
Adamov

Vychází v nákladu
18 000 ks
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Listy regionů jsou distribuovány již desátým 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

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

29.900 Kč

Hyundai
Accent 1.4

r. v. 2004, koupen nový v ČR,
STK 9/2022, nehavarovaný,

servisní knížka, klima, 
letní pneu 

se vzorkem.
NOVÉ: tlumiče,

brzdové destičky, 
světlomety, výměna oleje, 

filtrů. Nové zimní pneu, 
centrální zamykání, posilovač. 
BEZ DALŠÍCH INVESTIC

Garantujeme minimálně 2000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Areál TE Connectivity v Kuřimi

Thomson Reuters už několikátým ro-
kem po sobě zařazeno mezi stovku 
největších inovátorů na celém světě.
 Samotná korporace s globální pra-
covní sílou 80 000 zaměstnanců má 
své závody ve více než 140 zemích. 
Kuřimský závod zaměstnává více než 
2 500 zaměstnanců z blízkého i vzdá-
leného okolí. Závod v minulosti změ-
nil vlastníky, což vysvětluje, proč ho 
můžete znát i pod jiným názvem 
(Tyco Electronic, AMP), ale nezmě-
nil výrobní zaměření, což jsou kom-
ponenty do automobilového průmys-
lu. Co se ale mění kontinuálně, je 

množství zaměstnanců, kterých stále 
přibývá. Rozšiřováním výrobních ka-
pacit a portfolia výrobků se neustá- 
le navyšuje množství výrobních, ale  
i technických profesí. Práci zde na-
leznou jak operátoři linek, tak zkuše-
ní seřizovači, nástrojáři, ale i mla- 
dí inženýři po vysoké škole. Nárůst 
inženýrských profesí potvrzuje, že 
kvalita lidí z našeho okolí je pro auto-
mobilová řešení v našem regionu ne- 
ustále žádaná. Uplatnění zde nalez-
nou všechny technické profese s praxí 
i bez ní. Ženy se svým smyslem pro 

Pokračování na str. 11

V Kuřimi má mezinárodní firma TE Connectivity 
již čtvrtstoletí svůj výrobní závod  

 Všichni v našem regionu znají vel-
ký výrobní závod na kraji Kuřimi. 
Hodně z našich spoluobčanů tam pra-
cuje, pracovali a mnozí pracovat  
někdy budou. Chtěla bych se s vámi, 
milí čtenáři podělit o informace, kte-
ré by vás mohly zajímat… 
 TE Connectivity je americko-švý-
carská technologická společnost se 
sídlem ve Švýcarsku, která navrhuje  
a vyrábí konektory a senzory. S těmi-
to výrobky se můžete setkat v auto-
mobilovém průmyslu, v různých prů-

myslových zařízeních, v systémech da- 
tové komunikace, v letectví, v obraně, 
v lékařství, v odvětví ropy a plynu, 
ale také ve spotřební elektronice. 
Úkolem více než 500 000 různých 
produktů je připojovat a chránit tok 
elektrické energie a dat uvnitř pro-
duktů. Kde přesně se můžete s těmi- 
to produkty setkat? Pokud vlastníte 
automobil, tak s největší pravděpo-
dobností v rámci něho vlastníte i ně-
který z produktů této společnosti. 
 Tato korporace značně investuje do 

inovací, o čem vypovídá i fakt, 
že má více než 4 000 projek- 
tů ve vývoji a více než 20 000 
uznaných patentů a licencí. 
Díky této podpoře inovací bylo 
TE Connectivity společností 
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU IHNED

Práce máme dost. 
Možná hledáme
právě Vás!
 Zaměstnanec montáže
 Obsluha linek   
 Obsluha strojů  
 Skladník 
 Seřizovač CNC strojů
 Seřizovač 
 vícevřet. automatů

 Co nabízíme?
 Práce ve výr. závodě pro muže i ženy  Týden dovolené 
navíc  Finanční odměny  Příspěvek na penzijní  
připojištění  Věrnostní odměnu 

 Dotované stravování 
v závodní jídelně  Autobusovou dopravu v rámci Boskovic 
 Nadstandardní příplatky za směnnost a přesčasovou práci.

