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Premiér Bohuslav Sobotka
nav‰tívil ná‰ region

Pfiedseda vlády âR Bohuslav Sobotka nav‰tívil v rámci pracovní cesty po Jihomoravském kraji ve
stfiedu 16. srpna Blansko a Boskovice. 

Svou náv‰tûvu regionu premiér
zaãal v ranních hodinách ve spo-
leãnosti Synthon v Blansku.
Následovalo oficiální setkání
s pfiedstaviteli mûsta na blanenské
radnici. Klíãov˘m tématem schÛz-
ky premiéra Sobotky se starostou
Ivo Polákem a místostarostou
Jifiím Crhou pak bylo pfiemostûní
na Staré Blansko za úãasti pracov-
níkÛ Správy Ïelezniãní dopravní
cesty (SÎDC). Dal‰í kroky
Bohuslava Sobotky smûfiovaly na
Klepaãov, kde se setkal se ãleny
místní jednotky sboru dobrovol-
n˘ch hasiãÛ. Zájmu pfiedsedy vlá-

dy neunikl ani klepaãovsk˘ vodo-
jem, jehoÏ vlastníkem je „Svazek
vodovodÛ a kanalizací” mûst a ob-
cí a provozovatelem VODÁ-
RENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâ-
NOST, a.s. „Zajímavostí pfii stavbû
klepaãovského vodojemu je fakt, Ïe
objekt byl postaven díky speciál-
ním technologiím bûhem jednoho
pracovního dne, pfiesnû za 11 ho-
din,” pfiiblíÏil na místû premiéru
Sobotkovi fieditel boskovické divi-
ze VAS, a.s., Ing. Petr Fiala. „V le-
to‰ním roce navíc vodojem získal
také ocenûní v rámci soutûÏe
Stavba roku Jihomoravského kraje,

kdy se umístil na tfietím místû,” do-
plnil Fiala.

V Boskovicích zahájil premiér
svou náv‰tûvu v Restauraci Pod
zámkem. Bûhem pracovního obûda
premiéra doprovázeli starostka
mûsta Hana Nedomová, místosta-
rostka Dagmar Hamalová, místo-
starosta Petr Malach a fieditelka
MSSS Marie SáÀková.

Jedno ze zafiízení MSSS
Boskovice, Domov pro seniory
Penzion na Mánesovû ulici, nav‰tí-
vil Bohuslav Sobotka jako první.
Nejdfiíve diskutoval se zamûstnanci
o problematice financování sociál-

ních sluÏeb a odmûÀování pracov-
níkÛ v této sféfie. V atriu Penzionu
premiéra oãekávali seniofii, kter˘m
odpovídal na jejich dotazy.

Z podnikatelské sféry si pfiedseda
vlády vybral firmu COLORprofi
s.r.o. Po krátké prezentaci si
Bohuslav Sobotka prohlédl i pro-
vozní prostory spoleãnosti.

Na závûr své pracovní náv‰tûvy
si premiér prohlédl technické vyba-
vení a zázemí jednotky SDH
Boskovice I. na Su‰ilovû ulici.
Krátce také besedoval s ãleny této
jednotky.

Text: Renata Kuncová Polická

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Premiér Bohuslav Sobotka s pfiedstaviteli mûsta Blanska, Svazku vodovodÛ a ka-
nalizací a VAS, a.s. u vodojemu na Klepaãovû. Foto: archiv VAS, a.s. 

Spoleãné foto Bohuslava Sobotky s vedením mûsta Boskovice a vedením  firmy
COLORprofi s.r.o. Foto: Jaroslav Parma

Tel.: 
723 60 60 98
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Letos jsme si dali trochu na ãas, ale myslíme si, Ïe se
to vyplatilo. Ve spolupráci s Muzeem Blanenska se
v rámci 8. roãníku „Blanenské univerzity (nejen) pro se-
niory” ponofiíme do hlubin Moravského krasu.

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 •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• prodej bazénové chemie VODNÁ¤
pro bazény, jezírka a SPA •

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Jarní prázdniny: CIVETTA, 6.-11.2., 4xHB, ski, bus BK, BOSKOVICE
Tradiãnû SELLA RONDA: 17.-24.3.2018, bez noãních pfiejezdÛ

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

! EXOTIKA 2017/2018: VELKÁ SLEVOVÁ AKCE !
! ·lágr dovolená 50+ : EXLUZIVNù JEN U NÁS !

*Zábavn˘ program*hudba*tanec*ãesk˘ lékafi*aj.
OKRUÎNÍ PLAVBY ST¤EDOMO¤ÍM OD 14.990 Kã!

! POZOR - Léto 2018 za ceny 2017 = CK Victoria u nás !

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 

* FISCHER * NECKERMANN * VTT, AJ. 

Charitativní sbûr 
‰atstva v Adamovû
Oblastní charita Blansko bude vybírat pouÏité obleãení, obuv, povle-
ãení, pfiikr˘vky, spacáky, nádobí, kuchyÀské potfieby, hraãky a jiné.
Vûci na tuto sbírku mÛÏete nosit jiÏ od pondûlí 18. 9. 2017 do
stfiedy 20. 9. 2017 do Mûstského klubu mládeÏe v Adamovû
VÏdy v dobû 9:00-12:00, 13:00-19:00.

Nedûlní odpoledne dne 27. 8.
2017 v Domû zahrádkáfiÛ patfiilo
dûtem. Mohly si zde vyzkou‰et
hbitost i dovednost. Mezi nejoblí-
benûj‰í atrakce patfiilo lovení rybi-
ãek. Dále dûti vyzkou‰ely svoji 
trpûlivost u v˘robkÛ z vlny nebo
z papíru. Mezi dal‰í atrakce patfiilo
rozeznávání semínek rostlin po-
hmatem. Nechybûli i rÛzné kfiíÏov-
ky, osmismûrky nebo bludi‰tû. Na
závûr si mohly dûti i s rodiãi popfi.
prarodiãi odpoãnout v na‰em stanu
a obãerstvit se pfiipravenou vodou
s ovocem, kávou nebo ãajem a
ochutnat buchty z d˘ní nebo cuket.

Myslím, Ïe se dûtem toto odpoledne
líbilo, a tak srdeãnû zveme nejen dûti,
ale i dospûlé, na dal‰í akci, která se bu-
de konat v Domû zahrádkáfiÛ ve dnech
28. a 29. záfií. Je to podzimní v˘stava 

ovoce, zeleniny a kvûtin. Srdeãnû zve
v˘bor ZO âZS Blansko. BliÏ‰í informa-
ce jsou na na‰ich webov˘ch stránkách.

Text: Libu‰e Vítková
Foto: archiv ZO âZS Blansko

Rozlouãení s prázdninami

Lovení rybiãek byla nejoblíbenûj‰í 
atrakce.

Pojìte s námi poznat dosud nevyfiãená
tajemství Moravského krasu. Nevíte, co
znamenají pojmy speleologie, montanis-
ta, hercynské vrásnûní, kavernikolní fau-
na, karsologie a dal‰í? Chcete se dozvû-
dût zajímavosti o objevech a v˘zkumech
v Moravském krasu, rádi byste zjistili 
nûco o jeho osídlení, nebo vás zajímá,
kde a proã se nachází originál Wankelova
b˘ãka z B˘ãí skály a jak to s jeho obje-
vem vlastnû ve skuteãnosti bylo?

Do tohoto v‰eho a mnohého dal‰ího vás
zasvûtí Mgr. Vlastislav KáÀa a jeho hosté.

Zá‰titu nad projektem opût pfievzal
starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo Polák,
kter˘ také v pátek 22. záfií 2017 v 17:30
leto‰ní cyklus slavnostnû zahájí.
Sejdeme se celkem na 10 pfiedná‰kách,
které probûhnou vÏdy v pátek od 17:30
do 19:00. Komu se podafií absolvovat
nejménû 7 pfiedná‰ek, obdrÏí na konci
projektu Osvûdãení o absolvování.

Neváhejte tedy a pfiineste nám vypl-
nûnou závaznou pfiihlá‰ku. Stáhnout si
ji mÛÏete na internetov˘ch stránkách
knihovny anebo vám ji rádi spoleãnû

s anotaãním listem dáme ve studovnû
a ãítárnû knihovny. Maximální poãet 
úãastníkÛ je letos omezen na 50. Spolu
s pfiihlá‰kou je nutné uhradit jednorázo-
v˘, nevratn˘ poplatek za úãast ve v˘‰i
300 Kã. Pro jakékoliv dal‰í informace
a upfiesnûní nav‰tivte knihovnu anebo
volejte na 516 410 100, 516 410 101.

