
Na letovické pfiehradû Kfietínka se pfiedposlední májovou so-
botu opût vydaly na vodní plochu plachetnice tfiídy Finn.

V sobotu 3. záfií 2016 probûhne v areálu blanenské nemocni-
ce od 10 do 17 hodin jiÏ sedm˘ roãník Dne pro dûti. Stejnû
jako pfiedchozí roãníky vûfiíme, Ïe i ten leto‰ní vyjde poãasí
na jedniãku. KaÏdopádnû program se bude konat za kaÏdého
poãasí a bude letos opravdu pestr˘!

FINN CUP 2016

Nemocnici Blansko
ovládne Den pro

dûti. UÏ po sedmé

Jachetní oddíl TJ Sokol Letovice a fie-
ditel závodu Ferdinand Ker‰ner uspofiá-
dali jiÏ 5. roãník regaty Finn cup. Tyto
závody jsou pofiádány jako vzpomínka
na v˘znamné jachtafie MUDr. Milana
Pi‰tûláka a Josefa Koryãánka. Bûhem
sobotního odpoledne se do areálu
Jachetního oddílu pfiijeli podívat také
dal‰í b˘valí ãlenové oddílu, ktefií se po-
díleli na rozvoji jachtingu na Kfietínce. 

Slab˘, hodnû promûnliv˘ vítr sice
nebyl ideální pro rychlé lodû tfiídy

Finn, ale i tak se na vodní plo‰e bojo-
valo o kaÏd˘ ujet˘ metr. 

Celkové pofiadí:
1. místo - Mgr. Michal Kubík, 
2. místo - Ing. Tomá‰ Stejskal, 3. místo
- Karel Hoder, 4. místo -  Luká‰ Vach,
5. místo - Ferdinand Ker‰ner, 6. místo -
MUDr. Václav Nûmec, 7. místo -
Václav Chloupek.

Text a foto: ph

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos bude pro-
gram opût rozdûlen mezi vystoupení na
pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém 
areálu nemocnice. Dûti budou plnit 
úkoly na osmi stanovi‰tích, které letos
chystáme zcela novû ve spolupráci s t˘-
mem Cvicsnami.cz. Ta boudou jako
kaÏd˘ rok tematicky propojena. Leto‰ní
téma je U nás na farmû. Jednotlivá sta-
novi‰tû provûfií dûti v‰ech vûkov˘ch ka-
tegorií. A letos se mají dûti opravdu na
co tû‰it, protoÏe pokud v‰e klapne, 
budou moci vidût nejen krásná kost˘mo-
vaná stanovi‰tû, ale i zvífiátka opravdivá,
Ïivá. Nebude chybût ani vesel˘ zvífiecí
fotokoutek! Po absolvování v‰ech stano-
vi‰È bude kaÏd˘ odmûnûn farmáfisk˘m
certifikátem a sladkou odmûnou.

Na pódiu se vystfiídá pohádka diva-
dla Koráb, ukázka Dogdancingu, 
dûtská show s AÀou, pódium rozh˘be
zumba i aerobik Cvicsnami.cz, zazpí-
vají finalisté pûvecké soutûÏe RH FAC-
TOR a pfiedstaví se finalistky soutûÏe
Dívka âR 2016.

V areálu nebudou chybût blanen‰tí
hasiãi se svou kompletní technikou
i dynamickou ukázkou zásahu (ha‰ení
hofiícího vozu) s propojením se zdra-
votnickou záchrannou sluÏbou a
ukázkou skuteãné spolupráce tûchto
sloÏek integrovaného systému v pra-
xi. Pfiítomna bude i Mûstská policie
Blansko a Policie âR se svou techni-
kou.

Pokraãování textu na stranû 3
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Vítûzn˘ pohár si stejnû jako loni odnesl ãlen jacht klubu na jedovnickém Ol‰ovci Mgr. Kubík.

Ukázka záchranáfiÛ loni dûti zaujala.

HLEDÁME NAD·ENÉHO A ZODPOVùDNÉHO DISTRIBUTORA, 
kter˘ bude kaÏd˘ mûsíc zaná‰et Listy regionÛ do schránek v pfiidûlené ãásti Letovic. 

Zku‰enosti s distribucí v˘hodou, vhodné i pro dÛchodce. Od fiíjna 2016.
Zájemci pi‰te na listyregionu@seznam.cz
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Na blanensk˘ch mû‰Èansk˘ch ‰kolách pÛsobil odborn˘ uãitel Berthold Kladivo (1903 – 1959) déle neÏ dvacet let. Jen krátkou dobu uãil na obec-
né ‰kole chlapecké, kde poprvé pfiedloÏil vefiejnosti sborník prací ÏákÛ páté tfiídy pod názvem „My” (1926). Usiloval o dobrou spolupráci mezi ro-
diãi, dûtmi a uãiteli. Tato snaha na‰la svoje praktické vyjádfiení v zaloÏení ãasopisu „Blanensk˘ ‰kolák”, kter˘ od roku 1935 po pût let redigoval
a zpoãátku i sám vydával. Blanensk˘ ‰kolák pfiiná‰el kromû drobn˘ch zpráv a Ïákovsk˘ch pfiíspûvkÛ také vût‰í ãlánky na rÛzná místní témata.

Zaãátkem ãervna dorazila do Blanska velmi dobrá zpráva z Ministerstva
‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy. Hfii‰tû s umûlou trávou a rekonstrukce fot-
balov˘ch kabin v areálu ASK na Ml˘nské bude koneãnû po letech skuteã-
ností. Mûstu byla totiÏ pfiidûlena dotace ve v˘‰i témûfi 10 mil. Kã na tuto
dlouho oãekávanou investici.

Pfiebal knihy.

Uãitel Berthold Kladivo si zamilo-
val blanensk˘ kraj a svou pedagogic-
kou a literární ãinností upozorÀoval na

na Jindfiicha Wankla, na jeho práci
v Blansku a okolí od jeho ãtyfi dcer
(Lucie, Karla, Vlasta a Madlena), a od
jeho vnuka RNDr. Karla Absolona i ji-
n˘ch autorÛ vãetnû Bertholda Kladivy. 

Karla Bufková-Wanklová v knize
vzpomíná: „Nelze mluviti o otci, aniÏ
bychom souãasnû nemluvili o matce.
Tvofiili jednu bytost. Byli si upfiímnû
jeden druhému oddáni. Otec, poznav
mladinkou Eli‰ku ·ímovou, na první
pohled si ji zamiloval a ona opûtova-
la jeho lásku. Stala se jeho chotí a by-
la ve v‰em nejlep‰í druÏkou.
Milovala ho, zboÏÀovala, obdivovala
se mu a byla na nûho hrda. Byla mu
i pilnou pomocnicí v jeho pracích,

podporou, rádkyní a stateãnou za-
stánkyní. Bylo to nutné, neboÈ ãasto
byl otec napadán, odpÛrci, nepfiátelé
ostouzeli jeho vûdeckou ãest, uráÏeli,
sniÏovali, za lháfie jej oznaãovali
a z podvodu ho vinili.”

Kniha obsahuje i cennou biblio-
grafii nûmeck˘ch a ãesk˘ch
Wanklov˘ch prací a je doplnûna po-
známkami a dobov˘mi fotografiemi
dr. Jindfiicha Wankla, Eli‰ky
Wanklové -·ímové, Lucie Bake‰ové
– Wanklové , Karly Bufkové –
Wanklové, Vlasty Havelkové –
Wanklové, Madleny Wanklové, Dr.
Jaroslava Bake‰e, blanenské radnice
za doby Wanklovy, Domem útûchy
v Brnû a „Královniãek” ÏákyÀ
Masarykovy mû‰Èanské ‰koly
v Blansku pfii slavnosti otevfiení
Masarykova sociálního domu
v Blansku. Tisk provedla Obchod-
nická tiskárna v Blansku.

Pfií‰tû: Pamûti mûsta Blanska a okol-
ních hradÛ.

Text: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

Foto: RePo

v‰echny, kdoÏ jej jakkoli proslavili.
Památce blanenského lékafie MUDr.

Jindfiicha Wankla, otce moravské 

archeologie, i dal‰ím
vynikajícím ãlenÛm
jeho rodiny, vûnoval
Berthold Kladivo
kníÏku Zlatá rodina.
V roce 1936 ji vydala
Masarykova mû‰Èan-
ská ‰kola v Blansku.
Na 88 stranách za-
chycuje vzpomínky

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
ZLATÁ RODINA

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu nebo na internetu 
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

DOVOLENÁ 2016 PRO KAÎDÉHO – JEN SI VYBRAT VâAS

Akce âERVEN: BULHARSKO – 7990 Kã  å. HORA – 10990 Kã
KRÉTA – 8990 Kã   RHODOS – 7990 Kã SARDÍNIE –  9990 Kã

KYPR – 9990 Kã   MALTA – 12390 Kã  MALLORCA – 11900 Kã
HVAR – 10990 Kã/bus, hotel, HB  CHORVATSKO od 990 Kã

LETECKÉ POBYTY + POZNÁVACÍ = PRO SENIORY +55!
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ – EVROPOU i KARIBIKEM

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 340 CK

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

„Îádost jsme podali na podzim minu-
lého roku a to poté, co jsme byli nuceni
vrátit dotaci ve stejné v˘‰i pro rok 2015.
Nebylo to z na‰í viny, pouze vzhledem
k personálním zmûnám na M·MT pfii‰lo
vyrozumûní o pfiidûlení dotace pro rok
2015 v termínu, kdy mûsto vzhledem ke
lhÛtám nedokázalo splnit termíny vy-
psání v˘bûrového fiízení a pro vyúãtová-
ní dotace”, fiíká starosta Ivo Polák. „To
nás hodnû mrzelo, nicménû avizovaná
podpora od premiéra vlády âR a JMK

v nás vzbuzovala urãitou nadûji, Ïe i le-
tos mÛÏeme uspût. Je vidût, Ïe moje
snaha pfiesvûdãit kompetentní lidi na
M·MT a Úfiadu vlády o potfiebnosti 
této investice do sportu se vyplatila”,
dodává starosta. 