Zájemci se, prosím, hlaste na kontaktech:
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      

Ivo Koblasa potvrdil 
svoji formu a míří do Tokia
 Ivo Koblasa, český paralympijský 
reprezentant v cyklistice, letošní  
paralympijskou sezonu začal ve vel-
kém stylu. Začátkem měsíce června 
svoji formou zaskočil soupeře na 
Mistrovství Evropy v Rakousku. 
Nejdříve nedal soupeřům šanci v sil-
niční časovce, aby další den domi- 
noval i v silničním závodě. Po zis- 
ku dvou titulů Mistra Evropy, se Ivo  
s realizačním teamem přesunul do 
Portugalska na Mistrovství světa, 
které se konalo na známém závod-
ním okruhu v Estorilu. Zde Ivo vy-
bojoval skvělé 5. místo v silničním 
závodě a 8. místo v silniční časovce. 
O víkendu v polovině července Ivo 
navázal v okolí města Púchova na 
Slovensku závodem Evropského po-
háru v silniční cyklistice handica- 
povaných cyklistů. Konal se již 25. 
ročník. Stejně, jako v předchozích 
letech byl závod pořadatelsky velmi 
dobře zabezpečen. Na trati byla 
spousta fandících diváků, kteří po 
právu aplaudovali Ivovi, který na 
tento pohárový závod odjel z plné 
přípravy na paralympiádu v Tokiu. 
Ivo poprvé startoval na mezinárod- 
ní scéně v dresu Mistra Evropy,  
i díky tomuto dresu budil zaslou- 
ženou pozornost. Fanoušky Ivo po-
těšil přesvědčivým výkonem, kdy  
v startovním poli bojoval se závod-
níky z Rakouska, Německa, Ma- 
arska, Slovenska a ČR. V silnič- 
ním závodě Ivo svedl litý boj, kdy  
o svém vítězství rozhodl v závěreč-
ném spurtu, do silniční časovky zís-
kal bonifikaci 7 vteřin před závod- 
níkem Dietmarem Hintringerem  
z Rakouska. V nedělní časovce Ivo 
již od prvních kilometrů nabíral  
náskok, který v cíli činil přes 1min. 
30 vteřin na druhého závodníka  
Dietmara Hintringera z Rakouska.
 V současné době Iva můžete  
potkat na silničním tréninku v okolí 

Černé Hory, kde krouží v bílém 
dresu Mistra Evropy a připravuje  
se na start na svých 3. paralym- 
pijských hrách v Tokiu. Můžeme 
být právem hrdi na tohoto našeho 
spoluobčana, který svými výkony 
propaguje náš okres a kraj.

Text: Ivo Koblasa sen.
Foto: archiv I. Koblasy

Ivo Koblasa – vítěz Evropského poháru

POTŘEBUJETE 
INZERCI? 

„Ušijeme ji Vám přímo na míru“ 
Tel.: 606 931 795
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NOVÉ – Výborná zmrzlina „na kruháči u ČH“
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 Na svých pracovních cestách se pohybuji 
hodně po okrese Blansko. Dovolím si říct, že 
okres znám „jak své boty“. Jaké bylo ale moje 
překvapení, když jsem jela na jednání do Černé 
Hory a v Bořitově u kruhového objezdu na Čer-
nou Horu jsem si všimla nové prodejny zmrzli-
ny. Cestou zpět do Blanska jsem se rozhodla se 
tam zastavit. A – udělala jsem dobře. Nejen že 
jsem tam potkala pana Štoudka, se kterým se 
pracovně známe už několik let, ale ochutnala jsem opravdu výbornou zmrzlinu. 
A jelikož je zmrzlina dobrá chuově i na osvěžení v horkých dnech, tak přináším 
našim čtenářům tip, kam si pro nebo na výbornou „zmrzku“ zajet. 
	 Pane	Štoudku,	můžete	nám	Zmrzlinu	Kruháč	představit?	
 Zmrzlinu mám už od dětství hodně rád a před šesti roky jsem se začal detailně-
ji zajímat o výrobu této dobroty a v roce 2017 jsem svoje poznatky využil při výro-
bě prvních zmrzlin z jahod a borůvek. S oblibou používám rčení, že jsem zjistil, 
„že se ovocná zmrzlina dá dělat i z ovoce, nejen z prášku“. Letos jsme se domluvi-
li s kamarádem Alešem Barákem a 5. června 2021 jsme otevřeli Zmrzlinu Kruháč. 
	 Jakou	zmrzlinu	nabízíte?
 Specializujeme se na výrobu vlastních točených zmrzlin, vyráběných z čerstvého 
ovoce, mléka, smetany, ovocných pyré a jiných surovin bez chemických příchutí.  
K tomu u nás najdete i široký výběr kopečkových zmrzlin, řemeslně vyráběných přímo 
námi nebo od firmy Adria Gold Nivnice. Budeme se snažit zúročit zkušenosti s vý-
robou těchto zmrzlin v minulých letech a vylepšovat receptury tak, abychom mohli 
nabídnout to nejlepší. Už dnes u nás najdete např. zmrzlinu Aloe vera, Větrník, Más-