Pfiijìte, bude to stát za to. Tû‰íme se.
Text: Mgr. Luká‰ Dlapa, 

fieditel Mûstské knihovny Blansko
Foto: archiv MK Blansko

Vyhla‰ujeme 8. roãník
„Blanenské univerzity
(nejen) pro seniory” 

Blanenská univerzita 
(nejen) pro seniory v roce 2016.
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- možnost brigády i pracovního poměru
- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí
- ranní i odpolední směny
- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

Životopisy zasílejte na: alchema@alchema.cz

Více informací na tel.: 516 416 444

Najdete nás na adrese: Alchema s.r.o., 
Dolní Palava 26, 678 01  Blansko

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos byl program
opût rozdûlen mezi vystoupení na pódiu
a atrakce a stanovi‰tû v celém areálu 
nemocnice. Dûti plnily úkoly na osmi 
stanovi‰tích, která byla opût chystána ve
spolupráci s t˘mem Cvicsnami.cz. Ta byla
tématicky propojena a tentokrát to byla
„dÏungle”.  Jednotlivá stanovi‰tû provûfiila
dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií jak ve zna-
losti zvífiátek z pralesa, tak i ve sportov-
ních disciplínách. Po absolvování v‰ech
stanovi‰È byl kaÏd˘ odmûnûn diplomem
a sladkou odmûnou.

Na pódiu se vystfiídalo Divadlo Koráb
s pohádkou, exhibice biketrialu v podání
mistra svûta Va‰ka Koláfie, dûtská show

nechat udûlat foto na památku, a to opût
zcela zdarma. Úãast charitativního spolku
Peãení pro dûti, kter˘ na na‰í akci prode-
jem v˘robkÛ za dobrovolnou cenu podpo-
fiil nûjaké nemocné ãi znev˘hodnûné dítû
je jiÏ samozfiejmostí, stejnû jako prodej
v˘robkÛ s rÛÏovou stuÏkou, kde v˘tûÏek
smûfiuje na boj s rakovinou prsu.

Sobotu pfied nov˘m ‰kolním rokem si
jistû v‰echny dûti uÏily a jistû se za rok na
dal‰í Den pro dûti v blanenské nemocnici
rády vrátí. „UÏ teì se tû‰ím”, zaznûlo z úst
jednoho dítûte, kdyÏ jsem sama s dcerou
spokojená odcházela. 

Text: Renata Kuncová Polická.
Foto: Petr Pernica

V sobotu 2. záfií 2017 probûhl v areálu blanenské nemocnice jiÏ osm˘ roãník Dne pro dûti. Po páteãním
de‰ti se umoudfiilo i poãasí a vysvitlo i sluníãko.

s ÁÀou, pódium rozh˘bala zumba i aero-
bik. Leto‰ní novinkou byla soutûÏ
Nemocnice má talent. Deset finalistÛ 
soutûÏilo v zajímavém klání s pûti rÛzno-
rod˘mi disciplínami, pfiiãemÏ dva finalisté
malovali superhrdiny, jak si je pfiedstavují
a to na tváfie pana starosty Poláka a mís-
tostarosty Crhy, ktefií se k tomu postavili
velice ochotnû a na zpoãátku „blázniv˘”
nápad fiekli ano. Rozhodování bylo pro
odbornou porotu velice tûÏké. 

V areálu nechybûli blanen‰tí hasiãi se
svou kompletní technikou i dynamickou
ukázkou zásahu. Pfiítomna byla i Zdravot-
nická záchranná sluÏba, Mûstská policie
Blansko a Policie âR se svou technikou.

Malé retro okénko pro pamûtníky pfiineslo
stanovi‰tû Vefiejné bezpeãnosti. Pfiedstavila
se fiada spolkÛ, které zde mûli megahoupaã-
ku, lanové aktivity, stfielbu z luku a hlavola-
my, v˘cvikové sdruÏení Feneãek, ukázku 
vodících psÛ a mnoho dal‰ích aktivit, které si
mohl kaÏd˘ vyzkou‰et nebo se jen podívat.
K vidûní byli i exotiãtí hadi. Novinkou byla
úãast SP· Jedovnice, Judo Samuraj Adamov
a Bef Home Blansko. Novû se pfiedstavila
i Ulita Blansko. Velkou atrakcí byl traktor
Fendt a aquazorbing Vodárenské a.s.

Pro v‰echny dûti byla zdarma zmrzlina
v kavárnû Dottore del Café ve vestibulu
nemocnice, stejnû tak fotokoutek CM
Optik, kde si mohly dûti i jejich rodiãe 

Den pro dûti v blanenské nemocnici

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

OZNÁMENÍ
âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz ZO Blansko bude provádût
i v tomto roce v „Domû zahrádkáfiÛ” na KfiíÏkovského
ulici Blansku pro ve‰keré zájemce mo‰tování ovoce.

Objednávky pfiijímá a informace podává: Kunc Rudolf,

tel.: 731 730 999. V pracovní dny mezi 18.00 aÏ 19.00

hodinou. Pfiedpokládáme zahájení od 18. 9. 2017, vÏdy

v pondûlí a úter˘, cena 3,50 Kã/kg.

Dále upozorÀujeme zájemce, Ïe práce budou zahájeny aÏ po

objednávkách dostateãného mnoÏství ovoce na zpracování.

ZO âZS Blansko
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Muzeum Letovice
Budování muzea v Letovicích má svoji dlouholetou historii. JiÏ v roce 1913 si Miroslav Dukát (Mira Zlatú‰) a Karel
Vi‰ka pronajali v RÛÏové (dne‰ní Bártovû) ulici ã. 90 místnost, kde zfiídili první muzeum, kam ukládali nasbírané 
staroÏitnosti. Miroslav Dukát s Karlem Vi‰kou se zab˘vali historií rodného kraje, pátrali po star˘ch památkách a za-
znamenávali staré zvyky a obyãeje. Tam je také nûkolikrát nav‰tívil v˘znamn˘ sbûratel památek a spoluzakladatel
boskovického muzea Franti‰ek Lipka, kter˘ jim pomáhal cenn˘mi radami. 

Po vypuknutí I. svûtové války byl
Karel Vi‰ka povolán na vojnu, kde 22.
9. 1918 padl jako legionáfisk˘ dÛstoj-
ník. Miroslav Dukát v prÛbûhu I. svû-
tové války muzeum zru‰il, ale dál po-
kraãoval ve sbûratelské ãinnosti, která
vyvrcholila vydáním knihy „Na‰e sta-
ré povûsti, pohádky a zvyky” v roce
1929. Miroslav Dukát, kter˘ se po ce-
l˘ Ïivot zab˘val lidovou kulturou,
zemfiel v roce 1972. 

Dal‰í snaha o vybudování muzea se
datuje prvním záfií 1931, kdy si mûs-
to, které nemûlo potfiebné prostory,
pronajalo na námûstí v domû ã. 158
dvû místnosti za 600 Kã roãnû (nájem
hradil letovick˘ rodák velkoobchod-
ník Hubert Lamplota z Brna). Tam fie-
ditel Masarykovy ‰koly práce
Emanuel Janou‰ek zaãal shromaÏìo-
vat sbírkové pfiedmûty. Úmrtím
Emanuela Janou‰ka 15. 11. 1939 a za-
ãátkem II. svûtové války muzeum za-
niklo a vût‰ina exponátÛ byla provi-
zornû umístûna na pÛdû tehdej‰ího
mûstského národního v˘boru (ãást
dne‰ní ZU·). Pfii stûhování národního
v˘boru v polovinû ‰edesát˘ch let byla

vût‰ina exponátÛ z neznalosti tehdej-
‰ího vedení mûsta vyvezena na sklád-
ku komunálního odpadu. Uchovaly se
pouze nûkteré obrazy a barokní ce-
chovní lampy, které zachránil pfied
zniãením Karel Hoder s panem dûka-

a zastupitelstvo mûsta
schválilo finance na
opravu prostor a na
základní vybavení.
NashromáÏdûné ex-
ponáty chtûjí tvÛrci
muzea roz‰ífiit o dal‰í
v˘stavní artefakty,
proto fieditelka MKS
Mgr. Jana Trubáková
vyzvala v Letovickém
zpravodaji obãany
o spolupráci a pomoc
na tomto projektu.
V souãasné dobû 
probíhají pfiípravné
práce. TvÛrci muzea
chtûjí vybudovat ex-
pozici, která by pfiipo-
mínala odkazy na‰ich
pfiedkÛ, lákala by 
‰irokou vefiejnost a
reprezentovala mûsto
Letovice. Snad se jiÏ
v leto‰ním roce poda-
fií muzeum pfiedstavit
‰iroké vefiejnosti a bu-
de fungovat ke spoko-
jenosti na‰ich obãanÛ
i náv‰tûvníkÛ, ktefií
na‰e mûsto nav‰tíví.     

Text: Karel Synek
Foto: Petr ·vancara

byl po dlouhá léta uãitel Ilja
BurkoÀ. Marie Synková s technic-
k˘m pracovníkem MKS panem
Antonínem Îilkou loutky zkompleto-
vali, ãásteãnû opravili a zafiídili od-
bornou opravu na DAMU v Brnû.
Nûkteré z tûchto zachránûn˘ch loutek
byly vystaveny na Svûtové v˘stavû
loutek v Praze. V roce 2010 se my‰-
lenkou muzea zaãala zab˘vat i rada
mûsta s tehdej‰ím starostou Mgr.
Radkem Procházkou, kter˘ s radním
Karlem Synkem nechal zhotovit
v Moravském zemském archivu
v Brnû kopie stfiedovûk˘ch listin, kte-
ré jsou letovickou nejstar‰í písemnou
památkou. Umístûní muzea bylo zva-
Ïováno v jedné z historick˘ch budov
v Letovicích - b˘valá ‰kola, pozdûji
poÏární zbrojnice, v ulici Pod
Kostelem. Návrh vytvofiil Ing.
Jaroslav Chloupek a i pfies skuteã-
nost, Ïe se jednalo o velmi zdafiil˘
projekt, pro nedostatek financí se zá-
mûr také neuskuteãnil. Hlavním pro-
blémem byl v‰ak opût nedostatek
prostor pro umístûní muzea. 

