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Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157
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Partnerství s italským Scandianem 
potvrdili Blanenští v Moravském krasu

ti. Právě letos, kdy si v naší zemi  při-
pomínáme třicet let svobodného živo-
ta, je dobré připomenout, že ne 
vždycky mohli lidé svobodně cesto-
vat a udržovat styky s lidmi ze západ-
ní Evropy,” zdůraznil starosta města 
Blanska Jiří Crha během svého vy-
stoupení na slavnostním večeru. „Za 
těch pětapadesát let se sice mnohé 
změnilo, hodnota přátelství ale zůstá-
vá, vzájemná konfrontace realit obou 
zemí bude vždy přínosná. Rozdílnost 
totiž není nikdy tím, co nás může roz-
dělit, naopak, může nás jedině obo- 
hatit,” uvedla mimo jiné Elisabetta 
Leonardi, italská radní odpovědná za 
zahraniční styky.
 Komunikace lidí různých národů 
může být občas složitá. Vždy ale nejde 
jen o slova. To, co je nám blízké  
a také velmi srozumitelné, je napří-
klad hudba. Spojuje nás všechny a ne-
zná hranic.  „Abychom si to dokázali, 
přizvali jsme dva umělce, z nichž kaž-
dý zahrál na kytaru, každý ale v odliš-
ném pojetí. Chtěli jsme navíc zvolit 
netradiční prostředí, proto padla volba 
na jeskyni Výpustek,” vysvětluje bla-
nenský radní Ivo Stejskal, v jehož ges-

ci je spolupráce s partnerskými městy. 
Jako první vystoupil se svým barok-
ním repertoárem Karel Fleischlin- 
ger, v jeho podání zazněly skladby 
Antoina Carrého, Roberta de Viséeho 
a Gaspara Sanze. Závěr slavnostního 
setkání pak zpestřilo vystoupení mla-
dého italského kytaristy Francesca 
Spiny, který zvolil ukázky z děl Heito-
ra Villy-Lobose, Agustina Barrisose  
a Fernanda Sora.
 Nejen Italové, ale i zástupci dalších 
delegací z polské Legnice a ze slo- 
venského Komárna, kteří přijeli do 
Blanska na oslavy Vítání sv. Martina, 
si odnesli kromě památečních listů  
i drobné dárky. Italská radní Elisa-
betta Leonardi obdržela navíc z ru-
kou starosty Crhy unikátní zmenšený 
model blanenské radniční veže vyro-
bený z tradiční umělecké litiny. Spo-
lečný program všech našich hostů pak 
pokračoval i v neděli.  
 Jedno významné výročí nás čeká  
i v roce příštím. Připomeneme si to- 
tiž dvacet let partnerství s polskou 
Legnicou.

Text: Jana Franchi
Foto: Ivo Stejskal

 Pětapadesáté výročí partnerství se 
Scandianem oslavili Blanenští v ne-
všedních prostorách jeskyně Výpustek. 
V sobotu 9. listopadu zde u této příleži-
tosti proběhl kytarový koncert v podání 
Karla Fleischlingera, pozvání do Blan-
ska přijal i Francesco Spina.
 Když v roce 1964 podepisovali ve 
Scandianu smlouvu o vzájemném 
přátelství tehdejší představitelé obou 

měst Gaspare Denti a František Ko-
vařík, patrně netušili, kolik generací 
toto výjimečné partnerství ovlivní, 
kolik celoživotních přátelství vznikne 
a jaká bude budoucnost tohoto svazku 
v jednadvacátém století. „Stejně jako 
opravdová přátelství jsou věčná, tak  
i spolupráce s našimi italskými přáte-
li nadále pokračuje a jsem si jist, že se 
bude úspěšně rozvíjet i v budoucnos-

Kytarista Francesco Spina během svého vystoupení

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NA

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2020
do DŘEVĚNÉHO KOSTELA – HUSOVA SBORU 
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BLANSKU

KDY: NEDĚLE 5. 1. 2020 v 17:30 hodin 
VYSTOUPÍ: GOSPEL FRIENDS

Pozvánka


