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* prodej rostlin, zemin, kůry, hnojiv
a jiných potřeb pro vaši zahradu za akční ceny

* realizace a údržba zahrad
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!

STOLMAT
LETOVICE	 rozšíření	prodejní	plochy	o	cca	40	m2.
Rozšíření	sortimentu	oděvů	a	obuvi	o	pánské	i	dámské	
volnočasové	a	treckové	oblečení	a	obuv.	
	 Mimo	stávající	značky	CANIS	a	VM	máme	nově	
	 na	skladě	nebo	dokážeme	objednat	BENNON,	PAYPER,	
	 CERVA,	PROMACHER,	ARDON,	ADLER,	DELTA	PLUS.

	 Pokud	si	nebudete	vědět	rady	s	výběrem,	zeptejte	se	našeho	
	 kouzelného	proškoleného	stropního	džina.

	 ČESKOBRATRSKÁ	3,	LETOVICE	(za	Albertem)	tel.:	515	538	885

Ředitel kultury v Boskovicích
předává pomyslné žezlo

	 Před	 smrtí	 dala	
stará	 paní	 pejska	
svému	synovci,	ten	
ho	ale	stihl	několi-
krát	pokousat	 a	 za	
pomocí	MP	Jedov-
nice	se	ho	podařilo	
dostat	 do	 převoz-	
ní	 přepravky,	 aby	
se	mohl	odvézt	do	
útulku.	 Vzhledem	
k	 tomu,	 že	 pejsek	
znal	 pouze	 svoji	
majitelku,	 domek	
a	dvorek,	neměl	žádné	hygienické	nebo	sociální	
návyky	a	bohužel	ani	zábrany	okamžitě	každého	
kousnout.	 U	 pejska	 Reka	 už	 3,5	 měsíce	 probí-	
há	 náročná	 převýchova,	 zvykání	 na	 ostatní	 psy,	
lidi	a	běžný	ruch.	Pejsek	byl	masivně	začervený,	
měl	 problém	 s	 jídlem,	 vzhledem	 k	 tomu,	 že	 byl	
zvyklý	na	 lidskou	stravu,	 tak	mu	 ta	psí	neslaná,	
nemastná	a	nekořeněná	moc	nechutnala.	Za	dobu	
v	 útulku	 se	 hodně	 zlepšil,	 začal	 jíst	 psí	 granul-	
ky,	 zvládat	 vodítko	 a	 pomalu	 ale	 jistě	 vyhlížet		
páníčka.	 Koho	 oslovil	 Rečkův	 příběh	 a	 měl	 by	
trpělivost	 za	 ním	 chodit	 na	 návštěvy	 s	 výhle-	
dovou	 adopcí,	 kontaktujte	 prosím	 Útulek	 města	
Blanska,	telefon	737	911	605.

PSÍ ÚTULEK MĚSTA BLANSKA

REK

Rek – 10 letý standartní 
krátkosrstý jezevčík

Foto: Jarmila Jurová

K datu 1. 6. 2021 v KZMB vystřídá na postu ředitele  
PaedDr.  Oldřicha  Kováře,  který  odchází  do  důchodu 
Mgr.  Ondřej  Dostál,  Ph.D.  kterého  jmenovala  Rada 
města Boskovice 16. 3. 2021.
	 Ondřej	Dostál	se	narodil	v	Boskovicích.	Absolvoval	Gymná-
zium	 tamtéž.	 Po	 střední	 škole	 nastoupil	 na	 Přírodovědeckou	
fakultu	MU	v	Brně,	kde	získal	roku	2010	titul	Ph.D.	V	Bosko-	
vicích	působil	v	letech	2006–2007	jako	ředitel	muzea,	poté	tři-
náct	let	vedl	Mendelovo	muzeum	v	Brně.	V	letech	2015–2017	
byl	předsedou	Asociace	muzeí	a	galerií	ČR.	Více	než	rok	strá-	
vil	 profesně	 na	 univerzitě	 na	 Tchaj-wanu	 a	 v	 poslední	 době		
pracoval	 jako	 vedoucí	 Oddělení	 pro	 strategie	 a	 vnější	 vztahy	
Lékařské	 fakulty	 brněnské	 Masarykovy	 Univerzity.	 Profesně		
se	zabývá	popularizací	vědy,	kulturou,	muzejnictvím,	ale	i	ma-
nagementem.	

	 Jako	odstupující	ředitel	Kulturních	zařízení	města	Boskovi-	
ce	 bych	 rád	 poděkoval	 všem,	 kteří	 kdy	 zavítali	 na	 naše	 akce		
a	věřím,	že	byli	s	naší	prací	spokojeni.	Svému	nástupci	předá-
vám	 firmu	 v	 dobré	 kondici	 s	 perfektním	 pracovním	 kolekti-	
vem,	 kterému	 chci	 touto	 cestou	 rovněž	 poděkovat	 stejně	 tak,	
jako	vedení	města	Boskovice,	tomu	za	trvalou	podporu	v	oblas-
ti	společenského	života.	
	 Novému	vedení	přeji	hodně	úspěchů	a	šastnou	ruku	při	vý-
běru	kulturních	pořadů.	A	se	daří…!
	 S	pozdravením	PaedDr.	Oldřich	Kovář

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
Foto: David Konečný

PaedDr. Oldřich Kovář
Foto: Petr Hanáček