To se zmûnilo v roce 2012 uvolnû-
ním b˘valé mû‰Èanské ‰koly na
Tyr‰ovû ulici po zru‰eném
Biskupském gymnáziu. Dnes budovu
vyuÏívá MKS, je zde umístûna kni-
hovna, infocentrum a dal‰í prostory
vyuÏívají obãanská sdruÏení a spolky.
V prvním poschodí bude také zfiízeno
muzeum. Velkou zásluhu má souãas-
n˘ starosta Vladimír Stejskal, kter˘
fiídí v‰echny pfiípravné práce a kter˘

nechal vypracovat projekt, jehoÏ au-
torem je Ing. arch. Jifií Hlou‰ek. Rada

nem Franti‰kem KrchÀákem, kter˘ je
na vlastní náklad nechal zrestaurovat
a umístil je do farního kostela, kde
jsou dodnes. 

Po Sametové revoluci v roce
1993 s nástupem Marie Synkové do
MKS my‰lenka muzea znovu oÏila.
Zaãala shromaÏìovat pfiedmûty, kte-
ré se t˘kaly historie Letovic –
„Mrázkovu keramiku”, obrazy naiv-
ního malífie Vojtûcha Párala, staré
pohlednice a fotografie mûsta. V bu-
dovû kulturního domu se na rÛzn˘ch
místech na‰lo zcela poniãené torzo
herního souboru loutek, které dfiíve
patfiilo vynikajícímu a oblíbenému
sokolskému loutkohereckému sou-
boru, jehoÏ reÏisérem a vedoucím

V této budovû budou mít Letovice své muzeum.
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Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:

Zavolejte na 516 45 40 87 nebo 604 81 07 48 
a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma

Benefice Lep‰í 
Ïivot pro Emiãku 
ve Spe‰ovû

Místostarostka Dagmar Hamalová spo-
leãnû se senátorkou Jaromírou Vítkovou
podpofiily benefici Lep‰í Ïivot pro Emiãku.
Benefiãní akce se konala 12. srpna 2017 na
koupali‰ti ve Spe‰ovû. Odpoledne plné hu-
debních vystoupení, atrakcí vãetnû  pûnové
párty, pfiipravili dobrovolníci pod vedením
Lubomíra Reka. Vybrané finanãní prostfied-

ky z této benefice pomohou Emiãce
Zouharové ze ·ebetova pfii rehabilitaci a jsou
urãeny také na nákup rehabilitaãních pomÛ-
cek. Více informací,  jak je moÏné Emiãku
podpofiit: https://www.facebook.com/Lep‰í-
Ïivot-pro-Emiãku. 

Text: Mgr. Dagmar Hamalová
Foto: Pavel Matûjãek

Organizátor akce L. Rek, Emiãka s maminkou, 
J. Vítková a D. Hamalová.

ARBORETUM ·MELCOVNA  zve náv‰tûvníky
na D˘Àování a V˘stavu ovoce a okrasn˘ch rostlin

Arboretum ·melcovna Boskovice
pofiádá v fiíjnu dvû akce, které urãi-
tû pfiilákají do tohoto peãlivû udrÏo-
vaného areálu mnoho náv‰tûvníkÛ.
V sobotu 7. fiíjna to bude D˘Àování
a následující víkend, od pátku 13. do
pondûlí 16. fiíjna tradiãní V̆ stava 
ovoce a okrasn˘ch rostlin. BliÏ‰í in-
formace poskytl majitel arboreta
pan Marian JankÛ:

D˘Àování
pfiedstavuje jednodenní akci v sobotu
7. fiíjna od 9 hodin. V prostorách Dvou
dvorÛ bude v‰e pfiipraveno pro malé
i velké náv‰tûvníky, ktefií rádi tvofií,
nebo se jen chtûjí podívat, co v‰e lze
zpracováním d˘ní vytvofiit. MoÏnost
vyfiezat z d˘ní nejrÛznûj‰í motivy
vãetnû stra‰idel ve stylu Halloweenu
ocení nejen dûti, ale kaÏd˘, kdo si
chce vyzkou‰et své v˘tvarné cítûní
a zruãnost. Lze popustit uzdu vlastní
fantazii, nebo se nechat inspirovat
tvorbou studentÛ maturitního oboru
Hotelnictví z Vy‰‰í a stfiední ‰koly na
ulici Hybe‰ova v Boskovicích, ktefií
mají s dekorativním vyfiezáváním rÛz-
ného ovoce a zeleniny bohaté zku‰e-
nosti, a ktefií budou svÛj um na Dvou
dvorech pfiedvádût.

Studenti ze stejné ‰koly nabídnou
k ochutnávce ukázky nejrÛznûj‰ích
dobrot, které z d˘nû pfiipraví Ïáci 
oboru kuchafi - ãí‰ník.

D˘nû ke zpracování prodá hostÛm

arboretum z vlastní skliznû, ov‰em
vzhledem k omezenému mnoÏství 
mají náv‰tûvníci moÏnost si pfiinést
vlastní plody. Hotové v˘tvory pomÛÏe
dotvofiit zku‰ená aranÏérka a asistovat
budou také pracovnice ze Stfiediska
volného ãasu. Ti, ktefií si nebudou chtít
svá díla odnést hned domÛ, se mohou
zúãastnit soutûÏe o nejkrásnûj‰í d˘ni,
která bude souãástí v˘stavy ovoce ná-
sledující víkend. Po vyhodnocení sou-
tûÏe laickou porotou z fiad náv‰tûvníkÛ
budou vítûzové odmûnûni. 

Po cel˘ den bude zaji‰tûno obãer-
stvení; grilované pochoutky a nápoje.
Odpoledne zahraje hostÛm skupina

Trní na Vûtvi a její hosté, rodiãe mo-
hou s dûtmi nav‰tívit zookoutek a sa-
mozfiejmû cel˘ areál arboreta.

V˘stava ovoce a okrasn˘ch rostlin
probûhne následující víkend opût na
Dvou dvorech. Slavnostní zahájení se
uskuteãní v pátek 13. fiíjna v 15 hodin
za doprovodu dechové hudby
Boskovûnka a bude spojeno se Dnem
seniorÛ. V sobotu a v nedûli bude v˘-
stava pfiístupna vefiejnosti po cel˘ den
od 10 do 18 hodin, v pondûlí od 9 do 12
hodin. Stejnû jako v minul˘ch letech
budeme vystavovat v˘pûstky ãlenÛ
místní organizace Svazu zahrádkáfiÛ

a dal‰ích vystavovatelÛ - ÚKZÚZ zku-
‰ební stanice Lysice, ZEAS Lysice a.s.,
Agrospol a.d. Knínice a dal‰ích jednot-
liv˘ch pûstitelÛ. 

Na v˘stavû bude své produkty pre-
zentovat, nabízet k ochutnávce a také
prodávat Palírna Boskovice, která se
vûnuje v˘robû vlastních likérÛ a mo‰tÛ.
Stejnû jako pfii D˘Àování budou stu-
denti Hotelnictví ze ‰koly na ulici
Hybe‰ova pfiedvádût carving, tedy de-
korativní úpravy ovoce a jeho aranÏmá.

Po celou dobu v˘stavy bude zaji‰tûno
obãerstvení vãetnû grilovan˘ch specialit.

Díky podpofie mûsta Boskovice
a VO· a S· Boskovice bude v pátek 13.
fiíjna pro náv‰tûvníky slavnostního za-
hájení z fiad seniorÛ zaji‰tûna kyvadlová
autobusová doprava od parkovi‰tû na
RÛÏovém námûstí. BliÏ‰í informace
o dopravû budou uvedeny na stránkách
KZMB: www.kulturaboskovice.cz. 

Vzhledem k tomu, Ïe termín v˘stavy
je shodn  ̆se zahájením prodeje prosto-
kofienn˘ch ovocn˘ch stromkÛ a kefiÛ,
bude v prodejnû zahradního centra pfii-
praven bohat  ̆v˘bûr tohoto sortimentu,
stejnû jako v‰ech dal‰ích potfieb pro za-
hrádkáfie a sadafie.

Dal‰í informace o akcích jsou na
stránkách arboreta: www.smelcovna.cz.

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Arboretum ·melcovna 

Z v˘stavy ovoce 2016.
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Jeden z 2 222 obrazÛ 
MgA. Tomá‰e Vavfiíãka.

Mimo stálou v˘stavu v Letovicích
na zámku momentálnû MgA. Tomá‰
Vavfiíãek vystavuje s kolegou
Matûjem Olmerem, známou praÏ-
skou graffiti legendou. V̆ stava je
v Praze Galerii Portheimka, ·tefáni-
kova 68/12, Praha 5 a potrvá do 30.
záfií.

teristick˘ch abstraktních vizuá-
lÛ, které pouÏívá pfii projekcích.

