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Dal‰í ãíslo vyjde 10. srpna 2016, uzávûrka je 29. ãervence 2016.

LISTY REGIONÒ – regionální noviny pro Blansko, Boskovice a Letovice. Vychází mûsíãnû. Vydavatel: Renata Kuncová Polická, Jasanová 20, 678 01 Blansko. IâO: 68119615. Tel.: 606 931 795, 
e-mail: listyregionu@seznam.cz, www.listyregionu.cz. Registruje Ministerstvo kultury âR pod ev. ã. MK âR E 20582. Roãník V. Vychází v nákladu 15 500 kusÛ v˘tiskÛ a je distribuováno do 
po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích a Letovicích zdarma. Strany v záhlaví oznaãené: /i* = strany obsahující inzerci. Zaslané pfiíspûvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost ãlánkÛ
a inzerce ruãí autor nebo zadavatel. Redakce se nemusí vÏdy ztotoÏÀovat s obsahem zvefiejnûn˘ch materiálÛ. Vzhledem k pouÏité technologii tisku mÛÏe dojít k mírné odchylce barevnosti. 

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. 


