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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

Zastávky vlaku RegioJet 
budou znovu obnoveny ve Skalici nad Svitavou 

a zastavovat se bude i v Letovicích

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 

80 svetovych rumu
OTEVÍRACÍ DOBA

ÚT–NE  8–17

Hyundai Getz 1.4i
9/2006, koupen nový v ČR, 

servisní knížka, 1. majitel, 
114 500 km, metalíza, klima, 

handsfree, posilovač, 
centrální zamykání, el. okna, 

nová spojka, sada zimních kol.

45.000 Kč
NOVINKA

Na větších nádražích má RegioJet i svoji čekárnu

	 Krize	způsobena	nákazou	CO-
VID	 19	 dopadla	 i	 na	 železniční	
dopravce.	Došlo	tak	k	útlumu	do-
pravy,	 která	 se	 po	 rozvolnění	
opatření	postupně	navrací	do	pro-
vozu.	K	omezením	přistoupil	i	do-
pravce	 RegioJet,	 který	 využívají		
i	 obyvatelé	 regionu	 Boskovicka	
k	cestování	nejen	do	Prahy	a	zpět.
	 „Již	před	3	roky	jsem	s	tehdejší	
místostarostkou	 Boskovic	 inicio-

vala	jednání,	která	měla	za	výsle-
dek	 zastavování	 vlaků	 RegioJetu	
ráno	v	5:36	ve	Skalici	nad	Svita-
vou	směr	na	Prahu	a	zpět	v	18:20	
z	 Prahy	 také	 přidali	 zastávku	 ve	
Skalici	 nad	 Svitavou.	 Sama	 jsem	
tyto	 spoje	 využívala	 na	 cestách		
do	Prahy	a	znám	spoustu	dalších	
lidí,	kteří	to	uvítali	a	hojně	využí-
vali,“	sdělila	senátorka	Vítková.
	 V	 rámci	 koronavirové	 krize	

byly	spoje	přerušeny	a	zatím	ne-
byly	 plně	 obnoveny	 všechny	 za-
stávky	RegioJetu.	
	 „Jelikož	 je	o	 tyto	služby	velký	
zájem,	 několikrát	 jsem	 komuni-
kovala	 se	 zástupci	 společnosti		
RegioJet	 a	 výsledky	 se	 dostavu-	
jí.	 Aktuálně	 je	 spoj	 s	 odjezdem	
z	Prahy	v	18:20	se	zastavením	ve	
stanici	Skalice	nad	Svitavou	obno-
ven.	V	opačném	směru	ranní	vlak	

5:36	ze	Skalice	nad	Svitavou	smě-
rem	 do	 Prahy	 bude	 v	 provozu		
od	1.	9.	2020	a	zastaví	i	v	Letovi-
cích.	Novinka	bude,	že	 spoj	pro-
zatím	jezdil	vždy	v	pracovní	dny	
a	sobotu,	ale	nově	pojede	i	v	ne-	
děli.	 Věřím,	 že	 cestující	 budou	
spokojeni,“	 upřesnila	 senátorka	
Vítková.

Text: Bc. Barbora Palánová
Foto: Renata Kuncová Polická
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Volejbalové sportování
	 Po	pauze,	způsobené	vládními	proti	koronavirovými	opatřeními	se	v	červnu	
obnovila	sportovní	činnost	volejbalového	oddílu	mládeže	ASK	Blansko.
	 Tréninkové	jednotky	probíhají	jednak	ve	sportovní	hale	na	Údolní	v	Blansku	
a	na	venkovním	hřišti	ve	Spešově.	Žáci	a	žákyně	sehráli	přátelská	utkání	s	druž-
stvy	ze	Sokola	Letovice.	Kadetky	se	v	polovině	června	zúčastnily	kvalitně	obsa-
zeného	turnaje	v	Předklášteří.	Turnaj	se	konal	za	velmi	teplého	počasí,	což	bylo	
současně	 s	 více	 jak	 dvouměsíční	 pauzou,	 pro	 všechny	 hráčky	 velmi	 náročné.		
V	úvodním	utkání	prohrály	se	suverénním	pozdějším	vítězem	–	týmem	VS	Drá-
sov.	Potom	sehrály	vyrovnaná	utkání	 s	 celky	z	 Jihomoravského	kraje	 a	Kraje	
Vysočina.	 Výsledkem	 bylo	 celkově	 pěkné	 5.	 místo,	 za	 které	 obdržely	 hráčky	
cenu	v	podobě	obřího	melounu.	 Text: Michal souček, předseda volejbalového oddílu

Foto: archiv ASK Blansko

Fénix Sport Blansko – Atletický a triatlonový oddíl

Letokruh – run 	 V	sobotu	20.	6.	2020	jsme	i	přes	ne-
přízeň	 počasí	 pro	 širokou	 veřejnost	
uskutečnili	v	Letovicích	akci	Letokruh	
–	run	2020.	Jednalo	se	o	týmový	běžec-
ký	závod	pro	skupiny	3–5ti	osob	s	min.	
jedním	dospělým.	Soutěžilo	se	celkem	
ve	 čtyřech	 kategoriích	 a	 trasa	 měřila	
3–6	km	po	zajímavých	místech	města	
Letovic	(cca	3	km	(6	stanoviš)	pro	ka-
tegorie	 tým	 s	 nejmladším	 dítětem	 do	
5-ti	let	a	s	nejmladším	dítětem	do	10-ti	
let	 a	 cca	 6	 km	 (8	 stanoviš)	 pro	 kate-	
gorie	s	nejmladším	dítětem	do	15-ti	let	
a	 dospělí).	 Kočárky	 a	 odrážedla	 pro	
malé	děti	byly	povoleny.
	 V	15	hodin	proběhl	hromadný	start	
celkem	 12	 týmů.	 Každý	 tým	 obdržel	
občerstvení	a	před	startem	mapu	s	vy-
značenými	 kontrolami	 (pořadí	 stano-
viš	 si	 určoval	 tým	 sám),	 kde	 museli	
všichni	 běžci	 plnit	 různé	 úkoly	 (např.	
skákání	 v	 pytli,	 vymyslet	 básničku,	
přejít	slack-line,	složit	puzzle	atd.).	
	 Celý	tým	se	musel	držet	pohromadě	Na startu

po	celé	délce	závodu,	v	cíli	museli	být	
všichni	 startující	 členové	 týmu	 a	 mít	
potvrzení	 ze	 všech	 kontrol	 a	 v	 cíli	 se	
měřil	čas	posledního	účastníka	z	týmu.	
Vyhlášení	výsledků	proběhlo	po	ukon-
čení	 závodu	 všemi	 účastníky	 a	 první		
tři	týmy	ve	všech	kategoriích	byly	od-
měněny	diplomy,	medailemi	a	věcnými	
cenami.
	 I	přes	vytrvalý	déš	proběhla	akce	ke	
spokojenosti	všech	účastníků	a	věříme,	
že	ji	za	rok	opět	zrealizujeme.
	 Letokruh	–	středisko	volného	času	je	
školské	zařízení	pro	volnočasové	akti-
vity	pro	všechny	věkové	i	sociální	sku-
piny,	poskytuje	mimoškolní	vzdělávání	
a	výchovu.	Nabízíme	pravidelné,	příle-
žitostné	i	spontánní	aktivity	nejrůzněj-
šího	zaměření	pro	děti,	mládež	a	dospě-
lé.	Zájmové	kurzy	a	kroužky,	semináře,	
výtvarné	 a	 řemeslné	 dílny,	 soutěže		
i	různorodé	akce,	tábory	a	pobyty.

Text: Mgr. Petra Pernicová
Foto: archiv Letokruh

	 Závody	se	nám	konečně	naplno	roz-
běhly	a	tak	naši	svěřenci	mohli	opět	stát	
na	startovní	čáře.	Dlouhá	závodní	pauza	
naštěstí	nebyla	na	nikom	znát.	Vynikají-
cí	formu	má	Vojta	Přikryl,	který	závodí	
mezi	žáky	a	letos	už	si	vylepšil	na	800	m	
osobní	rekord	o	10	sec.	až	na	2:16	min		
a	na	Mistrovství	Jihomoravského	Kraje	
v	 Břeclavi	 získal	 bronzovou	 medaili.	
Nyní	 je	cíl	do	září	dostat	se	na	hranici	
2:10	 min.	 Mezi	 žákyněmi	 na	 stejném	
mistrovství	startovala	i	Emma	Ryšávko-
vá	na	1	500	m	a	stejně	jako	v	hale,	tak		
i	tady	nenašla	přemožitelku	a	stala	se	tak	
mistryní	 Jihomoravského	 kraje.	 Mezi	
ženami	si	pak	osobní	rekord	na	3	000	m	
vylepšila	 Adriana	 Horňová	 a	 brala	 3.	
místo	v	čase	11:38	min.	Krajského	pře-
boru	 družstev	 přípravek	 se	 zúčastnilo		
i	naše	družstvo,	které	se	skládalo	z	8	ho-
lek	 a	 8	 kluků.	 Pro	 všechny	 naše	 malé	
závodníky	 to	 byly	 navíc	 první	 závody	
tohoto	 typu,	 ale	 nezalekli	 se,	 bojovali		
a	 hlavně	 to	 všechny	moc	bavilo.	Mist-
rovství	ČR	v	běhu	na	10	000	m,	které		
se	konalo	ve	Slavkově	u	Brna	se	zúčast-
nil	trenér	Jan	Kohut	a	v	horkém	počasí	
pak	získal	pro	Blanenskou	atletiku	pěk-

né	4.	místo.	Výbornou	formu	prokazuje		
i	Michal	Šeděnka,	který	za	14	dní	vyhrál	
2	závody	a	to	5	km	v	Ostravě	a	10	km		
v	Trutnově.	Vysokou	výkonnost	proka-
zuje	i	Ondra	Sekera,	který	na	Ostravsku	
sbírá	 medailová	 umístění	 v	 kategorii	
M40	a	pak	Franta	Dosoudil,	který	v	oko-
lí	 Zlínska	 momentálně	 nemá	 konku-	
renci	v	M50	a	 sbírá	 jedno	první	místo		
za	 druhým.	 Své	 první	 závody	 mají	 za	
sebou	 i	 triatlonisti	 v	 Jedovnicích.	 Na	
Jana	 Barboříka	 a	 Filipa	 Tlamku	 čeka-	
lo	 v	 chladném	 počasí	 400	 m	 plavání,		
16	km	horské	kolo	a	4	km	běh.	Oba	se		
s	tratí	poprali	dobře	a	Filip	dokonce	bral	
v	 závodě	 1.	 místo	 v	 juniorech.	 Honzu	
potom	čekal	jeho	první	triatlon	na	olym-
pijských	 tratích	 ve	 Žáru	 nad	 Sázavou	
1,5-40-10	a	tra	zvládl	za	2:27	hod.	Dal-	
ší	vrchol	sezóny	měl	Jan	Kohut	12.	7.	a	to	
Mistrovství	ČR	v	půlmaratonu,	kde	opět	
ukázal,	že	patří	do	té	nejužší	České	špič-
ky,	 když	 skončil	 nakonec	 těsně	 pod		
stupni	vítězů	na	4.	místě	v	čase	1:07:35	
hod.	Je	vidět,	že	atletika	Blansko	je	zá-
sluhou	našeho	oddílu	na	vysoké	úrovni		
a	že	patříme	mezi	krajskou	i	republiko-
vou	elitu.	 Foto: archiv Fénix sport Blansko

Máte děti, které mají rády pohyb a které baví sportovat?
Chcete je v tom podpořit?

Přivete	je	mezi	nás	do	atletického	oddílu	
FÉNIX SPORT BLANSKO, 

kde	se	jim	budou	věnovat	kvalifikovaní	trenéři,	
kteří	je	naučí	jak	správně	nejen	běhat,	ale	také	skákat,	házet....