V malífiském projevu je mu blíz-
ká jistá, rychlá malba jednou lin-
kou nebo technicistní abstrakce
upleten˘ch z ãern˘ch, bíl˘ch ne-
bo zlat˘ch kfiivek. Jeho v˘stava
Carburetor v newyorské galerii
envoy enterprises (23. 6 – 4. 8.
2017), kde instalace inspirovaná
románem Karla âapka Továrna
na absolutno byla abstraktní aso-
ciací toho, jak by mohl vypadat
stroj, kter˘ dûlá z lidí Bohy, zís-
kala velkou pozornost médií
i náv‰tûvníkÛ.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: archiv MgA. Tomá‰e Vavfiíãka

V Letovicích na zámku je stálá prodejní v˘stava
mladého umûlce MgA. Tomá‰e Vavfiíãka. Dílo,
které sdruÏuje 2 222 obrazÛ od jednoho autora je
nejvût‰í svého druhu na svûtû a je zapsáno i do
Guinnessovy knihy rekordÛ.

MgA. Tomá‰ Vavfiíãek (1985)
Umûlec pracující s rÛzn˘mi

médii, nejvíce v‰ak se svûtlem.
Absolvent Akademie v˘tvarn˘ch
umûní v Praze z roku 2013
ov‰em nezÛstává jen u tohoto
média. âasto vystavuje také síto-
tisky vycházející z jeho charak-

Nejvût‰í prodejní v˘stava je na zámku v Letovicích

POZVÁNKA NA KONCERT
SPOLEâNÁ VùC V LETOVICÍCH
Pfiijmûte pozvání na koncert Spoleãná vûc, kter˘ se 

uskuteãní v Letovicích, 11. 10. 2017, Mûstské 
kulturní stfiedisko, Nová 71/1 od 19.00 hod.
Náv‰tûvnici koncertu uvidí v˘jimeãn˘ multimediální

projekt spojující tajemn˘ historick˘ nástroj Vodnáfisk˘

zvon s unikátní velkoplo‰nou parabolickou projekcí.

Pfiedprodej vstupenek 

MKS – TIC Letovice, Tyr‰ova 2, Info: 603 723 713
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VáÏené dámy, váÏení pánové,
dovolte, abychom Vás opût po-
zvali do taneãního reje s man-
Ïeli Alenou a Jifiím Mí‰ensk˘mi
v Letovicích. Jedná se o taneãní
kurz pro zaãáteãníky. V taneã-
ním rytmu podzimní ãas rychle-

ji ubíhá a je bájeãnou pfiíleÏi-
tostí setkat se s pfiáteli, nûco no-
vého se nauãit a v‰e zúroãit na
mnoha plesech a bálech.

Místo konání – Kulturní dÛm
Letovice; termíny taneãních
lekcí – úter˘ 24. 10., 31. 10., 7.

11., 14. 11. a sobotní závûreãná
lekce 25. 11. 2017; od 19,00 ho-
din. Kurzovné za pár je 1 200
Kã, platba pfied zahájením ta-
neãních kurzÛ u ekonomky
MKS Letovice.

A tímto nekonãíme - od 9. 1.

2018 zaãíná taneãní kurz pro po-
kroãilé, více v Letovickém zpravo-
daji nebo na www.mks-letovice.cz.
Vûnujte záÏitek sv˘m blízk˘m
tfieba k VánocÛm nebo narozeni-
nám. 

Za MKS Letovice Jana Trubáková

PÁNOVÉ, ZADEJTE SE, PROSÍM...

V˘herci kulináfiské soutûÏe O nejlep‰í sladkou nebo slanou letovickou kachli
s porotou a skvûlou konferenciérkou celého dne Niky Lárovou.

Kulturní program byl opravdu velmi
bohat˘. Posuìte sami – program zahá-
jila I. skupina letovick˘ch maÏoretek
VO CO GOU, pfiedstavili se nám mla-
dí muzikanti The Sailors (ZU·
Letovice), vystoupil baviã a imitátor
Petr Martinák se svou ·ou dva tfii,
skvûlí byli Light & Love, sly‰eli jsme
super sestavu Tomá‰ Klus revival, mis-
tr svûta Va‰ek Koláfi pfiedvedl Bike
Show, Street Work Out t˘m – LIMITS
z Letovic ukázal, Ïe „jsou bez limitÛ”,
dûti pobavil klaun Fíla, mohli jsme se
pokochat pohledem na bfii‰ní taneãni-
ce, veãer patfiil legendární skupinû YO-
YO BAND, a pak uÏ následovala oh-
Àová show v podání GON FANON a
úplnou teãku sobotního veãera zajistil
barevn˘ ohÀostroj. Mimo tento kultur-
ní program si dûti mohly zafiádit na
skákací skluzavce nebo si nûco pûkné-
ho na památku vyrobit ve tvofiiv˘ch
dílniãkách. Pfii‰el i kouzelník Luky
Mistr, kter˘ dokázal dûtem vykouzlit

Souãástí akce Ahoj, léto! se konal
jiÏ druh˘ roãník kulináfiské soutûÏe
O nejlep‰í sladkou nebo slanou leto-
vickou kachli. V‰echny soutûÏní
kachle byly vystaveny na obdiv ve-
fiejnosti a pak uÏ zasedla nezávislá
porota, která hodnotila jak vzhled,
tak chuÈ. Nutno podotknout, Ïe kach-
le byly oãíslovány, aby nikdo nemohl
nikomu nadrÏovat. V porotû zasedli:
Ing. Jifií Palbuchta - pfiedseda poroty,
Miroslava Cichrová, Eva SáÀková,
Jifií Bednáfi, Renata Kuncová Polická
a speciální komisafi Michal Kopeck˘.
Kolem ‰esté hodiny veãerní padl ver-
dikt poroty a následovalo vyhlá‰ení
vítûzÛ. V kategorii sladké kachle se
na 1. místû umístila Cukrárna
Delikas Letovice, majitel p. Pavel
Krã, 2. místo obsadil Hotel Dermot
Letovice, vedoucí p. Katefiina
R˘cová a 3. místo získala se svou
kachlí paní Pavla Kotouãková ze
Lhoty Rapotiny. Ve slané kategorii

zvítûzila paní Ludmila
ªepková z Letovic-ZboÀ-
ku, 2. místo obsadila se
svou slanou dobrotu paní
Jana Jufiicová z Blanska.
Kromû diplomÛ odborná
porota rozdala i vûcné da-
ry od sponzorÛ této soutû-
Ïe, kter˘m je nutno za 
jejich vstfiícnost a pomoc
podûkovat. Byli to: Albat-
ros Media Praha, a.s.,
COOP JEDNOTA Bosko-
vice, Podlahy H-FLOOR
Letovice, Keramika Leto-
vice, s.r.o., MAT-EL Le-
tovice, Veselá vinotéka
Letovice, Hotel Dermot
Letovice, Kvûtinovka-
Vazárna Letovice, Agen-
tura Michal Kopeck˘.
V neposlední fiadû patfií dík
t˘mu MKS Letovice, paní
fieditelce Janû Trubákové
a kamarádkám, které jí
s organizací soutûÏe po-
mohly. 

V‰ichni náv‰tûvníci od-
cházeli aÏ v pozdních 
veãerních hodinách evident-
nû spokojení. Poãasí bylo na
jedniãku, byla nezvykle tep-
lá noc. Dobfie se sedûlo, 
tanãilo a zpívalo a nikomu
se domÛ ani nechtûlo. 

Text a foto: 
Renata Kuncová Polická

tfieba zvífiátka z balónkÛ. Cel˘ den
jsme se mohli obãerstvovat díky leto-
vick˘m hasiãÛm, ktefií ukázali, Ïe jsou
jedniãky nejen v ha‰ení poÏárÛ, ale ta-

ké v ha‰ení Ïíznû a hladu spokojen˘ch
náv‰tûvníkÛ. Pro mlsné jaz˘ãky zde
byly sladké stánky, které byly také
v obleÏení. 

Rozlouãení s létem v Letovicích
26. srpna 2017 byl v areálu hasiãské zbrojnice velk˘ ruch. I auta projíÏdûjící po silnici, která je hned za plotem, zpomalovala a li-
dé v nich dívali se, co se to dûje. V Letovicích probíhal druh˘ roãník akce pro celou rodinu Ahoj, léto!
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Nejen draci se slétli 
v sobotu 19. 8. 2017 na Kfietínku
Mezi draky a draãicemi je mnoho závodÛ, na které se posádky tû‰í celou sezónu… legendou se v‰ak mezi ni-
mi stává tradiãní závod draãích lodí na Kfietínce.

Kfietínka Cup patfií také k nejvût‰ím
závodÛm svého druhu. V roce 2016 se
mezi sebou na Kfietínce utkalo na 60 
posádek draãích lodí napfiíã v‰emi kate-
goriemi. I letos byly pro posádky i ná-
v‰tûvníky pfiipraveny atraktivní závody
sprint na 200 m a v odpoledních hodi-
nách závod na 1 km.

7. roãník pfiivítal na Kfietínce 55 posádek
z celé âeské republiky, Slovenska i Polska.