Blanen‰tí fotbalisté, ale i dal‰í spor-
tovní vefiejnost se tak mohou tû‰it na 
otevfiení moderního sportovního areálu,
dal‰ího na Sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka.

MÚ Blansko

Blanen‰tí budou mít 
moderní sportovi‰tû
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Blansko a okolí

Pokraãování textu ze strany 1
Také se pfiedstaví fiada spolkÛ, které

nabídnou dûtem pestrou paletu aktivit
a ãinností: megahoupaãka, lanové akti-
vity, stfielba z luku i ze vzduchovky pod
taktovkou Junák Blansko, Matefiské
centrum Paleãek, Mûstská knihovna
Blansko, Muzeum Blansko, Klub stolní-
ho tenisu Blansko, SONS – vodící psi,
ukázka angliãtiny pro nejmen‰í, OA
a SZd· s ukázkou maskování a
o‰etfiení zranûní, Olympia Blansko – ba-
seballov˘ klub, hokejov˘ t˘m HC
Blansko, malování na obliãej, trampo-
línky, stanovi‰tû Oblastní charity
Blansko, dûtská zumba, logopedická po-
radna a estetická medicína Nemocnice
Blansko, dva krásné klouzací hrady, sta-
novi‰tû soutûÏí s OvocÀákem o atraktiv-
ní ceny a hlavnû – loÀsk˘ „trhák” – Jet
arows t˘m a jejich úÏasné letecké mode-
ly s moÏností ukázkov˘ch letÛ. Za pfiíz-
niv˘ch podmínek budou k vidûní exotiã-
tí hadi. Leto‰ní novinkou bude úãast FK
Blansko a jiÏ zmínûná zvífiátka
z Minifarmy v Drválovicích.

Úãast charitativního spolku Peãení
pro dûti, kter˘ na na‰í akci prodejem

v˘robkÛ za dobrovolnou cenu podpofií
nûjaké nemocné ãi znev˘hodnûné dítû
je jiÏ samozfiejmostí, stejnû jako prodej
v˘robkÛ s rÛÏovou stuÏkou, kde v˘tû-
Ïek smûfiuje na boj s rakovinou prsu. 

Na této akci byste rozhodnû nemûli
chybût! Po cel˘ den zábava pro dûti
i dospûlé, soutûÏe, bohat˘ program. To
je Den pro dûti v Nemocnici Blansko
v sobotu 3. 9. 2016. Akce se koná za
kaÏdého poãasí. 

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko

jsou mediálním 
partnerem akce

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky. 

Dne 26. kvûtna 2016 byla slavnostnû
pfiestfiiÏena páska pfied zrekonstruovanou
budovou Z· Jedovnice. Setkání byl pfiíto-
men fieditel ‰koly Mgr. Michal Souãek,
starosta Jedovnic Ing. Jaroslav ·íbl, za
zhotovitele - firmu Cergomont s.r.o. Ing.
Josef Vrba a za projekãní firmu Energy
Benefit Centre a.s. Ing. Jan Ko‰ner.

Celá rekonstrukce probíhala za provo-
zu, tudíÏ situace byla nelehká nejen pro
Ïáky, ale hlavnû pro vyuãující a personál
‰koly. V‰e se zvládlo bez úrazÛ i bez pro-
dlev. ·kola byla zateplená, byla vymûnûna
nûkterá okna a stfie‰ní plá‰È budovy.
Velkou investicí byla demontáÏ stávají-
cích plynov˘ch kotlÛ a instalace nového
zdroje tepla. Rekonstrukce pfii‰la na 21,1
milionu korun, 85 % zaplatily fondy EU, 5
% ‰lo ze státního rozpoãtu a 10 % zaplatil
ze svého rozpoãtu mûstys Jedovnice. 

Dobrá vûc se podafiila a teì jen, aÈ slou-
Ïí ku prospûchu v‰ech.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

DEN EVROPY 2016 NA 
BLANENSKÉM GYMNÁZIU

Z· JEDOVNICE 
JE JAKO NOVÁ

NEMOCNICI BLANSKO OVLÁDNE
DEN PRO DùTI. UÎ PO SEDMÉ

Ani v leto‰ním roce nepfii‰li Ïáci
sekundy o atraktivní moÏnost 
usnadnit si rozhodování pfii v˘bûru
druhého cizího jazyka, kter˘ zaãnou
studovat od pfií‰tího ‰kolního roku
v tercii. Jejich star‰í spoluÏáci tercie
a kvarty, ktefií se studiem dvou ci-
zích jazykÛ jiÏ mají své zku‰enosti,
pro nû spoleãnû se sv˘mi uãiteli jiÏ
tradiãnû pfiipravili dopoledne s pre-
zentacemi v˘uky cizích jazykÛ na
‰kole. Pfiedstavili cizí jazyk a zemû,
kde se jím mluví - prezentace se za-
mûfiily na francouz‰tinu, nûmãinu,
ru‰tinu a ‰panûl‰tinu. 

Program zaãal interaktivní hrou

o ãlensk˘ch zemích Evropské unie,
jejím vzniku a historii. Po ukázce
z hymny Evropské unie, ódy Na ra-
dost  Ludwiga van Beethovena, vy-
slechli studenti krátkou motivaãní
pfiedná‰ku o nezbytnosti ovládat ak-
tivnû cizí jazyk pro budoucí profesní
uplatnûní.

Pro domácí, ale i náv‰tûvníky pro-
jektu byly pfiipraveny infostánky, hu-
dební a taneãní vystoupení. Mimo 
jiné je ãekala interaktivnû-zábavná
zóna, odborné pfiedná‰ky a spoluÏáci
v maskách a pfievlecích.

Text: Mgr. Jana Îilková
Foto: RePo

FRANCIE

·PANùLSKO
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Zavedená firma z Boskovic hledá nové zaměstnance 

na pozici řidič MKD

V pfiípadû zájmu kontaktujte tel. +420 601 593 670 
nebo na e-mail: transjr@seznam.cz

ROUDN¯ TRANSPORT s.r.o

• ¤idiãské oprávnûní C+E , dig. karta, 
psychotesty, profesní prÛkaz a trestní bezúhonost

• Praxe nutností
• Jízdy jsou v rámci zemí EU
• Nástup je moÏn˘ po dohodû
• Jízdy jsou od Po - Pá

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

Festival pro Ïidovskou ãtvrÈ sla-
ví 24 let. I dnes si drÏí jedineãnou
v˘sadu mezi jin˘mi: Ïivelnû pro-
plétá celé mûsto. Letní kino, zá-
meck˘ skleník, Pansk˘ dvÛr, hrad
i palouk pfied ním, farskou zahradu,
kino Panorama, Sokolovnu nebo
synagogu. 

Kdo letos od ãtvrtka 7. do nedûle
10. ãervence vystoupí? Lenka
Dusilová a Baromantika, Rosa Parks
(H), Tata Bojs, The Ills (SK), Please
The Trees, Gulaza, My Dead Cat,
Michal Prokop Trio, AGU (PL/CZ),
Kieslowski, Aid Kid, Gwyn Ashton

(AUS), Tom Holiã, Sestra (D/CZ),
VloÏte koãku, Skryt˘ pÛvab byrokra-
cie, Ghost of You, Planety, Stinka,
Romanika (SK), Dûti mezi repráka-
ma, Ponk, Manon meurt, Kovadlina,
Mutanti Hledaj V̆ chodisko, Planety,
Mrakopla‰ a mnoho dal‰ích.

Festivalov˘ program ani letos hud-
bou zdaleka nekonãí. KaÏd˘ ze ãtyfi
festivalov˘ch dnÛ plní také divadla,
filmy a v˘stavy.

„Jeden filmov˘ blok bude letos vû-
novan˘ takzvan˘m ‰estatfiicátníkÛm:
Janu Nûmcovi, ZdeÀkovi Svûrákovi,
Janu Kaãerovi a dal‰ím tvÛrcÛm,

ktefií by letos slavili nebo slaví osm-
desátiny. Dal‰í z blokÛ bude patfiit
rodinû TopolÛ. Filmem Vûry
Chytilové ·a‰ek a královna pfiipome-
neme 70. v˘roãí narození Jifiího
Bulise. Promítneme také dokument
o Janu Balabánovi nebo vítûzn˘ film
Ceny Pavla Kouteckého,” uvedl dra-
maturg Petr Michálek. 

