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Zelení na finále soutûÏe.

V pátek 19. âERVENCE se v 17:00
hod. na nádvofií Zámku Boskovice koná
dal‰í ze série letních divadelních pfiedsta-
vení pro dûti Boskovick˘ pohádkov˘ hfie-
bínek a to Rytífiské povídání o princi
Bajajovi v podání KomediantÛ na káfie. 

Dále se dûti mohou tû‰it na pohádku
Matylda zasahuje aneb Povídaãky na‰í
kaãky v podání Divadelní Agentury Praha
v pátek 26. âERVENCE a následnû na
Ekopohádky v podání divadla ·US v pá-
tek 9. SRPNA.

Jednotlivé vstupné na pohádky ãiní 80
Kã dítû + 20 Kã doprovod, nebo 150 Kã
rodinné vstupné pro 3 aÏ 5 ãlenÛ rodiny.

V nedûli 21. âERVENCE se od 15:00
hod. v parku u Zámeckého skleníku koná
dal‰í ze série promenádních koncertÛ. Na
posluchaãe ãeká Zámecké saxofonové
kvarteto Josefa Îemliãky.

Dále se nedûlní v˘letníci mohou tû‰it na
vystoupení dechové hudby Boskovûnka
a taneãní vystoupení folklórního souboru
Velen v nedûli 28. âERVENCE, Pavlínu
Jí‰ovou a Adélu Joná‰ovou v nedûli 4.
SRPNA a Cimbálovou muziku Tomá‰e
Zouhara v nedûli 11. SRPNA 2013.

Vstup voln˘. Koncerty se v pfiípadû
velmi nepfiíznivého poãasí nekonají.
Zmûna programu vyhrazena.

KZMB zvou:

Dne 17. 6. 2013 se v Praze uskuteãni-
lo finále celostátního kola soutûÏe
Zelené podnikání, do kterého se probo-
joval i ná‰ t˘m s názvem ZELENÍ ve
sloÏení: Kamila Grénarová, Michal
Schlor, Martin Stanûk a Niklas Kılzer,
kter˘ reprezentoval nejen mûsto
Boskovice, ale i cel˘ Jihomoravsk˘ kraj.
Finále se odehrálo v zasedacím sále na
pÛdû Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy âR.

Zde nás i zástupce ostatních krajÛ pfii-
vítali ãlenové poroty, zástupci minister-
stva a Asociace pedagogÛ. Jako první
probûhl znalostní test, ve kterém jsme
museli odpovûdût na to, co je Fair Trade,
bod zvratu a na mnoho dal‰ích zálud-
n˘ch otázek. Poté následovala prezenta-
ce na‰ich vlastních podnikatelsk˘ch zá-
mûrÛ, a protoÏe se pofiadí urãovalo pod-
le abecedy, my museli do té jámy lvové
jako první. Jako lokální patrioti jsme ob-
hajovali firmu ·lapokras, jeÏ by nabíze-
la projíÏìku Moravsk˘m krasem na ko-
le. Následnû nás ãekalo královské po-
ho‰tûní s mnoha chlebíãky, koláãi a v‰e-
mi moÏn˘mi dobrotami.

Odpoledne jsme pak potichu s kli-

dem a nadûjí v srdci oãekávali vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ. V tom pfiedstoupil pfied-
seda poroty a pronesl: „Vítûzem se
s náskokem tfií bodÛ stává…...Z·
Boskovice”! Na‰e nad‰ení neznalo me-
zí, vyhráli jsme. DomÛ jsme si odvezli
nejen mnoho cenn˘ch darÛ a úÏasn˘ch
záÏitkÛ, ale i vûdomí, Ïe pomûrnû ma-
lé mûsto na jiÏní Moravû porazilo
v‰echna ostatní.

Martin Stanûk, 14 let
Z· Boskovice, nám. 9. Kvûtna

Foto: archiv ‰koly

T¯M ZELENÍ ZVÍTùZIL 
V ZELENÉM PODNIKÁNÍâtvrtek 18. 7. 2013 – âervenka beach

open – turnaj smí‰en˘ch dvojic v beach
volejbale.