Nejúspû‰nûj‰í FUN posádkou se na
200 m stala posádka Cetkováci, na 1 km
to byla Alika Dragons. Zlat˘ pohár v ju-
niorské kategorii získala Dráãata
z Kfietínky. Prvenství v kategorii Ïen v
obou závodech obhájila Vrahovická sací
jednotka Women. V kategorii Sport na
200 m byla nejrychlej‰í sportovní polská
posádka Wroclaw. Ta nakonec tûsnû zví-

tûzila i na dlouhé trati 1 km pfied brnûn-
sk˘m t˘mem AZUMA Dragons.

Vyhlá‰ená Kfietínka a magická atmosfé-
ra draãího sportu opût pfiilákali i finalistky
soutûÏe „Dívka âeské republiky 2017”.
Finalistky soutûÏe o nejsympatiãtûj‰í spor-
tující dívky z âR dokázaly, Ïe se ani draka
nebojí, usedly do draãí lodû a stateãnû bo-
jovaly v kategorii FUN. 

Pofiadatelé, obec Lazinov a spoleã-
nost Torrsen Sports, jenÏ patfií mezi nej-
vût‰í organizátory závodÛ draãích lodí
v âeské republice, letos opût pfiipravili
zábavu pro celou rodinu, parádní draãí
závody a bohat˘ doprovodn˘ program.

UÏ teì se tû‰íme na Kfietínka Cup
2018!

Text: Roman Vágner
Foto: Ladislav Jelínek

Celkovû nejrychlej‰í polská posádka Wroclaw.

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

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

Tel.: 606 664 463

Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory
pfiijme na HPP ãi brigádu:

OPERÁTORY V¯ROBY PoÏadujeme: manuální zruãnost, dobrou
fyzickou kondici, práce na dvousmûnn˘ provoz.

KONTROLORKY KVALITY – v˘stupní kontrola dílÛ, balení dílÛ.

BliÏ‰í informace na tel.: 516 412 635 pí. NároÏná

Atomo Projekt s.r.o., Bofiitov 326, 67921 âerná Hora
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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

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

➔ LAKÝRNÍK 
A NAVĚŠOVAČ

➔ SOUSTRUŽNÍK CNC
➔ SVÁŘEČ CO2

➔ SKLADNÍK A ŘIDIČ VZV 
S PRAXÍ

➔ KONTROLOR
STROJÍRENSKÉ VÝROBY

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

V jihoafrickém Pietermarizburgu
se konalo od 31. 8. do 3. 9. mistrovství
svûta v silniãní cyklistice paralympij-
sk˘ch cyklistÛ..

Mezi ãesk˘mi nadûjemi stanul na
startu opût Ivo Koblasa s ambicemi na
zisk cenného kovu a to pfiedev‰ím
v silniãním závodû. Ivo nejdfiíve na-
stoupil k velmi tûÏké ãasovce, kterou
zvládl nad oãekávání dobfie a jen nûko-
lik vtefiinek ho dûlilo od zisku 3. místa.
V souãtu ãasÛ skonãil na 7, místû. Do
nedûlního závodu nastoupil Ivo s vel-
kou bojovností a snahou vybojovat
medaili. Od prvních metrÛ se úpornû
závodilo, silniãní závod poznamenal

pád závodníkÛ pfii nájezdu do druhého
kola. Tento pád zastavil i Iva, vznikla
mezera mezi Ivem a ãelem závodu,
kterou jiÏ nedokázal Ivo smazat, proto
se soustfiedil na boj o dal‰í místa, kdy
vyhrál spurt následující skupiny 
závodníkÛ o 7. místo. Bilance dvou 
7. umístûní je potvrzením Ivovy v˘ko-
nosti a zajistila mu setrvání mezi nejlep-
‰ími 3. závodníky svûtového rankingu.
Více: http://www.ivokoblasa.cz

Text: Ivo Koblasa sen., Sport Manager
Foto: archiv I. Koblasy

Ivo Koblasa na MS v JAR 
v silniãním závodû sedm˘

Ivo Koblasa na trati.

jsou mediálním
partnerem 
Ivo Koblasy 

POZVÁNKA
ZO âSCH Boskovice vás zve 

k náv‰tûvû a obeslání OKRESNÍ

V¯STAVY králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe,

která se bude konat pfii pfiíleÏitosti 14.

roãníku Husích slavností 30. 9. a

1. 10. 2017 v prostorách za mûstsk˘m

Muzeem na Hradní ulici 3

v Boskovicích. Na v˘stavû si budete

moci prohlédnout expozice ãistokrev-

ného drobného zvífiectva a také voliéry

s okrasn˘m a exotick˘m ptactvem.

V˘stava bude otevfiena pro vefiejnost v so

30. 9.  8-18 hod. a v ne 1. 10. 9-16 hod.

Cel˘ víkend budou otevfieny restaurace

s husími pochoutkami a v areálu Letního

kina a Zámeckého skleníku bude probí-

hat bohat˘ program pofiádan˘ mûstem

Boskovice. Informace podá a pfiihlá‰ky

pfiijímá Ing. Jana Sedláková, tel.:

603475396, e-mail: jani.sedl@seznam.cz. 

JiÏ osm let funguje v Bow-
lingovém centru v Blansku
krouÏek bowlingu, kter˘ nav-
‰tûvují dûti od 8 do 15 let.
Bowling hrají hlavnû pro zá-
bavu, ale berou ho také jako
sport, pravidelnû se úãastní
bowlingov˘ch turnajÛ. V kvût-
nu mûly moÏnost trénovat
s Janem Spáãilem, v˘born˘m
bowlingov˘m hráãem a repre-
zentaãním trenérem.

O prázdninách se dûti zúãastnily
t˘denního bowlingového kempu, kde
se kromû bowlingu vûnovaly i jin˘m
sportÛm. Vyzkou‰ely minigolf, hry
v pfiírodû a také závodily v atletice.
Cílem kempu byla pfiíprava na junior-
skou ligu, která zaãne zaãátkem fiíjna
v Olomouci. Po t˘denním dvoufázo-

vém trénování pfiedvedly rodiãÛm, ja-
ké udûlaly pokroky a také zmûfiily sí-
ly s rodiãi. V‰ichni úãastníci obdrÏeli
pamûtní pohár a drobné ceny. Pfiejeme
mlad˘m blanensk˘m hráãÛm hodnû
úspûchÛ na turnajích. AÈ jim to padá!

Text: Bára Holánová, trenérka
Foto: Du‰an Pukl

Bowling nás baví

Bowlingov˘ kemp.
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Václav Koláfi a Jifií Sehnal ml.

v pÛli srpna celkem dva závodní dny. „Po
prvním kole to bylo opravdu hodnû 
vyrovnané s Raulem a ãínsk˘m jezdcem
Zhaem, ale druhé kolo jsem opravil, vy-
varoval se zbyteãn˘ch chyb, probral se
a nakonec vyhrál”, zhodnotil Václav 
první soutûÏní den, kdy se dostal do prÛ-
bûÏného vedení. Formu potvrdil i v ná-
sledujícím závodû a poãtvrté v fiadû tak
získal titul mistra svûta v kategorii elite.

O generaci mlad‰í Jifií Sehnal nastou-
pil v kategorii poussin a soutûÏ rovnûÏ
otevfiel velmi nadûjnû: s vyrovnan˘m
v˘sledkem obsadil v úvodu na lesních
sekcích druhé místo pfied favorizova-
n˘m ·panûlem Joanem Fusalbou.
Druh˘ závodní den, kdy se soutûÏ pfie-
sunula do nedalekého lomu, Jirkovi 
nevy‰el zaãátek závodu a druhá pÛlka
se tak zmûnila v boj o uhájení celkové
medailové pozice. Na‰tûstí úspû‰nû.
Sehnal si tak ze svého prvního mistrov-
ství veze domÛ bronzovou medaili.

Premiéru v reprezentaci si na za-
ãátku srpna proÏil i dal‰í z mlad˘ch
blanensk˘ch trialistÛ, desetilet˘
Radim Îenat˘. UCI Trials Svûtové
hry mládeÏe mají statut mládeÏnické-
ho mistrovství svûta v disciplínû cyk-
lotrial. âesk˘ reprezentaãní t˘m zde
zvítûzil v soutûÏi druÏstev a jeho 
ãlenové uspûli i v individuálních 
soutûÏích. Îenat˘ se pfiedstavil v nej-
mlad‰í kategorii poussin. V semifiná-
le pfiedvedl velmi ãistou a pfiesnou
jízdu a postoupil do finálové dvanáct-
ky. Zde uÏ byla nároãnost tratí o tfiídu
vy‰‰í, Radim se nakonec umístil na
deváté pfiíãce.

Po krátké pauze pokraãuje od záfií
domácí sezona. Na záfií jsou napláno-
vány hned tfii soutûÏe âeského pohá-
ru v cyklotrialu mládeÏe, mistrovství
republiky v cyklotrialu a také dal‰í
závod biketrialového seriálu.