Událostí divadelní ãásti festivalu
bude premiéra hry Mléko a strdí diva-
delního souboru Feste nebo vystoupe-
ní NOW..? divadla Continuo.

Svébytnou souãást festivalu tvofií
také besedy, workshopy a autorská

ãtení – letos vystoupí napfiíklad literá-
ti Petr Hru‰ka a Petr Mot˘l.

Pfiíãinu ke konání festivalu zavdal
na poãátku devadesát˘ch let neutû‰e-
n˘ stav Ïidovské ãtvrti. Její existence
jako urbanistického celku, byla váÏnû
ohroÏena. Festival Boskovice pro za-
chování a obnovu Ïidovské ãtvrti se
poprvé konal v roce 1993 a také díky
kaÏdoroãní pfiítomnosti náv‰tûvníkÛ
z celé republiky i odborné vefiejnosti
a novináfiÛ se postupnû podafiilo její
osud zvrátit.

Text: Adéla Procházková
Foto: Karel ·uster

Boskovice 2016?
Dusilová, Prokop i Tata Bojs

Podrobné informace najdete na  www.boskovice-fetival.cz
(k

om
er

ãn
í s

dû
le

ní
)

7. – 10. 
ãervence
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Boskovice a okolí

Akce pofiádané spol-
kem Ïen ze Suchého
mají rok od roku vy‰‰í
úroveÀ. To se potvrdilo
i v sobotu 28. 5. 2016.
Na pláÏ rybníka pfii‰lo
velké mnoÏství dûtí
a jejich doprovodÛ ze
‰irokého okolí. Tako-
vou zajímavostí je, Ïe
jeden rok se odehrává
na v˘leti‰ti ve Veleno-
vû a následující rok 
zase u rybníka na
Suchém. V rámci spo-
lupráce si zvou k v˘po-
moci SDH z obou obcí.
Îeny pfiipravily dûtem
fiadu soutûÏí a také 
odmûn. V‰e se odehrá-
valo v dobov˘ch a po-
hádkov˘ch kost˘mech.

Den dûtí v historick˘ch
kost˘mech

PROVOZ M· BOSKOVICE 
O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

LETNÍ TURNAJE V âERVENÉ
ZAHRADù 2016

Do‰lo i na zápas s drakem.

V období prázdnin je zaji‰tûn provoz
v M· následnû:

Na Dolech provoz bude od 1. 7. do 18.
7., Bílkova od 18. 7. do 8. 8., Lidická od
8. 8. do 29. 8. 2016. V‰echna pracovi‰tû
budou v provozu od 29. 8. do 31. 8. 2016.

V dobû uzavfiení pracovi‰tû budou pro-
bíhat generální úklidové a údrÏbáfiské
práce. Zamûstnanci budou ãerpat fiádnou
dovolenou.

Text a foto: M· Boskovice

Mladí hasiãi je‰tû pfiedvedli poÏární útok.
V nepfietrÏité permanenci byla také tram-
polína. Pro tatínky byla pfiipravena tradiãní
soutûÏ, tentokrát v pojídání koláãÛ.
Bezesporu nejvût‰í ohlas sklidilo divadelní
pfiedstavení v podání skupiny historického
‰ermu Lucius. Divák byl proveden obdo-
bím kfiiÏáck˘ch v˘prav, TempláfiÛ, intrik,
pfiátelství, odvahy a cti. Nechybûla ani lás-
ka a pouãení. Den dûtí provázelo nádherné

poãasí a vÛnû udírny. Neúnavní caparti ml-
saly nanuky nebo pojídaly párky a jiné
dobroty. Pro ostatní navafiili manÏelé, ka-
marádi a pfiátelé Ïen a dívek poctiv˘ gulá‰.
A, Ïe chutnal! Z plného zabijaãkového
kotle nezÛstala ani porce. Den dûtí se na
Suchém vydafiil. A pokud je Vám to 
líto, Ïe jste nebyli u toho, mÛÏete sem za-
vítat nûkdy pfií‰tû.

Text a foto: Vladimír ·evãík

Ve ãtvrtek 26. 5. 2016 se v Boskovicích
u Z· nám. 9. kvûtna uskuteãnily závody na
kolech a kolobûÏkách. Celého závodu se
zúãastnilo 75 dûtí v pûti kategoriích. Na
v˘znamné akci nechybûla ani statutární 
zástupkynû Mgr. Dagmar Oujezská. Mezi
závodníky se na‰ly i dûti z odlouãen˘ch
pracovi‰È Z· Slovákova a Z· Su‰ilova.

Velk˘ dík patfií jednotû COOP – super-
market, která nám darovala pro v‰echny zú-
ãastnûné dûti malinové limonády. Na‰tûstí
nám poãasí pfiálo, a tak se cel˘ závod vyda-
fiil a v‰ichni pfiítomní byli spokojeni.

Text a foto: vychovatelky ·D Zelená

ZÁVODY NA KOLECH 
A KOLOBùÎKÁCH

âtvrtek 21. 7. 2016
– turnaj v beach volejbale Ïen

Sobota 23. 7. 2016 
– turnaj v beach volejbale muÏÛ
Sobota 30. 7. 2016 
– turnaj star‰ích pánÛ ve fotbale
âtvrtek 4. 8. 2016 
– turnaj v beach volejbale muÏÛ
âtvrtek 11. 8. 2016 
– turnaj v beach volejbale smí‰e-

n˘ch párÛ
âtvrtek 18. 8. 2016 
– sportovní sedmiboj
Pfiihlá‰ky na email: strya.sb@bos-
kovice.cz nebo na tel. 606 902 523.

Foto: archiv SB Boskovice Hra v plném proudu. 

V‰echny tfiídy M· Boskovice jsou prostorné a modernû vybavené.
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Pouze dva âe‰i v historii obdrÏeli Nobelovu cenu, ale celá fiada laureátÛ má ãeské a moravské kofieny. Málokdo v‰ak
ví, Ïe pÛvod jednoho z nejslavnûj‰ích svûtov˘ch ekonomÛ, nobelisty Friedricha Augusta von Hayeka, mÛÏeme vystopo-
vat aÏ do na‰eho mûsta.

âlánek Letovické místo v dûjinách vûdy napsala letovická rodaãka Ing. Hana Lipovská. Narodila se v roce 1990, dûtství proÏila
v místní ãásti Letovic v Mezifiíãku a v ulici J. Ha‰ka - dodnes fiíká, Ïe Letovice jsou její mûsto. Základní ‰kolu do páté tfiídy 
absolvovala na zdej‰í základní ‰kole. V roce 2002 byla pfiijata do primy Gymnázia v Blansku, kde úspû‰nû odmaturovala. Vystudovala
Ekonomicko – správní fakultu Masarykovy univerzity v Brnû, kde v souãasné dobû pÛsobí jako doktorandka. Ve své odborné práci se
zab˘vá ekonomií konfliktu, teorií lidského kapitálu, fiskální politikou a jako spoluautorka se podílela na uãebnici Matematika v eko-
nomii a ekonomice. Je ãlenkou spoleãnosti The American Economic Association a Jednoty ãesk˘ch matematikÛ a fyzikÛ, pÛsobí ve
v˘konném v˘boru brnûnské poboãky âeské spoleãnosti ekonomické, kde v rámci projektu „Experti do ‰kol” pofiádá pfiedná‰ky pro
stfiedo‰kolské studenty. Jako externí datov˘ analytik zpracovává statistická data pro âesk˘ statistick˘ úfiad a Ministerstvo ‰kolství âes-
ké republiky, spolupracuje s Institutem Václava Klause.  Ze získan˘ch ocenûní si nejvíce váÏí ceny Merkur „Ekonomie a podnikání”
(âeské hlaviãky 2010, práce Teorie her v ekonomii) a ceny rektora Masarykovy univerzity. K zaloÏení blogu Ekonomie selského ro-
zumu ji pfiivedl liberální ekonom Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises a pfiedev‰ím dlouh˘ fietûzec re-
gulací v‰edního dne, které postupnû více a více svazují neviditelnou ruku trhu. Doktorandka Ing. Hana Lipovská vûfií, Ïe svoboda je
vÏdy vykoupena odpovûdností.

Pfiejme nadûjné ekonomce, aby pokraãovala ve stopách nobelisty Friedricha Augusta von Hayeka, kter˘ je spojen s na‰imi
Letovicemi a jednou moÏná... kdo ví? Text: Karel Synek

Zatímco se v Anglii 18. století po-
zvolna rodila prÛmyslová revoluce, na
území rakouské monarchie docházelo
díky osobnímu podnikatelskému nasa-
zení císafie Franti‰ka ·tûpána
Lotrinského k rozmachu manufaktur.
Jedním z men‰ích podnikatelsk˘ch cen-
ter té doby bylo panství v Letovicích
a na Malé Slatince svobodného pána
Jindfiicha Kajetána Blümegena.
Letovice byly v 18. století v˘znamn˘m
obchodním a dopravním uzlem rakous-
ké monarchie. V roce 1750 Blümegen
poloÏil základy letovické manufaktury

i klá‰tera Milosrdn˘ch bratfií s kostelem
sv. Václava. Ve stejném roce se
v Letovicích narodil BlümegenÛv bu-
doucí spolupracovník Josef Hayek.
Latinsk˘ zápis v na‰í matrice fiíká:

„Dne 15. bfiezna 1750 pokfitil místní
kaplan dítû jménem Josephus Longinus
Laurentius. Rodiãe: Laurentius Hayek,
polesn˘ a Anna Eleonora, kmotfii:
Reverendissmus Dominus Mathias
Mayer a panna Francisca Geringin,
dcera rychtáfie ole‰nického.”