Trénujeme	i	o	prázdninách.

www.fenixsport.cz
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Dárci krve Ing. Hložek a Ivo Kraus
společně překročili hranici 500 odběrů

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

FARMÁŘSKÉ TRHYČT 13. 8. 2020
ČT 27. 8. 2020
ČT 10. 9. 2020

od 8:00–16:00 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

N A Š I 
PA R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

TA N E Č N Í 
PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
17. 9. 2020 od 17 hodin

D Ě L N I C K Ý  D Ů M  B L A N S KO

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l prostory po bývalé diskotéce l celková výměra 170 m2

l samostatný vchod z ul. Svitavské
l nájem 21.500 Kč/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
l vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400

	 Ing.	Alois	Hložek	z	Okrouhlé	a	Ivo	Kraus	z	Olomučan,	bývalí	kolegové	z	Metry	Blansko,	jsou	dlouholetí	kamarádi.	
Mají	společné	 ještě	 jedno	–	velkou	část	svého	aktivního	života	pravidelně	navštěvují	 transfuzní	oddělení	nemocnice		
v	Boskovicích	 a	 jako	bezpříspěvkoví	dárci	 věnují	 svou	krev	pro	potřeby	zdravotnictví.	Letos	přesáhl	 celkový	počet		
odběrů	těchto	dvou	kamarádů	číslo	500,	což	je	úctyhodný	výkon.	Oba	odpověděli	na	několik	otázek	Listů	regionů:

Zlatý kříž 2. Třídy a plaketa Dar krve 
– dar života

Ing. Alois Hložek a Ivo Kraus

	 Pánové,	 můžete	 se	 pochlubit	 kolik	
máte	odběrů	a	získaných	oceněni?
 Ing. Hložek:	Doposud	 jsem	absol-
voval	asi	180	odběrů.	Krev	daruji	čty-
řikrát	 do	 roka	 a	 kromě	 toho	 dávám	
také	krevní	plazmu,	tu	lze	darovat	čas-
těji.	Různých	diplomů	a	medailí	 jsem	
nasbíral	mnoho;	poslední,	nejcennější,	
je	Zlatý	kříž	1.	třídy,	který	společnost	
Český	červený	kříž	uděluje	a	slavnost-
ně	předává	za	160	odběrů.
 Ivo Kraus:	 Se	 započítáním	 odběrů	
krevní	plazmy	je	to	už	více	než	330	od-
běrů.	Podobně	jako	kolega	mám	celou	
sbírku	 ocenění	 a	 odznaků.	 Posledním		
z	nich	je	plaketa	Dar	krve	–	dar	života,	
kterou	ČČK	oceňuje	250	odběrů.	Tato	

plaketa	se	uděluje	 jednou	za	dva	 roky	
na	 celostátním	 slavnostním	 shromáž-
dění.	Na	plaketě	je	podobizna	profeso-	
ra	Jánského	a	na	druhé	straně	latinský	
název	Donum	sanguinis	–	donum	vitae,	
s	číslicí	250.
	 Oba	jste	s	dárcovstvím	začínali	v	mlá-
dí,	 co	 vás	 k	 této	 záslužné	 činnosti	 při-
vedlo?
	 Ing. Hložek: Krev	jsem	začal	daro-
vat,	 když	 mi	 bylo	 zhruba	 20	 let,	 byl	
jsem	 tehdy	 v	 prvním	 ročníku	 vysoké	
školy	 v	 Brně.	 Impulsem	 byla	 operace	
mé	mámy,	na	kterou	potřebovala	krev.	
Šel	jsem	tedy	poprvé	darovat	s	myšlen-
kou	 „abychom	 nebyli	 společnosti	 nic	
dlužní“,	ovšem	záhy	jsem	si	uvědomil,	

že	 potřebných,	 kterým	 můžu	 já,	 mla-	
dý	a	zdravý	člověk	pomoci,	je	mnoho.	
Prvních	asi	10	odběrů	jsem	absolvoval	
v	 Brně;	 po	 návratu	 z	 vojny	 jsem	 pak		
jezdil	už	jen	do	nemocnice	v	Boskovi-
cích.	 Zpočátku	 jsem	 dával	 jen	 krev,	
později,	zhruba	před	10	lety,	jsem	začal	
dávat	 i	 krevní	 plazmu.	 Před	 24	 lety	
jsem	v	Plzni	daroval	také	kostní	dřeň.	
 Ivo Kraus: Já	 jsem	začal	s	dárcov-
stvím	po	návratu	z	vojny;	 tehdy	se	od	
nás	z	Olomučan	asi	dvakrát	do	roka	vy-
pravil	 autobus	 s	 dárci	 a	 prováděly	 se	
odběry	hromadně.	Brzo	jsem	se	domlu-
vil	 s	 dalšími	 kamarády	 a	 jezdili	 jsme	
společně	dávat	krev	častěji	–	čtyřikrát	
do	roka,	což	byl	tehdy	nejvyšší	možný	

počet	odběrů.	Jakmile	se	v	boskovické	
nemocnici	začala	odebírat	i	plazma,	tak	
jsem	jezdil	častěji;	u	plazmy	je	časová	
prodleva	mezi	odběry	mnohem	menší.
	 Jaký	 je	 rozdíl	 mezi	 odběry	 dnes	 a	 v	
době,	kdy	jste	začínali?
	 Ing. Hložek: Technická	 výbava	 je	
jistě	na	vyšší	úrovni	a	především,	i	díky	
lepší	organizaci,	probíhají	odběry	mno-
hem	 rychleji.	 Pamatuji,	 že	 když	 jsem	
chodil	na	transfuzní	stanici	v	Brně,	tak	
jsem	 tam	 čekáním	 strávil	 třeba	 celé		
dopoledne.	Dnes	se	mohu	objednat	do-
předu	a	pak	je	to	otázka	jen	pár	hodin		
i	s	cestou.
 Ivo Kraus: Asi	se	jedná	také	o	mož-
nosti	 z	 hlediska	 uvolnění	 ze	 zaměst-	
nání.	Já	sice	mám	velmi	vstřícného	ve-
doucího,	nemám	problémy,	ale	i	tak	se	
snažím	v	práci	chybět	co	nejméně.	Do-
vedu	 si	 představit,	 že	 v	 jiných	 podni-
cích,	třeba	při	práci	na	lince,	mohou	mít	
potenciální	 dárci	 problém	 s	 uvolně-	
ním.	Dřív	tyto	hromadné	akce	organi-
zovaly	v	podnicích	odbory,	zajišovaly	
dopravu	 a	 třeba	 pak	 společný	 oběd;	
dárcovství	bylo	tehdy	velmi	intenzívně	
podporováno.
	 Pánové,	 děkuji	 za	 rozhovor	 a	 přeji	
Vám	hodně	úspěchů	a	zdraví.	Toho	zdra-
ví,	které	po	celý	svůj	život	pomáháte	ne-
zištně	zachraňovat.	 Petr Hanáček

Foto: ph
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Dovoluje me si Vás pozvat na 
26. DRAKIÁDU „DRAKIÁDNÍHO KLUBU ČERNÁ HORA“
která se koná 26. 9. 2020 (sobota)  Vstupné dobrovolné
na letišti v Bořitově (GPS 49°26‘3.100“N 16°35‘32.933“E) na jeho horním konci

Na drakiádu v Bořitově se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je to v současné době 
jedna z mála drakiád, kde můžete vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit!

Program: 12:00–12:15 zahájení drakiády, letání s draky
 12:15–14:00 registrace soutěžících a předvedení draků do všech soutěží, 
  ukázky létání s akrobatickými draky 
 14:00–17:00 „Soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka“  
  (Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích)
  „Velká soutěž v ovládání dvoulaných akrobatických draků“ 
  – soutěž je určena hlavně pro začátečníky 
  „Freestyle létání akrobatických draků“ 
  – soutěž je určena již spíše pro pokročilejší letce. 

  Po celou dobu občerstvení a možná opět tombola o zajímavé ceny     V případě nepříznivého  
počasí změna programu vyhrazena     Podle předpisu musejí všichni při pouštění draků používat nejdelší 

lanka/šňůry 100 m      Parkování je možné také po pravé straně příjezdové komunikace   

Připravované změny v bodovém hodnocení řidičů 

Vlak se na Blanensku srazil 
s dodávkou a vykolejil   

	 Na	Blanensku	se	ve	středu	15.	7.	2020	
ráno	srazil	osobní	vlak	s	dodávkou.	Leh-
ké	zranění	utrpěl	řidič	auta,	škoda	byla	
vyčíslena	na	260	tisíc	korun.	
	 Nehoda	se	stala	před	osmou	hodi-
nou	 na	 železničním	 přejezdu	 mezi	
Velkými	 Opatovicemi	 a	 Cetkovice-
mi.	Přejezd	je	zabezpečený	pouze	vý-
stražnými	kříži.
	 „Dle	informací	z	místa	v	důsledku	
střetnutí	 osobní	 vlak	 vykolejil.	 Při	
střetnutí	byl	lehce	zraněn	řidič	osob-
ního	 automobilu,“	 uvedl	 mluvčí	
Drážní	inspekce	Martin	Drápal.
	 Policie	doplnila,	že	v	době	nehody	ne-
byli	 ve	 vlaku	 cestující.	 „Podle	 předběž-
ných	 informací	 šofér	 dodávky	 zřejmě	
přehlédl	přijíždějící	vlakovou	soupravu,“	
uvedla	policie.	 Zdroj: novinky.cz

Systém	 bodového	 hodnocení	 řidičů	 je	 v	 českém	 právním	
řádu	zaveden	již	řadu	let,	konkrétně	od	1.	července	2006,		
a	slouží	ke	sledování	opakovaného	porušování	vybraných	
povinností	stanovených	předpisy	o	provozu	na	pozemních	
komunikacích.	Na	základě	 tohoto	 systému	 jsou	 řidičům,	
vedle	pokuty	či	zákazu	řízení,	přidělovány	také	„trestné“	

body.	V	současnosti	připravuje	Ministerstvo	dopravy	novelu	
zákona	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	na	pozemních	komunikacích,	

která	má	systém	bodového	hodnocení	zjednodušit	a	zpřehlednit,	ale	současně	
přísněji	postihnout	některé	úmyslné	přestupky,	jako	např.	telefonování	za	jízdy	
či	vysoké	překročení	rychlosti.	Nově	by	bodové	hodnocení	mělo	obsahovat	tři	

sazby	bodů	–	2,	4	a	6,	na	místo	současných	pěti	sazeb.	Hranice	pro	ztrátu	řidič-
ského	oprávnění	má	zůstat	na	12	bodech,	ale	počítá	se	i	se	zavedením	šesti-	
bodové	 hranice	 u	 začínajících	 řidičů	 po	 dobu	 dvou	 let.	 Řidiči	 by	 nově	 měli		
mít	možnost	se	na	základě	podané	žádosti	nechat	informovat	o	každé	změně		
v	jejich	bodovém	hodnocení	formou	SMS	zprávy,	e-mailu	či	datové	schránky.	
Ministerstvo	dopravy	také	přímo	na	svých	webových	stránkách	zřídilo	zvláštní	
sekci	www.mdcr.cz/bodovysystem,	kde	je	možné	se	seznámit	s	podrobnostmi	
připravovaných	změn.	Nyní	se	novelou	zabývá	Legislativní	rada	vlády	České	
republiky	a	pokud	by	následně	prošla	celým	legislativním	procesem,	měla	by	
začít	platit	od	1.	ledna	2022.	