Text a foto: Jifií Sehnal

Koláfi mûl pfied sebou obhajobu mi-
strovsk˘ch titulÛ z minul˘ch let. ·panûl-
sko je jeho oblíbenou destinací: zná je jak
ze závodÛ, tak ze spoleãn˘ch tréninkÛ se

zdej‰ím ‰piãkov˘m jezdcem Raulem
Guttierezem. Ten zároveÀ patfiil i mezi je-
ho nejvût‰í soupefie na tratích. V extrém-
nû horkém poãasí na v‰echny ãekaly

Tfii jezdci z Biketrialu Blansko na prázdniny vymûnili ‰edo -
oranÏové klubové dresy za reprezentaãní. Do ‰panûlského
Pujaltu se na 26. mistrovství svûta v biketrialu vydali Václav
Koláfi a Jifií Sehnal, na opaãnou stranu Evropy, do Dánska,
zamífiil Radim Îenat˘ na UCI Trials Svûtové hry mládeÏe. 

Biketrial nezahálel
ani o prázdninách
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„Jifiinky” ve
Velk˘ch Opatovicích
V nedûli, 27. 8. 2017 se ve mûstû Velké Opatovice konal jubi-
lejní, jiÏ 10. roãník Jifiinkov˘ch slavností. Souãástí programu
byla nejen mezinárodní v˘stava rÛzn˘ch odrÛd jifiinek, ale
Jifiinkové slavnosti, kde souãástí kulturního programu probíhá
soutûÏ MISS Jifiinka. Leto‰ního roãníku MISS Jifiinka 2017 se
zúãastnilo dohromady 18 dívek ve dvou kategoriích. První ka-
tegorie byla dûvãata od 5 do 8 let, druhá od 9 do 13 rokÛ. 

V dopoledních hodinách probíhala
zkou‰ka s úÏasn˘m moderátorem
Honzou Adámkem. Pokud holky mûly
trému, tak je díky této generálce jistû
opustila.  

Po obûdû se zaãalo plnit pfiipravené
nádvofií a ve 13 hodin vypukla soutûÏ.
Po pfiedstavení poroty, jejíÏ hlavní
ãlenkou byla Petra âernocká, se pfied-
stavily holky, které soutûÏily. A rovnou
probûhla i první disciplína, rozhovor
s moderátorem. Nejen stud, ale i spous-
ta legrace – to v‰echno probûhlo.
Následovalo vyhodnocení, do dal‰ího
kola postupovalo 6 finalistek z kaÏdé
kategorie. Dal‰í disciplína provûfiila
dûvãata ve zpûvu, baletu, hip-hopu, hfie
na hudební nástroje atd. 

Po pfiehlídce kloboukÛ, kterou pfied-
vedlo studio Dantes Brno, probûhla po-
slední disciplína. Dûvãata pfiedstavila
promenádou kytiãku jifiinky, kterou
Honza Adámek náleÏitû pfiedstavil.

A hurá, pfiichází porota na podium
a vyhla‰uje vítûzky! V první kategorii 5

– 8 let se  II. VÍCEMISS stala Barbora
Klime‰ová ze ·ebetova, I. VÍCEMISS
Jolana ·ebestová z Pamûtic, a vítûzství
patfiilo MISS Julii Nováãkové ze
Skrchova. Ve druhé kategorii  9-13 let
bylo pofiadí následné: II. VÍCEMISS
Eli‰ka Prokopová, Praha, I. VÍCEMISS
Gabriela Kubelková, Nov˘ Jiãín, MISS
Katefiina Mazurová Velké Opatovice.
Diváci si v anketû zvolili MISS SYM-
PATIE, kterou se stala MISS druhé kate-
gorie, Katefiina Mazurová z Velk˘ch
Opatovic.  

Nezb˘vá, neÏ podûkovat tûm, bez
kter˘ch by tato skvûlá akce nebyla.
Hlavní organizátorkou soutûÏe MISS
byla paní Vûra Kaderková (RUSTIKA
Jevíãko), pofiadatelem akce byly SluÏby
Mûsta Velké Opatovice, s.r.o. a RUSTI-
KA Jevíãko, partnerem akce bylo mûsto
Velké Opatovice, âeskomoravská asoci-
ace podnikatelek a manaÏerek a spolek
pûstitelÛ jifiin DAGLA. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Bronislav ·matera

Zaujala Vás nûkterá z nabízen˘ch pozic? Kontaktujte nás na:
hana.strnadova@eden-eu.com, 725 512 433

StaÀte se souãástí zku‰eného t˘mu ve stabilní a dynamicky
se rozvíjející mezinárodní spoleãnosti se sídlem v Adamovû.

Spoleãnost Eden Europe hledá kandidáty na tyto pozice:

Pro obsluhu strojÛ znaãky Trumpf pfiijme oddûlení v˘roby speciálních
prvkÛ kolegy na pozice obsluha CNC vysekávacího lisu a obsluha CNC
ohraÀovacího lisu.

Hledáme posilu na pozici skladník, kter˘ bude zodpovídat za komple-
taci, zaskladÀování a nakládání objednávek zákazníkÛ. ZároveÀ bude
pracovat s firemním informaãním systémem, ãteãkou ãárov˘ch kódÛ
a vysokozdviÏn˘m vozíkem.

PoÏadujeme:

Eden hledá posily

OBSLUHA CNC VYSEKÁVACÍHO LISU

OBSLUHA CNC OHRA≈OVACÍHO LISU

Praxe v oboru vítána Zodpovûdnost

Aktivní pfiístup k práci Práce v tfiísmûnném provozu

Oddûlení standardní v˘roby hledá posilu pro pozici operátor/operátor-
ka v˘robní a lakovací linky.

PoÏadujeme:

SVÁ¤Eâ (METODA CO2)

Platn˘ sváfieãsk˘ prÛkaz  Zodpovûdnost

Praxe v oboru vítána

Aktivní pfiístup k práci TIG v˘hodou

Práce v tfiísmûnném provozu

Oddûlení standardní v˘roby hledá posilu pro pozici operátor/operátor-
ka v˘robní a lakovací linky.

PoÏadujeme:

OPERÁTOR V¯ROBNÍ A LAKOVACÍ LINKY

Práce v tfiísmûnném provozu Zodpovûdnost

Aktivní pfiístup k práci

Jistotu práce ve stabilní spoleãnosti

MoÏnost dal‰ího profesního rozvoje

Firemní stravování

Odpovídající finanãní ohodnocení

Motivující odmûny za v˘kon a za docházku

Dal‰í firemní benefity

Nabízíme:

SKLADNÍK

PoÏadujeme:
¤idiãsk˘ prÛkaz VZV vítán Ochota práce pfiesãas

Odpovûdn˘ pfiístup k práci Odolnost vÛãi stresu

âasová flexibilita Praxe vítána

• zpracování pfiírodního kamene a pískovcÛ
• v˘roba hrobÛ a pomníkÛ, schodÛ, schodi‰È

a parapetních desek
• sekání, zlacení, stfiíbfiení a renovace písma
• v˘roba interiér. prvkÛ – kuchyÀské 

a koupelnové pracovní desky
• montáÏe vãetnû dopravy!

PRIVÁT: Krátká 8, 568 02 Svitavy, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz
PROVOZOVNA: Svatopluka âecha 163, 679 32 Svitávka

Tel.: 516 471 306, mobil: 603 162 023, e-mail: zzelinka@svi.cz

KAMENOSOCHA¤STVÍ ZelinkaKAMENOSOCHA¤STVÍ

10% SLEVA NA OBJEDNÁVKY
DO KONCE ROKU

Vítûzky leto‰ního roãníku MISS Jifiinka 2017.
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➨ Prodám levnû fasádní barvu Ïluto-zelenou, 
silikon – zbytek z rekonstrukce. 45 kg (postaãí na
RD). Tel.: 608 867 194. 
➨ Prodám pafiák na brambory, cena dohodou.
Tel.: 739 687 066. 
➨ Prodám ‰kolní ta‰ku - batoh do 1. tfiídy
pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná argonometrická
záda – „anatomic systém". Po prvÀáãkovi, jako no-
vá. PÛvodní cena 1 650 Kã, nyní 500 Kã. Foto za-
‰lu na vyÏádání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám rod. domek urãen˘ k rekonstrukci.
Tel.: 731 745 359. 
➨ Prodám domácí fontánu z bílé keramiky 
na noze v˘‰ka 55cm. Cena dohodou, tel.: 604
389 346.
➨ Prodám zavafiovací hrnec, cena 200 Kã. 
Tel.: 604 389 346.
➨ Prodám byt 3+1 v Blansku. 
Tel.: 604 869 019. 
➨ Prodám dûtskou tfiíkolku vûk 2-3 roky. 
Jako nová, tel.: 774 741 734. Cena 400 Kã. 
➨ Prodám houpacího konû, pravé dfievo, 
ruãní práce, z roku 1950, funkãní. Cena dohodou,
tel.: 724 836 518. 
➨ Prodám klasického houpacího konû, 
cena dohodou, tel.: 724 836 518. 
➨ Prodám elektrickou motorovou pilu 
Florabest FKS 2200 A1, novou, nepouÏívanou.
Cena 1 500 Kã, tel.: 724 836 518.

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku, vlastní topení, 
v‰e v dosahu.  Tel.: 607 507 157.

