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Listy regionů jsou distribuovány již devátým rokem každý měsíc v nákladu 18 000 kusů 
výtisků zdarma přímo do poštovních schránek v Blansku, Boskovicích, Letovicích, 

Adamově a na smluvená místa v 42 obcích okresu Blansko.
Novinky z okresu, aktuality a archiv novin najdete na www.listyregionu.cz

Tel.: 723 606 098
www.autodopravamanousek.cz

Tel.: 776 566 634
www.bazarblansko.cz

Smetanova 12, Blansko 
Tel.: 606 583 873
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80 svetovych rumu
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Letovické ulice postupně připomenou místní významné osobnosti 

roãník 6 ãíslo 5 ãerven 2017

Letovické navigaãní létání 2017
oãima soutûÏícího

Je nádherné sluneãné ráno 3. ãervna a na leti‰ti v Letovicích panuje bezvûtfií. Pfiesto
v‰ak je ve vzduchu cítit znaãné napûtí plynoucí z oãekávání nadcházejících dobrodruÏství. 

Dnes se tu koná 4. kolo Poháru
Petra Tuãka a 2. roãník soutûÏe
o Letovick˘ kufr. Na briefingu pofia-
datelé opl˘vají optimismem a sdûlují
nám v‰echny potfiebné informace
o trati s poetick˘m názvem Na ptáky
jsme krátk˘. Vzhledem k velice 
úspû‰nému loÀskému roãníku jsme 
oãekávali velk˘ poãet úãastníkÛ, coÏ
se nám potvrdilo. Ze startovní listiny
vypl˘vá, Ïe se úãastní rekordních 40
posádek. Vût‰ina posádek závodí v le-
tadlech, ale nûktefií pilotují motorová
rogala ãi vírníky. 

Na základû sv˘ch schopností si mo-
hou posádky zvolit lehãí ãi naopak
tûÏ‰í variantu trati. My poletíme traÈ
urãenou pro reprezentanty a ãas vzletu
je plánovan˘ na 13:50. V poledne si
proto dopfiáváme velice chutn˘ gulá-
‰ek. Ze zku‰eností víme, Ïe na laãno
se tûÏko letí. Ve 12:50 si vyzvedáváme
zadání soutûÏe, mapu, na které je vy-

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

Poãasí jak vymalované, „úspûch zaruãen”.

znaãena traÈ, a také fotky, které musí-
me na trati ve vzduchu najít a zakres-
lit do mapy jejich pfiesné umístûní. Po
krátké pfiípravû na zemi nasedáme do
letadla a vzlétáme. Let je klidn˘ a po-
hodov˘, nalezené fotky zakreslujeme
spolu s nalezen˘mi znaky do mapy
a uÏ je pfied námi koncov˘ bod, ze kte-
rého dolétáme zpût na leti‰tû. 

Následuje chvilka odpoãinku, 
odmûÀujeme se nûãím dobr˘m do 
Ïaludku a doplÀujeme tekutiny. Je 
opravdu velké horko, proto se schová-
váme pfied sluncem pod kfiídlem leta-
dla. Chvilka odpoãinku netrvá dlouho
a uÏ se pfiipravujeme na druhou etapu
dne‰ního soutûÏení. Jde o speciální
traÈ, jejíÏ prÛbûh se odvíjí od naleze-
n˘ch fotek a znakÛ na trati. Tuto eta-
pu si obzvlá‰tû uÏíváme a tû‰íme se na
veãerní zábavu a peãené selátko.
Povûstn˘ letovick˘ kufr za nejkreativ-
nûji odletûnou traÈ vyhrála posádka
Martin Mikolajek a Karin Hlinková. 

Text: Lucie Lamparová
Foto: Stanislav Franc

Tel.: 
723 60 60 98

více str. 12

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

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

BULHARSKO – MALLORKA – ¤ECKO - TURECKO
poslední místa se slevou, dûtské ceny

+ 55 SENIO¤I v˘hodnû*POBYTY V âR, SR, TERMÁLY
TIP 2018: CIVETTA, 6. -11. 2., bus BLANSKO, BOSKOVICE, 4x polopenze,
4x skipas, cena 7 600 /os., 6 200 junior, 5 400 dûti, + 160EUR / 120EUR

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

FISCHER * KOVOTOUR * NECKERMANN * VTT

17 800 ks

Novû 

i v Adamovû

	 Ve	městě	je	přes	70	ulic,	které	po-
většinou	 své	 názvy	 získaly	 po	 osob-
nostech	celonárodního	významu,	svou	
místopisnou	polohou	či	ustáleným	ná-
zvoslovím.	Ale	některé	z	nich	jsou	po-
jmenovány	 po	 osobnostech	 spjatých		
s	městem	samotným.	Pamětníci	jejich	
historii	 znají,	 ale	 bohužel	 většina		
z	 mladších	 generací	 již	 neví.	 Nápad	
doplnit	 dodatkovými	 informačními	

cedulemi	 původ	 názvů	 právě	 těchto	
ulic	 vzešel	 od	 Komise	 pro	 občanské		
a	komunitní	aktivity.	
	 Letos	si	připomínáme	Albína	Krej-

čího,	a	 to	nejen	pro	110.	výročí	 jeho	
narození,	 ale	 i	pro	 jeho	životní	osud	
spjatý	s	II.	světovou	válkou.
	 Stalo	se	před	80	lety:	*Za	němec-
ké	okupace,	v	době	II.	světové	války,	
13.	října	1940	byli	pro	tisknutí	a	roz-
šiřování	 ilegálních	 letáků	 zatčeni	
gestapem	 komunisté,	 bratři	 Arnošt	
Krejčí,	 typograf	 a	 Albín	 Krejčí,		
dělník.