lová sušenka (ta je opravdu výborná – pozn. 
redakce), Granátové jablko, Valašský frgál, 
Sachr dort a spoustu dalších příchutí. Různé 
druhy kávy a nápojů jsou samozřejmostí. 
	 Pane	Baráku,	všimla	 jsem	si	 i	doplňkového	
sortimentu…
 Ano, rozšířili jsme nyní prodej o Hos-
podské brambůrky z Fryštáku, koncem čer-
vence jsme přidali do nabídky Utopence  
z Hastrmanky a také nakládaný hermelín. 
Postupně chceme nabídku rozšířit i o zákus-
ky, nápoje a jiné drobné občerstvení.
	 Kde	vás	naši	čtenáři	najdou?
 Jak je již zmíněno, Zmrzlinu Kruháč najde-
te v Bořitově hned u nájezdu na kruhový ob-
jezd na „státní“. Výhodou je, že se u nás dá 
zaparkovat „přede dveřmi“ na přilehlém par-
kovišti. Venkovní posezení je příjemné nejen 
ve dnech, kdy svítí sluníčko. Zmrzlinu je mož-
né si koupit do termoboxu a vzít si ji s sebou 
domů. Aktuální sortiment zmrzlinových pří-
chutí najdete na www.zmrzlinakruhac.cz a na 
našem facebooku Zmrzlina Kruháč. Přijte se 
za námi podívat a ochutnat, těšíme se na Vás!

Novou prodejnu zmrzliny u Černé Hory nepřehlédnete

Jiří Štoudek při výrobě ovocné 
zmrzliny

Aleš Barák kontroluje výrobu a příjemná obsluha

Pánové, děkuji vám oběma za příjemné popovídání, skvělý zmrzlinový pohár  
a upřímně – a se daří!   Renata Kuncová Polická.

Foto: Renata Kuncová Polická

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY
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Letovický sbor Carpe diem zpíval v Senátu

 V Senátu ve Valdštejnské zahradě 
si 1. července 2021 zazpíval letovic-
ký sbor Carpe diem. Kulturní léto  
v Senátu je tradiční akce, kde jednot-
liví senátoři představují hudební  
a pěvecká uskupení ze svých voleb-
ních obvodů. Senátorka Jaromíra 
Vítková dala příležitost letovickému 

PSÍ ÚTULEK MĚSTA BLANSKA

REX 
(10 roků) kříženec pasteveckého 

plemene. Váha 60 kg.
 Lidské i psí osudy jsou smutné, 
Rexíkův páníček přišel o střechu nad 
hlavou a stěhuje se do penzionu, je 
bezdětný a sám. Tím tento příběh za-

kovi nový domov, ale nikdo ho ne-
chtěl.
 Rex je velký, trochu dominantní pes, 
výborný hlídač, nemusí ostatní psy a je 
vzhledem ke svému věku ve výborné 
zdravotní kondici. Zvládá vodítko, ná-
hubek, ale díky velikosti je co držet. 
 Více informací: vedoucí provozu 
Jarmila Jurová, telefon: 737 911 605

