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Urãitû to v‰ichni znáte, vypneme, du-
‰evnû si odpoãineme a najednou se dosta-
ví pfiíliv nové, pozitivní energie. Ano,
mluvíme tady o víkendech, prodlouÏe-
n˘ch víkendech neboli, jak já tomu ráda
fiíkám, „minidovolen˘ch”… A kdyÏ uÏ je
to jen na krátk˘ ãas, proã se nûkam trmá-
cet a nevyuÏít moÏností v na‰em regionu?
Co si takhle zajet odpoãinout na zámek do
Letovic? Tato moÏnost je vhodná i s ma-
l˘m dítûtem, které se zde zcela jistû dobfie
zabaví.

Zámek Letovice uÏ sv˘m poloÏením
a restaurací, která se nachází pfiímo na
zámku, kaÏd˘m rokem nabízí sv˘m ná-
v‰tûvníkÛm nové moÏnosti.

a pro va‰e ratolesti je zde pískovi‰tû, hou-
paãka a prostor celého nádvofií k probûh-
nutí. KaÏd˘ den je zde otevfien i staroÏitn˘
koutek, kde si mÛÏete koupit nûco na pa-
mátku nebo vhodn˘ dárek. Hned kousek
vedle nádvofií je koutek s domácím zvífiec-
tvem, kter˘ ocení nevíce va‰e dûti. My
jsme vidûli mimo v‰elijaká domácí zvífiata
malinkatá kufiátka a kachÀátka, kdy moje
malá dcerka byla „ u vytrÏení”, protoÏe ja-
ko „bytovkové dítû” mláìátka zná jen na-
malovaná v kníÏce. Na pokladnû si mÛÏe-
te zakoupit pytlík krmení pro kozy a oveã-
ky. Krmit je mÛÏete buìto pfies den pfies
plot, kdy pfiijdou aÏ za vámi nebo je veãer
správce zámku pou‰tí ven a tady pfiichází

by, kde v jednom rohu je i ãert, uvidíme
draãí sluj, kde five dvouhlav˘ drak.
ZáÏitek jako z pohádky nejen pro dûti, ale
i my dospûlí se rádi vrátíme do dûtsk˘ch
let… 

KdyÏ se vrátíte na denní svûtlo, mÛÏete
si sami projít cel˘ areál, pfies hladomornu
a muãírnu (oba tyto prostory si mÛÏete na
den nebo i noc pronajmout), novû zrekon-
struovanou zámeckou kapli, a cel˘ zámek
od spodu aÏ nahoru. Na zámku se mÛÏete
podívat na v˘stavy rÛzn˘ch autorÛ, v sou-
ãasné dobû zde vystavuje své obrazy
Ctirad Kubo‰ek, probíhá zde v˘stava
Astrofocus koláÏí a fotografií Guru Járy
a v neposlední fiadû zde vystavuje mlad˘

Samozfiejmû, pokud si chcete udûlat sou-
kromou noãní prohlídku zámku, mÛÏete…
Ráno dle dohody s paní Ditou mÛÏete mít
snídani pfiímo do postele nebo vám ji pfii-
praví dole v restauraci. KdyÏ jsme tam by-
li my, ráno zaãala najíÏdût svatební auta,
konala se zde svatba. TakÏe moje malá
dcera vidûla i „princeznu s princem”.
Obfiad se konal venku, bylo krásné sluneã-
né poãasí, opravdu jako v pohádce.
Majitelka restaurace, paní Dita Spaková,
vám ráda zprostfiedkuje va‰e pfiedstavy
a pfiání. Apartmány mají na zámku uÏ dva,
jeden je pfiímo novomanÏelsk˘ svatební.
Svatební hostinu mÛÏete mít také na zám-
ku, dorty a cukroví si mÛÏete dovést svo-

A protoÏe s pln˘m Ïaludkem se lépe od-
poãívá, zaãneme na‰i minidovolenou
v Zámecké restauraci Jízdárna. Autem pfii-
jedete aÏ na nádvofií, pfiímo pfied restaura-
ci. Zde vás pfiivítá velmi milá a vstfiícná
majitelka restaurace paní Dita Spaková, na
které je hned vidût, Ïe ji její práce baví.
Aby sv˘m hostÛm nabízela jen ty nejlep‰í
sluÏby, pravidelnû se zúãastÀuje v Praze
v kulináfiském institutu Romana VaÀka
rÛzn˘ch kurzÛ. V loÀském roce probûhla
v její restauraci kuchafiská show Gurmánie
2012 ZdeÀka Pohlreicha. Paní Spaková
vafií sv˘m hostÛm kvalitní ãeskou kuchy-
ni, ale kdyÏ budete mít chuÈ na steak, vûfi-
te, Ïe vám ho také v˘bornû pfiipraví. V lé-
tû máte moÏnost posedût si venku pfiímo
na nádvofií na letní zahrádce, kde je pro ro-
diãe moÏnost zdarma pfiipojení k WIFI

