
6 Tip na dárek / i*

roãník V        ãíslo 10       prosinec 2016 www.listyregionu.cz

Kolektiv devíti autorÛ pfiipravil na zá-
vûr leto‰ního roku pro nakladatelství
JANÍK ART s.r.o. Martina Janíka
v Suchém dal‰í zajímav˘ literární pro-
jekt. Je jím vydání obsáhlé publikace
s názvem Horáck˘ lidov˘ kalendáfi. Pod
tímto názvem je skryt velice bohat˘ a za-
jímav˘ obsah nové knihy, která právû
vychází. Autofii se zde pokusili navázat
na letitou tradici oblíben˘ch lidov˘ch
kalendáfiÛ. S tûmi se v rÛzn˘ch dobách
a pfii nejrÛznûj‰ích pfiíleÏitostech setkal
snad kaÏd˘ ãtenáfi. Navázat na tuto tradi-
ci nebylo nikterak jednoduché. Je dobfie,
Ïe se podafiilo zachovat známou struktu-

ru tûchto KalendáfiÛ, jen s mal˘mi dobo-
v˘mi obmûnami. Tak jako v minulosti,
tak i dnes u na‰eho Kalendáfie není dÛle-
Ïité, kdy a kterou ãást knihy si ãtenáfi 
vybere ke ãtení. MÛÏe zavzpomínat
u rÛzn˘ch pranostik a rãení na povûstné
rozmary poãasí, nebo v dal‰ích kapito-
lách se doãíst o zajímavé historii nûkte-
r˘ch obcí horáckého regionu. Jsou zde
rovnûÏ kapitoly vûnující se zajímav˘m
osobnostem kultury, vûdy ãi sportu.
Samozfiejmû nemÛÏe chybût trocha 
humoru, zvlá‰tû pak pokud se jedná o
úsmûvná pojednání v horáckém nebo ha-
náckém náfieãí. âtenáfie moÏná pfiekvapí

i nûkteré zaruãené recepty tradiãní horác-
ké kuchynû. Celou knihou nás provázejí
ilustrace malífie Josefa Janíka a zaujme 
jistû i barevná pfiíloha. Velice bychom si
pfiáli, aby se po pfieãtení Kalendáfie stalo
Horácko va‰ím pfiípadn˘m a doufejme
i oblíben˘m turistick˘m cílem.

Cena knihy je 250 Kã, k dostání je na
Infocentru v Boskovicích, v síti knihku-
pectví Kanzelsberger, v redakci naklada-
telství Janíkart, ul. Antonína Trapla 10,
Boskovice nebo na dobírku na info@ja-
nikart.cz, tel.: 605 123 300.

Za autorsk˘ kolektiv Karel Resch

Zajímavá literární novinka! Tip na vánoãní dárek!
Horáck˘ lidov˘ kalendáfi

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

• 79-41-K/41 gymnázium (v‰eobecné ãtyfileté) pfiijímáme 60 ÏákÛ z 9. tfiídy
• 79-41-K/81 gymnázium (v‰eobecné osmileté) pfiijímáme 30 ÏákÛ z 5. tfiídy
• V‰ichni uchazeãi o studium vykonají jednotnou 

pfiijímací zkou‰ku z ãeského jazyka a matematiky
• Pfiihlá‰ky ke studiu do do 1. 3. 2017
• Vysoká úspû‰nost absolventÛ pfii pfiijetí na V·
• Kvalitní v˘uka cizích jazykÛ – angliãtina, nûmãina, 

francouz‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina
• ·irok˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ 

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
31. 1. 2017 od 12.00 do 17.00 pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ TECHNOLOG
➔ KONTROLOR 

STROJÍRENSKÉ VÝROBY
➔ SOUSTRUŽNÍK CNC

➔ ŘIDIČ VZV
NAD 5 T, ŘP SK. C

➔ MONTÁŽNÍ 
PRACOVNÍK

Více informací a dal‰í volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: libuse.brablecova@lsletovice.cz

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice


