohoda ministerstva dopravy
s městem Brnem, jejíž podstatnou
částí bylo splnění dávného poža-
davku města Brna, aby nové osob-
ní nádraží bylo situováno v odsunu-
té poloze asi 700 metrů jižněji od
stávajícího nádraží. S odstupem
let od roku 1948 mi nezbývá, než
souhlasit s obsahem dopisu pana
Josefa Kalába „Stavby komplikují
různá sdružení“, který byl rovněž
v MF DNES otištěn a jehož obsah
o neustálém odkládání různých ve-

řejnosti určených staveb plně pod-
poruji.
Josef Riedl
Brno

S Bauhausem zásadně
nesouhlasím
Se stavbou Bauhausu jako obyvatel-
ka Ivanovic zásadně nesouhlasím a
považuji za skandální, že přes veš-
kerá záporná vyjádření občanů
a stanoviska z oblasti životního pro-
středí si investor prosadí svou. Ko-
lik ho to asi stálo? Pochybuji, že po-
volení získal čistě, připadá mi ab-
surdní, že o takové stavbě, která
podstatným způsobem ovlivní jed-
nu z posledních částí Brna s přízni-
vým životním prostředím, rozhodu-

je nějaký inspektor.
To vše včetně přístupu současné
starostky je jen další kapka do po-
háru hořkých zkušeností – bydlíme
zde 10 let, za tu dobu nebyla měst-
ská část schopna ani ochotna udě-
lat kroky k tomu, aby k našim do-
mům vedla silnice a ne širší polní
cesta záplatována částečně asfal-
tem a částečně panely, na které
jsme si museli sami přispět. I veřej-
né osvětlení jsme si museli sami za-
platit. Je zbytečné dodávat, že odvá-
díme všichni nemalé daně i do roz-
počtu Brna, a tím i této městské
části, ovšem to je zřejmě jen kurio-
zita, kterou už nikdo nepovažuje
za formu závazku vůči občanům.
Mona Nechvátalová
Ivanovice

Lidé od nás
Česnekové
lupínky si dávám
do polévky

Josef Libiš
výrobce bramborových
lupínku, Lysice

VYJÁDŘETE SE

Vaše názory nás
zajímají
Své připomínky, zkušenosti
a názory můžete psát do brněnské
redakce MF DNES na adresu
redbrn@mfdnes.cz.

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Už jen napustit Rekonstrukce boskovického koupaliště je téměř
hotova. Provoz začíná 19. června. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Fórum čtenářů

Zprávy z měst

BOSKOVICE, BLANSKO (mav) Stánky
s historickým sklem, kovárna, drát-
kárna nebo ukázky zbraní a zbrojí
budou o víkendu k vidění na hradě
v Boskovicích.

V sobotu 29. května v deset ho-
din dopoledne tam zahájí historic-
ký jarmark. „Děti si budou moct vy-
zkoušet kroužkovou košili a helmi-
ci, zastřílet z luku nebo si vyrobit ko-
žený měšec,“ řekla jedna z pořada-
telek Barbara Šťastná.

Každou hodinu vystoupí tematič-
tí účinkující. „Návštěvníci uvidí břiš-
ní tance, šerm či ohňovou show.
Bude tam dokonce i čokoládovna,“
dodala Šťastná. Vstupné pro dospě-
lé je 50 korun, pro děti 30.

Historický jarmark naplánovali
na sobotu také v Blansku. V zámec-
kém parku bude propojen s osla-
vou Dne dětí. K vidění bude napří-
klad výcvik policejních psů. Zahra-
je také Ivan Mládek a Banjo Band.

výběr z dopisů, kráceno

BOSKOVICE (mav) V sobotu 29. květ-
na mezi šestou a desátou vyrazí
první chodci a cyklisté na „Pochod
po dálničním tělese R43“. Organi-
zuje ho Klub českých turistů a jeho
cílem je upozornit na neustálé od-
kládání stavby silnice.