Struãn˘ zápis naznaãuje, Ïe se leto-
viãtí Hájkové (nebo také Hayekové,

Hajeckové ãi Hagekové, jak bylo pfií-
jmení uvádûno) fiadili uÏ v 18. století
k vy‰‰í spoleãenské vrstvû. Polesn˘
(správce pansk˘ch lesÛ) patfiil mezi
nejvy‰‰í úfiednické funkce. Lesníkem
byl pravdûpodobnû i LaurentiÛv otec
– podle diplomu, kter˘m císafi Josef
II. pov˘‰il Josefa Hayeka do ‰lechtic-
kého stavu, bojoval jeho otec i dûde-
ãek v prusk˘ch válkách v jednotkách
âern˘ch myslivcÛ. âerní myslivci,
které dnes známe uÏ jen z Babiãky
BoÏeny Nûmcové, byli armádní jed-
notky sloÏené pfiedev‰ím z lesníkÛ,

ktefií dobfie zacházeli se stfieln˘mi
zbranûmi, a proto v pfiípadû války ne-
potfiebovali dlouh˘ v˘cvik. Tfii kfiestní
jména novorozence byla v letovické
matrice 18. století zcela unikátní, ob-
dobnû netypická je volba spoleãensky
vysoce postaven˘ch kmotrÛ. Josefovi
v‰ak je‰tû nebylo ani pût let, kdyÏ je-
ho otec zemfiel.

Zatímco se Hayekova rodina vypo-
fiádávala s pfiedãasnou smrtí otce, kari-
éra letovického Jindfiicha Kajetána
Blümegena strmû stoupala. 

Pokraãování textu na stranû 7

Letovické místo v dûjinách vûdy
Ing. Hana Lipovská.

Tel.: 778 216 625
Macháãek Libor 
Bofiitov

Nejlevnûj‰í pokládka
zámkov˘ch dlaÏeb

a obrubníkÛ od 100 Kã/m2
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27. - 28. 05. 2016 se konal jiÏ 7. roã-
ník mezinárodního zdravotnického kon-
gresu Letovice Care v Letovicích. Na
pofiádání kongresu se spolupodílí
i Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií
Letovice, pfiíspûvková organizace
Jihomoravského kraje. Jako kaÏdoroãnû
zá‰titu nad kongresem pfievzal hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Michal
Ha‰ek.

Na zahájení kongresu byli pfiítomni
v˘znamní pfiedstavitelé samosprávy -
starosta mûsta Letovice Vladimír
Stejskal, starosta mûsta Blanska Mgr.
Ivo Polák. Úãastníky kongresu pozdravil
také pfiedseda okresního sdruÏení âeské
lékafiské komory  MUDr. Jan Machaã,
v sále byli pfiítomni i fieditelé nemocnic
Blansko, Boskovice, Hustopeãe.

Kongres tradiãnû zahájil námûstek
hejtmana JMK Mgr. Marek ·lapal, ãlen
rady JMK zodpovûdn˘ za oblast zdra-
votnictví, kter˘ popfiál v‰em úãastníkÛm
mnoho zdaru jak v profesním, tak v sou-
kromém Ïivotû.

Letovick˘ kongres nav‰tûvují lékafii,
sociální pracovníci a dal‰í zdravotniãtí
pracovníci z celé âR. Pfiedná‰ející jsou
v˘znamní odborníci pfieváÏnû z fakultních
nemocnic z celé âR, zahraniãní úãastníci
pfiijeli ze Slovenska, Ruska a Srbska.
O kongresu bude referováno v regionál-
ním tisku a v ãasopise Zdravotnictví - me-
dicína. 

Za organizaãní v˘bor doc. MUDr.
Tomá‰ Skfiiãka, CSc. a MUDr. Drahoslava
Královcová.

Foto: Petr ·vancara

Kongres s mezinárodní 
úãastí Letovice Care

V nedûli 22. 5. 2016 se
v Letovicích konala X. nesoutûÏní
pfiehlídka maÏoretek. PrÛvod maÏo-
retek pro‰el za doprovodu dechového
orchestru ZU· Letovice námûstím
a ulicí Tyr‰ovou zamífiil na místní
fotbalové hfii‰tû, kde probûhla vy-
stoupení jednotliv˘ch skupin. Mimo

domácích dûvãat ze skupiny VO CO
GOU Letovice se zúãastnily napfi.
skupiny z Rájce –Jestfiebí, Adamova
nebo Nového Mûsta na Moravû.
Akce se konala za krásného poãasí
a za úãasti mnoha spokojen˘ch di-
vákÛ. 

Text a foto: Petr Neãas 

Letovice ovládly maÏoretky Letovické místo 
v dûjinách vûdy

Pokraãování textu ze strany 6
Na konci roku 1760 zaloÏila Marie

Terezie z popudu Václava Kounice
Státní radu, jejímÏ hlavním úkolem
podle císafiovny bylo – vzhledem k vy-
sokému státnímu dluhu – „zabránit úpl-
nému zruinování státu”. V ‰estiãlenné
Státní radû zasedal od poãátku také hra-
bû Blümegen, kter˘ se stal i ãesk˘m
kancléfiem. Nevíme, kdy pfiesnû na-
stoupil Josef Hayek jako dal‰í z HájkÛ
do jeho sluÏeb, nicménû uÏ v roce 1774
byl prokazatelnû Blümegenov˘m pod-
nikatelsk˘m spoleãníkem. Právû v roce
1774 spoleãnû pfiemûnili letovickou
textilku na továrnu, která v roce 1807
zamûstnávala uÏ 250 lidí a stala se tak
pfiedchÛdcem dodnes fungující letovic-
ké textilky Tylex. Podle dostupn˘ch
pramenÛ zaloÏil hrabû Blümegen spolu
s Josefem Hayekem na místû pÛvodní
manufaktury nejen továrnu, ale také
pro tovární dûlníky osadu Jindfiichov,
která je dnes mûstskou ãástí Letovic.
Ve stejné dobû dokonãovali stavbu ba-
rokního klá‰tera a kostela. V osobû
Josefa Hayeka a hrabûte Blümugena se
tak na na‰em území v téÏe chvíli spoju-

je vrcholící baroko a nastupující prÛ-
myslová revoluce.

Po boku Blümegena kariérnû rostl
i inspektor letovické továrny Josef
Hayek. Stal se hospodáfisk˘m radou
hrabûte Blümegena, dvorním koncipis-
tou ãeskomoravské dvorní kanceláfie
a koneãnû, po smrti svého mentora, byl
císafiem Josefem II. pov˘‰en 11. srpna
1789 do ‰lechtického stavu. Vnuk leto-
vického Josefa Hayeka, brnûnsk˘ rodák
Gustav Václav Vincent Hayek, byl v˘-
znamn˘ pfiírodovûdec. Na v˘zkumn˘ch
cestách doprovázel korunního prince
Rudolfa, nad‰eného ornitologa, kter˘
s Hayekem v roce 1881 uspofiádal první
mezinárodní ornitologickou v˘stavu.
Byl to v‰ak aÏ JosefÛv pravnuk, kdo 
nesmazatelnû vryl jméno Hayek do svû-
tov˘ch dûjin. Nositel Nobelovy ceny za
ekonomii z roku 1974, kterého vyzna-
menala i britská královna AlÏbûta II., se
ke svému moravskému pÛvodu a podni-
kavému letovickému pradûdeãkovi hrdû
hlásil. Snad se dnes, témûfi ãtvrtstoletí po
jeho smrti, zaãnou také Letovice hlásit
k tomuto svému slavnému rodu.

Text: Hana Lipovská
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Timm Tolar aneb Prodan˘ smích
MoÏná jste se nûkdy setkali se stejnojmenn˘m románem Jamese Krüsse z roku 1962. Autor, pÛ-

vodnû uãitel, byl k psaní pro dûti pfiáteli pfiímo pfiiveden. V nûmeckém prostfiedí je to velmi znám˘
a oblíben˘ pfiíbûh, byl i zfilmován a t˘m mlad˘ch autorÛ vytvofiil muzikál v roce 2013. V nûmeckém
Darmstadtu ho reÏíroval a uvedl Stanislav Mo‰a se sv˘m t˘mem. Na brnûnské scénû Mûstského di-
vadla Brno ho reÏíruje Petr Gazdík v pfiekladu Stanislava Mo‰i.