	 Arnošt	Krejčí	byl	členem	ilegální-
ho	okresního	vedení	KSČ.	Byl	odsou-
zen	 ke	 3	 letům	 káznice.	 Byl	 vězněn		
v	 koncentračním	 táboře	 Mauthausen	

od	14.	11.	1940	do	5.	5.	1945.	Domů	se	
vrátil	9.	5.	1945.
	 Albín	Krejčí	(1910–1941)	byl	po	9	
týdnů	 vězněn	 v	 Kounicových	 kole-
jích	 v	 Brně.	 Se	 zraněními	 způsobe-
nými	 při	 výsleších,	 v	 beznadějném	
zdravotním	 stavu,	 byl	 v	 prosinci	
1940	 propuštěn.	 Zemřel	 2.	 dubna	
1941.	 Jeho	 pohřeb	 s	 velkou	 účastí		
veřejnosti	se	stal	manifestací	odporu	
proti	okupantům.
	 Oba	 bratry	 persekuce	 nezlomila,	
nevyzradili	 spolupracovníky	 v	 to-
várnách	 Letokamna	 a	 Faber.	 Jejich	
statečnost	 zachránila	 řadu	 lidských	
životů.
	 Městská	 čtvr	 za	 Rýdlovými,	 po-
jmenovaná	v	r.	1948	Čtvr	dr.	Edvarda	
Beneše,	 byla	 v	 r.	 1953	 přejmenována	
na	ulici	Albína	Krejčího.
	 Původním	záměrem	bylo	slavnost-
ní	 odhalení	 s	 účastí	 veřejnosti	 dne		

7.	5.	2020	v	rámci	pietních	oslav	75.	
výročí	 ukončení	 II.	 světové	 války,	
bohužel	 z	 epidemiologických	 důvo-
dů	 takto	 nebylo	 možné	 uskutečnit.	
Akce	proběhla	za	přítomnosti	členů	
rady	města.

Daniela Ottová
předsedkyně Komise pro občanské 

a komunitní aktivity

*Děkuji p. Bohuslavu Kudovi 
za poskytnutí historických informací

Foto Mgr. Radek Musil

Starosta města Mgr. Petr Novotný a členka rady města Daniela Ottová
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PŘÍJEM I VÝDEJ PPL a DHL

• prodej – zapůjčení čistících strojů •
• prodej chemie pro úklid •

DEZINFEKCE DLE DODÁVEK

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

HIMMER vše pro úklid
Blansko, Masarykova 868/2 na rohu s ul. Tovární

prodej bazénové chemie VODNÁŘ
pro bazény, jezírka a SPA

Minigolf v Blansku je po rekonstrukci

TRADICE A KVALITA VÝROBY PRŮMYSLOVÝCH ŠICÍCH STROJŮ.

MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
Člen skupiny firem DÜRKOPP ADLER
Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice
www.minerva-boskovice.com
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	 Areál	minigolfu	v	rekreační	oblasti	Palava	se	ještě	před	sezonou	dočkal	rekonstrukce.	Investice	
přišly	na	200	tisíc	korun.	Minigolf	si	na	přehradě	ročně	zahraje	několik	tisíc	lidí.
	 Dělníci	už	na	podzim	v	areálu	nad	přehradou	vyměnili	hrací	desky,	čekali	ale	na	příznivé	kli-
matické	podmínky,	 aby	mohli	opravy	dokončit.	Na	 jaře	práce	odsunula	karanténa.	Počet	drah		
a	množství	překážek	zůstává	stejný,	jak	tomu	bylo	doposud.	Přibyly	ale	například	nové	lavičky.	
	 „Standardně	bývá	14	drah,	my	jich	máme	v	Blansku	20,	není	moc	co	přidávat,	už	te	zde	hráči	
najdou	kombinaci	veškerých	překážek,	které	se	používají,“	vysvětlil	Zdeněk	Grünwald,	vedoucí	
společnosti	Služby	Blansko,	která	má	minigolf	i	celou	rekreační	oblast	Palava	od	města	v	nájmu.	
„Nakoupili	jsme	také	nové	hole	a	další	vybavení	na	hraní,	věříme,	že	to	veřejnost	ocení,“	dodal.
	 První	hráči	 si	budou	moci	hru	na	obnovených	drahách	vyzkoušet	o	víkendu	6.	 a	7.	 června.		
Otevřeno	bude	v	červnu	jen	o	víkendech	od	13	do	20	hodin,	o	prázdninách	denně	v	době	od	10	do	
21	hodin.	Milovníci	minigolfu	si	zahrají	ještě	v	září,	opět	jen	o	víkendech	od	13	do	18	hodin.	
	 „Vstupné	zůstane	stejné	jako	loni,	děti	do	12	let	zaplatí	30	Kč,	dospělí	50	Kč,	důchodci	40	Kč,“	
uvedl	místostarosta	František	Hasoň.	 Text: Renata Kuncová Polická (čerpáno z TZ MÚ Blansko)

Foto: archiv MÚ Blansko
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VáÏení pfiíznivci archeologie, rádi by-
chom Vám nabídli novou publikaci
Muzea Blanenska, doprovázející stejno-
jmennou expozici Cesta do pravûku
Blanenska. Na jejích stránkách se mÛÏete
vydat proti proudu ãasu a poznat prehisto-
rii regionu. Text doplÀují ilustrace Libora

Baláka a manÏelÛ Dvorsk˘ch. Publikace
je k zakoupení na pokladnû muzea, nebo
si ji lze objednat na e-mailu info@muze-
um-blanenska.cz. Cena je 50 Kã.

S pfiáním krásn˘ch témûfi letních dnÛ 
kolektiv Muzea Blanenska

Foto: archiv Muzea Blanenska

Nová publikace
Muzea Blanenska

Leto‰ní úspû‰nou sezónu v Mûstském
divadle Brno zakonãuje hvûzdn˘ muzikál
Maury Yestona „Nine”. Není to ani dívãí
jméno, ani cokoli jiného, je to anglicky
devût. Yeston se narodil v roce 1945
a v mládí miloval Felliniho filmy, uãaro-
val mu sám reÏisér a rozhodl se pfievést je-
ho film „8 a pÛl” (Marcelo Mastroani
a Claudia Cardinale) na divadelní prkna.
V roce 1982 získal cenu za nejlep‰í pÛ-
vodní scénáfi k Nine, v roce 1997 za scé-
náfi k Titanicu a nominován byl na cenu za
Grandhotel, kter˘ uvidíme v pfií‰tí sezonû.

