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Majitel zámku, pan Bohumil
Vavfiíãek, zve vefiejnost na prohlídku
s názvem „Jak pokraãuje rekonstruk-
ce”, pfii které zcela jasnû název vysti-
huje skuteãnost, Ïe se pofiád, za pro-
vozu zámek opravuje…

Náv‰tûvníci zámku letos pfiicháze-
jí po nové pfiístupové cestû k zámec-
ké budovû, uvidí novû upraven˘ zá-
meck˘ anglick˘ park. Je‰tû pfied vstu-
pem do zámku se mohou náv‰tûvníci
a hlavnû dûti potû‰it s nov˘mi zvífiaty
v zookoutku. K vidûní tu jsou kozy,
ovce, prasátka, pávi, zlatí baÏanti, vo-
liéra plná papou‰kÛ, a dal‰í. Samotné
prohlídce pfiedchází vtipn˘ v˘klad od
prÛvodce, kter˘ vás pak zanechá zce-

la samostatnû, kaÏd˘ sv˘m tempem,
si zámek projít podle vyznaãené trasy
od sklepení aÏ po horní patra.

V pfiízemí zámku je umístûna v˘-
stava fotografií od roku 2004, kdy zá-
mek koupil souãasn˘ majitel, aÏ po
rekonstrukãní práce, které stále probí-
hají. Novû je zde umístûna v˘stava
pfiedmûtÛ, které se ze zámku uchova-
ly a zachránily. 

V prvním patfie se pfiipravuje v˘-
stava entomologické sbírky jak z re-
gionu, tak i z celého svûta. Také se
zde buduje druh˘ apartmán, kter˘
bude moÏné si pronajímat stejnû ja-
ko apartmán, kter˘ je jiÏ zbudován
a velmi úspû‰nû pronajímán. V ce-

lém areálu zámku, aÈ je to nádvofií,
obfiadní síÀ, kaple, nebo zámeck˘
park, je moÏné si domluvit svatební
obfiad. Pfii takové pfiíleÏitosti se po-
tom nabízí vyuÏít prostor zámecké
restaurace „Jízdárna” k hostinû a

V dne‰ní moderní dobû se zapomínáme zastavit a vnímat, co nám minulé gene-
race sv˘m citliv˘m pfiístupem k pfiírodû zanechaly… Na‰e maminky, babiãky
a prababiãky leckdy musely a v neposlední fiadû i v˘bornû umûly „navafiit z vo-
dy” a k tomu pouÏívaly buì jako hlavní suroviny nebo jen dochucovadlo to, co
právû rostlo a zrálo v ‰irokém okolí, na zahrádce, v lese… To, co dokázaly uva-
fiit, byly urãitû v˘borné a chutné vûci, recepty se pfiedávaly dcerám, kdyÏ se uãily
vafiit jen slovnû. Mnohdy to byly recepty i léãivé, protoÏe medicína vychází ze
souznûní s pfiírodou a z bylinek. BohuÏel nebyl ãas, ani na to nikdo nemyslel, Ïe
by to mûlo b˘t nûkde zapsáno a zaznamenáno pro pfií‰tí generace.

Svoje recepty mÛÏete (nejlépe i s fotografií) zasílat na adresu 
listyregionu@seznam.cz nebo na adresu Listy regionÛ,

Jasanová 20, 678 01 Blansko.
Recepty mÛÏete zasílat do 31. srpna 2012. 

V záfiijovém ãísle ListÛ regionÛ vylosujeme tfii recepty, které
obdrÏí od o.s. Chrudichromsk˘ ‰ípek cenu za svou snahu.
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LETO·NÍ NOVINKY NA ZÁMKU
V LETOVICÍCH

Zámek Letovice.

O historii zámku v Letovicích bylo uÏ napsáno dosti.
První zmínky pocházejí z let 1250 – 1274, ale první pí-
semná zmínka je z roku 1360. Zámek v Letovicích má
podle dochovan˘ch záznamÛ dnes jiÏ dvanáctého ma-
jitele, kter˘ se od roku 2004, kdy zámek koupil od hra-
bûte Kálnokyho, ustaviãnû snaÏí ze zakoupené ruiny
vrátit zámku jeho podobu a tímto zachránit tuto památ-
ku pro budoucí generace.

apartmán si pronajmout na svatební
noc. Kdo uÏ je ‰Èastnû v „chomou-
tu”, mÛÏe noc v apartmánu zakoupit
své drahé poloviãce tfieba jako dá-
rek k narozeninám…

(Pokraãování na stranû 6)

A proto Listy regionÛ vyhla‰ují soutûÏ
Zapomenut˘ch receptÛ z místních 

bylinek a surovin.