Prodan˘ smích má podtitul „magick˘
muzikál”. V ãem mÛÏeme magiãno oãe-
kávat? Cel˘ pfiíbûh je tak trochu na hra-
nû mezi snovou skuteãností a démonic-
k˘m svûtem. Pfiedstaven˘m démonÛ je
záhadn˘ Baron Leo Tretsch (ãteno treã -
pozpátky ãert). V jeho pomocnici Lili
vûzí jeden z baronov˘ch démonÛ.
Naprosto reáln˘ je chlapec Timm
Thaler, kter˘ se rád smûje ‰Èastn˘m
zvoniv˘m smíchem. Po takovém smí-
chu, kter˘ mu byl dávno odepfien, touÏí
Baron a je ochoten udûlat cokoli, aby
získal právû TimmÛv smích. Vznikne
smlouva o tom, Ïe Timm pfienechá svÛj
smích Baronovi a za to získá schopnost
vyhrát kaÏdou sázku. Ten je sice boha-
t˘, ale po ztrátû milovaného otce a bez
svého smíchu cítí, Ïe to uÏ je pro jeho
du‰i pfiíli‰ velká rána. Na‰tûstí smlouva
obsahuje bod, podle kterého je moÏné
nad Baronem vyzrát a právû to se
Timmovi s pomocí pfiátel podafií. Konec
pfiíbûhu je ve znamení vítûzství lásky
nad magií a peklem.

Cel˘ pfiíbûh se odehrává na scénû,
kde je v‰e sestaveno ze stavebnice
MERKUR. Hudba je velmi pÛsobivá, 
emocionální a líbivá, samozfiejmû Ïivá -
hraje 28 hráãÛ. Pominout nemohu
mnoÏství svûteln˘ch a zvukov˘ch efek-
tÛ, na coÏ jsme uÏ na muzikálové scénû

Mûstského divadla Brno
zvyklí. Obsazení je ná-
roãné, kromû Barona
(Martin Havelka) jsou
v‰echny hlavní role alter-
novány. Dospûlého
Timma ztvárÀují Jan
BroÏek a Joná‰ Florian,
v dûtském vûku Josef
Gazdík a Adam Gazdík.
Marii v dospûlém vûku
Barbora Remi‰ová
a Eli‰ka Skálová, v dût-
ském Alena Juraãková
a Elena Juraãková.
Pomocnici Lili Lucie
Bergerová a Viktoria
Matu‰ovová. Alexandra
pfiedstavuje Luká‰ Janota
nebo Jifií Mach. 

Zvu vás na tuto pohád-

ku - spí‰ pro dospûlé, neÏ
pro dûti - a pfieji pfiíjem-
nou relaxaci. 

Pro Listy regionÛ 
Naìa Parmová

Foto: archiv MdB

Velk˘ a mal˘ Timm Thaler - Joná‰ Florián 
a Adam Gazdík.
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SDK Europe je momentálnû jeden z nejvût-
‰ích taneãních letních mítinkÛ ve street dance
tancování na svûtû. Leto‰ní roãník bude opût
nabit˘ stovkami workshopÛ, kaÏdodenními 
jamy a párty, s atraktivním doprovodn˘m pro-
gramem v podobû DJs, koncertÛ a svûtov˘ch 
taneãních show!  V˘znamnost této akce doklá-
dá i fakt, Ïe je v posledních letech pravidelnû
podporována i Jihomoravsk˘m krajem zastou-
pen˘m JUDr. Michalem Ha‰kem, kter˘ se 
osobnû akce nûkolikrát zúãastnil. 

I letos se na SDK mezi lektory objeví ti nej-
lep‰í svûtoví taneãníci: choreografové osobností
jako Justin Timberlake, Jennifer Lopez nebo
Michael Jackson; herci velk˘ch taneãních filmÛ;
taneãníci, ktefií stáli u zrodu nûkter˘ch taneãních
stylÛ. SDK je pro v‰echny kategorie taneãníkÛ
- pro profesionály, pokroãilé, ale i úplné zaãá-
teãníky. Spoleãnû tak vytváfií jednu velkou 
taneãní rodinu a jedineãnou atmosféru v ojedi-
nûlé pfiírodû Moravského Krasu. 

Velkou novinkou na leto‰ním SDK bude program
SDK JUNIOR, kter˘ bude zamûfien˘ na taneãníky
ve vûku 9-15 let, pro které bude pfiipraven˘ speciál-

ní program, budou pod dohledem pro‰kolen˘ch 
vedoucích, a bude to pro nû jak˘si taneãní tábor.
MÛÏou se také úãastnit ojedinûlé prestiÏní me-
zinárodní soutûÏe SDK New Age Battle, kde
proti sobû budou „batlovat” junior‰tí taneãníci
z celého svûta!

SDK se mÛÏete zúãastnit nejen jako aktivní 
taneãníci, ale i jako diváci. I letos pro Vás organizá-
tofii pfiipravili SDK PARTY WEEKEND, kdy se
v pátek 8. 7. mÛÏete tû‰it na skvûlé taneãní show
tûch nejlep‰ích ãesk˘ch i zahraniãních taneãníkÛ,
a v sobotu 9. 7. na Vás ãeká uÏ od 15:00 svûtové 
finále taneãních battlÛ, kde se mezi sebou utkají ty
nejlep‰í t˘my z nûkolika zemí svûta (JAP, USA,
SWE,..), a to celé zakonãené velkou závûreãnou
párty! VyuÏijte zv˘hodnûnou vstupenku na SDK
PARTY WEEKEND a pfiijeìte zahájit léto a uÏít si
poslední dva veãery kempu s místem na stanování
v cenû!

Navíc i tento rok budou mít obyvatelé Jedovnic
(ktefií se prokáÏou platn˘m obãansk˘m prÛkazem
dokládajícím trval˘ pobyt v Jedovnicích) vstup
na akci SDK Europe ve dnech 8. a 9. ãervence
ZDARMA!

Text: ·árka Dostálová
Foto: archiv SDK Europe

SDK EUROPE 2016 - Street Dance Kemp
JEDOVNICE SE UÎ PO 13. STANOU MEKKOU TANEâNÍKÒ Z CELÉHO SVùTA!

Jedovnice u Brna 4. – 10. 7. 2016

BlíÏí se léto a s ním i mnoho moÏností, jak se taneãnû vzdûlávat na rÛzn˘ch kempech. Ten v âesku a i na svûtû nej-
prestiÏnûj‰í probûhne jiÏ tradiãnû zaãátkem ãervence (4. – 10. 7. 2016) v Jedovnicích u Brna, a to letos uÏ po 
tfiinácté. Právû sem se sjíÏdûjí taneãníci z nûkolika desítek zemí, aby se rozvíjeli v moderních taneãních stylech 
jako hip hop, house, poppin, dancehall, krump, new styl hustle, break dance a ve spoustû dal‰ích.

Lektofii SDK 2015 – Quick Crew.
Jeden z mnoha workshopÛ na SDK.

Hejtman JUDr. Michal Ha‰ek pfii zahajování
hlavního dne SDK.

Svûtové finále taneãních battlÛ.

Pro více informací sledujte Facebook https://www.facebook.com/sdkeurope a www.sdkeurope.com
Pfiedprodej vstupenek v síti Smsticket.cz
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V Parlamentu âR je ãlenem
Kontrolního v˘boru a V̆ boru
pro evropské záleÏitosti, je také
místopfiedsedou Podv˘boru pro
migraci a azylovou politiku.
Ing. Toufara jsem se zeptal:

Pane poslanãe, jiÏ víc neÏ rok
jste místopfiedsedou podv˘boru,
kter˘ fie‰í jeden z nejvíce media-
lizovan˘ch problémÛ souãasnos-
ti – migraãní vlnu z muslimsk˘ch
zemí. Jak˘ je Vá‰ pohled na tuto
problematiku?

Musím zdÛraznit, Ïe âeská
republika jako cílová destinace
zatím stojí zcela mimo zájem
bûÏencÛ; dokonce pfies na‰e 
území nevede Ïádn˘ frekvento-
van˘ koridor, kter˘ by tito lidé
vyuÏívali k cestû do Nûmecka,
Francie, Británie a Skandinávie,
kam skuteãnû mífií.

To ov‰em neznamená, Ïe by-
chom tento problém nemûli chtít
fie‰it. Jsme souãástí Evropské 
unie (coÏ povaÏuji za jediné ro-
zumné fie‰ení na‰eho zaãlenûní
do Evropy) a proto nás musí za-
jímat, jak je moÏno tuto, dnes jiÏ
kritickou, situaci fie‰it.

Historie je plná rÛzn˘ch exo-
dÛ; od biblického odchodu
IzraelitÛ z Egypta aÏ po na‰e 
emigranty po roce 1948. âím
se podle Vás odli‰uje tento
hromadn˘ útûk z pfieváÏnû 
arabsk˘ch zemí do Evropy?

Je tfieba si uvûdomit, Ïe tato
velká migrace je dÛsledkem 
nepodafieného takzvaného „arab-
ského jara” a Ïe svÛj díl odpo-
vûdnosti mají také nûkteré 
evropské státy a USA. S odstu-
pem ãasu je patrno, Ïe zásahy
Západu ve prospûch odpÛrcÛ
Muammara Kaddáfího v Libyi,

a podobné akce v dal‰ích zemích,
byly velmi ne‰Èastné. Pfiinesly ne-
stabilitu celé této oblasti a otevfie-
ly dvefie skupinám, které povaÏují
terorismus za svou hlavní zbraÀ.
Z tohoto pohledu je jistû zásluÏné
snaÏit se pomoci obûtem váleã-
n˘ch konfliktÛ v arabském svûtû.