Foto: Radek Opatřil
číná, protože Rexíkovi 
se zbortil svět a já pev-
ně doufám, že tak ne-
skončí. Pokud mohu 
mít nějaké přání, tak a  
se do Rexíka zamilu- 
je někdo, kdo má zku-
šenosti s tímto typem 
psů. I jeho páníček by 
si to moc přál, je straš-
ně smutný, snažil se 
půl roku hledat Rexí-

sboru Carpe diem, který působí již 
od roku 1999. 
 „Jsem velmi ráda, že jsem mohla ve 
Valdštejnské zahradě přivítat letovický 
sbor Carpe diem pod vedením sbormi-
stra Karla Pecháčka. Byla jsem na řadě 
z jejich koncertů a vždy je to velmi oso-
bitý a příjemný zážitek. Repertoár sbo-

ru je velmi pestrý, zpívají od hudby re-
nesance, baroka až po novodobou 
hudbu. Na koncertě ve Valdštejnské 
zahradě jsme mohli slyšet spirituál, li-
dové písně, ale také oblíbené skladby 
Jaroslava Ježka. Velkou část repertoáru 

tvoří duchovní hudba. Je vidět, že 
všichni členové sboru zpívají pro radost 
a tu radost přenášejí i na posluchače,“ 
sdělila senátorka Jaromíra Vítková.

Text: Barbora Palánová 
Foto: archiv sboru

Letovický sbor Carpe diem

Zveme vás na 

BENEFIČNÍ 
KONCERT

Nádvoří Staré radnice Brno

22. srpna 2021 
v 18 hodin

NáDvoření
s AG Flek
Doprovodný program 
už od 16 hodin
– hudebník 
 Petr Wohlgemuth
– výstava
– občerstvení
– tombola apod.

VSTUPNÉ
300 Kč v předprodeji TIC Brno
350 Kč na místě
Děti do 15 let zdarma.

Výtěžek bude použit 
na rozvoj odborných 
doplňkových služeb 
Slezské diakonie Brno.

www.sdbrno.cz

Záštitu nad koncertem bude mít Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
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PIZZERIA VENEZIA
Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice

www.pizzeria-venezia.cz

Venezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

TRADICE VÍCE JAK 20 LET

Hledáme do svého týmu
l Kuchaře-minutkáře
l Pomocnou sílu 
 do kuchyně
l Brigádníky 
 na rozvoz pizzy

DENNÍ MENU
VÝBĚR 
Z JÍDELNÍHO LÍSTKU
ROZVOZ

Tel.: 775 559 360
 516 453 977
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NOVINK Y 
ROKU 2021

SYSTÉM K20 – modulové řady SYSTÉM K20 – nábytkový rámový systém Nábytková roleta KOOBOX – použití v kuchyni

 Společnost KOOPLAST, s.r.o., nabízí již více než 24 let 
široké spektrum plastových a hliníkových profilů určených k výrobě nábytku. A jelikož naše 
motto zní: ,,NABÍZÍME VÁM VÍCE“, představujeme Vám novinky roku 2021, které naši zákaz-
níci ocení především v každodenním životě.
SYSTÉM K20
 Jedná se o nábytkový rámový systém vhodný do všech typů interiérů (kuchyně, obývací poko-
je, koupelny, …)
 –  hliníkové konstrukce v atraktivních dekorech černá mat a bílá pololesk
 –  lze kombinovat s materiály z MDF, dřevotřísky nebo skla
 –  modulové řady – magnetický držák nožů, stojan na kuchyňské utěrky, věšáky, police, atd.
KOOBOX
 Nábytková roleta Koobox je jedinečným řešením pro každého. Jedná se o velmi jednoduchou 
sestavu na míru, kterou během 10 minut namontujete do konkrétního korpusu skříně.
S kompletní nabídkou sortimentu se můžete seznámit na webových stránkách a eshopu firmy 
www.kooplast.cz. Foto: archiv Kooplast, s.r.o.

PROČ NÁS NAVŠTÍVIT?
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR brýlových obrub
Měření zraku ZDARMA  
vysokoškolsky vzdělanými optometristy 
Každý měsíc výhodné SLEVY A AKCE 
Sluneční polarizační BRÝLE od 690 Kč 

Možnost objednání na měření zraku 
on-line  
na našich webových stránkách  
www.doctoroptic.cz

 DrOptikMoraviaSro    dr.optik_moravia

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

Doctor-optic-95x62-Blansko_Letovice-Vseobecny-05-21.indd   1 19.05.2021   11:48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   v 19.30 hod. na hřišti 

LETNÍ KINO NA OBOŘE
U příležitosti fungování 10 let knihovny na Oboře Jana Trubáková 

a zastupitel obce Jiří Bednář přišli s nápadem uspořádat letní kino na Oboře 
s nafukovacím plátnem – Biograf láska. 