to nejlep‰í. Chodí za vámi jako psíci, pro-
toÏe ví, Ïe jim dáte dobrotu…

Pokud jste romantici, máte jedineãnou
moÏnost posedût si v soukromí na zelené
louce v zámeckém parku pod korunami
stolet˘ch stromÛ tak, jak si to uÏívaly „prin-
cezny”.  Paní Spaková vám na va‰e pfiání
pfiipraví do 2 hodin piknikov˘ ko‰ pln˘
dobrot, pro dûti je moÏnost pfiidat i pfiekva-
pení. K piknikovému ko‰i dostanete deku
a mÛÏete jít… relaxovat, odpoãívat, kochat
se, dobfie se najíst, ãerpat energii, uÏívat si
to… vûfite, Ïe to stojí za to. 

AÏ se vrátíte ze zámeckého parku, mÛ-
Ïeme se zaãít tro‰ku bát… Majitel zám-
ku, pan Bohumil Vavfiíãek, letos jako no-
vinku zpfiístupnil b˘valou podzemní úni-
kovou chodbu ze zámku. A vûfite nebo ne,
usídlil se zde drak. Po projití temné chod-

umûlec Tomá‰ Vavfiíãek. Má zde v˘stavu 2
222 sv˘ch dûl a v kvûtnu leto‰ního roku
mu Agentura Dobr˘ den Pelhfiimov udûli-
la Certifikát o vytvofiení ãeského rekordu
– nejvíce obrazÛ od jednoho autora na jed-
nom místû. NeÏ projdete cel˘ zámek,
chvilku vám to zabere a urãitû vám i vy-
hládne.

Paní Dita vám pfiipraví skvûlou veãefii,
dle va‰eho pfiání… pak uÏ vás zavede do
apartmánu, kde máte opût v‰e k dispozici.
Je zde kuchyÀka, kde si mÛÏete uvafiit ká-
vu, ledniãka, mikrovlnka, koupelna, toale-
ta, v pokoji je televize (coÏ ocenil zejmé-
na mÛj muÏ), kdyby vám byla zima, mÛ-
Ïete si pfiitopit romantick˘m, ale kvÛli
bezpeãnosti a také rychlosti v˘hfievu 
elektrick˘m krbem. MÛÏu vám fiíct, Ïe se
zde spí opravdu jako na zámku.

je. V‰e je na dohodû. 
Cestou domÛ se mÛÏete stavit vykoupat

na Kfietínce, tam je taky nádhernû
a v místním kiosku svlaÏíte hrdlo.

Já jsem takto oslavila s manÏelem v˘ro-
ãí svatby, vlastnû i proÏila svoji minidovo-
lenou. Sice dvoudenní, ale vzhledem k to-
mu, Ïe mám ráda historii a staré vûci, mû
to pozitivnû naladilo. Naãerpala jsem no-
vou vlnu energie a o tom to celé je…

A kam jezdíte na minidovolenou vy?
Podûlte se s námi o své záÏitky.

Va‰e Renata Kuncová Polická

Zámecká restaurace Jízdárna
Dita Spaková 603 147 282

e-mail: zamecka-jizdarna@seznam.cz
www.zamekletovice.cz

Starosta Blanska Ing. Lubomír Toufar.

Cesta do draãí sluje. Areál si mÛÏete pronajmout také ke svatbû. Náv‰tûva pobaví i ty nejmen‰í.

Obyvatelé Blanska se setkávají
s rÛzn˘mi problémy; ostatnû tak, jako
v‰ude jinde. O tom, jaká fie‰ení nûkte-
r˘ch z nich chystá radnice, informuje
starosta mûsta Ing. Lubomír Toufar:

Mladé rodiny se pot˘kají s nedostatkem
míst v matefisk˘ch ‰kolkách. T̆ ká se to ve
vût‰í mífie mlad‰ích dûtí ve vûku do tfií let,
neboÈ maminky ukonãují matefiskou do-
volenou dfiív, neÏ v minul˘ch létech.
Finanãnû dostupné, rychlé fie‰ení se nabízí
otevfiením dal‰í tfiídy ve ‰kole v Dolní
Lhotû. V tamní malotfiídce spadající pod
Z· Salmova je jiÏ jedna tfiída matefiské
‰kolky a rádi bychom otevfieli dal‰í tak,
aby mohla pfiijmout první dûti jiÏ letos po
prázdninách. Náklady na potfiebné staveb-
ní úpravy by nemûly pfiesáhnout 1,5 mili-
onu Kã, coÏ je vzhledem k tomu, Ïe získá-
me pro dûti dal‰ích cca 25 míst, ãástka pfii-
jatelná. Volná místa nabídneme rodiãÛm,
kter˘m nebude vadit nutnost dûti do Dolní
Lhoty a zpût zavézt, coÏ, domnívám se,
dnes uÏ není pro vût‰inu problém.