Ov‰em nyní je jiÏ zfiejmé, Ïe
naprostou vût‰inu mnohasettisí-
cového pfiívalu migrantÛ tvofií 
imigranti ekonomiãtí, ktefií mají
zájem o azyl pouze v nejbohat-
‰ích státech EU, kde oãekávají
dostateãnû velkou materiální
podporu. Domnívám se, Ïe vel-
k˘m problémem integrace tûchto
uprchlíkÛ je netolerantní postoj
k náboÏensk˘m rozdílÛm a snaha
pfienést vlastní mravní hodnoty
do evropského prostoru, coÏ nut-
nû vyvolává konflikty.

Jaké je tedy fie‰ení této situ-
ace?

Nad touto otázkou si nyní lá-
mou hlavu v‰ichni evrop‰tí pfied-
stavitelé. Je zfiejmé, Ïe bude tfieba
pomoci ¤ecku a Itálii s ostrahou
hranic Schengenského prostoru;
spoléhat se na to, Ïe Turecko 
trvale zpomalí ãi zadrÏí migraãní
vlnu, by nebylo moudré; ani tato
oblast není pfiíli‰ stabilní. 

PfiesuÀme se do na‰eho re-
gionu. Jaké problémy bychom
mûli fie‰it na Blanensku?

ProblémÛ je jistû celá fiada;
domnívám se, Ïe hodnû neúnos-
nou se stává dopravní situace.
Samozfiejmû je to pfiedev‰ím
odkládání v˘stavby rychlostní
silnice R 43; tento letit˘ pro-
blém je stále bez dohledného 
fie‰ení. Na vinû je pfiedev‰ím
fakt, Ïe JMK stále nemá vypra-
covány zásady územního rozvo-
je a pak také domnûnka, Ïe se

podafií „po dobrém” sjednotit
protichÛdné zájmy rÛzn˘ch sku-
pin, které v této oblasti lobují.
Myslím, Ïe jediné fie‰ení spoãívá
ve vytvofiení takové legislativy,
která umoÏní bez velk˘ch prÛta-
hÛ prosadit obecn˘ zájem.

Zmínil bych také nevyfie‰ené
nové silniãní spojení Blanska
s Boskovicemi. Naopak v˘stav-
ba pfieloÏky Ïelezniãní tratû,
která umoÏní pfiímé spojení
Boskovic s Brnem, je jiÏ v po-
kroãilém jednání.

Naopak – co se povedlo, co
byste rád vyzdvihl?

Pokud zÛstaneme u dopravy,
pak si cením pokroku v pfiípra-
vû stavby pfiemostûní Ïelezniãní
tratû v Blansku. Tuto stavbu
jsme plánovali uÏ v dobû v˘-
stavby Ïelezniãního koridoru;
nyní se Blansko koneãnû doãká
a vûfiím, Ïe toto pfiemostûní v˘-
znamnû zjednodu‰í dopravu ve
mûstû. 

Úspû‰ná je také podpora ce-
stovního ruchu, v Moravském
krasu se investovalo do zázemí
a úpravy nav‰tûvovan˘ch loka-
lit a jeskyní, byl vybudován
zcela nov˘ DÛm pfiírody
Moravského krasu. Vûfiím, Ïe

dal‰ím pozitivním impulsem
bude vznik destinaãního mana-
gementu v na‰em regionu. 

Velkou podporu získala cyk-
listika; vznikly dal‰í cyklostez-
ky, v Jedovnicích byl otevfien
Singletrail Moravsk˘ kras, 
kter˘ je vysoce hodnocen. Také
v Boskovicích se zaãne budovat
nov˘ areál pro cyklisty; ná‰ re-
gion, kter˘ se nachází v nádher-
né pfiírodû, si podporu turismu
urãitû zaslouÏí.

Pane poslanãe, dûkuji za
rozhovor.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Ing. Toufara

S poslancem Ing. Toufarem o migraci
a také o rozvoji Blanenska

Souãasn˘ poslanec a zastupitel mûsta Blanska za âSSD Ing. Lubomír Toufar má za sebou bohaté politické zku‰enosti. V Blansku
pÛsobil jako místostarosta i starosta, v âSSD byl místopfiedsedou KVV Jihomoravského kraje a dosud je ãlenem ÚVV strany.

Poslanec Ing. Lubomír Toufar.
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➨ Prodám horské kolo, velmi dobrá v˘bava. 
Kola MAVIC Cross, sedlo „fyzik”, rám Vautron
profesional, stfied a invertní pfiehazovaãka
Shimano. Cena 4 000 Kã, tel.: 608 347 901. 
➨ Prodám vodovodní baterie klasické
(ne pákové). Tel.: 603 330 246. 
➨ Prodám vitrínu s osvûtlením,
policov˘ díl LACK, konferenãní stolek SVALSTA,
v‰e IKEA, bfiezová d˘ha. Dále komodu, zakázková
v˘roba. Foto za‰lu mailem. Tel.: 723 486 026. 
➨ Prodám rozkládací pohovku tvaru „L”,
140 x 200 cm; dva úloÏné prostory; textilní vzo-
rovan˘ potah. Velmi zachoval˘ stav. Tel.: 737
802 235. 
➨ Prodám RD v Blansku - Dolní Lhotû.
Cena dohodou. Zájemci volejte na tel.: 777
334 949. 
➨ Prodám jídelní set (stÛl+4 Ïidle) 
v barvû ofiechu za 2 000 Kã, béÏovou rozkládací
pohovku se dvûma kfiesly a taburetem za 8 000
Kã a skfiíÀku pod televizi za 1 000 Kã. V‰e v per-
fektním stavu. MoÏno i jednotlivû. Vlastní odvoz.
Tel.: 723 886 646, na SMS nereaguji. 
➨ Prodám nové nÛÏky FIELDMANN
na Ïiv˘ plot, 57 cm ãepel, akumulátorové, velmi
lehké, dlouhá v˘drÏ baterie. PÛvodní cena 1 290
Kã, nyní jen 690 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám plynovou zbraÀ ZORAKI. 
PaÏba z plastu, ostatní v chromu. Bylo z ní pouze
2x vystfieleno, dá se pouÏít i na svûtelné rakety.
PC vãetnû 10 ks nábojÛ 1 800 Kã, nyní 1 200 Kã.
Tel.: 723 961 962. 
➨ Prodám 2 kusy masáÏních autopotahÛ, 
kuliãkové – dfievûné. Nové, cena 400 Kã za oba.
Tel.: 737 565 661. 
➨ Prodám autosedaãku zn. Concord 
od miminka do 36 kg. Pro miminka odnímateln˘
nástavec pro polohu v pololeÏe. Pro vût‰í dítû se
z autosedaãky udûlá jen „podsedák”, vyuÏití cca
do 8 let. Cena 1 500 Kã, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám uãebnice pro studenty gymnázia 
a jin˘ch stfiedních ‰kol. Seznam po‰lu, e-mail: 
elipoli@email.cz.
➨ Prodám originální CD rekordér PHILIPS,
nahrávání na CD audio z rÛzn˘ch zdrojÛ (gramo-
fon, magnetofon atd.). âesk˘ návod. Cena pouze
990 Kã. Tel.: 737 957 822. 
➨ Prodám dfievûn˘ konferenãní stolek,
foto za‰lu e-mailem. Rozmûr 78 x 139 cm, cena
dohodou. Tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám jeãmen, cena 1 q – 400 Kã. 
Tel.: 728 034 249 – Boskovicko. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Dlouhodobû pronajmu byt,
Blansko -Sever, 1+1 (lodÏie, +‰atna + sklep) 47,6
m2. Voln˘ srpen/záfií 2016. Bez RK, tel.: 608 616
371. 
➨ Vymûníme byt 2+1 v OV Blansko-Sever, 
slunn˘, 2 balkony + chatu se zahradou 1 400 m2,
voda a elektfiina zavedena, 20 km od Blanska
(moÏné jako stavební pozemek) za RD v Blansku.
Tel.: 776 771 050. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem.
V˘hodná cena, tel.: 603 335 384. 
➨ V RD v Blansku levnû pronajmu 
1-2 lÛÏkov˘ pokoj. V domû je v‰e k dispozici. Info:
abckiosk@seznam.cz. 

NABÍZÍM

➨ Kluk silnûj‰í postavy hledá k seznámení 
sleãnu 20 - 38 let. Dej o sobû vûdût. Tel.: 776
707 183.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím byt v Blansku, peníze pfiipraveny,
tel.: 724 788 174. 
➨ Koupím RD se zahradou nebo pozemek 
pro stavbu, nabídnûte, v‰e zafiídím, tel.: 604
235 530. 
➨ Koupím koleãkové brusle 
se ãtyfimi koleãky, vel. 38. Prosím SMS: 777 763 157,
chodím do ‰koly, ozvu se. 
➨ Koupím levnû setobox 
a pokojovou anténu. Tel.: 603 330 246. 
➨ Koupím chatu/chalupu na Blanensku. 
Tel.:  720 519 375. 
➨ Koupím rodinn˘ dÛm,
chalupu v Boskovicích nebo v okolí Boskovic.
Tel.: 731 981 508. 
➨ Koupím byt 2+1, 3+1 v OV v Blansku, 
nejsem RK, chceme do vût‰ího. ZN.: VáÏn˘ zájem.
Tel.: 704 790 409, e-mail: pomir@seznam.cz. 
➨ Koupím byt v Blansku. Platba hotovû. 
Tel.: 720 423 567. 
➨ Koupím pÛdní frézu PF 62. Prosím SMS, 
776 555 450. 
➨ Koupíme RD do 3 mil. Nabídnûte. 
Tel.: 739 940 808. 
➨ Koupím pûknou, udrÏovanou chatu
v zahrádkáfiské nebo chatové kolonii se zavede-
nou elektrikou a vodou, s vlastním pozemkem, s
moÏností pfiíjezdu autem k chatû, v blízkém okolí
Blanska. Tel.: 737 606 233. 