âtvrtek 8. 8. 2013 – sportovní 
sedmiboj dvojic v âervené zahradû
(fotbal, beach volejbal, tenis, stolní te-
nis, plavání, pétanque, stolní hokej).

Sobota 20. 7. 2013 – halov˘ fotbalo-

v˘ turnaj na zimním stadionû.
Sobota 27. 7. 2013 – turnaj star‰ích

pánÛ ve fotbale – Memoriál Milo‰e
Hlaváãka – Nobica cup.

Pfiihlá‰ky na jednotlivé turnaje
a pfiípadné bliÏ‰í informace na tel.
ãísle 606 90 25 23 nebo na e-mail
strya.sb@boskovice.cz.

SPORTOVNÍ TURNAJE V âERVENÉ
ZAHRADù V BOSKOVICÍCH

Po roãní pfiestávce pofiádal v sobotu 8.
ãervna Vojensk˘ veteran klub Boskovick˘
sedmizubec jiÏ 11. sraz historick˘ch vo-
jensk˘ch, hasiãsk˘ch a civilních vozidel
spojen˘ s Dûtsk˘m dnem. Ve‰keré dûní se
tentokrát odehrávalo pouze v prostorech
spoleãnosti Autodoprava K&K na ulici
Chrudichromská.

Po zahájení starostou mûsta Ing.
Jaroslavem Dohnálkem patfiilo dopoledne
tradiãnû pfiedstavení historick˘ch vojen-
sk˘ch, hasiãsk˘ch a civilních vozidel
v rámci spanilé jízdy mûstem.

V rámci odpoledních dynamick˘ch uká-
zek se divákÛm pfiedstavili pfiíslu‰níci
Vojenské policie, ktefií pfiedvedli zásah proti
naru‰iteli v budovû a ve vozidle. Pfiíslu‰níci
âeské armády ze 7. motorizované brigády,
ktefií slouÏí v zahraniãních misích, pfiedvedli

ãinnost pfii pfiepadení vojenského konvoje.
Vojáci z 23. Základny vrtulníkového letec-
tva z Pfierova pfiedvedli v˘cvik sluÏebních
psÛ a bojové umûní MUSADO.  Své umûní
pfii vypro‰Èování zranûného a ãinnosti pfii do-
pravní nehodû pfiedvedli i pfiíslu‰níci
Hasiãského záchranného sboru z Boskovic.
V‰ichni za své v˘kony sklidili od pfiítom-
n˘ch divákÛ potlesk a uznání.

AÏ do veãerních hodin potom probíhal
kulturní program zejména pro dûti - nejdfiíve
vystoupil Honza Barto‰ alias Michal David
a hned po nûm následovala skupina Maxim
Turbulenc. AÏ do pÛlnoci potom je‰tû po-
kraãovala diskotéka oÏivená ohÀostrojem.
FotoreportáÏ z akce 
na www.listyregionu.cz

