
16 Pozvánky na akce / i*

roãník VI        ãíslo 2       bfiezen 2017 www.listyregionu.cz

Dal‰í ãíslo vyjde 11. dubna 2017, uzávûrka je 31. bfiezna 2017.

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 VI. 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. 

V sobotu 25. 3. 2017 pofiádáme jiÏ 5.
roãník Keltského telegrafu (více na
www.keltskytelegraf.cz) na Malém
Chlumu u Obory. Akce se bude konat
od 19.30 hodin na b˘valém keltském
hradi‰ti u rozhledny na Malém
Chlumu. Kdo s námi bude chtít pfiivítat
jarní rovnodennost i vzdát hold krajinû
na‰ich pfiedkÛ, aÈ se pfiedev‰ím dobfie
obleãe (akce se koná za kaÏdého poãa-
sí), s sebou si vzít baterku, bubínek 
nebo rÛzná chfiestidla, na ohni poté bu-
de moÏné si opéct bufity (z vlastních
zdrojÛ). Keltsk˘ telegraf je pfiedev‰ím
pfiipomínkou keltsk˘ch tradic.
Pfiijmeme svûtelné poselství z rozhled-
ny Veselice - Podvr‰í a pfiedáme jej na
rozhlednu do Kozárova. Pojìme spo-
leãnû proÏít magick˘ veãer pfiíchodu
jara. Akce se koná na vlastní zodpo-
vûdnost v‰ech úãastníkÛ.

Za organizátory manÏelé Havífiovi
a Trubákovi z Obory
Foto: Petr ·vancara

Závody se budou konat v areálu
Kynologického cviãi‰tû na Sportovním
ostrovû v Blansku. 

Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘, kdo se s pej-
skem vûnuje Agility. Podrobné propozice
a pfiihlá‰ky na: www.agility-blansko.net.

Pfiijít mohou i diváci. Vstupné je
zdarma a v areálu bude k dispozici ob-
ãerstvení. 

Akce se bude konat za kaÏdého po-
ãasí. Tû‰íme se na vás.

Foto: archiv Klub Agility

Keltsk˘ telegraf 25. 3. 2017
na Malém Chlumu u Obory

Klub Agility – Blansko pofiádá
v nedûli 30. 4. závody

Vûdma pfii rituálním obfiadu – loÀsk˘ roãník.

Agility je obdoba parkurového skákání koní, kdy pes na
povely psovoda pfiekonává rÛzné pfiekáÏky rozmístûné na
plo‰e. Psi jsou rozdûleni do kategorií podle velikosti. Na zá-
vodech vítûzí vÏdy ten nejrychlej‰í pejsek a také ten s ne-
jmen‰ím poãtem chyb.