KOUPÍM

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

Palaãinky s kvûtem z ãerného bezu

V kvûtnu v‰ude na mezích, krajích polí a lesÛ kvetou kefie ãer-
ného bezu. Na procházce natrháte vût‰í kvûty ãerného bezu
a doma si udûláte tuto dobrotu. Palaãinky mají neuvûfiitelné
aroma po ãerném bezu.

Ingredience na 6 palaãinek:

Postup:
V míse si u‰leháme tûsto na palaãinky z mléka, mouky, oleje, vajec, cukru a ‰petky
soli. Kvûty opereme pod proudem vody, oklepeme. Pánev potfieme olejem, rozpálíme
ji a nalijeme nabûraãkou tûsto, roztáhneme ho po celé pánviãce a shora do nûho po-
sadíme jeden kvût bezu. Odstfiíháme nÛÏkami vyãnívající stopky. Palaãinku obrátíme,
smaÏíme do zlatova. Podáváme stoãené, pocukrované mouãkov˘m cukrem.

400 ml mléka (polovinu mÛÏeme nahradit vodou -nepfiipaluje se), 200 g hladké
mouky, 2 vejce, 1 PL cukru moãka do tûsta, ‰petka soli, 6 velk˘ch nebo 10-15 ks
mal˘ch kvûtÛ ãerného bezu, olej.

Dobrou chuÈ Vám pfieje Oldìas.

Renovace dvefií a zárubní.
Nejde to uÏ nové koupit? 

Tak to nové udûláme! 
Akce byt 7 dvefií 

za 26 000 Kã, sleva 10 % pro dÛchodce.
MS-Renova 604 150 378.

ATOMO PROJEKT s.r.o.,
Bofiitov 326 

hledáme

Dûlníka/fiidiãe VZV 
NáplÀ práce: pfiíprava dílÛ ke zpracování,

obsluha v˘robních zafiízení, fiízení VZV.

Nástup: 16.000 Kã. 

Tel: 516 412 635, atomo@atomo.cz. 

VZPOMÍNKA
Dne 2. června 2016 by se dožila 85 let naše 

milovaná maminka a babička 
paní Eliška Filipová z Boskovic. 

První červencový den tomu bude již 2 a půl roku, 
co nás navždy opustila ..... 

S láskou vzpomínají dcera Hana a vnučka Šárka.

BLAHOP¤ÁNÍ

Dne 12. 6. 2016 oslavil 70. narozeniny 

pan Antonín Juřica z Blanska.  

Hodně zdraví do dalších let mu přeje celá rodina.

* mokrá pedikúra * masáže nohou
* přístrojová pedikúra * profi pedikúra

Svitavská 500 Blansko – bývalý areál Adastu
Petra Bartošová, tel.: 603 857 702

Pedikúra bosá noha 

Nabízíme
Pronájem komerãních prostor 

v centru Blanska 
1x24 m2, 1x36 m2, 1x 70m2, kaÏd˘ vlastní plyn. kotel, 

elektromûr, vodomûr, WC.
Pfiízemní, vstup z hlavní ulice, internet, dojezd autem 

aÏ k budovû, vhodné na obchod, kanceláfi, provozovnu.
Cena pfii osobním jednání. Prohlídka moÏná kdykoliv.

Kontakt tel.: 777 715 888

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463
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PoÏadavky: - Dokonãené S· vzdûlání strojírenského zamûfiení
- Ochota uãit se nov˘m vûcem
- Komunikaãní schopnosti
- Praxe alespoÀ 5 let ve vedení pracovního kolektivu nejménû 

20ti zamûstnancÛ
- Znalost práce na PC
- Komunikaãní znalost NJ popfiípadû AJ

Nabízíme: - Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 
finanãním ohodnocením

- Zamûstnanecké v˘hody:
- t˘den dovolené navíc
- závodní stravování
- pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní

- Zázemí tradiãního zamûstnavatele v regionu

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pokud Vás nabídka oslovila, za‰lete nejpozdûji do 30. 6. 2016 
svoji Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem na adresu: 

Minerva Boskovice, a.s. 
personální oddûlení, Ing. Franti‰ek Pfiichystal, 

Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice

Minerva Boskovice, a.s.,
pfiední v˘robce prÛmyslov˘ch 

‰icích strojÛ 

hledá nového zamûstnance na volnou pozici:

Vedoucí 
v˘robního stfiediska - mistr

BliÏ‰í informace poskytneme na tûchto kontaktech:
Tel.: 516494158

e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Ing. Bohuslav Krejãí.

Dne 24. kvûtna 
oslavil narozeni-
ny Ing. Bohuslav
Krejãí z Blanska.
JiÏ v mládí svoji
sportovní dráhu
rozvíjel v Lipovci
jako mal˘ chlapec
v lyÏování, volej-
balu a kopané.
Nejvût‰í láskou se
v‰ak pro nûj stal 
volejbal. 

Po vyuãení a maturitû na prÛmyslové
‰kole elektrotechnické v Brnû odchází
v roce 1954 na V· elektrotechnickou
do Bratislavy a i zde hraje volejbal.
Nastupuje ve druhé lize za V·. Po zís-
kání titulu inÏen˘r pfiichází v roce 1960
do Metry Blansko, kde uplatÀuje svoje
technické schopnosti ve v˘zkumném
v˘vojovém ústavu a zároveÀ doplÀuje
druÏstvo volejbalistÛ Metry jako hráã
krajského pfieboru. Po ukonãení aktivní
hráãské kariéry pfiechází v roce 1976
do Odboráfiského druÏstva Metry
Blansko, kde sehrál do roku 1991 mno-
ho zápasÛ a turnajÛ.

Jeho cílem vÏdy bylo probojovat se
do celostátního turnaje ÚRO, které se
konalo v Martinû. Celkem toto finále
hrál pûtkrát. Od roku 1992 – 1997 je
hráãem dal‰ího druÏstva Spartaku
Blansko, které usiluje o dal‰í celostátní

finále ãeské asociace sport pro v‰echny
(ASPV)  – dfiíve ZRTV, které vrcholí
finálov˘m turnajem v Dfievûnicích
u Jiãína a Îelivu – Trnávka. Tam se
s druÏstvem probojoval ‰estkrát. Sehrál
také nespoãet turnajÛ a soutûÏí ménû
v˘znamn˘ch, okresních i krajsk˘ch. 

V souãasné dobû se vûnuje historii
mûfiicích pfiístrojÛ vyrábûn˘ch dfiíve
v Metfie Blansko. Je místopfiedsedou
ve Spoleãnosti pro identitu mûfiící
techniky -  SPRIMT. Stálá expozice je
umístûna v Muzeu v Blansku.  

ZajíÏdí také velice rád na svou chatu
a zahrádku do Svitávky, kde rád pracuje
a odpoãívá. Za svoji dlouholetou tech-
nicko-v˘zkumnou v˘vojovou a sportov-
ní ãinnost získal fiadu ocenûní. Dlouhá
léta byl také ãlenem okresní sportovní
komise v Blansku. V‰ichni, se kter˘mi
pfii‰el v prÛbûhu pracovního a sportov-
ního Ïivota do styku, na nûj vzpomínají
jako na v˘borného technika, hráãe, ba-
viãe a hlavnû ãlovûka, kter˘ nezkazil
Ïádnou legraci. Byl vÏdy pfiíkladem
a dodnes jím je. 

Mil˘ Bohu‰i, k Tvému v˘znamné-
mu Ïivotnímu jubileu Ti pfiejeme
z celého srdce hodnû zdraví, elánu,
spokojenosti a je‰tû mnoho pûkn˘ch
záÏitkÛ do dal‰ích let.

Volejbalistky a volejbalisté Metry,
OÚNZ a âKD Blansko.

Text:  -hm-
Foto: archiv B. Krejãího

Ing. Bohuslav Krejãí – 85 let
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Ná‰ oddíl byl zaloÏen v roce 1965;
v loÀském roce oslavil 50. v˘roãí vzniku.
Jsme zfiejmû nejstar‰í fungující oddíl kul-
turistiky v republice; ty, které byly zaloÏe-
ny dfiív, uÏ zanikly. Za existence na‰eho
oddílu získali jeho ãlenové 27 titulÛ
MistrÛ republiky a 4 tituly MistrÛ svûta.
Na‰ím ãlenem je také nejstar‰í závodník
v âR i v Evropû; je to zakladatel oddílu
Josef Krupa, kter˘ se ve sv˘ch 81 letech
stále úãastní soutûÏí.

Troufnu si fiíct, Ïe i v souãasnosti patfií
ná‰ oddíl k jednûm z nejúspû‰nûj‰ích v re-
publice. Svûdãí o tom fakt, Ïe nám bylo
svûfieno konání mistrovství âesko-
Slovenska, které se bude konat v Blansku
v kvûtnu 2018, ke 100. v˘roãí vzniku
âSR. V leto‰ní mistrovské sezonû jsme
získali jeden titul mistra republiky a dal-
‰ích 8 bodovan˘ch umístûní do ‰estého
místa ve finále.