Text: odbor dopravy Městského úřadu Boskovice 

38 500

32 500

NÁSTROJAŘ

NÁSTROJAŘ JUNIORREKVALIFIKACE
29 000 Kč

13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu
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nabízíme

    Vám více …

Boskovická firma Kooplast 

	 Firma	Kooplast,	s.r.o.	si	po	23	letech	zkušeností	vybudo-
vala	 silnou	 pozici	 na	 trhu	 především	 v	 oboru	 nábytkového	
kování.	 Díky	 těmto	 zkušenostem	 spolupracuje	 se	 známými	
značkami	z	oblasti		výrobců nábytku,		jako	např.:	Hanák	náby-
tek,	Oresi,	Siko	koupelny	&	kuchyně	a	další.	Z	oblasti		velkoob-
chodu  pro truhláře a výrobu	se	jedná	o	značky	jako	Kili,	Dřevotrust,	Démos,	
Jaf	Holz	a	další	nebo	z	oblasti		výrobců dveří ,	např.:	firma	Gerbrich,	Masonite,	
Solodoor	a	další.	

sestavy	bude	již	na	zákazníkovi,	s	čím	si	K20	systém	zkombinuje,	jsou	
možné	kombinace	s	materiály	z	MDF,	různých	typů	dřevotřísky	o	síle	
15,	 16,	 18	 a	19	mm,	nebo	 skleněných	polic.	Dále	 tento	 systém	může	
sloužit	i	v	rámci	integrace	s	již	existujícím	nábytkem	nebo	jako	indi-	
viduální	řešení	v	rámci	různých	typů	interiéru.		
					Zákazníci,	kteří	upřednostňují	osobní	návštěvu,	mohou	navštívit	
náš	showroom,	který	se	nachází	na	ulici	Chrudichromská	22	v	Bos-
kovicích.	
						„Rádi	bychom	poděkovali	našim	zákazníkům,	kteří	nás	neustá-
le	motivují	být	aktivní	v	oblasti	vývoje	a	zavádění	nových	produk-	

tů	a	unikátních	služeb.	Věříme,	že	pro	Vás	budeme	i	do	budoucna	inspira-
tivní	a	naše	výrobky	budou	vždy	jedinečné	a	inovativní,“	dodal	majitel	firmy,	
Ing.	Radek	Řehoř.

K20 systém         Zdroj obrázků: Archiv Kooplast, s.r.o.

K20 systém 
	 Díky	 kreativnímu	 přístupu	 přináší	 firma	 Kooplast	
další	zajímavou	novinku	na	trh.	Jedná	se	o	nábytkový	
rámový	systém	označený	názvem		K20	systém.	
	 Moderní	 rámový	 systém	 je	 vhodný	 pro	 vytvoření	
originálních	prvků	v	jakémkoliv	interiéru	–	v	kuchyni,	
obývacím	pokoji,	koupelně	či	předsíni.		
	 Pomocí	hliníkových	profilů	a	spojek	jsou	vytvořeny	
rozmanité	konstrukce	v	horizontální	i	vertikální	rovi-
ně.	V	nabídce	budou	již	hotové	skladové	kusy	jednotli-
vých	 typů	 nábytkových	 sestav,	 ale	 současně	 lze	 také	
připravit	interiérové	sestavy	dle	přání	a	požadavků	zá-
kazníků.		
	 Je	k	dispozici	konfigurace	sloužící	k	rychlé	a	přesné	
formě		online	kalkulace	(24/7)	a	objednávání	na	webo-
vých	stránkách		www.kooplast.cz	.	Po	dodání	nábytkové	 (K
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-25%
SLEVA NA VŠECHNO

19.–22. 8.
BLANSKO, Purkyňova 1849/7

koberce
pvc
vinyl
kusovky
doplňky

28–30/8

XXVIII. ročník festivalu
pro židovskou čtvrť pořádá 
Unijazz ve spolupráci 
s městem Boskovice 
a rodinou Mensdorff–Pouilly

hudba, divadla, filmy, přednášky, výstavy, autorská čtení, výtvarné 
instalace v exteriéru, workshopy, tanec, výlety, komentované 
prohlídky, akce pro děti a další programboskovice ‑festival.cz

Letos trochu jinak !

BEATA HLAVENKOVÁ 
A KAPELA SNŮ
KVĚTY
PALMA
MAKAK AKUSTIKUS
POVODÍ OHŘE
MUCHA
EVOLET
SLUT
PRVNÍ HOŘE
ZVA 12–28 BAND
PAST

PHOENIX QUARTET 
MARZ
MAX BRAVURA (PL)
BRANKO’S BRIDGE
HOGWASH
CIŚNENIE (PL)
WOJTYŁA: MILÁČEK/
PÍSEŇ PÍSNÍ  
BACHA NA BACHA  
(DIVADLO KOLONIE)
DIVADLO NABOSO
SITE SPECIFIC  

(MASOBETON)
MARTIN TRDLA
JIŘÍ ŠIMÁČEK
PETR BLAŽEK
JINDŘICH ŠTREIT
AGNIESZKA 
TRACZEWSKA
POLSKÉ FILMOVÉ 
ODPOLEDNE 
PROFIL REŽISÉRA 
JURAJE HERZE
a další...

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
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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

Vinnetou ožil ve Westernovém 
městečku v Boskovicích

Producent a šerif městečka Luboš Jerry 
Procházka

	 Fanoušci	přijali	divadelního	Vinnetoua	vřele,	stále	je	jejich	hrdinou.	Velký	
náčelník	 Apačů	 Vinnetou	 a	 jeho	 bílý	 bratr	 Old	 Shatterhand	 mají	 v	 Česku		
i	na	Slovensku	nadále	početný	zástup	 svých	 fanoušků.	Ti	od	poloviny	čer-	
vence	 plní	 hlediště	 přírodního	 amfiteátru	 Westernového	 městečka	 v	 Bos-	
kovicích	 na	 Blanensku,	 které	 pro	 letošní	 sezonu	 připravilo	 pro	 milovníky		
mayovek	divadelní	představení	Vinnetou	I.	Jde	o	převedení	slavného	snímku	
z	roku	1963	s	Pierrem	Bricem	v	roli	Vinnetoua	a	Lexem	Barkerem	coby	Old	
Shatterhandem	v	hlavních	rolích	na	pomyslná	divadelní	prkna.	Výsledkem	je	
jedinečná	show.

	 Producent	 a	 šerif	 městečka	 Luboš	
Jerry	Procházka	se	s	režisérem	Igorem	
Krištofem	rozhodli	vsadit	při	přípravě	
představení	na	původní	podobu	příbě-
hu.	Současnému	divákovi,	který	denně	
čelí	 nástrahám	 moderní	 doby,	 se	 pro-
jektem	 snaží	 připomenout,	 že	 čest,		
důstojnost,	statečnost,	přátelství	a	také	
lidskost,	kterou	ústřední	dvojice	repre-
zentuje,	jsou	aktuální	i	v	dnešní	době.	
Zároveň	 tak	 dali	 možnost	 především	

tatínkům	 a	 dědečkům,	 ale	 i	 dámám,	
které	mají	rády	Divoký	západ,	předsta-
vit	svým	dětem	a	také	vnukům	hrdiny	
svého	dětství.
	 Příběh	 ani	 po	desetiletích	neztratil	
na	 své	 síle.	 Nejeden	 divák	 má	 totiž	
slzy	dojetí	v	očích	již	při	prvním	pří-
jezdu	 Vinnetoua	 na	 koňském	 hřbetě		
na	scénu.	Stejně	dojímavý	je	i	okamžik,	
kdy	 uzavře	 pokrevní	 bratrství	 s	 Old	
Shatterhandem.	Tvůrci	představení	při-
pravili	pro	moderního	diváka	nebýva-
lou	 podívanou	 prošpikovanou	 kaska-
dérskými	kousky,	při	jejichž	sledování	
nikdo	 v	 amfiteátru	 napětím	 ani	 ne-
hlesne.	Přesto	 se	nejvíce	 tleská,	když	
Vinnetou	a	jeho	bílý	bratr	Old	Shatter-
hand	připomínají	divákům	svými	činy	
základní	lidské	hodnoty.
	 Pro	 představení	 vznikla	 unikátní	
scéna.	Jsou	na	ní	přesné	kopie	staveb	
z	 filmu,	 tedy	 například	 apačského	
puebla,	Saloonu	nebo	nádraží	ve	měs-
tečku	Roswell.	Jen	kvůli	Vinnetouovi	
byla	v	amfiteátru	postavena	60	metrů	
dlouhá	železniční	tra	s	tunelem.	Z	něj	
v	 jedné	z	hlavních	scén	vyjede	kopie	
třítunové	funkční	historické	lokomoti-
vy,	která	jako	ve	filmu	najede	do	Salo-
onu,	v	němž	se	opevnil	hlavní	padouch	
příběhu	Frederic	Santer.	K	dalším	sil-
ným	 okamžikům	 patří	 procházka	
Nšo-šči	a	Old	Shatterhanda	pod	deví-
timetrovým	vodopádem.	

Náčelníka Kiowů Tanguu si zahrál Aleš Kučera.

	 Na	scéně	je	využito	doslova	každé	
místečko.	Tvůrci	neustále	diváka	pře-
kvapují,	 například	 tím,	 že	 zdi	 apač-
ského	puebla	jsou	zasouvácí.	V	jedné	
chvíli	 se	 odsunou	 a	 divák	 pak	 vidí,	
jak	 Nšo-či	 pečuje	 o	 zraněného	 Old	
Shatterhanda.	Podobných	překvapení	
čeká	na	diváka	více.
	 Dialogy	v	představení	se	pevně	drží	
původních	 českých	 dialogů	 z	 filmu,	
který	 je	prvním	z	příběhů,	v	němž	se	
Vinnetou	setkává	s	Old	Shatterhandem.	
Společně	 bojují	 proti	 Santerovi,	 jenž	
chce	stavět	železnici	přímo	přes	loviště	
Apačů.	Producent	s	režisérem	vytvoři-	
li	 velmi	 netradiční	 ansámbl	 tvořený	
zkušenými	jezdci	na	koních,	herci,	ale	
také	neherci.
	 Diváka	 do	 děje	 uvádí	 sametový	
hlas	 mistra	 vypravěče	 Jana	 Kačera.	
Vinnetoua	hraje	Michal	Bednář,	kte-
rý	 coby	 kaskadér	 na	 koních	 hravě	
zvládá	i	ty	nejsložitější	jezdecké	pa-	

sáže	a	velmi	dobře	si	poradil	i	dialo-
gy,	 tedy	s	hlavní	hereckou	částí	 své	
role.	V	roli	Old	Shatterhanda	se	stří-
dají	 herci	 Martin	 Veselý	 a	 Daniel		
Pivoda	 Ondráček.	 Jejich	 nasazení		
je	 maximální	 při	 souboji	 ve	 vodě		
s	 Inču-čunou,	 jehož	 hraje	 Tomáš		
Tvrdík.	Pánové	se	rozhodně	nešetří.
	 Velkou	přízeň	publika	si	získaly	ko-
mické	postavy,	a	to	reportér	Tuff -Tuff	
z	 Oxford	 Times,	 jehož	 ztvárnil	 herec	
Jiří	Zako	a	samozřejmě	Sam	Hawkens.	
Přestože	 starého	 zálesáka	 hraje	 cviči-	
tel	koní	Marián	Furdek,	umí	ve	scénce	
s	 apačskou	 krasavicí	 Myším	 ocáskem	
(Hanka	Tesařová)	rozesmát	i	nejmenší	
děti.	 Představení	 je	 poctou	 Briceovi,	
Barkerovi	 i	 tvůrci	příběhů,	 spisovateli	
Karlu	Mayovi.	Městečko	jej	uvádí	i	při	
příležitosti	 letošního	 130.	 výročí	 od	
doby,	kdy	začaly	příběhy	o	Vinnetouovi	
vycházet	knižně	i	v	českém	jazyce.

Pokračování na str. 7

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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HLEDÁ SE KOLEGA, 
KTERÝ MÁ ŠIKOVNÉ RUCE! 

Kontakt: ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), Černá Hora, 
Šárka Neustupová, tel.: 775 564 997, e-mail: neustupova@atomo.cz, www.atomo.cz

Společnost Atomo Projekt s.r.o. přijmeme technika údržby, který bude 
mít různorodou práci s fajn partou lidí, která je u nás samozřejmostí! 