Text: Jaroslav Parma
Foto: Martin Polick˘

11. sraz 
a oslava Dne dûtí

➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár 
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena doho-
dou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí,
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.: 776 168 887.
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní, 
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za ks.
Na dobírku. Tel.:723 509 549. 
➨ Prodám zcela nov˘, kvalitní nûmeck˘ dalekohled
16x50. Je urãen zejména pro myslivce a k pozorová-
ní pfiírody. Cena jen 1900 Kã. Na dobírku. Vhodné
i jako pûkn˘ dárek. Tel.: 723 509 549. 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente,1,2HTP, 
51kW , r.v. 2009, koupena v zafií, najeto 31 tis. km 1.
majitel, servis. kníÏka, klima i v palub. pfiihrádce,
stfied. opûrka, el. stah. pfied. oken, vyhfi. zrcádka, ml-
hovky, ABS, pal. poãitaã, venk. teplomûr, denní svíce-
ní, zam.zpáteãky - Construct, centrál na DO, 4x air-
bag, radio Pioneer-CD + pam. karta, cena: 149tis. Kã.
Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám mikrovlnnou troubu znaãky Premiere 
(21l Kombi + Grill + hork˘ vzduch) Cena 900 Kã. Tel.:
774 325 950. 
➨ Prodám Ratan 2x kfiesílka 1x stolek kulat˘. 
Cena dohodou. Tel.: 774 325 950. 
➨ Prodám plechové disky na VW a jiné. 
Rozteã 4x98, rozmûr 6Jx14H2, velikost 14", ET 45.
Bez pneu. Cena 500 Kã. Tel.: 608 910 832. 
➨ Prodám zdvojené okno ‰.150 cm ,v.120 cm, 
kování OS (otevírací a sklápûcí), novû natfiené, a dve-
fie v. 200 cm, ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu
skla. Umyvadlo ‰. 63  hl. 50 cm, za 220,-. Tel.: 737
622 786.
➨ Prodám chalupu - stavení s pozemky
v obci Trpín (15km od Kun‰tátu) 8000 m2, vhodné
pro chov zvífiat. Tel.: 739 938 804. 
➨ Prodám men‰í kovadlinu 
v˘‰ka 21 cm, délka 41 cm. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám kotouãovou brusku. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám na ·100 nepouÏité vûci 
(hadice k chladiãi, brzd. Hadice, filtr, cívka, tûsnûní
k motoru a jiné). Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám sedací soupravu, kfieslo, 2x taburet, 
1 konferenãní stolek. Cena 4 500 Kã. Tel.: 605
820 043. 
➨ ·koda Octavia 2l benzín, r.v. 1999, 
210 000 km najeto, tmavá zelená metalíza, cena: do
25 tisíc Kã. Tel.: 721 150 576. 
➨ Prodám pûkn˘ stÛl, rozmûr 700x1200
a ãtyfii Ïidle. StÛl je rozkládací (dfievo). Cena 1000 Kã.
Tel.: 602 153 779. 
➨ Prodám mobilní telefon Nokia 3310, 
málo pouÏívan˘, s nabíjeãkou,  ve 100% stavu, jed-
noduché ovládání, velká písmena – vhodn˘ pro seni-
ory, jen 500 Kã. I na dobírku. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, 
odolné proti slunci i mrazu, ze silnûj‰í plast. hmoty,
univerz. pouÏití na stavbû, zahradû apod., úplnû nové
v orig. balení,  290 Kã/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia, 
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav, 
úplnû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 731
342 476. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, ja-
ko nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ NOKIA 6070, barevn˘ displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, ja-
va, hry, s novou nab., stfiíbrn˘, jako nov˘, ve 100%
stavu, jen 800 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Opel Frontera 4x4 na LPG,rok 93,
neplatí se eko, bez koroze, 45 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Nov˘ pfiívûs, plato s boãnicemi, loÏná 
2,6 x 1,6m, 130 km/hod, za 23 tis. Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Prodám ojedinûle fie‰enou novostavbu bytu
5+kk+‰atna, 4p./4, v Boskovicích, 132 m2 v OV, 2 te-
rasy, 2 sklepy, nadstandardní vybavení na míru. Klidná
lokalita, nádhern˘ v˘hled na celé mûsto a do okolních
lesÛ. Voln˘ ihned. 3,99 mil. Kã. Tel.: 734 335 068.
➨ Prodám luxusní byt 3+1 s garáÏí v Blansku. 
Tel.: 739 938 804.

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned, tel.:
607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384.
➨ Nabízím hlídání dûtí uÏ od miminek. Vzdûlání,
praxi, doporuãení mám. Od záfií – Boskovice. Tel.:
777 948 940. 

➨ Koupím palivové dfievo, tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím zemûdûlskou usedlost 
s velk˘mi pozemky. Tel.: 604 522 898. 
➨ Koupím byt 1+kk nebo 2+kk. Tel.: 721 409 612.

¤ádková inzerce
ZDARMA

PRODÁM

➨ ·tíhlá S· hledá partnera pro Ïivot, 
kolem 50/180 s autem. Tel.: 702 330 665. 
➨ Hledám (i pátrám) po hodném, milém muÏi, 
aby mûl srdíãko na místû, kde má bejt. Já 61/163 pl-
nûj‰í postavou ml. vzhledu (tanec, zpûv, …). Tû‰ím
se moc na zavolání. Zn: setkání poví více. Tel.: 732
494 772. 
➨ S· 43/176/77 rozveden˘ s vyfie‰enou minulostí,
se zájmem o pfiírodu, ãetbu, hudbu, hledá ‰tíhlej‰í
milou Ïenu k váÏnému seznámení, nejradûji z Blanska
a okolí. SMS prosím na tel.: 702 525 970.