Federico Fellini byl filmov˘ velikán
s dvaceti filmy na svém kontû, pfiipomenu
„Silnici”(1954) nebo „Cabiriiny noci”
(1957). Jsou to syrové v˘povûdi o jedné
stránce Ïivota. ZdÛrazním, Ïe filmy jsou
ãernobílé. NeÏ plnû nastoupily filmy ba-
revné, natoãil „8 a pÛl”. V na‰em muziká-
lu je hlavní postavou italsk˘ reÏisér Guido

Contini, rozpolcen˘ muÏ kolem ãtyfiicít-
ky. Má natoãit film, ale neví si rady ani
s námûtem, s obsazením rolí, ani s kost˘-
my. Uhání ho producentka, hereãky, které
chtûjí hrát hlavní role. Jeho Ïena je stfiízli-
vá, radí jet do Benátek, odpoãnout si a ná-
pad pfiijde. Chvíli pom˘‰lí na film
s Casanovou, toãí, ale není to ono, aÏ na-
konec zjistí, Ïe toãí film o sobû. Stírají se
mu rozdíly mezi osobním a profesním Ïi-
votem, mezi pfiedstavami, vzpomínkami
a realitou a jeho Ïena ho opou‰tí. Právû
tento stav se podafiil mistrnû vyjádfiit pfied-
staviteli Guida - Petru Gazdíkovi.
Alternuje roli s Petrem ·tûpánem, spolu je
na jevi‰ti 24 Ïen, dalo by se fiíct film pfie-
váÏnû feministick˘. Jeho Ïenu Luisu hraje
Ivana VaÀková nebo Lucie Bergerová,
matku Lenka Bartol‰icová, Monika
Svûtnicová. Hudba je koláÏí krásn˘ch me-
lodií rÛzn˘ch ÏánrÛ, celkem zazní 33 pís-

ní. Za pozornost stojí úÏasná scéna
Christopha Weyerse, fie‰ící kam umístit 24
Ïen, kdyÏ mají b˘t v‰echny na scénû. Také
kam promítat filmové dotáãky, jak zvût‰it
plochu jevi‰tû smûrem vzhÛru. Chcete-li si

uÏít imaginaci, svût hudby a krásn˘ch
kost˘mÛ i Ïen, pak Nine je to pravé!

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová

Foto: archiv MdB

Muzikál „Nine”

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

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* seãení trávy, údrÏba zelenû
* návrhy a realizace zahrad
* prodej okrasn˘ch rostlin

tel.: 737 475 290, 732 940 763
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BLANENSKÝ

rovnost

FARMÁŘSKÉ
TRHY
ODPOLEDNÍ TRHY
ČT 18. 6. 2020 od 13:00–17:00 h
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO
ČT 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. 2020 od 8:00–13:00 h

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA VÁS SRDEČNĚ ZVE LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

www.zamecekblansko.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

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

www.zamecekblansko.cz

Cestovní ruch na Boskovicku a Blanensku
	 Regiony	Blanenska	a	Boskovic-

ka	nabízí	velké	množství	tu-	
ristických	 cílů.	Náboženská	
turistika	je	součástí	cestov-

ního	ruchu	a	v	posledních	letech	se	také	rozrůstá.	
	 „Blanenská	farnost	a	s	ní	 i	město	Blansko	si	
v	letošním	roce	připomíná	880	let	od	posvěcení	
kostela	 svatého	Martina.	Blanenský	kostel	není	
jen	místem	pro	setkání	věřících,	je	také	jedním		
z	 TOP	 turistických	 cílů	 města.	 Kostel	 nabízí	
možnost	prohlídek	věže,	odkud	návštěvníci	vidí	
výhled	 na	 velkou	 část	 města.	 Návštěvníci	 mají	
také	možnost	navštívit	věžní	kavárničku	nebo	vy-
užít	 průvodcovskou	 službu,	 komentované	 pro-
hlídky	 nejen	 kostela	 ale	 i	 areálu	 farní	 zahrady	
zajišují	studenti	a	pedagogové	Soukromé	školy	
cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie,“	 představil	
František	Hasoň,	1.	místostarosta	města	Blansko.
	 „K	turisticky	vyhledávaným	místům	v	Bosko-
vicích	patří,	kromě	jiných	památek,	také	Masary-
kovo	náměstí,	jehož	dominanty	tvoří	radniční	věž	

Kostel Narození Panny Marie 
ve Vranově 

Kostel sv. Martina Blansko

Kostel sv. Jakuba v Boskovicích

a	kostel	sv.	Jakuba	staršího.	O	jednu	z	nejrozsáh-
lejších	přestaveb	kostela	se	na	počátku	16.	století	
zasloužil	Ladislav	Velen	z	Boskovic.	V	letošním	
roce	si	připomínáme	600	 let	od	úmrtí	 tohoto		
významného	 představitele	 moravské	 šlechty		
a	kulturního	života	doby	renesance.	K	této	příle-
žitosti	se	v	boskovickém	muzeu	připravuje	nejen	
výstava	věnovaná	Pánům	z	Boskovic,	ale	i	řada	
doprovodných	akcí,“	uvedla	Dagmar	Hamalová,	
boskovická	zastupitelka	za	KDU-ČSL.
	 „Jsem	 věřící	 a	 v	 rámci	 cykloturistiky,	 která		
je	mým	koníčkem,	ráda	navštěvuji	poutní	místa.	
Dlouhou	dobu	jsem	připravovala	projekt	o	třech	
významných	poutních	místech	v	naší	destinaci:	
Vranov,	 Sloup	 a	 Křtiny.	 Můj	 projekt	 má	 za	 cíl		
postupně	představit	poutní	místa	turistům	i	věří-
cím.	Poutní	místo	Vranov	letos	slaví	významné	
výročí	 a	 tak	 je	 první	 díl	 věnován	 právě	 jemu.	
Dnes	je	navíc	velmi	nutné	podpořit	domácí	ces-
tovní	ruch,“	sdělila	senátorka	Jaromíra	Vítková.

Zadavatel/Zpracovatel: KDU-ČSL

FÉNIX SPORT BLANSKO 
	 S	Janem	Kohutem	se	znám	osobně	
už	 dlouhou	 dobu.	 Je	 to	 sportovec	 tě-	
lem	 i	 duší,	 který	 rád	 přijímá	 výzvy.		
V	loňském	roce	založil	nový	atletický	
a	triatlonový	oddíl	na	Blanensku.	Pro-
to	jsem	se	zeptala:

Jan Kohut a jeho svěřenci

	 Kdy	oddíl	vznikl?
	 Oddíl	byl	založen	v	srpnu	roku	2019.	
Od	 té	 doby	 neustále	 rosteme	 a	 nyní	
máme	už	skoro	70	členů	od	dětí	7	let	až	
po	dospělé	sportovce.	Společně	trénuje-
me	v	Blansku	a	Boskovicích.	Mimo	to	

nabízíme	 i	 hod-
ně	oblíbené	indi-
viduální	 trénin-
ky,	kde	se	trenér	
může	 sportovci	
více	věnovat.
	 Pro	 koho	 je	
oddíl	určen?
	 N a b í z í m e	
sportovní	 aktivi-
ty	 především	 pro	
děti	a	mládež,	ale	
i	dospělé	sportov-
ce.	 Náš	 oddíl	 je	
řádným	 členem	
Českého	 atletic-
kého	svazu	a	čle-
nové	 se	 zapojují	
do	 jím	 pořáda-
ných	soutěží	jako	
je	například	Mis-

trovství	 České	 republiky,	 krajská	 mist-
rovství	a	další.
	 Sportovní	program	je	určený	přede-
vším	 dětem,	 které	 potřebují	 zlepšit		
a	udržet	fyzickou	zdatnost,	vytvořit	si	
návyk	 na	 pravidelné	 sportování.	 Tyto	
tréninky	 jsou	 také	 ideální	 jako	 do-	
plněk	pro	mladé	sportovce,	hokejisty,	
fotbalisty,	tenisty	a	další…
	 Kdo	oddíl	založil?
	 Oddíl	jsem	založil	já.	Mám	za	sebou	
již	8	let,	co	pracuji	jako	trenér	a	hledal	
jsem	nějakou	další	výzvu,	kam	to	trošku	
posunout.	Tak	jsem	se	rozhodl,	že	zalo-
žím	 oddíl,	 kde	 se	 budu	 věnovat	 dětem		
a	 mládeži.	 Zatím	 se	 vše	 daří	 a	 děti	 to	
baví,	zlepšují	se	a	to	je	to	hlavní.
	 Jste	v	oddíle	i	trenérem?
	 Ano,	v	oddíle	jsem	zároveň	i	jako	tre-
nér.	Jelikož	se	ale	stále	rozrůstáme,	tak	
brzy	budu	asi	potřebovat	k	sobě	nějaké-
ho	asistenta.	Moji	 svěřenci	každoročně	
získávají	medaile	na	mistrovství	republi-
ky,	 účastní	 se	 mezinárodních	 soutěží,	
tak	doufám,	že	to	bude	pokračovat	i	pod	
našim	novým	oddílem.	
	 Vy	sám	ještě	závodíte?

	 Ano,	stále	ještě	aktivně	závodím.	Le-
tos	byli	hlavní	cíle	uspět	na	MČR	v	půl-
maratonu	a	maratonu.	Vše	se	ale	posunu-
lo	 na	 podzim.	 Nejbližší	 závod	 nás	 tedy	
čeká	MČR	na	10	000	m	na	dráze	ve	Slav-
kově	u	Brna,	které	je	koncem	června.
	 Jaké	máte	plány	do	budoucna?
	 Letos	na	 léto	plánujeme	v	Blansku	
příměstské	sportovní	tábory,	chystáme	
se	založit	tréninkové	skupiny	pro	děti	
v	dalších	městech	a	obcích.	Příští	rok	
už	 chceme	 postavit	 týmy	 do	 soutěží	
družstev	od	dětí	až	po	dospělé.
	 Vy	 pracujete	 jako	 trenér,	 věnujete	
se	jen	dětem	a	atletice?
	 Trénuji	 jak	děti,	 tak	 i	dospělé	osoby	
od	 hobby	 až	 po	 vrcholové	 sportovce.	
Spolupracuji		například	s	tenisty,	fotba-
listy,	 házenkáři,	 plavci,	 	 kterým	dělám	
kondiční	přípravu.	Dále	potom	mám	sa-
mozřejmě	spoustu	atletů	–	běžců,	které	
trénuji	po	celé	České	republice.
	 Pane	Kohute,	děkuji	Vám	za	rozhovor	
a	přeji	do	budoucna	hodně	sportovních	
úspěchů	Vám	i	Vašim	svěřencům.

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv Jana Kohuta
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NÁSTROJAŘ/SEŘIZOVAČ

NÁSTUPNÍ MZDA

až 37 500 Kč + 30 000 Kčnáborový příspěvek13. plat

příspěvek na dopravupenzijní připojištění

te.jobs.cz • 77 11 300 30 • nabor@te.com

příplatek za směnnost bonus za produktivitu
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„KaÏd˘ ãlovûk si zaslouÏí vidût v Ïivotû
nûco nádherného”, fiíká Alice Fialová

Andûl „Nádherník” Posezení ve smyslové zahradû

V sobotu 2. bfiezna slavnostnû otevfiela
Oblastní charita Blansko Nádherníkovu
záÏitkovou zahradu pfied sv˘m Centrem
denních sluÏeb Emanuel. Slavnostního ak-
tu se ujali fieditel Diecézní charity Brno
Ing. Mgr. Oldfiich Haiãman, MBA, fieditel
Oblastní charity Blansko Ing. Pavel
Kolmaãka, vedoucí zafiízení Emanuel Bc.
Alice Fialová a herec Jaroslav Du‰ek. Za
Mûsto Boskovice se otevfiení zahrady zú-
ãastnil starosta mûsta Ing. Jaroslav
Dohnálek a o hudební doprovod se posta-
ral Bc. Martin Krajíãek. Náv‰tûvníci obdr-
Ïeli obrazov˘ „Návod k pouÏití zahrady”.

Pfii té pfiíleÏitosti jsme poloÏili nûko-
lik otázek vedoucí Centra Alici Fialové:

Proã vlastnû zahrada vznikla? 
V leto‰ním roce slavíme 25. v˘roãí

otevfiení na‰eho zafiízení, tedy Centra
denních sluÏeb Emanuel v rámci
Oblastní charity Blansko. A protoÏe
jsme v loÀském roce dostali od bosko-
vické firmy ITAB nabídku finanãní po-
moci, pfiem˘‰leli jsme, na co bychom
mohli tento dar vyuÏít. A napadlo nás,
Ïe bychom mohli k tomuto v˘roãí dát
v‰em nûjak˘ dárek a tím si splnit ná‰
dlouholet˘ sen, coÏ je právû taková
smyslová zahrada. Pfied lety jsme s na-
‰imi klienty nav‰tívili Zahradu smyslÛ

v Rudce, která nás inspirovala. Vûdûli
jsme, Ïe se nebude jednat o nic velkého,
protoÏe jsme omezeni místem pfied na-
‰ím centrem, ale o jak˘si kout, kter˘ po-
máhá rozvíjet v‰echny na‰e smysly.
Finanãní prostfiedky na pofiízení této za-
hrady se nám povedlo získat také díky
firmû Consorta Praha pana ZdeÀka
Bubníka, manÏelÛm Horáãkov˘m
z Blanska a jejich pfiátelÛm a paní dok-
torce Pavle Koãvarové.