NABÍZÍM

➨ Hledám vûtve stfiíbrného smrku. 
Tel.: 737 569 841. 

HLEDÁM

➨ Vdova 65/170 hledá hodného pfiítele 
z okolí Boskovic nebo Blanska, kterého baví pfiíro-
da, práce na zahradû a procházky se psem. Zn.:
„Jsi? Îije‰ nûkde?” Zavolej. Tel.: 723 456 229. 
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná 
v Blansku hledá pfiítele do 65 let k váÏnému sezná-
mení. Tel.: 722 955 018. 

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím Simsona 3 000 Kã, Jawu, Stadion, 
Pafiez 5 000 Kã. Tel.: 736 741 967.

KOUPÍM

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

s Oldìasem
LISTY REGIONÒ VA¤Í

·pikovaná srnãí k˘ta na su‰en˘ch
houbách s cibulovou r˘Ïí

âervenec a srpen jsou obdobím srnãí fiíje a mnoho mys-
livcÛ právû na toto období plánuje lov toho svého leto‰ní-
ho srnce. V tomto mûsíci jsme pfii pfiíznivém poãasí zvyklí
také na první úrodu pravákÛ i jin˘ch jedl˘ch hub. U nás
doma houby su‰íme do zásoby jako kofiení pod maso,
a ve spojení se srnãím…, posuìte sami.

Ingredience:

Postup:
Hrst su‰en˘ch hub si namoãíme v hrnku do vody. V pekáãi rozpálíme sádlo
a usmaÏíme na nûm do rÛÏova cibuli. Polovinu si oddûláme stranou. Zatím
co se nám dusí cibulka, oãistíme a odblaníme si k˘tu, kterou protáhneme
nûkolika kousky slaniny, osolíme a opepfiíme. Maso zatáhneme na pekáãi
s polovinou cibulky, do základu zarestujeme lÏíci hofiãice a lÏiãku rajãatové-
ho protlaku, pfiidáme kofiení a bylinky, zalijeme namoãen˘mi houbami a vo-
dou, osolíme a vloÏíme do trouby, kde pozvolna dusíme cca 1,5 hodiny.
Maso ve ‰Èávû obracíme. Poté si dáme vafiit osolenou r˘Ïi, na kterou roz-
prostfieme druhou ãást usmaÏené cibulky. Jakmile je maso mûkké, vyndáme
ho. Ze ‰Èávy vyndáme kofiení a zbytky bylinek, vlijeme rozkvedlanou mouku
a provafiíme, aby se ‰Èáva zahustila. Maso nakrájíme na plátky, podáváme
s kopeãkem cibulové r˘Ïe ozdoben˘m snítkou petrÏelky.

Cca 700-800 g srnãí k˘ty, slanina, ‰kvafiené sádlo, 2 ks cibule, 2 strouÏky ãesne-
ku, 1 hrst su‰en˘ch hub, pepfi, sÛl, mouka, hofiãice, protlak, bazalka, rozmar˘n, ty-
mián, nové kofiení, bobkov˘ list, zelená petrÏelka, 4 porce r˘Ïe

Dobrou chuÈ vám pfieje Oldìas.

VZPOMÍNKA
Každoročně v září 

vzpomínáme na rok 1996,
kdy nás náhle po sobě 

opustili naši blízcí 
František Charvát a jeho
žena Josefa Charvátová

z Doubravice nad Svitavou.

Letos už je to smutných 21 roků, tatínek, dědeček, pradědeček zemřel 2. září
a manželka, maminka, babička a prababička ho následovala hned 11. září.

Stále vzpomíná celá rodina

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Drahá, stále jsi mezi námi, s láskou na Tebe

vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Dne 27. záfií 2017 vzpomeneme 15. v˘roãí 

úmrtí milované manÏelky, maminky a babiãky 
paní Ludmily âerné z Blanska.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel,

dcera a dva synové s rodinami.

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a

PODùKOVÁNÍ
Chtûl bych touto cestou podûkovat  Mûstskému úfiadu
v Blansku, zvlá‰tû pak paní ing. Hromádkové z odboru
komunální údrÏby, která zafiídila rekonstrukci zpevnû-
né plochy pfied bytov˘m domem na ul. NádraÏní 1191/
3 v Blansku. 

Za spoleãenství vlastníkÛ Schmidt Lubo‰
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* údrÏba zelenû, frézování pafiezÛ

* prodejní zahradní centrum

* hledáme zahradníka/zahradnici

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Kfitinské hody 2017
Leto‰ní Kfitinské hody se uskuteãnily v sobotu 19.

srpna. V ranních hodinách se stárci úãastnili hodové
m‰e v kostele Jména Panny Marie Kfitinské. 

Odpoledne patfiilo hlavnímu
programu a taneãnímu vystoupení
40 krojovan˘ch stárkÛ a stárek do-
plnûn˘ch 17 krojovan˘mi dûtmi.
K poslechu a tanci hrála jako ob-
vykle dechová hudba Podboranka.
Pfiíjemn˘m zpestfiením programu
byla Cimbálová muzika Pecka.

Stárci poprvé pfiedstavili první pár
místního kroje. Na jeho pofiízení
získaly kfitinské spolky finance ve
formû dotace z Jihomoravského
kraje, mûstyse Kfitiny, nadaãního
fondu Avast a také z vyhlá‰ené
sbírky.

Text: Zdenûk Cihláfi
Foto: Martin Bûlehrádek - fo-to.cz
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ní babyboxu v Blansku je zásadní a Ïe
pomÛÏe vstoupit do nového Ïivota ne-
jednomu miminku. Proto jsem velmi
vdûãn˘ fiediteli Klusákovi za jeho
vlídn˘ a vstfiícn˘ pfiístup,” fiíká autor
projektu Ludvík Hess. 

„Posádky ZZS dennû usilují o zá-
chranu Ïivota nebo zdraví kaÏdého
svého pacienta. Pfiípady, kdy je
ohroÏeno dítû, jsou pro zdravotníky

mimofiádnû citlivé. Pokud blanen-
sk˘ babybox pomÛÏe byÈ jen jedno-
mu dítûti, má svÛj v˘znam,” dodal
fieditel Klusák. 

V âeské republice funguje v sou-
ãasnosti 71 babyboxÛ. Od roku 2006
do nich bylo odloÏeno 158 dûtí, z to-
ho 19 v Jihomoravském kraji (16
v Brnû a 3 ve Vy‰kovû). 

Text: Hedvika Kropáãková, 
tisková mluvãí ZZS JmK 

„VyjasÀovali jsme si podmínky, za
kter˘ch je záchranná sluÏba schopna
postarat se o odloÏené dítû, a zároveÀ
také otázky právní odpovûdnosti,”
upfiesnil fieditel ZZS JmK Milan
Klusák. Bobyboxy jsou totiÏ ve vût‰i-
nû pfiípadÛ souãástí zdravotnick˘ch
zafiízení, která mají dûtská oddûlení.
Po uloÏení dítûte do schránky se roze-
zní alarm na novorozeneckém oddûle-
ní a personál jde miminko ihned 
vyzvednout. Blanensk˘ babybox bude
fungovat v odli‰ném reÏimu. 

Pfii umístûní dítûte do babyboxu pfii-
jde v˘zva na Krajské zdravotnické 
operaãní stfiedisko (KZOS) a zároveÀ
se rozezní alarm i na blanenské základ-
nû. Dispeãink vy‰le na místo nejbliÏ‰í
v˘jezdovou skupinu a v‰e bude probí-
hat jako standardní v˘jezd. V ideálním
pfiípadû bude na základnû posádka, kte-

rá miminko na základû ãíselného kódu,
kter˘ dostane od operátorky, ze schrán-
ky vyzvedne, poskytne mu potfiebnou
zdravotní péãi a následnû dítû pfieveze
do nejbliÏ‰ího odpovídajícího zdravot-
nického zafiízení. MÛÏe ale nastat 
situace, Ïe budou v‰echny blanenské
posádky ve v˘jezdu. Pak dispeãink 
vy‰le nûkterou z posádek z okolních
v˘jezdov˘ch základen nebo z Brna. Ve
schránce je udrÏovaná kontinuální tep-
lota a zaji‰tûn pfiívod vzduchu, dítû
proto v babyboxu mÛÏe bez problémÛ
zÛstat i desítky minut. Po celou dobu je
navíc sledované operátorkami KZOS
pfies kameru. 

Blansko je posledním okresním
mûstem v Jihomoravském kraji, které
babybox prozatím nemá, a jedním
z posledních tfií v rámci celé Moravy.
„Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe v˘znam zfiíze-

V objektu v˘jezdové základny ZZS JmK v Blansku bude uÏ
brzy umístûn nov˘ babybox. Na konci srpna zámûr schvá-
lila Rada Jihomoravského kraje. Vedení Zdravotnické 
záchranné sluÏby JmK o této moÏnosti jednalo s autorem
projektu Ludvíkem Hessem nûkolik mûsícÛ. 