SOBOTA 4. září 2021 od 19.30 hod na fotbalovém hřišti Obora 
VSTUP ZDARMA!

Pro 50 prvních návštěvníků bude připraveno zdarma menší občerstvení 
(bílé vínko, něco dobrého na zub)

Film: Přes prsty – česká komedie z roku 2019, 101 minut, scénář a režie Petr Kolečko. 
Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich… 

Hrají: Petra Hřebíčková, Denisa Nesvačilová, Vojta Dyk, Jiří Langmajer, Jakub Prachař a další.
Nevhodné pro děti do 12 let. 

Po představení sousedské posezení na výletišti, bohaté občerstvení zajištuje Oborská hospůdka. Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vás!
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Roman Pilát a Sára Nová při křtu alba

V Adamově 
pokřtili album
„Stroj času“

 Druhé autorské album Sáry Nové pojmeno-
vané po titulní písni „Stroj času“ se dočkalo 
křtu před živými diváky dne 15. 7. 2021 v Měst-
ském kulturním středisku v Adamově. Na pod-
zim roku 2020 byl domluvený křest nahrazen 
vysíláním na oficiální Facebook stránce autor-
ky a pokřtěn oblíbenou medovinou. Nyní však 
bylo křtěno oficiálně šampaňským z rukou pa-
trona Romana Piláta, adamovského starosty. 
 K příjemné atmosféře přispěli i hosté vítající 
návštěvníky s připravenými písněmi. Jako první 
vystoupil mladý a nadějný kytarista Ríša Dobiá-
šek se svojí show a nezapomněl udivovat publi-
kum seskoky ze svého komba při hře.
 V programu druhý vystupující přispěl autor-
skými poprockovými písněmi producent a skla-
datel Josef Vališ. Jak Sára Nová prozradila při 
jeho uvedení, právě on vytvořil aranže všech 
písní v jejích albech. Během svého představení 
na křtu vyzval i svého otce Josefa Vališe k do-
provodu několika písní na saxofon. 
 Saxofon Josefa Vališe staršího měli možnost 
slyšet posluchači i v titulní písní „Stroj času“ při 
vystoupení samotné autorky křtěného alba. Její 
vystoupení uzavíralo program tohoto večera  
a poté se všichni účinkující přesunuli k podpiso-
vým stolům a návštěvníci po občerstvení měli 
možnost získat nejen křtěné album, ale i podpi-
sy a úsměvy všech účinkujících.
 Album „Stroj času“ je nyní v prodeji na 
e-shopu na stránce www.saranova.cz a nebo 
přímo u autorky na koncertech.       Text: RePo

Foto: archiv Sáry Nové

KONCERT KAPELY 
THE(y) WANTED pro Hodonínsko
 V neděli 27. 6. 2021 se v areálu 
občerstvení U Vydry pod hrází  
v Boskovicích uskutečnil koncert 
kapely THE(y) WANTED. Této 
spontánně domluvené akce se zú-
častnilo mnoho lidí, kteří na po- 
moc lidem zasaženým 24. 6. 2021 
tornádem přispěli celkem částkou 

4 670 Kč. Vybraná suma byla zaslá-
na na účet Diecézní charity Brno. 
 Děkujeme provozovateli občerst-
vení U Vydry pod hrází za poskyt-
nuté zázemí a všem návštěvníkům 
za skvělou atmosféru.

Text: Veronika Tůmová
Foto: archiv THE(y) WANTED
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Na „punkevkách“ křtili nový vláček

Vyspravená cesta na rozhlednu
 V dubnovém čísle Listů regionů jsme 
zveřejnili fotografie našeho čtenáře. 
Jednalo se o cestu směrem z Blanska 
Obůrky na rozhlednu Podvrší u Veseli-
ce. Na cestě, která byla přírodní a neby-
lo potřeba ji nijak zpevňovat, se objevi- 
la stavební su včetně různých drátů, 
plechů, kabelů a v příkopě byla „odlo-
žená“ televize. 
 Dnes, zdá se, došlo k nápravě, cesta 
je uklizená, po stavební suti ani památ-
ka. A to je dobře. Takže kdokoliv bu- 
dete chtít jít na krásnou vycházku po 
bezpečné cestě, už zase můžete… 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: David Langr