Kdo se na tvorbû zahrady podílel? 
Oslovili jsme blanenského keramika

Jaroslava Turka, jehoÏ práci známe a ví-
me, Ïe je neobyãejnû ‰ikovn˘ a má pfie-
dev‰ím cit, a jeho dceru Kláru
Turkovou a oni pfii‰li s takovou koncep-
cí, jak tuto zahradu pojmout. Jarda vy-
tvofiil napfiíklad solitéry ze ‰amotové
hlíny, pítko pro ptáky a hmatové koule
(jedná se o kameninové pulce, ve kte-
r˘ch jsou rÛzné materiály, napfiíklad
sluneãnicová semena, ofiechy, dfievûné
korále apod.).  Vytvofiil také andûla
Nádherníka, kter˘ dal této zahradû ne-
jen jméno, ale také dohlíÏí na její chod.
Klára Turková zase vytvofiila neuvûfii-
telné Ïidle nebo stoly z mozaiky a lu-
xusní váziãky. Myslíme si, Ïe to pro oba
byla pfiíjemná v˘zva, kterou se jim po-

dafiilo beze zbytku splnit a patfií jim ná‰
velik˘ dík.

Jaké prvky na zahradû najdeme? 
Najdete u nás prvky na rozvoj v‰ech

smyslÛ - zvonkohru, pítko pro ptáky,
hmyzí domeãky, kout urãen˘ k bubno-
vání, krasohledy, rÛzné bylinky, su‰ené
ovoce atd. Zajímav˘ je urãitû také záÏit-
kov˘ chodník, kter˘ je vytvofien z pís-
ku, drobného ‰tûrku a mulãovací kÛry. 

Komu bude zahrada slouÏit? 
Zahrada by mûla slouÏit pfiedev‰ím

na‰ím klientÛm, ktefií ji od prvopoãátku
pfiijali s nad‰ením a cítí se v ní velmi
dobfie. Po dohodû s námi mÛÏe zahradu
v prÛbûhu na‰í pracovní doby (ve v‰ed-
ní dny mezi 7. aÏ 15. hodinou) vyuÏít
také ‰iroká vefiejnost, budeme moc rádi,
kdyÏ se zahrada stane cílem náv‰tûv na-
pfiíklad dûtí ze ‰kolek, ‰kol, ‰kolních
druÏin nebo rodiãÛ s dûtmi.

Kdo pfii‰el s nápadem, aby zahradu
otevfiel herec Jaroslav Du‰ek? 

To byl nápad Kláry Turkové, která se
s panem Du‰kem zná. Mysleli jsme si, Ïe
jeho pfiítomnost slavnostní otevfiení oÏiví
a dodá mu patfiiãn˘ ‰mrnc (s úsmûvem

pozn. red.), coÏ se také potvrdilo. Panu
Du‰kovi se dle jeho slov zahrada velice
líbí, fiíkal, Ïe se rád této akce zúãastnil.

Nádherníkova zahrada uÏ je tedy ho-
tová? 

No je‰tû úplnû ne, ãeká nás je‰tû vy-
sázení rÛzn˘ch rostlinek a po ãem tou-
Ïíme, to je jezírko s vodní kaskádou. To
bychom chtûli v zahradû mít hned, jak
to poãasí dovolí. Zahrada je vytvofiena
na pozemku mûsta Boskovice a my
jsme velice rádi, Ïe nám vedení mûsta
tuto instalaci umoÏnilo. Na otevfiení byl
také pfiítomen pan starosta Jaroslav
Dohnálek.

âím byste pozvala do zahrady pfií-
padné náv‰tûvníky? 

No je to Nádherníkova zahrada, to
znamená, Ïe je v ní v‰echno nádherné
(s úsmûvem). Jenom samotn˘ andûl
Nádherník, kter˘ je dílem Jaroslava
Turka, se musí líbit v‰em. A já si mys-
lím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk si v Ïivotû zaslou-
Ïí dívat se na pûkné vûci. A to tahle 
zahrada splÀuje.

Dûkuji za rozhovor.
Text: Lubomír Slezák

Foto: Jana ¤ezníãková

Hrad a zámek Boskovice se otevírají pro veřejnost 
	 Návštěvnická	 sezóna	 2020	 v	 Bos-
kovicích	 je	 poznamenána	 řadou	 nut-
ných	 opatření	 vzhledem	 k	 současné	
situaci.	Přesto	nabídne	hrad	 i	 zámek		
v	 Boskovicích	 návštěvníkům	 mnoho	
zážitků	a	 jeho	návštěva	v	 letošní	 se-	
zóně	určitě	stojí	za	to.

HRAD BOSKOVICE JE JIŽ OTE-
VŘEN OD 12. KVĚTNA 2020
	 Areál	hradu	Boskovice	má	své	brá-
ny	otevřené	již	od	úterý	12.	5.	2020,	
prozatím	bez	komentovaných	prohlí-
dek,	 ale	 návštěvníci	 si	 mohou	 zříce-	
ninou	hradu	procházet	sami	s	připra-

veným	textem.	Na	druhém	nádvoří	se	
mohou	osvěžit	v	hradním	občerstve-
ní.	 Velkou	 novinkou	 je	 možnost	 za-
koupení	 permanentky	 na	 rok	 2020.	
Platí	 po	 celou	 návštěvnickou	 sezónu		
a	 využijí	 ji	 zvláště	 výletníci,	 kteří		
v	 průběhu	 roku	 pravidelně	 navště-	
vují	 hrad.	 Vycházku	 městem	 a	 při-
lehlým	 lesoparkem	 tak	 mohou	 za-	
končit	 posezením	 v	 areálu	 hradu.	
Cena	 permanentky	 je	 300	 Kč	 pro		
jednu	 dospělou	 osobu	 a	 nejvýše	 2		
děti	do	15	let.