TECHNIK ÚDRŽBY 
– 1 směna (19.000 –23.000 Kč)
 každodenní údržba a čistění
 provozních zařízení používaných 
 při odlakování
 drobné úpravy a opravy
 kontrola správnosti provozu
 různých zařízení
 úklid a uložení odpadu
Požadujeme:
 vzdělání: SOU – nejlépe 
 technického směru
 manuální zručnost, spolehlivost
 praxe např. v údržbě, 
 instalatérských pracích výhodou

MANIPULANT s VZV 
– 2 směny (21.000 –24.000 Kč)
 příprava dílů k odlakování 
 a tryskání
 zavážení do pece/k tryskání
 pomocí VZV  
 kontrola kvality odlakování 
 a příprava k expedici
Požadujeme:
 praxi ve výrobě a zkušenost 
 s řízením VZV (propadlý průkaz 
 nevadí, zajistíme obnovení)
 vzdělání: SOU – nejlépe 
 technického směru
 manuální zručnost, spolehlivost

Nabízíme:
 dotované stravování přímo 
 v areálu firmy
 pracovní oblečení a dobré pracovní
 zázemí (šatny, jídelna…)
 nástup možný ihned

 dle potřeby pomoc se zajištěním
 dopravy z odpolední směny 
 – řešíme individuálně
 fajn partu lidí 
 a práci bez stresu

MĚSTO
BOSKOVICE

Slavnosti připomínají někdejší proslulost boskovických husí, ceněných zejména na 
vídeňských trzích. Vybrané boskovické restaurace budou po celý víkend podávat husí menu.

VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL / HUSÍ SPECIALITY

ANETA LANGEROVÁ
JAKUB SMOLÍK

KOMEDIANTI NA KÁŘE

www.husi-slavnosti.cz

Pokračování ze str. 6
	 Zajímavostí	 je,	 že	 Pierre	 Brice	 je	
pomyslně	 na	 divadelní	 scéně	 také.	
Představitel	Vinnetoua	Michal	Bed-
nář	 totiž	 používá	 slavnou	 Stříbr-	
nou	pušku	apačského	náčelníka.	Ko-
pii	pušky	si	vyrobil	znalec	mayovek		
a	 odborný	 garant	 představení	 Jan		
Koten.	Pušku	si	před	lety	při	návště-	
vě	 filmového	 festivalu	 ve	 Zlíně	 po-	
těžkal	i	představitel	Vinnetoua.	Bri-	

Vinnetou ožil ve Westernovém městečku v Boskovicích
ce	 tehdy	 ocenil	 kvalitu	 jejího	 zpra-		
cování,	 jen	 si	 trošku	 posteskl,	 že		
jeho	 filmová	 puška	 byla	 o	 trošku		
lehčí.
	 Brice	 kdysi	 prohlásil,	 že	 „Vinne-
tou	 je	filozifie“	a	přesně	 touto	myš-
lenkou	je	protkáno	celé	představení.	
„Je	 to	 pomyslné	 poslední	 zařvání	
tygra.	Snímek	Vinnetou	 I.	postupně	
zapadá	 ve	 filmotékách	 pod	 příbě-	
hy	 nejmodernějších	 akčních	 super-	

hrdinů.	 Našim	 před-
stavením	jsme	jej	ješ-
tě	 chtěli	 vytáhnout		
na	 světlo,	 abychom	
všem	 připomněli,	 že	
Vinnetou	 stále	 naší	
součástí.	Největší	 ra-
dost	máme	z	toho,	že	
nám	 to	 při	 každém	
představení	 potvrzu-	
jí	 samotní	 diváci,“	
řekl	 šerif	 městečka	
Luboš	Jerry	Procház-
ka.	Představení	by	se	
mělo	 hrát	 do	 půlky	
srpna,	 v	 případě	 vel-
kého	zájmu	veřejnos-
ti	 se	 ale	 sezona	 ještě	
protáhne.	 Jeho	 tvůr-	
ci	 se	 netají	 tím,	 že		
by	 v	 budoucnu	 chtě-	
li	 podobně	 zpracovat		
i	další	slavné	příběhy	
o	Vinnetouovi.
	 Westernové	 městečko	 Boskovice	
vzniklo	 před	 27	 lety	 v	 někdejším		
pískovcovém	 lomu	 za	 Boskovicemi.	
Už	 tehdy	 měl	 šerif	 Jerry	 v	 plánu		
jednou	 vytvořit	 představení	 Vinne-
tou.	 Městečko	 se	 může	 pochlubit	
jedním	z	největších	přírodních	amfi-
teátrů	ve	 střední	Evropě.	 Jeho	cent-

rem	je	Main	street	(Hlavní	ulice)	se	
Saloonem	 1870.	 Tato	 restaurace		
nabízí	 stylové	 občerstvení.	 V	 kom-
plexu	 neschází	 ani	 aréna,	 v	 níž	 lze	
sledovat	práci	s	koňmi.

Text: Vladimír Klepáč
Foto: Renata Kuncová Polická

Kvůli představení Vinnetou I. postavili v amfiteátru 60 metrů železničních kole-
jí a nechali si postavit funkční kopii historické lokomotivy

Vinnetoua hraje kaskadér Michal Bednář, v roli Old 
Shatterhanda alternuje Daniel Pivoda Ondráček
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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

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

  23. 9. – RADŮZA S KAPELOU
  24. 9. – ÚSMĚVY 
  ZDEŇKA TROŠKY
14. 10. – SEXEM KE ŠTĚSTÍ
  (Kratina, Hudečková aj.) 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!

Mistryní ČR v atletickém víceboji
žákyň je Veronika Jakusidisová

Úspěch boskovického týmu 
	 Veronika	Jakusidisová	z	atletického	oddílu	ASK	
Blansko	se	koncem	července	stala	letošní	mistryní	
České	republiky.	V	královské	atletické	disciplíně	–	
víceboji	–	vybojovala	v	kategorii	žákyň	na	závodech	
v	Praze	první	místo.	
	 „Veronika,	kterou	v	Blansku	trénuje	Jiří	Ošlejšek,	
svým	titulem	navázala	na	zlato	z	mistrovství	Mora-
vy	a	Slezska.	Všem	ukázala,	kdo	je	v	této	kategorii	
pro	 letošek	 nejlepší,“	 uvedl	 předseda	 atletického		
oddílu	ASK	Blansko	Martin	Bezdíček.

Text a foto: ASK Blansko 

Čerstvá mistryně ČR ve víceboji žákyň Veronika  
Jakusidisová 

	 V	měsíci	červnu	se	konala	dvě	kola	2.	ligy	družstev	šprtce.	Nejprve	BHK	IQ	
Boskovice	14.	června	vyrazil	do	Střelic,	kde	se	hráči	utkali	se	Žárem	nad	Sázavou	
dvakrát.		V	prvním	zápase	porazili	hráče	Žáru	6:2,	ve	druhém	remizovali	3:3.	
	 28.	června	jsme	jeli	do	Dobré	a	se-
hráli	celkem	pět	zápasů.		Nad		Dobrou	
jsme	zvítězili	5:2,	další	zápas	prohráli	
4:0.	 Tým	 Kadolec	 jsme	 porazili	 6:1		
a	 v	 druhém	 zápase	 remizovali	 3:3.		
A	poslední	zápas	byl	pro	nás	úspěšný,	
nebo	jsme	vyhráli	nad	Modřicemi	4:2.	
	 Díky	těmto	výsledkům,	si	do	dalšího	
kola	 boskovický	 tým	 přinese	 cenných	
10	bodů.	Věřím,	že	v	září	se	na	domácí	
půdě	bude	týmu	dobře	dařit.

Text a foto: Mgr. Jakub Ošlejšek V zápalu hry

Sport / i*
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Jak a kam hlásit turistický vandalismus

Hledáme nového kolegu / 
kolegyni na pozici: 

Procesní inženýr
Požadavky na kandidáta:
 Vzdělání min. středoškolské s maturitou.
 Praxe ve strojírenském závodě min. 1 rok.
 Znalost metod PI a zkušenosti s jejich implementací. 
 Organizační schopnosti. Logické analytické myšlení.
 Komunikativnost. Samostatnost. Zodpovědnost. Kreativita.
 Znalost CAD výhodou. Anglický jazyk na mírně pokročilé úrovni.

vaše úkoly:
 Implementace metod štíhlé výroby.
 Automatizace procesů při využití externích dodavatelů.
 Řízení projektů. Plánování, tvorba a optimalizace layoutu pracovišť.
 Analýza a hodnocení procesů a jejich následná optimalizace.

Co nabízíme?
 Zajímavou a různorodou práci.
 Perspektivní a stabilní zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí.
 Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené. Pružná  
 pracovní doba. Finanční odměny 3 krát ročně. Příspěvek 
 na penzijní připojištění. Věrnostní odměna. Závodní stravování 
 s příspěvkem zaměstnavatele.

Oslovila Vás naše nabídka? Vyplňte, prosím, kontaktní formulář 
nebo nám na e-mail zašlete svůj profesní životopis v českém  
a anglickém jazyce, přiložte fotografii. Budeme Vás obratem 
kontaktovat.  Děkujeme.

Bližší informace na kontaktu:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128,
e-mail: personal@novibra.com

Informace o zpracování osobních údajů na www.novibra.com

	 Nadešel	 čas	 dovolených,	 který	 le-
tos	pro	většinu	Čechů	je	ve	znamení	
pobytu	v	tuzemsku	uprostřed	přírody.	
A	právě	ta	dostane	během	letní	sezó-
ny	zabrat.	
	 Obavy	z	cestování	do	zahraničí	ved-
ly	 řadu	 lidí	 ke	 zrušení	 dovolené	 nebo	
jejímu	přesunutí	do	ČR	a	oblíbené	des-
tinace	jako	například	jižní	Čechy	nebo	
Krkonoše	se	tak	ocitly	doslova	v	oble-
žení	 turistů,	 kteří	 se	 ovšem	 ne	 vždy	
chovají	tak,	jak	by	měli.	
	 Vyšší	 koncentrace	 turistů	 s	 sebou	
nese	 také	 více	 poházených	 odpadků,	
zničených	odpočívadel	a	dalšího	necit-

livého	chování,	které	do	přírody	nepat-
ří.	Co	dělat,	když	na	výletě	narazíme	na	
černou	 skládku	nebo	dokonce	přistih-
neme	vandala	přímo	při	činu?
	 Pokud	 turista	 narazí	 na	 poházené	
odpadky,	 chybějící	 značku	 na	 lesní	
stezce	nebo	 jakékoliv	poškození,	má	
několik	 možností,	 kam	 problém	 hlá-
sit.	Vždy	 je	 třeba	 se	 řídit	 tím,	na	 ja-
kém	 pozemku	 či	 v	 jaké	 oblasti	 se		
nachází.	Poničené značení	–	oznámí-
me	na	obec,	správu	CHKO.	Odpadky	
–	obec,	SIŽP	(větší	 skládky),	Policie	
ČR.	 Uhynulá zvěř	 –	 majitel	 honit-	
by,	obec,	Policie	ČR.	Poškození vy-

bavení	(odpočívadla	atd.)	
–	 správa	 CHKO,	 obec.	
Probíhající vandalismus	
–	Policie	ČR.
	 Každopádně	 by	 pro	
začátek	stačilo,	kdyby	se	
lidé	 chovali	 k	 přírodě	
ohleduplně	 a	 své	 odpad-
ky	z	přírody	si	každý	od-
nesl,	a	 to	přesně	 tak,	 jak	
si	v	batůžku	přinesl	 sva-
činu,	 pití	 a	 pochutiny	na	
výlet.	Vždy	odpadky	lo-
gicky	váží	míň	než	to,	co	
si	 na	 jídlo	 s	 sebou	 nese-
me…	A	co	se	týká	napří-
klad	 černých	 skládek	 –		
i	sem	musí	člověk	odpad	
zavést	a	to	už	přece	může	
rovnou	 odpad	 odvést	 do	
sběrného	 dvora	 nebo	 na	
jiné	 určené	 místo	 např.	
danou	konkrétní	obcí.	Je	
to	 všechno	 jen	 o	 lidech		
a	v	lidech	a	o	tom,	že	by	
si	 každý	 měl	 uvědomit,	
že	 tak,	 jak	 se	 chováme	
k	přírodě,	 ta	nám	 to	pak	
vrátí.	 Buto	 se	 budeme	
mít	kam	vracet	nebo	pro-

Blansko – les nad sídlištěm Písečná

stě	nebudeme…	místo	příjemné	procházky	v	přírodě	nebo	třeba	po	lese	bude-
me	 vyhýbat	 odhozeným	 obalům	 od	 svačin,	 igelitům,	 plastům,	 plechovkám,	
černým	 skládkám	 atd.	 A	 koho	 by	 bavilo	 chodit	 na	 výlet	 na	 smetiště?	 To	 je	
další	otázka	k	zamyšlení…		 Text: Martin Thoř, Renata Kuncová Polická.