Nov˘ babybox v kraji
bude na blanenské
záchrance

Kpt. Jaroše 102/25, 680 01 Boskovice
tel.: 737 397 646, e-mail: boskovice@invia.cz

Wanklovo nám. 1436/3, 678 01 Blansko
tel.: 736 746 808, e-mail: blansko@invia.cz

www.listyregionu.cz
více zpráv na
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Na tropická vedra jsme si jiÏ v leto‰ním
roce zvykli, ale pfiesto horká poslední
srpnová sobota ovlivnila poãet úãastní-
kÛ ve v‰ech závodech PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, kter˘ pofiádal v so-
botu 26. srpna na nám. Republiky
v Blansku spolek Sportuj s námi.
Celkovû to byl jiÏ 22. roãník blanenské-
ho PÛlmaratonu, Sportuj s námi organi-
zovalo posledních ‰est roãníkÛ.

Jako vÏdy byl pfiipraven kvalitní spor-
tovní a doprovodn˘ program pro v‰echny.
Do Dûtsk˘ch bûhÛ odstartovalo s rodiãi
nebo bez rodiãÛ celkem 74 dûtí ve vûku do
7 let. V cíli na nû ãekala medaile, pro nû-
které moÏná první sportovní. V úmorném
vedru si letos zabûhlo Lidov˘ bûh na 800
metrÛ, tedy jednou kolem námûstí, jen 30
pfiíchozích. Mûstsk˘ bûh s Autocontem na
2,4 kilometru byl letos zpestfien v˘zvou
„Kdo pfiedbûhne místostarostu”, patrona
pÛlmaratonu a blanenského místostarosty
Jifiího Crhy. V̆ zvu pfiijalo celkem 63 bûÏ-
cÛ, rychlej‰ích neÏ Jifií Crha jich bylo 26.

Od pofiadatelÛ obdrÏeli mal˘ zvoneãek
se znakem Blanska. Mûstsk˘ bûh
s Autocontem vyhrál David Klíã, pÛl mi-
nuty pfied Markem Effenbergerem. Tfietí
dobûhl Petr Zelinka.

Hlavní sportovní událostí byl samozfiej-
mû 22. roãník PÛlmaratonu Moravsk˘m
krasem na 21,1 kilometru. Do závodu od-
startovalo 665 bûÏcÛ. To bylo dÛleÏité pro
vyhodnocení soutûÏe Tipafii. 

Tu tím pádem vyhrál Michal Kr‰ka
z Blanska, kter˘ se sv˘m tipem 750 nej-
více pfiiblíÏil skuteãnému poãtu startují-
cích. Závod nedokonãilo celkem 14
bûÏcÛ, na 651. místû pfiibûhl do cíle do-
mácí nestor Milan Hrub˘. Vítûzem 22.
roãníku PÛlmaratonu se stal Jifií Petr.
Na druhém místû dobûhl po devíti 
minutách Stanislav Krajãa a tfietí místo
vybojoval Vít Ry‰ka. Mezi Ïenami jiÏ
tradiãnû kralovala Petra Kamínková,
druhá byla Martina Vévodová a tfietí
Irena Pospí‰ilová. V t˘mech zvítûzil
fitplusblansko.cz – muÏi ve sloÏení

Karel Fuãík, Jakub TihoÀ, Jan âapek,
Vojtûch Krakoviã a Pavel Vichra. Druh˘
byl stejn˘ t˘m fitplusblansko.cz – Ïen,
ve sloÏení Lucie Buchtová, Barbora
âapková, Hana Fuãíková, Tereza
Ermáková a Andrea Leskovjanová.
Tfietí místo obsadil t˘m VELUX
Vy‰kov. âtvrtí skonãili Skauti Vy‰kov
a zajímavostí byl firemní t˘m Lufthansa
InTouch na pátém místû.

Pofiadatelé dûkují v‰em 833 bûÏcÛm,
ktefií odstartovali do nûkterého z bûhÛ le-
to‰ního PÛlmaratonu, i kdyÏ poãasí neby-
lo pro bûhání ideální. O to vût‰í mají ná‰
obdiv. Leto‰ní PÛlmaraton zahájili staros-
ta mûsta Blanska Ivo Polák, místostarosta
a patron PÛlmaratonu Jifií Crha, námûstky-
nû hejtmana JMK TaÈána Malá.

V doprovodném programu vystoupila
na hlavním pódiu akrobatická skupina
Limits z Letovic a oddíl Aikido
z Boskovic. Jako hlavní hfieb programu
zahrála skupina Kamelot. Své umûní pfied-
vedli ãlenové Drahanského Sport Teamu

na sv˘ch kolech a na závûr programu za-
hrála skupina Kvatro. Na Wanklovû ná-
mûstí pfiedvádûla svoji techniku Policie
âR a sloÏky Integrovaného záchranného
systému. Pro dûti byl k dispozici skákací
hrad, trampolína a tvÛrãí dílniãka. 

V rámci projektu Turisté jdou s námi
bylo letos vydáno 127 Absolventsk˘ch vi-
zitek PMK 2017.

Pfied startem PÛlmaratonu byla pokfitû-
na kniha o olympijském vítûzi v hodu dis-
kem a blanenském rodákovi Ludvíku
DaÀkovi. Kfitu se zúãastnil i syn Ludvíka
DaÀka Martin. KníÏku si mÛÏete zakoupit
v Informaãní kanceláfii mûsta Blanska na
RoÏmitálovû ulici za 120 korun. 

Pofiadatelé dûkují v‰em, ktefií se 22.
roãníku PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem
zúãastnili aktivnû, nebo se jen pfii‰li bavit
a fandit.

Pfií‰tí rok opût pfiijìte – fandûte a bû-
hejte!

Text: Jaroslav Parma, Sportuj s námi
Foto: Monika ·indelková

Zahájení 22. PÛlmaratonu Moravsk˘m krasem. Jifií Crha (1143) startuje do Mûstského bûhu s Autocontem.

Nejvût‰ím soupefiem PÛlmaratonu
bylo tropické vedro
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po‰tovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích a Adamovû 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. 

Léto ubûhlo jako voda, prázdniny jsou za námi, s tím spojené dovolené, tábory a v˘lety… Ale
babí léto a podzim je tu a kdo je‰tû nebyl „na vláãcích”, tak si myslím, Ïe by mûl vyuÏít po-
sledních tepl˘ch dnÛ a zajet se podívat do Brna za Olympii. Stojí to za to a za dlouh˘ch zimních
veãerÛ budete mít na co vzpomínat nebo si budete jen tak prohlíÏet fotky pofiízené právû zde.

Spoleãnost Moravsk˘ch Parko-
v˘ch Drah tu provozuje jiÏ osm˘m
rokem ve zmen‰eném mûfiítku 
Ïelezniãní dopravu. Je to zde jako
v pohádce, pfiijdete na nádraÏí, kou-
píte si v pokladnû na prvním nástu-
pi‰ti za 50 Kã jízdenku a bez ohledu
na vûk, pohlaví nebo kilogramy vás
zde svezou malink˘m vláãkem na
dráze dlouhé 1,5 km. Cesta trvá cca
13 minut, v‰e je jako ve skuteãnos-
ti, prÛvodãí Vám ‰típne kartonovou
jízdenku, a to opravdov˘mi dráÏní-
mi kle‰tiãkami, v˘pravãí odpíská
odjezd a pak uÏ cel˘ vlak má na 
starosti strojvedoucí, kter˘ Vás
v pofiádku zaveze opût do stanice.
VláãkÛ je zde nûkolik druhÛ, kaÏ-
dou první sobotu v mûsíci jezdí

stfiihovánkou lokotraktoru, pexeso,
tématické magnetky, odbornou 
literaturu a dal‰í upomínkové
pfiedmûty. Sociální zafiízení, moÏ-
nost si koupit mraÏené obãerstvení
je samozfiejmostí.

Sezóna zde je od zaãátku kvûtna
do konce fiíjna, s tím, Ïe otevfieno je
kaÏdou sobotu, nedûli a státní svá-
tek. Od 10.00 do 18.00 hodin.
Pofiádají se zde i akce, jako tfieba
„Noãní provoz parku” nebo „Parní
Olympia”. Zájemci mohou k náv‰tû-
vû Parkové dráhy vyuÏít také 
bezplatnou linku z centra mûsta Brna.
Pfiepravu zaji‰Èují autobusy s oznaãe-
ním OlympiaBus, nástupi‰tû je na 
ulici Úzká. Více na: www.smpd.cz.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

dokonce i parní lokomotiva a to je teprve
potom záÏitek! 

Náv‰tûvníci zde mají moÏnost dûtem ne-
bo sobû pofiídit na památku turistickou
známku, turistick˘ deník, omalovánky s vy-

Vláãky pro malé i velké

Vlakové nádraÏí Olympia. 

Nádherná „malá” lokomotiva 
a natû‰ení cestující.

Svatopluka âecha 54 
nad restaurací EDEN
otevfieno od pondûlí do pátku 
od 7.30 do 17.00 h

dvefie, kliky, podlahy
dvefie a obloÏky vnitfiní i venkov-
ní, podlahy laminátové, dfievûné
i vinylové, PVC, schody, zábra-
dlí, li‰ty a pfiíslu‰enství.

e-mail: dkp.boskovice@seznam.cz tel: +420 733 601 156

NOVÁ PRODEJNA
DKP Boskovice SLEVY
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