Pokračování na str. 5
Hrad Boskovice
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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

Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Akce platí na všechny samozabarvovací čočky  
včetně multifokálních do 30. 6. 2020

35%
NYNÍ ZA  
NEJLEPŠÍ CENU

SLEVA

NEJRYCHLEJŠÍ

SAMOZABARVOVACÍ SKLA 

www.doctoroptic.cz

NA SVĚTĚ

DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko,  
tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo náměstí 158, Letovice,  
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

0

5

25

75

95

100

inzerce _ listy regionu 95 x 128 mm

pátek 22. května 2020 13:55:09

Zámek Boskovice

Hrad a zámek Boskovice se otevírají pro veřejnost 

Pokračování ze str. 4
ZÁMEK BOSKOVICE SE OTE-
VŘEL 26. KVĚTNA 2020
	 Zámek	Boskovice	se	zahradou	se	po-
prvé	otevřel	v	úterý	26.	5.	2020	včetně	
komentovaných	 prohlídek	 expozice.		
V	letošním	roce	jsme	pro	návštěvníky	
připravili	mnoho	nového.	Prohlídková	
trasa	prošla	v	 jarních	měsících	velkou	
obnovou	 a	 zařízení	 místností	 se	 ra-	
zantně	 proměnilo.	 Návštěvník	 bude	
nově	procházet	historickými	sály	zám-
ku,	 které	 se	 přiblížily	 své	 podobě		
a	účelu	před	znárodněním	v	roce	1948,	
kdy	 zámek	 sloužil	 rodině	 Mensdorff-

-Pouilly	jako	rodinný	dům.	Z	depozitá-
řů	zámku	tak	byl	v	maximální	možné	
míře	vystaven	původní	mobiliář	a	velké	
množství	zajímavých	předmětů.	
	 Právě	 v	 depozitáři	 na	 nás	 čekalo	
největší	překvapení!	Tím	je	socha	ma-
dony	s	dítětem,	která	byla	po	roce	1948	
skryta	 očím	 nejen	 návštěvníků,	 ale		
i	odborné	veřejnosti.	Dosavadní	zkou-
mání	 ukazuje	 na	 původ	 madony	 do	
druhé	 třetiny	 15.	 století.	 Objevuje	 se	
nám	 jako	 patronka	 dobrých	 zpráv		
v	době,	kdy	je	země	a	majitelé	bosko-
vického	zámku	pod	těžkými	zkouška-
mi	 –	 očekávaný	 propad	 návštěvnosti		

z	důvodu	pandemie	COVID	19,	která	
zasáhla	celý	svět.	Její	objevení	po	více	
než	 70-ti	 letech	 nám	 dává	 naději,	 že		
v	dobách	těžkých	se	vždy	jako	zázra-
kem	objeví	něco	pozitivního	a	krásné-
ho.	 Veřejnost	 si	 madonu	 bude	 moci	
prohlédnout	 v	 zámecké	 expozici	 při	
komentovaných	prohlídkách.	
	 Další	 novinkou	 na	 zámku	 bude		
v	průběhu	celého	roku	pořádání	„kas-
telánských	prohlídek“,	které	návštěv-
níka	 provedou	 nejen	 běžně	 přístup-	
nými	komnatami	zámku,	ale	i	dosud	
skrytými	prostory.	

	 Hrad	 a	 zámek	 Boskovice	 pro	 ná-
vštěvníky	 připravil	 mnoho	 novinek,	
které	 jistě	 zaujmou	 i	 ty,	 kteří	 zde		
v	předchozích	letech	již	byli.	Bosko-
vice	 jsou	 vhodnou	 výletní	 destinací,	
kde	 mohou	 návštěvníci	 strávit	 celý	
den.	 V	 blízkosti	 zámku	 se	 nachází		
židovské	 město,	 radniční	 věž	 na	 ná-
městí	a	muzeum.	Boskovice	jsou	tak	
ideálním	místem	ke	 strávení	příjem-
ných	dnů	nejen	o	letní	dovolené.

Text: Milan Vaněrka, kastelán
e-mail: milan.vanerka@zamekboskovice.cz

Foto: archiv MP Holding a.s.
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T-CAR spol. s.r.o.
Chrudichromská 1A, 680 01  Boskovice
+420 516 453 109 / www.hyundaiboskovice.cz

Hyundai prémie  70 000 Kč
Již od 499 990 Kč*

Nízké splátky
s nulovým
navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai
pojištění

Slevová
tankovací karta
na 5 let 
zdarma

Sada zimních
pneumatik 
zdarma

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

Ať už se vydáte kamkoli: 

• maximální pohodlí vám zajistí bohatá výbava vč. dvouzónové klimatizace,
tmavých zadních skel a bezklíčového vstupu

• zvlášť náročné povahy ocení zvýhodněný paket Tech s předními Bi-LED světly,
8“ navigací či elektrickými 5. dveřmi

• každého pak potěší zvýhodnění 50 % na automatickou převodovku DCT a nižší ceny dieselových motorů

www.hyundai.cz

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai
Assistance
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Hyundai
pojištění

Slevová
tankovací karta
na 5 let 
zdarma

Sada zimních
pneumatik 
zdarma

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.

Ať už se vydáte kamkoli: 

• maximální pohodlí vám zajistí bohatá výbava vč. dvouzónové klimatizace,
tmavých zadních skel a bezklíčového vstupu

• zvlášť náročné povahy ocení zvýhodněný paket Tech s předními Bi-LED světly,
8“ navigací či elektrickými 5. dveřmi

• každého pak potěší zvýhodnění 50 % na automatickou převodovku DCT a nižší ceny dieselových motorů

www.hyundai.cz

* Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.

Hyundai TUCSON - kombinovaná spotřeba: 4,2–7,8 l/100 km, emise CO2: 110–179 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai
Assistance

Nábytek, stavebniny,
doplÀkové zboÏí
- v˘kup za hotové
- osobní pfiístup

- moÏnost dopravy, 
montáÏ a demontáÏ, stûhování

OTEV¤ENO
PO, ST, PÁ 9:00 - 17:00

SO 8:00 – 12:00
+420 776 566 634

www.bazarblansko.cz
bazarblansko@email.cz

- 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

PRONÁJEM
LŮŽEK

723 606 098
www.pronajemluzek.cz
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¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

PRODÁM
 Prodám nový (3/2020), originál zabalený 
bazén 3,66x 0,91 cm i s podložkou z Mount-
fieldu. Přidám požitou filtraci. Omylem kou-
pen špatný rozměr. Cena dohodou, tel.: 
607 507 157. 
 Prodám pletací stroj, cena dohodou. 
Tel.: 737 339 567.
 Prodám různé DVD, audiokazety, duo 
gramofon Tesla 1308A + desky. Cena do-
hodou, tel.: 777 450 543. 
 Prodám konferenční stolek, foto zašlu 

e-mailem. Rozměr 78 x 139 cm, cena do-
hodou. Tel.: 606 931 795. 

