
Adamov

Vychází v nákladu
18 000 ks

ročník 9 číslo 10 prosinec 2020

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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l Zákusky l Dorty  
l Chlebícky l Zmrzlina 

l Káva i s sebou
l Vlastní výroba

Rumotéka
l Skladem pres 

100 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

39.900 Kč
NOVINKA

Hyundai Accent 1.4
r. v. 2004, koupen nový v ČR, 

STK 9/2022, nehavarovaný, servisní 
knížka, 177 000 km, klima, 9/20 nové 

zimní pneu, brzdové destičky, 
tlumiče, světlomety, výměna 

oleje, filtrů. Letní pneu se vzorkem, 
centrální zamykání, posilovač. 

KUBOSPOL s.r.o. 

LESNICKÁ 87, RÁJEC-JESTŘEBÍ
TELEFON: 516 432 168, 777 709 518

– kvalitní služby v posezonním servisu
– servis i jiných značek
– prodej značky 
– vánoční akce

www.servisrajec.cz
Příjemné Vánoce Vám přeje Zahradní a lesní technika Rájec-Jestřebí

Sny si můžeme plnit 
nejen o Vánocích

Vážení a milí čtenáři, 
dovolte, abych vám poděkovala za přízeň, příspěvky a milé e-maily,  
které od vás dostávám. Vážím si vaší důvěry a spolupráce. 
Děkuji také všem, kteří se mnou noviny tvoří, i těm, kteří každý měsíc Listy regionů doručí  
do vašich poštovních schránek.  Letošní „zvláštní“ rok jsme díky naší týmové spolupráci zvládli. 
Přeji vám všem klidné prožití svátků vánočních s nejbližšími, klid, pohodu a do nového roku 2021 
hlavně hodně zdraví, energie a pozitivního myšlení.  
„Ať se vám daří vše, na co sáhnete.“

Renata Kuncová Polická

pf 2021

Váš region – Vaše noviny

	 Jsem	 přesvědčená	 o	 tom,	 že	 každý	
z	nás	má	někde	„v	páté	mozkové	zatáč-
ce“	nesplněný	sen.	Ten	čas	od	času	vy-
šle	signál,	my	si	sice	vzpomeneme,	ale	
většinou	 jde	 život	 dál,	 protože	 každý	
máme	pořád	co	řešit.	Přesně	takto	jsem	
to	měla	donedávna	 i	 já.	Ráda	bych	se	
s	 vámi,	 milí	 čtenáři,	 podělila	 o	 svůj	
dnes	už	splněný	sen.	
	 Vše	začalo	zcela	nevinně	někdy	před	
možná	více	 jak	čtyřiceti	 lety.	To	 jsem	
byla	 dítko	 školou	 povinné	 a	 chodila	
jsem	s	babičkou	a	dědečkem	na	chatu.	
K	té	náležela	zahrádka,	kde	žili	v	králí-
kárně	králíci,	v	terasovitém	svahu	rostly	
ovocné	stromky	a	na	záhoncích	babička	
pěstovala	různé	druhy	ovoce	a	zeleniny.	
Pamatuji	 si	 výborné	 jahody	 a	 hlavně	
„angrešt“.	Už	nevím,	kolik	jich	babička	

měla,	ale	jeden	stromek,	ten	se	mi	vryl	
do	paměti.	Košatil	se	na	záhonku	u	ces-
tičky,	která	vedla	od	branky	ke	schůd-
kům,	a	ty	vedly	k	chatě.	Byl	stromečko-
vý	 s	 korunkou,	 a	 když	 plody	 dozrály,	
korunka	byla	pokrytá	sytě	žlutými	bo-
bulkami,	 které	 svítily	 jako	 malinkatá	
sluníčka.	Ten	obraz	mám	vrytý	do	pa-
měti	 a	 vůbec	 mi	 nevadilo,	 že	 trny	 na	
stromečku	byly	dost	velké	a	 tvrdé.	Ja-
koby	stromek	nechtěl	vydat	svoje	„po-
klady“.	 A	 jak	 chutnal?	 No	 výborně!		
Byl	 sladký,	voněl	a	chutnal	po	anana-	
su.	A	tak,	jak	už	to	chodí	v	životě,	kdy	
není	vše	zalité	sluncem	a	jen	pozitivní,		
i	plody	angreštu	měly	své,	 i	když	ma-	
lé	mínus	–	a	to	–	byly	hodně	chlupaté.	
Chloupky	 byly	 jemné,	 takže	 mě	 jako	

Pokračování na str. 3


