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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