Foto: Eliška Polická

Zveme vás na výstavu 

MAZLÍČCI A …
sochaře, malíře a architekta 

MICHALA TRPÁKA
Vedle sochařství se věnuje také architektuře i organizování 

a kurátorování různých sochařských prezentací. 
Od roku 2007 pořádá výstavu Umění ve městě 

v Českých Budějovicích, v roce 2015 stál u zrodu pražského 
sochařského festivalu Sculpture line.

Výstava potrvá do 6. září 2020 v prostorách galerie.

OTEVŘENO: 
středa, čtvrtek a pátek 14–18 hodin, 

v sobotu 9–13 hodin a v neděli 14–18 hodin
www.galeriepex.cz
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aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 30   . 8. 2020.

Dlažba Tirol
60 x 60 cm
Otěruvzdornost PEI IV
Mrazuvzdorná

259,-m
2

990,-
Mop Clean Twist
extra soft M 
+ zdarma
náhrada micro duo
Úklidový set pro všechny 
typy podlah (parkety, 
lamino a dřevo)
Teleskopická násada:
90–130 cm
Záběr mopu 33 cm
Univerzální vědro 20 l

Chatka
zahradní Lány
Venkovní rozměry:
200 x 200 cm
Zastavěná plocha:
3,46 m2

Výška hřebene střechy:
219 cm
Tloušťka stěny: 18 mm

Štípač dřeva
horizontální  HL 450
Příkon: 1 500 W | Motor: 230 V
Délka polena: 25–37 cm
Průměr polena: max. 25 cm
Hmotnost: 40 kg
Rozměry: 81 x 27 x 46 cm

4790,-

2690,-
Pila řetězová elektrická
UC 3541A
Příkon: 1 800 W | Délka lišty: 350 mm
Rychlost řetězu: 14,5 m/s | Rozteč řetězu: 3/8" 
Hmotnost: 4,7 kg | Napínání řetězu bez nářadí 
Automatické mazání řetězu s možností 
regulace

Bedýnka
na brambory

Rozměry:
60 x 40 x 50 cm
Materiál: dřevo

Přepravka 
na ovoce
a zeleninu
Různé rozměry

cena od

79,-
60 cm

60
 c

m

799,-

10490,-

Ve vybraných prodejnách pouze 
na zákaznickou objednávku 

Cena bez podlahy
Možno dokoupit i podlahu: 
Cena: 1 590,-

Štípací tlak 4 t
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Největší letní kino se dočkalo rekonstrukce
	 Po	několika	letech	byla	k	poslednímu	
červenci	2020	dokončena	 rekonstrukce	
Letního	kina	Boskovice.	Amfiteátr	 let-
ního	kina	v	Boskovicích	se	může	honosit	
několika	prvenstvími.	Jedná	se	o	největší	
venkovní	projekční	plochu	v	ČR	a	v	roce	
2019	 se	 stalo	 nejnavštěvovanějším	 let-
ním	kinem	v	ČR.	
	 Letní	kino	Boskovice	bylo	uvedeno	
do	provozu	již	v	roce	1961.	V	příštím	
roce	tak	oslaví	60	let	od	svého	první-
ho	 oficiálního	 promítání.	 Jako	 před-
časný	dárek	ke	svému	jubileu	dostalo	
už	letos	novou	podobu,	která	návštěv-
níkům	poskytuje	mnohem	lepší	kom-
fort	a	dokonalý	filmový	zážitek.
	 V	 roce	 2013	 byla	 započata	 první	
etapa	 rekonstrukce.	 Následující	 roky	
se	kompletně	 renovovalo	hlediště	pro	
2000	 diváků,	 veškeré	 elektrorozvody	
v	 areálu	 a	 stávající	 budovy	 –	 promí-	
tací	kabina	a	toalety.		Opravy	byly	do-
končeny	 letos,	kdy	byla	ošetřena	plo-
cha	 promítacího	 plátna,	 pod	 plátnem	
vzniklo	i	zcela	nové	zázemí	pro	diváky	
i	 účinkující.	 V	 nové	 budově	 najdeme	
šatny	 pro	 umělce	 s	 vlastním	 sociál-	
ním	 zázemím,	 toalety	 pro	 veřejnost,	
pokladnu	a	skladovací	prostory.	Opra-

vy	 letního	 kina	 probíhaly	 v	 celkem	
čtyřech	etapách	a	to	z	důvodu	zacho-
vání	 sezónního	 provozu	 kina.	 Cena	
rekonstrukce	 se	 vyšplhala	 na	 částku	
46,5	milionu	korun.	Investorem	oprav	

bylo	Město	Boskovice,	které	 je	 i	ma-	
jitelem	areálu	letního	kina.	
	 Areál,	který	funguje	od	svého	vzni-
ku	 bez	 přerušení	 provozu,	 vykazoval	

po	 roce	 2000	 již	 značné	 opotřebení.	
Zájem	o	filmové	projekce	a	akce	pod	
širým	nebem	však	poslední	roky	opět	
narůstal,	 a	 tak	 se	boskovičtí	 rozhodli	
pro	 celkové	 opravy	 areálu.	 Investice	

do	 letního	 kina	 se	 Městu	 Boskovice	
vyplatila,	v	loňském	roce	se	stalo	nej-
navštěvovanějším	letním	kinem	v	ČR.	
Na	 promítání	 si	 od	 června	 do	 září		

našlo	 cestu	 celkem	 16	 500	 diváků.	
Kromě	klasických	filmových	projekcí	
se	však	v	areálu	přes	léto	konají	i	hoj-	
ně	navštěvované	koncerty	a	festivaly.
	 „Největší	radost	máme	samozřejmě	
z	návštěvy	diváků.	A	z	toho,	že	se	jim	
opravené	kino	líbí.	Snažili	jsme	se	za-
chovat	původní	ráz	celého	areálu	a	to	
se	myslím	dokonale	povedlo.“	říká	ve-
doucí	kina	Tomáš	Marvan.	„Za	to	pat-
ří	 velký	 dík	 městu	 Boskovice,	 které		
se	do	takto	rozsáhlé	a	nákladné	inves-
tice	pustilo.“	dodává	PaedDr.	Oldřich	
Kovář,	 ředitel	 Kulturních	 zařízení	
města	 Boskovice,	 která	 letní	 kino		
provozují.
	 Kino,	které	se	v	době	svého	vzniku	
pyšnilo	největší	projekční	plochou	ve	
střední	 Evropě,	 tak	 opět	 láká	 diváky	
ze	širokého	okolí.	Největším	lákadlem	
je	zmíněná	projekční	plocha	s	rozměry	
32x14	 metrů	 a	 také	 premiérové	 pro-	
jekce	 filmových	 titulů,	 které	 jsou	 za-	
jištěny	 díky	 nově	 pořízené	 digitální	
technologii.	 Tu	 si	 musela	 organizace	
do	kina	v	minulosti	zapůjčovat,	v	sou-
časné	době	již	promítá	z	vlastní.

Text: tm
Foto: archiv KZMB

CHCETE INZEROVAT? VOLEJTE 606 931 795



ročník IX číslo 6 srpen 2020606 931 795

SENIOR CENTRUM BLANSKO

Setkání uživatelů po uvolnění omezení

	 SENIOR	centrum	Blansko	je	příspěvkovou	organizací	Jihomoravského	kraje;	
poskytuje	péči	v	Domově	pro	seniory	a	v	Domově	se	zvláštním	režimem.	Kapacita	
lůžek	v	obou	službách	umožňuje	zajišovat	péči	pro	144	uživatelů,	o	které	se	stará	
105	zaměstnanců.	
	 V	době,	kdy	se	světem	šířila	epidemie	koronaviru	Covid	19,	začalo	být	patrno,	že	
nejohroženější	skupinou	jsou	právě	senioři,	pro	které	může	mít	nákaza	fatální	ná-
sledky.	Ředitele	SENIOR	centra	Ing.	Jiřího	Charváta,	MSc,	MBA,	jsem	se	zeptal:

společného	stravování	a	vůbec	co	nej-
větší	oddělení	provozních	činností.	
	 Jako	 zcela	 zásadní	 přínos	 pro	
zvládnutí	situace	však	považuji	úžas-
nou	obětavost,	kterou	projevili	všich-
ni	 naší	 zaměstnanci	 a	 za	 kterou	 jim	
chci	vyjádřit	obdiv	a	poděkování.	Na-
prostou	 většinu	 zaměstnanců	 tvoří	
ženy,	které	mají	rodiny	s	dětmi.	Bylo	
běžné,	že	maminka	ráno	odvedla	ra-
tolest	 do	 školky	 a	 odešla	 k	 nám	 do	
služby	 s	 vědomím,	 že	 možná	 bude	
muset	v	případě	potřeby	zůstat	v	ka-
ranténě	 a	 za	 rodinou	 se	 vrátí	 až	 za		
14	 dnů.	 Přesto	 drtivá	 většina	 neod-	
mítla	 za	 těchto	 podmínek	 pracovat,	
zaměstnanci	 byli	 připraveni	 se	 o	 se-	
niory	 starat	 jak	 v	 běžném	 provozu,	
tak	 i	 v	 takzvané	 Covid	 zóně,	 kterou	
jsme	 museli	 preventivně	 zřídit.	 Od-	
povědnost	za	našich	víc	než	140	uži-
vatelů	 vedla	 zaměstnance	 k	 dobro-	
volné	 izolaci;	 vyhýbali	 se	 stykům		
s	lidmi	i	ve	svém	okolí,	chodili	prak-
ticky	z	práce	jen	nakoupit	a	domů.	
	 Poděkování	 patří	 také	 všem,	 kteří	
projevili	obrovskou	solidaritu	a	svou	
pomocí	 přispěli	 k	bezproblémovému	

chodu	 našeho	 zařízení,	 především		
v	 počátcích	 krizového	 stavu,	 než	 se	
rozjel	 přísun	 ochranných	 pomůcek		
a	 dalšího	 materiálu	 od	 zřizovatele.	
Roušky	nám	šili	a	nosili	lidé	z	Blan-
ska	i	okolí,	rodinní	příslušníci	našich	
klientů	i	zaměstnanců,	firmy,	a	třeba		
i	 zástupci	 mongolské	 komunity	 zde		
v	 Blansku,	 o	 které	 jsme	 do	 té	 doby	
vůbec	 nevěděli.	 Dostávali	 jsme	 da-
rem	nejen	roušky,	ale	také	například	
bezkontaktní	teploměr,	vitamíny,	bá-
bovky,	 perníky.	 Denně	 jsme	 vyřizo-
vali	mnoho	 telefonátů,	ve	kterých	se	
rodinní	příslušníci	i	neznámí	lidé	pta-
li,	co	bychom	potřebovali,	co	mohou	
donést	nebo	zařídit.	Je	velmi	povzbu-
zující	zjistit,	že	v	době	krize	se	soli-
dárnost	 s	potřebnými	objevila	v	 této	
nezvyklé	míře.
	 Jak	 byste	 zpětně	 hodnotil	 činnost	
státních	 orgánů,	 které	 mají	 pomoc	 pro	
sociálně	 potřebné	 takříkajíc	 v	 popisu	
práce?
	 Neříká	se	zbytečně,	že	po	bitvě	 je	
každý	generálem.	Já	se	domnívám,	že	
státní	 orgány	 reagovaly	na	pandemii	
rychle	a	především	účinně.	Po	počá-

tečních	 problémech	 s	 dodávkami	
ochranných	pomůcek	došlo	k	nápravě	
a	potřebný	materiál	byl	zasílán	v	do-
statečné	míře.	Řídili	jsme	se	pokyny	
od	 JMK,	 ministerstev	 zdravotnictví,	
práce	 a	 sociálních	 věcí,	 i	 dalších		
orgánů.	Velmi	účinná	se	ukázala	po-
moc	 Asociace	 poskytovatelů	 sociál-
ních	služeb	ČR,	od	nichž	jsme	dostá-
vali	 emailem	 téměř	 denně	 přehled	
novinek	 ze	 souhrnu	 všech	 nařízení		
a	opatření.	Především	však	APSS	ČR	
dokázala	 sjednotit	 často	 protichůd-	
né	 požadavky	 a	 jako	 profesionálové	
doporučit,	 jak	 lze	 dané	 úkoly	 plnit		
v	 konkrétních	 podmínkách	 provozu.	
Moje	 doporučení	 pro	 možné	 opako-
vání	podobné	krize	zní:	zajistit	zasí-
lání	 všech	 mimořádných	 opatření		
a	doporučení	z	jednoho	místa	(a	už	je	
to	 kterékoliv	 ministerstvo,	 nebo	 jiný	
úřad)	tak,	aby	byla	jednotná	a	snadno	
sledovatelná.
	 Více	než	tři	měsíce	byli	vaší	uživatelé	
v	 izolaci,	 bez	 kontaktu	 s	blízkými;	 bylo	
obtížné	jim	vysvětlit	nutnost	těchto	ome-
zení?
	 Naopak,	i	mne	u	uživatelů	překvapi-
la	 míra	 pochopení	 nejen	 	 s	 určitými	
omezeními	v	provozu,	ale	také	s	nut-
nou	izolací;	se	zamezením	společného	
setkávání	a	jakýchkoli	společných	ak-
tivit.	S	úsměvem	jsem	vyslechl	repliku	
seniora:	 „Přežili	 jsme	 válku,	 přežije-
me	i	Covid“.	Z	důvodu	zajištění	péče,	
sociálního	 kontaktu	 a	 zejména	 z	 po-
hledu	 zdravotního,	 jsme	 v	 tomto	 ob-	
dobí	ve	zvýšené	míře	kladli	důraz	na	
individuální	 rehabilitaci	 uživatelů	 na	
pokojích	a	individuální	návštěvy	akti-

vizačních	 pracovnic.	 Prioritou	 byla	
snaha,	 aby	 omezení	 neznamenalo,	 že	
senioři	budou	celou	dobu	jen	„zastláni	
v	 postelích“,	 jak	 se	 zpočátku	 někteří	
příbuzní	 obávali.	 Velikým	 pozitivem	
pro	naše	uživatele	byla	v	tomto	obdo-	
bí	 možnost	 procházky	 nebo	 poseze-	
ní	 v	 zahradě	 našeho	 zařízení.	 Díky	
tomu,	že	celý	areál	 je	uzavřený,	měli	
naši	uživatelé	možnost	individuálních		
procházek	v	doprovodu	aktivizačních	
nebo	rehabilitačních	pracovnic	v	tom-
to	 krásném	 prostředí,	 mohli	 načerpat	
vůni	 jarních	 květů	 a	 prvních	 sluneč-
ních	paprsků.
	 Velmi	 nás	 potěšilo,	 když	 rodinní	
příslušníci	 využili	 možnost	 „off-line	
komunikace“	-	kdy	nahráli	video	nebo	
audio	vzkazy,	které	jsme	poté	na	note-
booku	uživatelům	přehrávali.	Rodinní	
příslušníci	 byli	 velmi	 vděční	 a	 rádi		
za	zpětnou	vazbu	–	zaslání	fotografie		
z	přehrávání	videa	jejich	příbuznému.	
Darem	 jsme	 také	obdrželi	 tři	 tablety,	
díky	 nimž	 jsme	 rodinným	 příslušní-
kům	 mohli	 nabídnout	 možnost	 usku-
tečnit	 videohovor	 se	 svým	 blízkým.	
Snaha	 o	 udržení	 dobré	 psychické		
kondice	 našich	 uživatelů	 byla	 stejně	
důležitá,	 jako	 je	uchránit	před	virem;	
vždy	věkový	průměr	našich	uživatelů	
je	85	let.
	 Po	 uvolnění	 opatření	 jsme	 uspo-	
řádali	 setkání	 uživatelů	 s	 vedením		
domova	 a	 velmi	 nás	 potěšila	 jejich	
spontánní	 reakce,	 kdy	 dlouhotrvají-
cím	 potleskem	 vyjádřili	 poděkování	
našim	 zaměstnancům	 za	 péči	 v	 pře-
dešlém	období.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Petr Hanáček

Foto: archiv SENIOR centra 

ochránilo klienty v době pandemie Covid 19

Ředitel SENIOR centra Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA

	 Pane	řediteli,	k	uživate-
lům	SENIOR	centra	 se	 vi-
rus	nakonec	nedostal;	jaká	
opatření	jste	realizovali?
	 Je	dobré	připomenout,	
že	 se	 jednalo	 o	 situaci	
zcela	bezprecedentní	ne-
jen	 pro	 nás,	 ale	 pro	 ce-	
lou	 společnost	 a	 vlastně	
celý	 svět.	Opatření	 jsme	
přijali	 na	 základě	 po-	
kynů	 jak	 našeho	 zři-	
zovatele,	 tak	 i	 dalších	
centrálních	orgánů.	Kro-
mě	nošení	roušek	a	dal-
šího	 souboru	 hygienic-
kých	podmínek	provozu,	
to	byla	především	 izola-
ce	uživatelů;	tedy	kromě	
zákazu	 návštěv	 také	vy-
loučení	 shromažování,	
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PRODÁM
 Prodám konferenční stolek, foto zašlu 
e-mailem. Rozměr 78x139 cm, cena doho-
dou. Tel.: 606 931 795.
 Prodám levně patrovou dětskou postel,  
v Boskovicích. Cena 2 200 Kč. Tel.: 776 253 113.
 Prodám levně automatickou pračku, tel.: 
777 305 730.
 Prodám zánovní hifi věž PANASONIC. Per-
fektní zvuk, CD, FM, USB, AUX. Původní cena  
5 900 Kč, nyní jen 1 990 Kč. Tel.: 737 957 822.
 Prodám nábytek přes 100 let starý. Jedná 
se o vyřezávané dubové skříně s ohýbaným  
a broušeným prosklením. Součástí kompletu 
jsou dvě skříně, skříň s pohovkou, rozkládací 
stůl a šest židlí, nábytek je uskladněn v Brně. 
Foto zašlu na vyžádání, cena dohodou, tel.: 
602 500 503.
 Prodám jablka „Ančata“, cena 20 Kč/1 kg. 
Tel.: 776 822 021.
 Prodám postel s levým a zadním vyšším 
čelem a pevným roštem. Úložný prostor – 2 
šuflata pod postelí. Zánovní, málo používaná, 

Hledám ke koupi dům. 
Blansko, Boskovice, 

Letovice, Adamov a okolí. 
I	před	rekonstrukcí,	
zahrádka	výhodou.	
Tel.: 733 121 057

VZPOMÍNKA
Dne	1.	8.	2020	tomu	bude	rok	od	náhlého	úmrtí	mého	

manžela,	tatínka	a	dědečka	

pana JAROSLAVA FADRNÉHO z Blanska. 
24.	7.	2020	by	se	dožil	70	let.	

S	velkou	bolestí	v	srdci	stále	vzpomíná	manželka	Jana,	
děti	David	a	Jana	s	rodinami.

VZPOMÍNKA 
Již nikdy nepromluvíš, již nikdy neuslyšíme Tvůj hlas, 
neuslyšíme říct mami, Barunko, Terezko, Sandruško, 
Moničko a již nikdy neřekneš hoši-hoši, kamarádi.

Dne	3.	8.	2020	vzpomínáme	na	1.	smutné	výročí,	
kdy	nás	navždy	opustil	syn,	bratr,	strýc	a	kamarád

pan FRANTIŠEK PTÁČNÍK z Blanska.

Kdo	jste	ho	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.	

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal,

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne	8.	8.	2020	to	bylo	9	let,	co	nás	navždy	opustil	

pan MILOSLAV ZEMÁNEK z Blanska.

S	láskou	na	něho	vzpomínáme.
Kdo	jste	ho	měli	rádi,	vzpomeňte	s	námi.

výška matrace 30 cm. Cena dohodou, foto 
zašlu na vyžádání. Tel.: 606 767 938.
 Prodám malé balíky slámy (oves, pšenice, 
ječmen). Cena oves 40 Kč/ks, ječmen 30 Kč/ks, 
pšenice 30 Kč/ks. Dovoz Boskovicko za ná-
klady na naftu. Tel.: 724 365 446.
 Prodám elektrickou odvětvovací pilu na 
tyči (použita 1x-úplně nová), elektrický pří-
ruční mandl, kompresorek na huštění pneu 
(starší provedení), staré zvětšováky na foto 
(dědictví po fotografovi), pluh na orání pole  
s el. vrátkem. Ceny dohodou, tel.: 724 120 704.

KOUPÍM 
 Koupím starý motocykl Jawa, ČZ i jiný 
zahraniční starší kus nebo náhradní díly na 
různé staré moto. Tel.: 606 030 130.
 Koupím garáž v Blansku na Písečné u točny 
autobusu. Tel.: 725 828 628. 
 Koupím pánské jízdní kolo, levně, v Bos-
kovicích. Tel.: 776 707 183.
 Rád bych koupil na renovaci do sbírky 
jakoukoliv Jawu, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, SIM-
SON, díly (motor). Stav nerozhoduje. Přijedu, 
zaplatím, odjíždím. Děkuji za nabídku, tel.: 
723 971 027.
 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK 
atd. Může být i poškozený. Nabídněte prosím, 
děkuji. Tel.: 731 487 850.
 Koupím lištovou/bubnovou sekačku MF 
70, VARI s příslušenstvím,  není podmínkou. 
Mám zájem i o koupi zahradního traktoru se 
sečením. Koupím i poškozené nebo nekom-
pletní. Děkuji, tel.: 731 487 850.
 Koupím cihlový byt o velikosti 2+kk nebo 
2+1 na sídlišti Písečná v Blansku. Nepotřebuji 
ho ihned k nastěhování, možnost domluvy 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. 
Tel.: 737 900 946.
 Koupím moto čs výroby: Stadion, Jawetta, 
Pařez, Pionýr, Jawa, atd. v původním nále- 
zovém stavu. Koroze, nekompletní, díly. Tel.: 
722 491 746.  

HLEDÁM 
 Kdo daruje zbytky lina (od 10 cm a víc...) 
pro děti do ZUŠ? Zn.: Vyzvednu si, tel.: 732 
279 044.
 Hledám pro samostatně bydlícího, pohy-
bově středně handicapovaného kamaráda, 
ženu z Boskovic a okolí na občasnou bri- 
gádu dohodou, se zaměřením na pomoc  
při rehabilitaci, při běžném provozu domác-
nosti a pro doprovod při procházkách. E-mail:  
inglos@seznam.cz

DARUJI
 Daruji za odvoz půlky cihel z bouračky. 
Vhodné na vyspravení cesty, chodníčky na 
zahradě apod., tel.: 776 106 964. 
 Nabízím za odvoz větší množství zeminy 
(nejedná se o ornici). Odběr průmyslová zóna 
Blansko, tel. 604 550 828.

