
2 Informujeme / i*

roãník VIII       ãíslo 2       bfiezen 2019 www.listyregionu.cz

Dal‰í zajímavá beseda bude 26. bfiezna -
zase od 18.30 - Sibifi v létû s Jakubem
Vengláfiem. Humorné vyprávûní o cestû do
zemû, kam se vût‰inou nejezdilo za odmûnu.
K pochopení logiky v‰ech star˘ch rusk˘ch
tyranÛ staãí strávit pár dní v nekoneãném
bfiezovém lese ve spoleãnosti stejnû nekoneã-
n˘ch hejn komárÛ…JenÏe za tím lesem,
v srdci nádhern˘ch hor se schovávají komu-
nitní radonové láznû, kde najdete lék na
v‰echny choroby svûta. A kdyÏ na nûco ná-
hodou nemají pramen, pak si vás vezmou do
péãe sibifiské ‰amanky a to teprve bude jízda.

A tak je to tady se v‰ím. Ve‰keré utrpe-
ní cestovatele je nakonec vykoupeno neãe-
kan˘m záÏitkem. Staãí mít s sebou správnû
stfielené kumpány, dost odhodlání a hlavnû
neoãekávat zbyteãnou romantiku.

V‰ichni si totiÏ umíme pfiedstavit ko-
chaãku mírumilovnou hladinou z bfiehÛ
Bajkalu. Nebo ãarovnou krajinu ubíhající
za oknem vlaku, jeÏ staví aÏ ve
Vladivostoku... Realita léta na Sibifii je
na‰tûstí o dost drsnûj‰í a zábavnûj‰í.

Pfiedná‰í Kuba Vengláfi ze Za hora-
mi.cz. Více informací o autorovi najdete
tfieba tady zahorami.cz/za-hory-za-doly/
Na besedu je také vstupné dobrovolné.

V pátek 12. 4. pofiádáme Expediãní 
kameru - festival dobrodruÏn˘ch 
cestovatelsk˘ch a outdoorov˘ch doku-
mentárních filmÛ - promítáme na 
úhlopfiíãku 7 m v super kvalitû - to je
jako v kde-kterém kinû. A navíc si mÛ-
Ïete dát k filmÛm pivo, víno nebo co
máte rádi. Vstupné pro dûti a seniory je
dobrovolné a pro dospûlé 100 Kã.
Vstupenky si mÛÏete zajistit uÏ nyní
v HospÛdce na Toãnû nebo na emailu: 
jana.skotak@seznam.cz - O promíta-
n˘ch filmech si mÛÏete pfieãíst na
https://expedicnikamera.cz/filmy-2019/

Na jaro pfiipravujeme dal‰í akce, ale
o tûch zase pfií‰tû.

Mûjte se moc hezky, uÏívejte sluníãka
a nûkdy se zastavte. 

Text a foto: Jana Skotáková, Kulturní dÛm
a HospÛdka Na Toãnû Tûchov, tel.: 724 266 931

Co pfiipravuje Kulturní dÛm 
a HospÛdka Na Toãnû Tûchov

V nedûli 13. ledna 2019 si ‰iroká vefiejnost pfiipomnûla
100. v˘roãí narození kardinála Tomá‰e ·pidlíka v Muzeu
regionu Boskovicka díky První vzpomínkové akci, kterou
uspofiádala senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci
s Orlem jednotou Boskovice.

Celou akci doprovázela slovem Jaromíra Vítková a Helena
Janíková. Dámy pfiedstavily fotoalbum s citáty Otce ·pidlíka.
Senátorka Jaromíra Vítková pfiítomné seznámila s plánovan˘-
mi akcemi na cel˘ rok nejen v Boskovicích, ale i v Praze a na
Velehradû. V̆ znamn˘m mezníkem bude v srpnu odhalení pa-
mátníku kardinálu ·pidlíkovi v parãíku nedaleko jeho rodného
domku na Bûlé. K vidûní byla malá v˘stavka dokumentující
vzpomínková setkání a akce, které uspofiádala jednota Orel
Boskovice od roku 2010, kdy kardinál ·pidlík zemfiel. Hudební
vystoupení v podání M. Kindermannnové, T. Hamplové a K.
Honzírkové doplnilo celou akci. Závûrem byla pu‰tûna video-
ukázka „Krásné slovo otce ·pidlíka”. Stovka náv‰tûvníkÛ si
touto krásnou vzpomínkovou akcí pfiipomnûla tak v˘znamnou
osobnost a boskovického rodáka kardinála Tomá‰e ·pidlíka.

Text: Barbora Palánová
Foto: archiv Orel Boskovice

První vzpomínkové setkání k 100. v˘roãí
narození kardinála Tomá‰e ·pidlíka

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz