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku. 
Tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

➨ Daruji za odvoz vlnovkovou krytinu 
na pfiístfie‰ky. Tel.: 777 948 940.

DARUJI

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ·koda 1202 pojízdnou 
a jen v pûkném stavu. Tel.: 602 734 913. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717.

KOUPÍM

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory prodejny
a skladu na ulici Komenského 14 v Boskovicích (pro-

dejní plocha 100,3 metrÛ ãtvereãních, skladová plocha
103,9 metrÛ ãtvereãních) od 1. 8. 2013.

Kontaktní telefon: 516 499 611, 516 499 619.

Správné vylu‰tûní rébusu z ãervnového ãísla je: 
Pût a pût je deset  •  StÛl a lavice  •  Veselí nad LuÏnicí  •  Pozvání

Dárkov˘ poukaz v hodnotû 250 Kã od firmy
Restaurace a penzion Kopeãek*** Rájec-Jestfiebí

vyhrávají:
Ladislava NároÏná z Boskovic a Denisa Richterová ze ·ebetova.

V̆ hercÛm gratulujeme a budeme je kontaktovat.
Dûkujeme za v‰echny zaslané odpovûdi, kter˘ch nebylo málo…

Redakce pfieje ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ krásné léto. 
V nûkterém z dal‰ích ãísel vyhlásíme dal‰í soutûÏ.

Vylosovaní v˘herci 
z ãervnového ãísla 

Jednou z ukázek bylo i pfiepadení vojenského konvoje.

V sobotu 22. ãervna otevfiela své brány
pro vefiejnost zemûdûlská akciová spoleã-
nost ZEAS Lysice. Bûhem celého dne prou-
dily do podniku desítky lidí, aby se podíva-
ly, jak dnes hospodafií velk˘ zemûdûlsk˘
podnik. A Ïe bylo opravdu na co koukat. 

Cel˘ lysick˘ areál byl rozdûlen na te-
matická stanovi‰tû – Ïivoãi‰nou v˘robu
tvofiili snad v‰echny druhy hospodáfi-
sk˘ch zvífiat od mal˘ch selátek po témûfi
tunového b˘ka, stanovi‰tû rostlinné v˘ro-
by bylo utvofieno z vystaven˘ch polních
plodin, které spoleãnost pûstuje, a násled-
n˘ch potravin, které jsou z nich vyrábûny.
Nechybûla ani expozice plevelÛ, ‰kÛdcÛ,
semen a znalostní test s moÏností v˘hry
vûcn˘ch cen. Mechanizace obsahovala
vystavené stroje vãetnû zasvûceného ko-
mentáfie zamûstnancÛ, historie spoleãnos-
ti byla pfiipomenuta dokumentárním fil-

mem a v˘stavou historick˘ch zemûdûl-
sk˘ch strojÛ. PfiidruÏená v˘roba – ‰ití pra-
covních odûvÛ, byla zastoupena pracov-
ním koutkem s moÏností ruãního ‰ití.
Nechybûla textilní kráva s umûl˘m veme-
nem, kreslení, ukázka domácí v˘roby
másla, medobraní a mnoho regionálních
v˘robkÛ k ochutnání nebo koupi.

Cel˘ den hrála k poslechu Ïivá kapela,
grilovalo se vepfiové, rozdávaly balonky
a dáreãky pro malé náv‰tûvníky a pro ty
vût‰í nechybûlo toãené pivo. Lysice zkrát-
ka oÏily a pfiedvedly skvûle zorganizova-
nou propagaãní akci, na kterou budou ná-
v‰tûvníci dlouho vzpomínat.    

Více fotografií naleznete na webov˘ch
stránkách www.zeasas.cz, www.listyregi-
onu.cz a www.zemedelstvizije.cz.