SEZNÁMENÍ
 Hledám pohodového muže pro vážný 
vztah, který osvětlí moji samotu. Podmínka 
abstinent, do 75 let, vyšší postavy. Jsem 
68/170 plnoštíhlá. Tel.: 728 688 316.
 Muž 70/180/105 kg hledá partnerku z RD, 
zahrada, hospodářství… Rád pracuji, pomo-
hu na zahradě, udělám, postarám se. Zn. Ve 
dvou se to lépe táhne. Tel.: 702 380 755.

www.msrenova.cz
Renovace dveří a zárubní, 

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

tel. 604 150 378

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.czCHCETE PLATIT ZA VAŠE 

POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?
Řeším pojištění vozidel, nemovitostí, zdraví, odpovědnostní.
Ráda se Vám budu věnovat – KONTAKT 775 731 779

Sháním ke koupi byt 
v Blansku, Boskovicích, 

Adamově nebo v Letovicích.  

K	investici,	1+KK	až	3+1.	

Tel.: 733 792 823

V KINĚ BLANSKO 
zahraje 

ŽALMAN
28. srpna v 19 hodin 

zveme do blanenského kina 
na koncert 

Pavla Žalmana Lohonky a spol. 
Vstupenky stojí 300 Kč 

a jsou k dostání v předprodeji 
v Blansku v Informační kanceláři 

Blanka a v Boskovicích 
v Městském informačním středisku.

Výtěžek benefičního koncertu 
podpoří Charitní záchranou síť, 

která pomáhá lidem v nouzi  
po celém regionu, pro které není 

momentálně dostupná žádná  
jiná pomoc.
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BLAHOPŘÁNÍ
Píseň ta něžně svatební nesla se síní lehce a že je to už 60 let - tomu se věřit nechce. 

V	červenci	2020	si	připomněli	
svůj	velký	den	

DIAMANTOVOU SVATBU 

manželé 
ANNA A JAROSLAV ČÍŽKOVI 

ze Žárné. 

Vážení	a	milí	rodiče,	Váš	vztah	je	pro	nás	velkým	vzorem.	
Z	celého	srdce	blahopřejeme	a	za	všechno	děkujeme.	

S	úctou,	láskou	a	obdivem	dcera	Jarmila	a	syn	Milan	s	rodinami.	
Pohlazení	a	pusu	babičce	a	dědečkovi	posílá	pět	vnoučat	a	devět	pravnoučat.	

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne	11.	8.	2020	oslaví	krásné	80.	narozeniny	náš	milý	

manžel,	tatínek,	dědeček	a	pradědeček	

pan EDUARD ZACHOVAL z Boskovic, 
rodák z Rájce. 

K	životnímu	jubileu	srdečně	gratulují	a	do	dalších	let	
hodně	zdraví	a	životního	elánu	přejí	manželka	Věra,	dcera	

Radka	a	syn	Leoš	s	rodinami.

NOVÉ CYKLY VZDĚLÁVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST 
OD ZÁŘÍ 2020

Intenzivní angličtina -
příprava na zkoušky

FCE

Němčina
Španělština

Francouzština
úroveň dle zájmu

Dějiny kultury

Astronomie pro laiky

Cestovatelské večery

GYMNÁZIUM BOSKOVICE

Bližší informace a ceny kurzů na 
www.gymbos.cz/vzdelavani-pro-verejnost/
nebo na emailové adrese
jaromir.dvorak@gymbos.cz

 

Gymnázium Boskovice 
rozšiřuje nabídku vzdělávání 

pro veřejnost
	 V	uplynulém	školním	roce	Gymnázium	Boskovice	odstartovalo	projekt	vzdě-
lávání	pro	veřejnost.	Nechalo	se,	vědomo	si	své	role	jako	důležitého	regionálního	
vzdělávacího	centra,	inspirovat	programy	univerzit	a	některých	středních	škol.
	 Pro	začátek	se	veřejnosti	nabídly	dva	cykly:	intenzivní	kurz	angličtiny	jako	
příprava	na	zkoušky	FCE	a	kurz	astronomie.	„Poptávka	po	obou	kurzech	byla	
značná	a	zároveň	jsme	zaznamenali	ze	strany	veřejnosti	zájem	o	rozšíření	nabíd-
ky	vzdělávacích	cyklů,“	říká	ředitelka	Alena	Svanovská.
„Zájem	nás	potěšil	a	zároveň	před	nás	postavil	výzvu,	jak	očekávání	veřejnosti	
naplnit.	Rozhodli	jsme	se	proto,	že	zopakujeme	loňský	model	kurzů	astronomie	
a	intenzivní	angličtiny	a	rozšíříme	nabídku	o	kurz	němčiny,	francouzštiny	a	špa-
nělštiny	a	dále	cyklus	cestovatelských	přednášek	a	besed	a	cyklus	dějin	kultury	
zaměřený	na	významná	období	světové	historie,“	pokračuje	paní	ředitelka.
	 Téměř	všechny	cykly	budou	zahajovat	v	září	2020,	kurz	dějin	kultury	potom	
v	 lednu	 2021.	 Kurzy	 němčiny,	 španělštiny	 a	 francouzštiny	 budou	 probíhat	 	
1x	 týdně / 90	 min	 a	 s	 úrovní	 dle	 možností	 přihlášených.	 Intenzivní	 angličtina	
bude	mít	časovou	dotaci	dvojnásobnou.	Cestovatelské,	astronomické	a	kulturně-
-historické	přednášky	a	besedy	jsou	plánovány	cca	jednou	měsíčně.	
	 V	rámci	cestovatelských	besed	se	můžete	těšit,	kromě	informací	o	jednotli-
vých	zemích,	na	inspirativní	zážitky	většinou	individuálního	a	finančně	úsporné-
ho	 cestování	 po	 Jižní	 Americe,	 Asii,	 Austrálii,	 SAE	 a	 Maltě	 doplněné	 před-	
náškou	o	fotografování.	Astronomický	cyklus	přinese	kromě	povídání	o	hvěz-
dách	a	planetách	i	pozorování	hvězdné	oblohy.	A	témata	kulturně-historických	
přednášek	budou	zaměřena	na	umění,	vědu	a	techniku,	filozofii	a	náboženství		
a	historické	souvislosti	jednotlivých	významných	epoch	lidstva.	Doplněny	budou		
obrazovým	materiálem	včetně	literárních	a	hudebních	ukázek.		
	 Podrobnější	 informace	 ke	 kurzům	 a	 přednáškám	 najdete	 na	 stránkách		
školy	www.gymbos.cz/vzdelavani-pro-verejnost/,	kde	 je	 také	možné	se	při-
hlásit.	Před	zahájením	kurzů	budou	zájemcům	poslány	další	podrobnosti.	
Případné	 dotazy	 můžete	 směřovat	 na	 adresu	 koordinátora	 vzdělávání	 pro		
veřejnost:	jaromir.dvorak@gymbos.cz.

KULTURNÍ DŮM A HOSPŮDKA 
NA TOČNĚ TĚCHOV - BLANSKO
tel. 724 266 931, www.hospudkatechov.cz

chystáme pro vás:
19. září 2020 – Prasklý Bachor

– rockový koncert původně blanenské kapely. 
Dnes jsou tito bardi rozběhlí po Česku, ale sejdou se znovu na Těchově

6. října 2020 v 18.30 – Kuba Venglář
– Všechny krásy Kavkazu – povídání plné vtipných 

a trefných postřehů o cestách po Kavkazu s krásnými fotkami

10. října ve 20.20 – Kandidát rock
– po letech zase spolu – jedinečný koncert  legendární čochové kapely

26. října v 18.30 – Dobroběžník v Asii 
– Marek Jelínek si  jezdí po světě na koloběžce a ještě při tom pomáhá 

– autentická přednáška doplněná spoustou fotek 
a zajímavých a vtipných historek 

Předprodej vstupenek je v Hospůdce Na Točně na Těchově

KULTURNÍ DŮM A HOSPŮDKA 
NA TOČNĚ TĚCHOV - BLANSKO
tel. 724 266 931, www.hospudkatechov.cz
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Kniha přiblíží krásy Blanenska z ptačí perspektivy
 Kniha Blanensko z nebe, kterou na jaře tohoto roku vydalo zlínské 
CBS Nakladatelství, ukazuje krajinu, známá i méně známá místa  
z jiného pohledu, z nebe.

	 Moravský	kras	je	všeobecně	známý	
jako	nejvýznamnější	krasová	oblast	ve	
střední	Evropě,	která	díky	svému	oso-
bitému	a	neopakovatelnému	rázu	a	více	
jak	1000	jeskyním,	z	nichž	pět	 je	pří-
stupných	veřejnosti,	láká	k	návštěvě	tu-
risty	z	celého	světa.	„Nevšedním	pohle-
dem	 se	 vám	 v	 knize	 představí	 město	
Blansko	plné	unikátních	architektonic-
kých	památek	s	dřevěným	kostelíkem,	
který	se	sem	přestěhoval	z	Podkarpat-

ské	Rusi.	Nejstarším	zámkem	na	Mo-	
ravě	 se	 zase	pyšní	město	Kunštát,	 pa-	
norama	 Boskovic	 jedinečně	 dokreslu-	
je	zřícenina	gotického	hradu,“	popisuje	
spoluautor	Tibor	Skalka.
	 Pořízené	snímky	jsou	šikmé	a	foto-
grafují	se	z	letadla	ve	výšce	150	až	300	
metrů	nad	terénem.	V	rámci	jedné	kni-
hy	 vzniklo	 zhruba	 8	 000	 snímků	 da-	
ného	regionu.	Při	prvním	třídění	zbylo	
1	000	snímků,	ze	kterých	pak	redaktoři	

vybrali	 finálních	 100	 až	 120	 snímků,	
které	 už	 čtenáři	 spatří	 v	 knize.	 Celý	
vznik	 knihy	 od	 prvotního	 oslovování	
partnerů,	přes	fotografování,	až	po	vý-
běr	fotografií,	grafické	práce	a	tisk	trvá	
zhruba	 devět	 měsíců.	 „Jelikož	 je	 pro	
nás	 každá	 kniha	 srdcovou	 záležitostí,	
věnujeme	 jí	 dostatek	 času	 a	 ladíme		
všemožné	 detaily,	 aby	 byl	 výsledný		
výtisk	 dokonalý,“	 říká	 spoluautorka	
Martina	Grznárová.
	 Fotografie	v	připravované	knize	jsou	
pořízené	 především	 z	 letadla.	 Majitel	
nakladatelství,	 pilot,	 fotograf	 a	 autor	
knihy	Blanensko	z	nebe	Milan	Paprčka	

se	 k	 létání	 dostal	 náhodou,	 když	 po-	
třeboval	 letecké	 snímky	 pro	 vytvoře-	
ní	malovaného	plánu	města.	„Pronajal	
jsem	si	proto	 letadlo,	 abych	 je	nafotil.		
A	jak	se	odlepilo	od	země,	hned	jsem	
věděl,	 že	 budu	 pilotem.	 Vzal	 jsem	 to		
z	opačného	konce	než	jiní	-	jako	první	
jsem	 si	 koupil	 letadlo.	 Plánů	 měst	 to-	
tiž	 přibývalo	 a	 už	 se	 mi	 nevyplatilo		
letadla	 pronajímat.	 A	 právě	 na	 tom-	
to	 letadle	 jsem	 si	 udělal	 výcvik,“	 říká		
o	 svých	 začátcích.	 Od	 té	 doby	 nalítal		
už	 1300	 hodin	 jako	 pilot,	 většinou		
s	fotografy,	a	necelých	1000	jako	letec-	
ký	 fotograf.	 „Musím	 uznat,	 že	 Česko		
je	 úplně	 jiná	 krajina	 než	 naše	 hor-	
naté	a	bouřlivé	Slovensko.	Česko	mi	
připadá	jako	pohádková	země,	z	ne-	
be	jsou	vidět	malebné	vesničky	a	náv-	
si	s	 jezírky,	o	kus	dál	zase	nádherné		
zámky	 nebo	 dominantní	 hrady.	 Do		
české	krajiny	 jsem	se	opravdu	zami-	
loval	a	velmi	rád	se	s	Vámi	podělím		
o	 to,	 jak	 jsem	 Česko	 z	 nebe	 viděl,“		
říká	Milan	Paprčka.
	 Kniha	je	k	dostání	u	partnerů	pro-
jektu,	v	knihkupectvích	i	na	interneto-
vých	stránkách	CBS	Nakladatelství	za	
doporučenou	cenu	629	korun.