 Prodám levně starší náhradní díly na 
Favorita – přední blatníky P+L, přední dve-
ře P+L, páté dveře a přední kapota. Tel.: 
724 120 704.

 Prodám dlouhé svatební šaty smetanové 
barvy, české zn. Verino (vel. 38, výška 160-
170 cm, obvod přes prsa 85 cm), tříčtvrteč-
ní rukávy, krajka+šifon. Použité jednou, 
vyčištěné. 3 000 Kč, tel.: 723 886 646.

 Prodám společenské šaty krémové 
barvy (vel. 38), délka po kolena, vzadu na 
šněrování. Včetně bolerka. Vhodné jako 

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

výroba, montáž, lakování skla, 
lišty, zámky, kliky

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA
tel. 604 150 378

svatební, k maturitě nebo ke státnicím.  
Nepoužité. 2 000 Kč, tel.: 723 886 646.
 Prodám levně patrovou dětskou postel,  
v Boskovicích. Cena 2 200 Kč. Tel.: 776 253 113.
 Prodám jádra vlašských ořechů, cena 
200 Kč/kg. Tel.: 723 765 800.

KOUPÍM 
 Koupím případně si půjčím (týden 
v červenci) „páteřák“ nebo „bezpečnostní 
vestu“ na 65 kg/165 cm. Zn. Spěchá, tel.: 
606 931 795. 
 Koupím jakoukoliv Jawu, Simson,  
PÁVek, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 
350, Pérák, 500, SIMSON, díly – motory... 
Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027.
 Koupím cihlový byt o velikosti 2kk 
nebo 2+1 na sídlišti Písečná v Blansku, bez 
RK. Tel.: 737 900 946.
 Koupím pánské jízdní kolo, levně,  
v Boskovicích. Tel.: 776 707 183.

NABÍZÍM
 Cestovatelka nabízí procvičování a kon-

verzace v anglickém jazyce. On-line nebo 
osobně. Více info tel.: 739 009 201. 
 Provedeme veškeré zednické práce, 
zateplování RD... tel.: 774 545 435.

HLEDÁM
 Pořádkumilovný, svobodný muž 49let 
hledá podnájem 1+1 nebo 1kk v Boskovi-
cích. Tel.: 792 433 832. 
 Hledám k pronájmu přístavek, halu,  
stodolu pro celoroční parkování obytného 
vozidla v okolí Černé Hory. Požadovaný roz-
měr:  8 m x 4 m x 3,40 m. Tel.: 605 700 205.

DARUJI
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Daruji za odvoz houpacího psíka na 
pružině. Tel.: 724 120 704. 
 Daruji za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová 
zóna Blansko, tel.: 604 550 828.
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VZPOMÍNKA
Dne	13.	června	2020	uplynul	rok	od	úmrtí	

pana JOSEFA JANKŮ z Boskovic.

Všem,	kteří	ho	znali,	děkujeme	za	tichou	vzpomínku.

				Syn	Marian	s	rodinou

                                                                                                                

AKCE STÁČENÉ VÍNO

AKCE LAHVOVÉ VÍNO: 

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Přijďte s tímto kuponem do naší vinotéky
  a při koupi  5 litrů jakéhokoliv stáčeného vína máte     

6. LITR OD NÁS
 ZDARMA

ROZVOZ ZBOŽÍ 
DO RESTAURACÍ 

!ZDARMA!

P o – Pá : 1 0 - 2 0 PRODEJNÍ
DOBA

S o : 1 0 - 1 8 
N e : 1 0 - 1 6 

NOVÁ
PRODEJNA

Veltlínské zelené   56,-
Svatovavřinecké   56,-

Akce je platná do vyprodání zásob nebo do 30. 6. 2020.

Sauvignon (pozdní sběr) 149,-
Rulandské modré (pozdní sběr) 149,-

Modrý Portugal 59,-
Veltlínské zelené 59,-

Frizzante 129,-

Miroslav Starycha už není
	 Miroslav	Starycha	skutečně	již	není,	zemřel	11.	března	2020	
ve	věku	91	let.	Odešel	z	kruhu	rodiny	i	početných	přátel	cha-
rakterní,	inteligentní,	laskavý	a	zároveň	skromný	člověk,	který	
pro	dobré	jméno	Blanska	působil	celý	svůj	život.		Zůstalo	po	
něm	jeho	dílo	a	pěkné	vzpomínky	jeho	současníků.	Jednotlivé	
etapy	jeho	života	lze	označit	stručně	–	vynikající	technik	a	pra-
covník	 ve	 vývojovém	 oddělení	 podniku	 METRA	 Blansko,	
spolupracovník	 nakladatelství	 ALBATROS,	 autor	 mnoha	
článků	vztahujících	se	k	technice,	k	pamětihodnostem	města,		Miroslav Starycha

k	 historii	 a	 k	 některým	 blanenským	 osobnostem.	 Velmi	 vhodně	 se	 zúčastnil		
také	veřejných	polemik	v	blanenském	tisku.	Konečně	se	stal	spoluautorem	knihy		
o	Erichu	Roučkovi,	vynálezci	a	zakladateli	podniku	zaměřeném	na	výrobu	elek-
trických	měřicích	přístrojů	(pozdější	METRA	Blansko).	Kniha	byla	vyznamenána	
v	národní	soutěži	GLORIA	MUSEALIS	v	roce	2008	v	Praze.		Jako	člen	sdružení	
techniků	SPRIMT	se	velmi	zasloužil	o	zřízení	oddělení	měřicí	techniky	v	Muzeu	
Blansko.	Toto	oddělení	je	jedinečné	v	celé	České	republice.
	 Z	uvedeného	je	patrno,	jaký	význam	měl	a	má	občan	jako	byl	Miroslav	Starycha	
svou	aktivitou	v	životě	naší	společnosti.	Miroslav	Starycha	si	zaslouží	úctu	a	vděč-
nou	památku	nás	všech.