„Chceme upozornit na to, že
stavba se neustále oddaluje. Bydlí-
me v blízkosti tahu na Svitavy, kte-
rému se přezdívá silnice smrti.
Víme, jak je ta silnice neustále přetí-
žená,“ řekl iniciátor akce a člen klu-
bu Jaroslav Oldřich.

Pochod bude spojený s podpiso-
vou akcí. Pořadatelé z akce chtějí
udělat tradici. Kromě Boskovic vy-
razí lidé do terénu i v Brně, Černé
Hoře nebo Lysicích. Cílovou stani-
cí je Mladkov u Boskovic.

„Je to určitě v souladu se zájmy
města, ale jestli půjdu pochod, to
ještě nevím,“ uvedl starosta Bosko-
vic Jaroslav Dohnálek.

INZERCE

Brno: 541 213 586, Třebíč: 568 840 462,
Jihlava: 567 311 650, Znojmo: 515 261 444,

Praha: 222 246 063
e-mail: tipatour@tipatour.cz, www.tipatour.cz

V ČERVNU JE JADRAN NEJKRÁSNĚJŠÍ!

LAST MOMENT CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVA
Baška – hotel Corinthia, polopenze 5. 6.–12. 6.

cena 6 990 Kč/os. Dítě ZDARMA!
Baška Voda – bungalovy Urania, polopenze 5. 6.–12. 6.

cena 4 990 Kč/os.
Novi Vinodoslki – hotel Lišanj, polopenze 12. 6.–9. 6.

cena 4 990 Kč/os. Dítě ZDARMA!
Gradac – depandance Laguna, polopenze 12. 6.–19. 6.

cena 5 990 Kč/os. Dítě ZDARMA!
Makarská – hotel Rivijera, polopenze 19. 6.–26. 6.

cena 6 790 Kč/os. Dítě ZDARMA!

Byty-prodej
Po úspěšné privatizaci nabízí BD Horácké
nám. 4 a 5 uvolněný byt 2+1 (69 m2, 3. pa-
tro) nejvyšší nabídce. Zájemci si mohou do-
jednat prohlídku bytu na tel. 602 470 105.
Nabídky s navrženou cenou do 15.6. adre-
sujte: Bytové družstvo Horácké nám. 4 a 5, 
621 00 Brno nebo hlavaty.bd@centrum.cz  

Nemovitosti-koupě
Koupím RD, byt, pozemek v exekuci, vše 
zařídím. Tel.: 777 84 99 96 

Nájmy
Hledám pronájem bytu v Brně. Tel.: 725 
640 083  

Hledám byt v Brně na pronájem do 13 
tis./měs. Tel.: 739 053 794 

Pozemky-prodej

Sloup v Moravském krasu, parcela 711 m2, 
všechny sítě, infrastruktura, lesy, skály, kou-
paliště, středisková obec. Tel.: 775 925 339, 
pozemeksloup@seznam.cz 

Auto-moto různé

Autovraky/likvidace, odvoz. T: 777 053 499 

Vzdělání a kurzy

V rámci projektu Letní škola profesionálů 
nabízíme akreditované rekvalifikační kurzy 
zlevněné až o 35%! Tel.: 777 327 155. Více 
na www.amsolvo.cz 

Koupím

Staré obrazy, sochy, porcelán, šperky. Sbě-
ratel. Tel.: 548 531 263, 603 480 134. 

Zdraví, životní styl
Chceš zhubnout? tel. 739011311 

www.mfdnes.czDozvíte se víc.

Jarmark pobaví
Boskovice
i Blansko

V červnu otevřou nové
koupaliště v Boskovicích

Stavbu R43 chtějí
uspíšit pochodem

Vaším objektivem Fotografie uživatelů rajce.net

Ignis Brunensis na přehradě
Brněnskou přehradu o víkendu
osvítil další ohňostroj.

Foto: Hana Braunová, hliska.rajce.net