Text: Alice Šplíchalová
Foto: archiv nakladatelství Rájec-Jestřebí Křtiny
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VLASTIMIL ZEDEK 
sládek a ředitel pivovaru
 Z Černé Hory se pro něj nestalo jen místo, kde žije se svou milovanou 
rodinou, ale k novému domovu přibyla také vysněná práce. „Černá 
Hora je pivo mého srdce již od roku 1996,“ říká s úsměvem Vlastimil 
Zedek sládek a ředitel pivovaru. Již 24 let dbá a pečlivě dohlíží na  
kvalitu chmelového moku, který i on sám si jednou týdně rád vychutná 
se svými přáteli. V Černé Hoře navazuje na dlouhou řadu osobností  
černohorských pivovarníků, počínajíc sládkem Vondrou, který byl  
prvním zdokumentovaným černohorským sládkem v roce 1555. 

	 Pokud	 dobře	 počí-
tám,	tak	brzo	vstoupí-
te	 do	 historie	 Černé	
Hory	 jako	 nejdéle		
působící	 sládek.	 Pan		
Jozef	 Polák	 vařil	 pivo	
a	 byl	 zde	 sládkem		
od	 roku	 1905	 do	 roku	
1931	a	Vy	jste	se	letos	
svými	 24	 lety	 vaře-	
ní	černohorského	piva	
na	 tento	 jeho	 rekord	
přiblížil.
	 Ano	je	to	tak,	a	pro-
tože	 je	 Černá	 Hora	
moje	srdeční	záležitost,	
hodlám	 tento	 rekord,	
26	 let	 sládkování,	 pře-
konat.		
	 Co	 Vás	 k	 pivovaru	
v	 Černé	 Hoře	 tak	 při-	

navazovalo	na	předchozí	úspěchy	naše	
pšeničné	 pivo	 Velen	 ziskem	 třetího	
místa	 z	 degustace	 Žatecká	 Dočesná,	
druhým	místem	z	degustace	Pivo	Čes-
ké	 republiky	 a	 vítezstvím	 v	 degustaci		
o	 Zlatou	 pivní	 peče.	 Navíc	 pivovar	
Černá	Hora	získal	v	roce	2019	ocenění	
dlouhodobé	kvality	od	České	a	morav-
ské	pivní	koruny.
	 Tyto	 prestižní	 ocenění	 se	 udělují	 za	
degustace	 lahvového	 piva	 a	 co	 kvalita	
sudového?
	 Pivo	se	vaří	jako	TAS,	Páter,	Ležák	
a	podobně,	ne	jako	lahvové	nebo	sudo-
vé.	Do	jakého	balení	 je	stočeno	závisí	
na	 aktuální	 situaci	 skladových	 zásob		
a	 poptávce	 na	 trhu.	 Chci	 tím	 říci,	 že		
vysoká	kvalita	piva	je	dána	naší	recep-
turou	a	postupy	bez	ohledu	na	 to,	zda		
si	ho	koupíte	lahvové	nebo	vám	ho	na-

čepují	do	sklenice	z	naraženého	soud-
ku.	 Záleží	 však	 také	 na	 cestě	 daného	
balení	a	na	péči	o	pivo.	
	 V	 lahvích	 je	 nepřítelem	 následné	
kvality	 piva,	 přílišné	 vystavení	 lahve	
světlu	a	 teplu.	V	sudech	 se	pak	 jedná		
o	 komplexní	 péče	 o	 čepované	 pivo,		
počínaje	 skladováním,	 zamezení	 jeho	
příliš	dlouhého	kontaktu	se	vzduchem,	
pečlivé	 mytí	 sklenic	 správným	 pří-
pravkem,	 způsob	 čepování	 a	 pravi-	
delná	 sanitace	 pivního	 vedení.	 Takže	
na	 dobré	 pivo	 nemá	 vliv	 jen	 kvalita		
výroby.	My	děláme	maximum	pro	 to,	
aby	ten	náš	chmelový	mok	byl	lahodný	
a	 jeho	 popíjení	 zážitkem.	 Proto	 jsme	
například	 pro	 maximální	 kvalitu	 su-	
dového	 piva	 v	 letošním	 roce	 proved-	
li	kompletní	výmě-
nu	 systému,	 kte-
rým	 se	 sudy	 plní		
a	 narážejí.	 Původ-
ní	 fitinky	 sudů	
combi	jsme	změni-
li	 na	 modernější	
systém	korb.									
 Jak	často	chodí-
te	na	pivo	vy?	A	ko-
lik	jich	vypijete?
	 Na	pivo	si	zajdu	
rád	 jednou	 týdně.	
Je	 to	 takové	 pose-
zení	 s	 kamarády.	
Při	této	příležitosti	
vypiji	 maximálně	
tři	 piva.	 Musím	 se	
přiznat	 k	 tomu,	 že	
doma	 si	 dám	 rád	

pivo	lahvové,	ale	není	v	tom	žádné	pra-
vidlo,	spíše	po	dobrém	obědě	nebo	ve-
čeři.
 Hodně	 se	 v	 poslední	 době	 diskutuje		
i	 o	 zdravotní	 stránce.	 Jaký	 na	 to	 máte	
názor?	
	 Pivo	je	nejzdravější	nápoj.	Neříkám	
to	 jen	 já,	 ale	 i	 spousta	 lékařů.	 Pokud		
se	tedy	pije	s	mírou	a	přiměřeně.	Tedy	
jedno,	dvě	piva	denně.	Nemyslím	jeden	
den	osm,	pak	čtyři	dny	nic	a	zase	osm	
(smích).	 Zkuste	 se	 řídit	 denně	 tímto	
pravidlem.	Jedno	pivo	je	lepší	než	žád-
né	pivo.	Dvě	jsou	lepší	než	jedno.	Čtyři	
piva	však	nejsou	dvakrát	tak	prospěšná	
jako	piva	dvě.

Text: Bořivoj Bartoněk
Foto: archiv pivovaru

Vlastimil Zedek

poutalo?
	 Je	 to	 více	 věcí	 dohromady,	 které	
hrály	 a	 stále	 hrají	 roli.	 Na	 počátku	 to	
byla	 i	 skutečnost,	 že	 jsme	 si	 s	 man-	
želkou	 a	 dětmi	 našli	 v	 Černé	 Hoře		
náš	nový	domov.	Na	pivovaru	se	mi	lí-
bilo	 jeho	 tradiční	 uspořádání,	 kdy	 pi-	
vo	 kvasí	 v	 otevřených	 spilkách	 a	 leží	
v	 ležáckých	 tancích.	 Taky	 mě	 velmi	
těšilo,	 že	 každý	 z	 majitelů	 vždy	 ctil		
a	dodnes	dodržuje	dlouholetou	historii	
vaření	 černohorského	 piva	 z	 českých	
kvalitních	 surovin,	 tradičním	 dvour-
mutovým	 způsobem.	 To	 všechno	 jsou	
věci,	 díky	 nimž	 mám	 k	 Černé	 Hoře		
tak	 blízko.	 A	 taky	 jsem	 na	 pivovar		
pyšný,	jak	kvalitní	pivo	umíme	uvařit.	
Důkazem	toho	je	například	loňské	ví-
tězství	piva	TAS	v	prestižní	degustační	
soutěži	 Žatecká	 Dočesná.	 Vloni	 také	

Máte doMa děti, 
které Milují pohyb, hudbu, zábavu?

pak je pro ně ideální volba 
AEROBIC v našem týmu 

- přidejte se k nám!
NABídkA kuRzů 5–15+ roků

více info: www.atob.cz 
e-mail: blahova.adela98@seznam.cz
ukázka videí na youtubovém kanálu.

POUZE ZA

MĚŘENÍ ZRAKU  
ZDARMA 

S ČESKÝMI BRÝLOVÝMI ČOČKAMI 

Akce platí do 31. 8. 2020 na vybrané čočky index 1.5. Platba nemůže být provedena benefitními poukázkami.

Kč

  DrOptikMoraviaSro     dr.optik_moravia    www.doctoroptic.cz

KOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE

1690
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
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SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsme tu pro vás
Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ          LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Uvažujete o prodeji nemovitosti? 
Využijte našich služeb.
Používáme technologie 21. století:
3D sken nemovitostí – virtuální realita
video prohlídky
foto staging
sdílení inzerce 
na sociálních sítích a další.

OD 7.9.2020

LANŠKROUNSKÁ 37
SVITAVY

Veltlínské zelené 58,-
Rulandské modré 58,-

Chardonnay 
BARRIQUE BIO (PS) 149,-
André (Pozdní sběr) 139,-

Veltlínské zelené 59,-
Modrý portugal 59,-

Zahájení rekonstrukce přehrady 
KŘETÍNKA 
je o rok 
odloženo
		 Vzhledem	k	tomu,	že	díky	ekono-
mické	situaci	po	pandemii	Covid	19	
byly	 některé	 větší	 investiční	 akce		
již	odloženy,	požádali	 jsme	 tiskové-
ho	 mluvčího	 Povodí	 Moravy	 s.p.,		
Bc.	Petra	Chmelaře	o	informaci,	zda	
rekonstrukce	 VD	 Letovice	 (přehra-	
da	 Křetínka),	 bude	 zahájena	 podle	
původního	 plánu	 letos	 na	 podzim.	 Tiskový	 mluvčí	 odpověděl:	
„Podali	 jsme	 na	 MZe	 žádost	 na	 schválení	 dotace	 a	 přidělení		
finančních	 prostředků.	 Jedná	 se	 o	 významnou	 	 investiční	 akci,	
proto	 její	 schvalování	 provází	 pečlivý	 a	 složitý	 administrativní	
proces.	 Jeho	 rychlost	nedokážeme	ovlivnit,	 proto	 jsme	doposud	
hovořili	vždy	o	předpokládaných	termínech.	Teprve	po	schválení	
financování	můžeme	vypsat	veřejnou	soutěž	na	zhotovitele	pra-	
cí	 samotných.	 Vzhledem	 k	 harmonogramu	 prací,	 který	 vychází		
z	předpokladu	zahájení	prací	kvůli	snižování	hladiny	vody	v	ná-
drži	na	podzim,	se	dá	v	tuto	chvíli	předpokládat,	že	rekonstrukci	
a	 těžbu	 sedimentů	 pravděpodobně	 zahájíme	 na	 podzim	 příští-	
ho	 roku.	 Zahájení	 prací	 na	 podzim	 totiž	 minimalizuje	 všechna		
omezení	na	nezbytně	krátkou	dobu,	a	to	jak	ve	vztahu	k	rekreaci,	
tak	 ve	 vztahu	 k	 hlavní	 funkci	 nádrže,	 kterou	 je	 nadlepšování		
průtoků	ve	Svitavě	v	období	sucha.“	 Text a foto: P. Hanáček

Letovická Křetínka

CHCETE INZEROVAT?
VOLEJTE 606 931 795

VÍCE
ZPRÁV NA 

www.listyregionu.cz