Text: Blahomil Grunda, přítel a spoluautor knihy o Erichu Roučkovi
Foto: rodinný archiv

	 Od	června	se	budeme	moci	opět	těšit	
do	divadel.	Městské	divadlo	Brno	sází	
na	představení	pod	širým	nebem,	přes-
něji	pod	věžemi	Petrova	na	Biskupském	
dvoře.	 Běží	 předprodej	 vstupenek	 na	
novou	inscenaci	„O	statečném	kováři“	
–	pamatujete-li	si	na	film	s	Pavlem	Kří-
žem	v	hlavní	roli,	 tak	to	je	přesně	on.	
Tato	pohádka	se	hraje	od	5.–12.	června	
a	4.–6.	července.	Od	14.–17.	června	Ro-

Atletický klub Ludvíka Daňka informuje

Setkání s...

čtvrtek
25. 6. 2020
v 17 hodin
Vstupné 80,- Kč

Jitkou Smutnou
herečkou/moderátorkou a kytaristou

Milanem Kramarovičem
při povídání a recitálu autorských písní
Pořádá: MKS Adamov, Opletalova 22,
mks@mks-adamov.cz, č.t. 607 518 104

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

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

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

	 Pomalu	začínáme	žít!	Bohužel	větši-
na	akcí	byla	zrušena,	něco	se	přeložilo	
jako	Čokoládová	tretra	na	31.	8.	2020,	
něco	 zůstalo	 –	 Mistrovství	 Moravy		
a	 Slezska	 družstev	 mladšího	 žactva		
4.	10.	2020	a	něco	se	přesunulo	–	Me-
moriál	 Věry	 Bušové	 Gilkové	 na	 8.	 5.	
2021,	 ten	bude	v	novém	formátu	a	 již	
35.	ročník.	
	 Atletika	se	začíná	nadechovat,	1.	6.	

2020	se	Atletický	klub	Ludvíka	Daň-
ka	Blansko	přidal	 ke	165	 atletickým	
oddílům	z	celé	České	republiky,	kdy	
se	 konala	 akce	 Spolu	 na	 startu.	 Jed-	
ná	se	o	unikátní	projekt	Českého	atle-
tického	 svazu,	 kdy	 v	 jeden	 den	 ve	
stejný	 okamžik	 byla	 restartovaná		
atletická	 sezóna.	 V	 Blansku	 se	 akce	
konala	jako	kontrolní	uzavřené	závo-
dy	klubu.	 Text: Martin Bezdíček, AKLD 

meo	a	Julie,	19.–22.	června	Zamilovaný	
Shakespeare,	 24.–28.	 června	 Noc	 na	
Karlštejně,	další	tři	dny	Tři	mušketýři	
(30.	 6.–2.	 7.)	 a	 8.	 7.–10.	 7.	 Lakomec		
s	Bolkem	Polívkou	v	hlavní	roli.	Začát-
ky	jsou	vždy		o	půl	deváté	večer,	nebu-
de-li		upřesněno	jinak.							Naa Parmová 

Městské divadlo Brno
informuje



Další číslo vyjde 11. srpna 2020, uzávěrka je 31. července 2020.
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S M E T A N O V A  6
678 01 BL ANSKO
Obchodní centrum 
J E Ž E K

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
 +420 775 582 092  +420 775 246 549

Jsme tu pro vásJsme tu pro vás

www.realityhynstova.cz

Uvažujete o prodeji, 
koupi nemovitosti? 
Spojte se s realitními specialisty 
(praxe 14 let).
Nabízíme poradenství 
v oblasti realit ZDARMA.

MĚSTSKÉ 
KULTURNÍ STŘEDISKO 
LETOVICE, příspěvková organizace

Nová 71/1, 
679 61 

Letovice
okres Blansko

telefon:
516 474 422
info@mks-letovice.cz / Předprodej online na www.mks-letovice.cz

31. 7. – MARTIN BRUNNER BAND 
(jazz, v rámci Festivalu 3+1)

  2. 9. – KLÍČE NA NEDĚLI 
(Háta Praha)

23. 9. – RADŮZA (koncert s kapelou)

24. 9. – ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

Garantujeme minimálně 1000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Tak v červnu to snad rozběháme
	 S	postupným	uvolňováním	vládních	
opatření	 se	 dostává	 řada	 i	 na	 běžecké	
závody	a	jak	to	tak	vypadá,	tak	znovu	si	
s	OBL	zaběháme	v	neděli	28.	června	ve	
Sloupu.	Na	 tento	 termín	 se	připravuje	
Sloupský	 lesní	běh,	který	 je	unikátem		
v	seriálu	Okresní	běžecké	 ligy.	Závod	
bez	startovného,	bez	cen	a	bez	zbyteč-

ných	komplikací	je	ideálním	podnikem	
pro	současné	komplikované	období.
	 Ředitel	 závodu	 Pavel	 Svoboda	 je	
optimista,	a	věří,	že	závod	bude.	Vše	
směřuje	k	tomu,	aby	se	i	letošní	roč-
ník	 uskutečnil.	 Samozřejmě	 je	 třeba	
sledovat	 aktuální	 dění,	 ale	 pokud	 se	
vývoj	rapidně	nezhorší,	tak	se	Sloup-

ský	 lesní	 běh	 poběží.	 Závodí	 se	 bez	
startovného	a	v	menším	počtu	závod-
níků.	 Pro	 umístěné	 jsou	 připraveny	
diplomy.	Pokud	to	podmínky	dovolí,	
tak	 budou	 připraveny	 i	 šatny	 a	 WC.	
Apeloval	 však	 na	 závodníky,	 aby		
zvážili	 svůj	 aktuální	 zdravotní	 stav		
a	pokud	budou	pociovat	příznaky	ja-

Sloup, 24. 6. 2018 „Krátce po startu děštivého závodu“

	 Tak	pevně	věřím,	že	další	články	bu-
dou	 ještě	více	optimistické	a	 že	 se	na	
běžeckých	 tratích	 setkáme	 v	 rozum-
ných	 rozestupech.	 Pomůžete	 tím	 jak	
sobě,	tak	pořadatelům	v	cíli	při	zpraco-
vání	výsledků.

Za Okresní běžeckou ligu Jiří Vrtílka
Foto: Zdeněk Smutný

kéhokoli	 one-
mocnění,	 tak	
a	na	závod	ra-
ději	 nejedou.	
Více	 jak	 kdy	
jindy	bude	tře-
ba	 dodržovat	
pokyny	 pořa-
datelů.	Aktuál-
ní	 informace	
budou	 průběž-
ně	 k	 dispozici	
na	 webových	
s t r á n k á c h	
www.oblblan-
sko.cz	a	to	včet-
ně	 propozic	 na	
závod.


