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Vychází v nákladu
18 000 ks

ročník 9 číslo 5 červen 2020

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
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80 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA
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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
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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