Kromû vedení blanenského oddílu za-
stáváte i dal‰í funkce v kulturistice...

Ano, jelikoÏ jsme se vÏdy snaÏili o to,
aby na‰i sportovci byli na soutûÏích „ãis-
tí”, tedy aby se vyvarovali uÏívání nepo-
volen˘ch látek, byl jsem valnou hromadou
Svazu kulturistiky a fitness pfied tfiemi 

Ing. Zdenûk ·aman o kulturistice
nejen v BlanskuNa to, jak si vedou bla-

nen‰tí kulturisté, jsem se
zeptal pfiedsedy oddílu
kulturistiky ASK Blansko,
Ing. ZdeÀka ·amana, kter˘
odpovûdûl:

lety zvolen pfiedsedou disciplinární komi-
se. M˘m úkolem je vydávat postihy tûm
sportovcÛm, kter˘m byla prokázaná apli-
kace tûchto látek.

Dafií se omezit doping v kulturistice?
Pfiesto, Ïe se podafiilo v˘raznû sníÏit po-

ãet nálezÛ, stále eviduje ná‰ svaz nejvíc
tûchto pfiípadÛ v rámci âeské unie sportu.
V této oblasti nás ãeká je‰tû hodnû práce.
Jde pfiedev‰ím o dÛsledné ‰ífiení osvûty, te-
dy nutnost zvlá‰È mlad˘m a zaãínajícím
sportovcÛm vysvûtlovat nebezpeãí, které

je s dopingem a dal‰ími drogami spojeno.
Jakmile se hormony, které podporují rÛst
svalové hmoty, zaãnou do organismu do-
dávat zvnûj‰ku, tedy formou syntetick˘ch
anabolik, zastaví se tvorba tûchto potfieb-
n˘ch látek uvnitfi organismu. Dochází
k postupné degradaci tûla; vytvofií se akné,
gynekomasticida a v mnoha pfiípadech do-
chází k impotenci. Jedná se pak o závislost
podobnou té, jaká je známa u bûÏn˘ch
drog. Doping, drogy a stále novû vznikají-
cí stimulanty – to v‰e je celosvûtov˘ 
problém vyskytující se napfiíã v‰emi spor-
tovními disciplínami.

Proto bylo pfiistoupeno k Olympijské
chartû, s dÛrazem na boj proti dopingu,
coÏ je podmínkou ãlenství Svazu kulturis-
tiky a fitness v âeské unii sportu - nástup-
ci âSTV. 

Vy jste nejen funkcionáfi, ve sv˘ch 65
letech také stále soutûÏíte. Existuje nûja-
ká vûková hranice, od které byste uÏ ne-
doporuãil s kulturistikou zaãínat?

Urãitû ne, ná‰ sport je vhodn˘ pro li-
di od cca 15 let aÏ do vysokého stáfií. Já
jsem na leto‰ním MR âR získal 4. mís-
to v kategorii Masters, takÏe jsem
vlastnû pochodující ukázka toho, Ïe to
jde i v dÛchodovém vûku. Nejen, Ïe ne-
existuje horní vûková hranice, dokonce
vylouãeni nejsou ani lidé se zdravotním
postiÏením; na soutûÏích existuje kate-
gorie také pro vozíãkáfie.

Navíc vÛbec není nutné soutûÏit a vy-
hrávat, dÛleÏité je b˘t pohybovû aktivní.
Naprostá vût‰ina dnes bûÏn˘ch povolání
má buì nedostatek pohybu, nebo se jedná
o zátûÏ jednostrannou. Cviãení proti odpo-
ru má pozitivní dopad na zdraví, psychiku
a protistresovou odolnost kaÏdého z nás.
Cviãit mÛÏeme také proto, aby se na‰e po-
stava zlep‰ila, tfieba do loÀsk˘ch plavek.

Pfii fyzické zátûÏi se vytváfií endorfin,
kter˘ pfiíznivû ovlivÀuje metabolismus
a navíc pÛsobí kladnû i na psychiku. Ne
náhodou se mu fiíká „hormon dobré nála-
dy”. Do na‰í tûlocviãny, „ãinkárny”, mohu
pozvat v‰echny – ty, ktefií pouze chtûjí,
aby jejich postava opût vypadala k svûtu,
stejnû jako ty, ktefií uÏ ví, Ïe po tûlu pro-
spû‰né námaze se jim bude dobfie spát, bu-
dou mít trvale lep‰í náladu a zmizí vût‰ina
zdravotních potíÏí.

Kam mohou zájemci pfiijít a získat dal-
‰í informace o ãlenství v oddílu kulturis-
tiky?

Nejlépe bude, kdyÏ nás zájemci nav‰tí-
ví pfiímo v na‰í tûlocviãnû, která se na-
chází ve sportovní hale ASK na Ml˘nské.
V dobû od 18 do 20 hodin tam kaÏd˘ den
zastihnou nûkterého funkcionáfie na‰eho
oddílu.

Pane ·amane, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Ing. ZdeÀka ·amana

Ing. Zdenûk ·aman.



Inzerce 15

roãník V        ãíslo 5       ãerven 2016606 931 795☎

Kamionová doprava – mezinárodní a tuzemská kamionová doprava
tel: 777 719 300, 777 719 304, 608 768 973

V˘roba a opravy 
hydraulick˘ch hadic 

tel: 608 768 965 
Po – Pá 6 – 14.30 hod., mimo po telefonické domluvû

Mytí vozidel (ruãní) – tel: 777 719 303, Po – Pá 7 - 15 hod.

Pneuservis – tel: 777 719 303, Po – Pá 7 – 16 hod., jinak po telefonické domluvû

Geometrie 
– tel: 777 719 303, Po – Pá 7 – 16 hod.

Plnûní a opravy klimatizací
– tel: 777 719 322, Po – Pá 6 – 14.30 hod.

CHRUDICHROMSKÁ 2156, BOSKOVICE, Mob.: 777 719 301-3, www.autodoprava-kk.cz

Opravárenství
– oprava osobních, nákladních automobilÛ, zemûdûlsk˘ch
strojÛ, travních sekaãek, motorov˘ch pil, v˘roba slámovozÛ
tel: 777 719 302, 777 719  322
Po – Pá 6 – 14.30 hod.
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JiÏ po‰esté se letos v praxi naplní spolupráce Mûstské kni-
hovny Blansko s provozovatelem blanenského aquaparku
SluÏbami Blansko.

Letní pÛjãovna 2016

Bûhem letní sezóny
otevfie knihovna v
prostorách nejmoder-
nûj‰ího blanenského
koupali‰tû opût svoji
LETNÍ PÒJâOVNU,
kterou inspirovala
i dal‰í mûsta nejen na
jiÏní Moravû.

RekreantÛm nabídne
fiadu titulÛ novin a ãasopi-
sÛ, vãetnû aktuálního 
vydání nejménû ãtyfi peri-
odik (MF Dnes, Blesk,
DENÍK, PRÁVO), spo-
leãnû s v˘bûrem nûkte-
r˘ch knih z okruhu 
oddychové a dûtské li-
teratury. Vhodnou for-
mou nezapomene ani
na propagaci bohatého
portfolia akcí knihovny.

Po vyhodnocení
zku‰eností z pfiedcho-
zích let bude pÛjãovna
fungovat v souladu

s aktuálním poãasím. V pfiípadû pfiíz-
nivého, ãi naopak ‰patného, klimatu
mÛÏe b˘t provoz pÛjãovny aktuálnû 
upraven. VyuÏíván tedy bude princip
„plovoucí otevírací doby”.

Ostatní pravidla v˘pÛjãek zÛstá-
vají stejnû jednoduchá jako v minu-
losti (maximálnû pût pÛjãen˘ch 
titulÛ na osobu, vratná kauce 30,-
Kã za kaÏd˘ titul, propadnutí kauce
pfii nevrácení do ukonãení provozu
pÛjãovny).

JestliÏe dojde ze strany provozova-
tele k uzavfiení aquaparku, nebude 
otevfiena ani pÛjãovna.

JiÏ v pátek 1. ãervence 2016 zahájí
blanenská knihovna naplÀování svého
sloganu „âtete? âtûte!” mezi vodomi-
ly z Blanska a blízkého i vzdáleného
okolí.

Text: Mgr. Pavel Pfiikryl, 
fieditel Mûstské knihovny Blansko

Foto: archiv 
Mûstské knihovny Blansko

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 872/23,
Blansko (budova b˘valého sídla âSAD

naproti restauraci U Golema)
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej fiadového patrového RD 
v centru Rájce-Jestfiebí. DÛm s nebytov˘m 
prostorem s v˘lohou, bytem 2+kk a krásnou 

zahradou, 720 m2, po rekonstrukci.  
Cena  3.490.000 Kã + provize RK. 

Prodej zdûné chaty se zahradou, 390 m2,
Blansko – Hluchov, krásné místo u lesa, 

pfiíjezdová cesta, elektfiina, moÏnost studny, 
vytápûní kamny na TP. 

Cena 380.000 Kã + provize RK. 
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