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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 15. srpna 2013, uzávûrka je 5. srpna 2013.

Fotbalovou pouÈ zahájily sv˘m utká-
ním Ïeny. Hrály FC Boskovice proti
FK Kun‰tátu, kdy závûreãné skóre 1:0
pro FK Kun‰tát bylo jen v˘sledkem
potvrzujícím rovnocennost soupefiek.
Nejvût‰ím trhákem fotbalové pouti
ov‰em bylo utkání Star˘ch pánÛ
z Lysic proti All Stars Team.
Nejvût‰ími hvûzdami fotbalového t˘-
mu byli Vladimír ·micer - vítûz Ligy
mistrÛ a vicemistr Evropy, Ladislav
Vízek - mistr Evropy, Jifií Novotn˘ -
ãtrnáctinásobn˘ mistr âeské republiky,

Jakub Kohák - herec. Utkání skonãilo
6:3 pro All Stars Team. (stfielci branek
t˘mu hvûzd Novotn˘ 2, Mráz 2, Vízek,
·micer). 

Celé odpoledne byl zaji‰tûn i bohat˘
kulturní program. Náv‰tûvníci mûli
moÏnost vidût vystoupení Dívky aero-
biku Média 2012 Veroniky Kalové,
zazpívala semifinalistka âesko-
Slovenské Superstar Krist˘na ·ebíko-
vá. Pro men‰í dûti zde Lysické matefi-
ské centrum Jablíãko mûlo pfiichystáno
oblíben˘ skákací hrad, malování na 

obliãej, soutûÏe, kdy dûti dostávaly za
splnûn˘ úkol do kartiãky nálepku a za
nav‰tívení v‰ech stanovi‰È dostaly dá-
reãek. 

Samozfiejmû nechybûlo skvûlé ob-
ãerstvení, kdy si mimo rÛzné speciality
z ohnû dûti nebo i ti mlsnûj‰í mohli dát
palaãinku. âepovala se âerná Hora,
poãasí bylo tak akorát, ani vedro, ani
zima, takÏe si dovedete pfiedstavit, jaká
to byla pohodiãka.

V neposlední fiadû patfií velk˘ dík
a uznání panu Pavlovi ·merdovi, co-

Ti, kdo pfii‰li nebo pfiijeli v sobotu 29. ãervna do Lysic na fotbalové hfii‰tû, urãitû neprohloupili.
Probûhl zde první roãník Fotbalové pouti. A vûfite, Ïe bylo na co koukat. 
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Fotbalové hvûzdy
hrály v Lysicích

SoutûÏní stanovi‰tû pro dûti.

Hráãi All Stars Team, zleva - Jifií Novotn˘, Libor Sionko, Vladimír ·micer.
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VáÏení ãtenáfii, na stranách 8 a 9 mÛÏete najít
zajímav˘ informaãní plakát popisující historická

data zdravotnictví v Blansku. 
Plakát je oti‰tûn se svolením Nemocnice

Blansko, která je vlastníkem tohoto díla.Kfietínka opût hostila Gulá‰ CUP
JiÏ po ãtvrté se uskuteãnilo na Kfietínské pfiehradû gulá‰ové klání Gulá‰ CUP, které probíhá pod zá‰titou

JUDr. Jana Paroulka, coby obãana obce Vranová.

Poprvé nám pfii vafiení gulá‰Û nespad-
la ani kapka, pfiesto Ïe Moravu suÏovaly
vydatné de‰tû, které s sebou pfiinesly po-
vodnû a tím i nemalé ‰kody do jednotli-
v˘ch domácností. Na nás se v‰ak v sobo-
tu 8. 6. usmálo slunce a svítilo cel˘ den.
Myslím, Ïe vydafiené poãasí mûlo nema-

lou zásluhu na spokojenosti v‰ech úãast-
níkÛ, aÈ uÏ v roli kuchafiÛ nebo jen tûch,
kdo pfii‰li ochutnat. 

Na pomyslné startovní ãáfie se letos se‰lo
celkem 13 druÏstev. Nûktefií byli nováãci,
jako napfi. druÏstvo ListÛ regionÛ nebo nej-
lépe obleãení Frakafii z Jevíãka. Oproti nim

stály na startovním poli jiÏ ostfiílení kuchafii
z pfiedchozích roãníkÛ. Jedná se zejména
o druÏstvo SamoÈákÛ z Vranové nebo pofiá-
dající druÏstvo KorzárÛ. 

Letos se také poprvé nezúãastnilo
druÏstvo KamenoprÛmyslu Komárek
Letovice, poslalo v‰ak dÛstojnou ná-

SoutûÏní t˘m ListÛ regionÛ. Na place panovala pohodová atmosféra.

by organizátorovi celé akce, a samo-
zfiejmû v‰em, ktefií se nûjak˘m zpÛso-
bem podíleli na hladkém prÛbûhu to-
hoto opravdu hezkého odpoledne.
Myslím, Ïe úãast více jak 500 spoko-
jen˘ch náv‰tûvníkÛ je pro pofiadatele
dobrá vizitka.
FotoreportáÏ z akce na 
www.listyregionu.cz.

byly jedním 
z partnerÛ akce 

Text a foto:  Renata Kuncová Polická
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Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 398.900 Kã bez DPH

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

hradu, kterou bylo druÏstvo GulmenÛ.
Do komise zasedl jiÏ podruhé starosta

obce Vranová Ing. Rostislav Cichra a fiedi-
tel Vy‰‰í odborné ‰koly ekonomické
a zdravotnické a Stfiední ‰koly pan Ing.
Mgr. Pavel Vlach. A jako poslední ãlen
poroty se této ãestné funkce ujal moderá-
tor rádia Evropa 2 pan Patrik Hezuck˘.
Ten dodával celé akci „‰Èávu” sv˘mi ko-
mentáfii. Porota mûla na závûr nelehkou 
úlohu, protoÏe v‰echny gulá‰e byly vyni-
kající kvality a tak nebylo vÛbec lehké vy-
brat vítûze. 

Vítûzn˘m gulá‰em se stal v˘tvor t˘-
mu Turbína Boskovice. Tûm se tûsnû na
paty pfiilepilo druÏstvo CetkovákÛ a tfie-
tím vítûzn˘m gulá‰em byl Mysliveck˘
gulá‰ - speciál, kter˘ uvafiilo druÏstvo
ListÛ regionÛ. Nezb˘vá, neÏ vítûzÛm
poblahopfiát. I kdyÏ osobnû si myslím,
Ïe zvítûzili v‰ichni zúãastnûní neboÈ 
umíchat 7kg masa, cibule a dal‰ích in-
grediencí v kotlíku nad ohnûm vyÏadu-
je kus umu a zruãnosti.   
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Eva Paseková, mp
Foto: Jindfiich Îemliãka