Text: Mgr. Katefiina Hlavinková
Foto: Renata Kuncová Polická

VáÏená redakce, 
v mûsíãníku Listy regionÛ - ãerven

2013 na stranû 14 v ãlánku B˘val˘ ‰éf-
konstruktér âKD Blansko slaví 95. naro-
zeniny je bohuÏel chybnû uvedeno, Ïe
vodní elektrárna Orlík je osazena ãtyfimi
turbínami typu Francis o v˘konu 94,5
MW, které pracují se spádem 70,5 m. Na
této elektrárnû byly ale instalovány ãtyfii
turbíny typu Kaplan o jednotkovém v˘ko-
nu 94,5 MW a ne typu Francis! 

Jedna z tûchto Kaplanov˘ch turbín
uvedeného v˘konu byla vystavena v ro-
ce 1958 na EXPO v Bruselu a byla 
ocenûna Zlatou medailí. Toto ocenûní
tento v˘robek âKD Blansko, na jehoÏ
v˘voji mûl velk˘ podíl Ing. Havlíãek ob-

drÏel za to, Ïe tato „Kaplanka” byla
první turbína na svûtû, která pracovala
s tak velk˘m spádem (70,5 m). Toto ko-
lo je vystaveno pfied „Novou halou”
b˘valého podniku âKD Blansko.

V roce 1992 byly zapoãaty práce na
generální opravû elektrárny Orlík. Mimo
jiné byly vyrobeny nová obûÏná kola. Tato
kola byla inovována, místo deseti lopat
mají osm a v˘kon se zv˘‰il o 3 MW na
97,5 MW. Proto mÛÏe b˘t jedno kolo vy-
staveno jak je v˘‰e uvedeno. 

Tímto se pfiipojuji k blahopfiání k v˘-
znamnému Ïivotnímu jubileu pana Ing.
Stanislava Havlíãka, pfieji v‰e dobré. 

B˘val˘ dfievomodeláfi âKD Blansko
Jaroslav Pernica

Zemûdûlská spoleãnost v Lysicích
otevfiela brány vefiejnosti

UÏ u vstupní brány bylo vidût, Ïe se zde nûco dûje.

Boskovice a okolí

Máte tip na zajímav˘ 
ãlánek, chcete otisknout

svÛj pfiíspûvek?
Napi‰te nám 

do redakce na 
listyregionu@seznam.cz

nebo pouÏijte 
kontaktní formuláfi na 

na‰ich stránkách
www.listyregionu.cz

Upfiesnûní k ãlánku

LAN¯Î BÍL̄  ROSTE
V BOROTÍNù

VáÏení ãtenáfii, v kvûtnovém ãísle ListÛ regionÛ jsme otiskli ãlánek
o b˘valém ‰éfkonstruktérovi âKD Blansko Ing. S. Havlíãkovi, kter˘ byl
sepsán ve spolupráci s panem Starychou. Pozorn˘ ãtenáfi, pan
Pernica z Blanska nás témûfi ihned po distribuci novin upozornil na
nepfiesnost v ãlánku. Toto upozornûní bylo konzultováno s panem Ing.
Havlíãkem, kter˘ si ve svém úctyhodném vûku 95 let taktéÏ po vytisk-
nutí novin uvûdomil tuto nepfiesnost a potvrdil fakta pana Pernici.
NíÏe si mÛÏete je‰tû pfieãíst omluvu pana Starychy, kter˘ ãlánek se-
psal a uvedení na „pravou míru” od pana Pernici z Blanska.

Autor ãlánku, kter˘ byl uvefiejnûn˘ k 95. jubileu Ing. S. Havlíãka se
omlouvá ãtenáfiÛm LR za chybné údaje o typech turbín na vodních 
elektrárnách Slapy a Orlík. Jsou na nich turbíny Kaplanovy, ne
Francisovy. Star‰í referenãní tabulky âKD Blansko uvádûjí, Ïe Slapy
mûly mít pÛvodnû turbíny Francisovy. Kaplanovy turbíny nebyly totiÏ
pfiedtím na vysoké spády je‰tû pouÏívány. -stam-

Na‰e ãtenáfika paní Antonie Miníková
z Borotína na‰la v sobotu 22. 6. 2013 v lese
5 dkg váÏícího vzácného Lan˘Ïe bílého. Jak
nám do redakce paní Miníková napsala, je
vá‰nivá houbafika a vloni na‰la na stejném
místû 5 kusÛ tûchto vzácn˘ch hub.