Pane starosto, hovofií se o moÏnosti
zajistit spojení do starého Blanska, kte-
ré leÏí za Ïelezniãní tratí, pomocí pfie-
mostûní jak Ïeleznice, tak fieky Svitavy.

Ano, problém zpÛsobuje velká frekven-

ce vlakÛ na dráÏním koridoru; díky tomu
je Ïelezniãní pfiejezd na jediné pfiístupové
komunikaci pfiíli‰ ãasto uzavfien.
UvaÏovan˘ most by pravdûpodobnû byl 
umístûn v oblasti Penny marketu, tedy ne-
daleko autobusového i hlavního vlakové-
ho nádraÏí. PoÏadujeme, aby most mûl
dva jízdní pruhy pro vozidla a jeden pro
pû‰í a cyklisty. ZároveÀ by mûl b˘t veden
v takové v˘‰i nad Svitavou, aby zajistil
spojení se star˘m Blanskem i v pfiípadû
povodnû – stoleté v˘‰e vody. V souãasné
dobû je tento projekt ve fázi zpracování

studie, realizace by pfiipadala v úvahu v le-
tech 2016 – 17, pfiedpokládám, Ïe za fi-
nanãní spoluúãasti Jihomoravského kraje.

Nedostatek parkovacích míst u vla-
kového nádraÏí fie‰í ve více mûstech;
jak se s tímto problémem vypofiádá
Blansko?

V souãasné dobû je pfied hlavním vla-
kov˘m nádraÏím k dispozici oficiálnû cca
60 míst, ve skuteãnosti zde b˘vá zaparko-
vána víc neÏ stovka vozÛ tûch, ktefií vyuÏí-
vají vlak k dojíÏdûní do práce, ãi ‰koly.
Parkovi‰tû chceme vybudovat zcela nové,
jeho kapacita, která pfiesáhne 200 parko-
vacích míst by mûla b˘t dostateãná i v do-
hledné budoucnosti. Nebude se jednat jen
o holou betonovou, nebo asfaltovou plo-
chu; chceme do této stavby zaãlenit i ze-
leÀ. Majetkové otázky ohlednû pozemkÛ
jsou jiÏ vyfie‰eny, v souãasné dobû ãekáme
na vyjádfiení orgánÛ Ïivotního prostfiedí,
neboÈ v tûsné blízkosti se nachází chránû-
n˘ biokoridor. Pfiedpokládám, Ïe na konci
leto‰ního roku by mûla b˘t stavba pfiipra-
vena vãetnû stavebního povolení tak, aby
na jafie pfií‰tího roku mohla b˘t zahájena.

Od zaãátku leto‰ního roku platí na 
území Blanska nov˘ TrÏní fiád, kter˘ za-
kazuje podomní prodej a nabízení slu-
Ïeb. Jaké máte zku‰enosti a jaké odez-
vy pfiineslo toto omezení, které ochra-
Àuje obãany pfied nekal˘mi praktikami
nûkter˘ch prodejcÛ?

Odezvy od obãanÛ na regulaci podo-
mního prodeje jsou kladné. Nabízíme
moÏnost umístit do vchodov˘ch ãástí
bytov˘ch domÛ v˘pis z této vyhlá‰ky.
V souãasné dobû fie‰íme poru‰ování vy-
hlá‰ky po‰tovními doruãovatelkami,
které nabízí obãanÛm zfiízení úãtu, ãi
poji‰tûní. Obyvatelé Blanska mají moÏ-
nost v pfiípadû, Ïe zjistí poru‰ení zákazu
k˘mkoliv, zavolat pfiíslu‰níky Mûstské
policie, ktefií uÏ nûkolik pfiípadÛ podo-
mního prodeje letos fie‰ili.

Rád bych na závûr popfiál ãtenáfiÛm
ListÛ regionÛ hezké léto - dûtem pfiíjem-
nû proÏité prázdniny a dospûl˘m poho-
dovou dovolenou.

Pane starosto, dûkuji za informace
i za pfiání.

Petr Hanáãek, foto: ph

Jak fie‰í radnice v Blansku problémy obyvatel?
- informuje starosta Ing. Toufar

„Minidovolená” v na‰em regionu

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Rok se s rokem se‰el a máme tady zase léto v plném proudu, prázdniny, a tak nûjak je samozfiej-
mostí, Ïe k létu patfií zaslouÏil˘ odpoãinek nebo dovolená. Ale ne v‰ichni z nás si mohou dovolit aÈ
jiÏ kvÛli pracovním povinnostem nebo tfieba zvífiátkÛm, co máme doma, odjet na del‰í dobu. Z psy-
chologického hlediska ãlovûku staãí jen zmûnit prostfiedí, prostû chvilku b˘t jinde. 

Zámek Letovice. Na zámku najdete i svatební apartmá. V˘hled z balkónu na nádvofií zámku.