 Počasí jako na objednávku, v brzkých dopoledních hodinách sem tam  
se trousící zvídaví turisté, to byla atmosféra posledního červnového pon- 
dělka.
 Před hotelem Skalní mlýn se sešli zástupci Správy jeskyní Moravského kra-

su, zástupci dodavatelské firmy vláčků FUN RIDES TECH s.r.o., všichni ve-
doucí z pěti přístupných jeskyní Moravského krasu, pozvaní byli zástupci měst 
a obcí, médií, televize, rádia.
 Všichni očekávali slavnostní okamžik, kdy Lubomír Stoklásek, předseda 

představenstva S.M.K., a.s. pronesl pár slov a pokřtil nový vlá-
ček, který začne vozit turisty na Punkevní jeskyně a zpět.
   Nový vláček bude ještě více šetřit životní prostředí, protože 
splňuje pravidla přísné ekologické dopravy, motor je bez výfu-
kových spalin, funguje na pohon CNG – tj. stlačený plyn. Ba-
revně je věrnou kopií původního vláčku, který se bude snažit 
firma využít jinde nebo prodat. Ve vozovém parku S.M.K. a.s. 
zůstanou tedy dva vláčky, tak, jak tomu bylo v roce 1993, kdy 
tato doprava návštěvníků a turistů v Moravském krasu začala. 
Starý vyřazený vláček najezdil z koncového parkoviště Skalní 
mlýn na Punkevní jeskyně celkem přes 600 000 km a nutno 
podotknout, že bez nehod! Jezdil 28 roků, první jízda se usku-
tečnila 22. 5. 1993. 
   Jízdní řád vláčků je harmonizován se vstupem do Punkev-
ních jeskyní. Navazující lanová dráha od roku 1995 zajišuje 
návštěvníkům spojení od Punkevních jeskyní k vyhlídkovým 
můstkům propasti Macocha.
   Více informací na: www.smk.cz

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Židovská čtvr Boskovice ožila kulturou
a poznávacími programy

Jaromíra Vítková a Dagmar Hamalová v Synagoze  
u připomínky konce židovské obce v Boskovicích Kameny zmizelých

 Po nucené covidové přestávce se do 
židovské čtvrti vrací ruch. Festival pro 
židovskou čtvr nabídl zajímavý kulturní 
program, který 8. července začal verni-
sáží výstav v Muzeu regionu Boskovic-
ka. Novou akcí zařazenou do programu 
festivalu se stalo pokládání Kamenů 
zmizelých. 11. července bylo na ulicích 
Plačkova a U Koupadel položeno 23 ka-
menů připomínajících oběti holocaustu. 
Podobně jako v minulých letech i letos 
jsme přispěli do finanční sbírky a zapoji-
li jsme se společně s Unijazz Boskovice  
a Muzeem regionu Boskovicka do přípra-
vy vzpomínkového setkání s besedou.

Dagmar Hamalová a Jaromíra Vítková
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Honza „Žanek“ Hlaváček
Brněnské hantec – láska nebo životní styl?

Přes kamaráda a muzikanta Petra Hurdese (čtenářům Listů regionů jsme Petra představili v červnovém vydání) 
jsem se seznámila s moc milým a příjemným člověkem – Honzou „Žankem“ Hlaváčkem, z kterého čiší lidství, přá-
telství a humor mu není cizí. Téměř okamžitě „na první dobrou“ jsme našli společnou řeč. Rozhodla jsem se tedy 
Žanka představit i vám, našim čtenářům.

	 Žanku,	můžeš	se	našim	čtenářům	představit?
 Já jsem rodilý „Brňák, křtěné Švarcavó“. Ma-
minka a tatínek byli novináři a pocházeli z Čech. 
Seznámili se při psaní reportáží na Strážnických 
slavnostech. Morava jim zřejmě učarovala, a tak se 
usadili v Brně. Tam jsem se na „Oltecu“ narodil, do 
třiatřiceti bydlel v „Blekfíldu“ čili Černých Polích, 
po svatbě chvilku na Vinohradech a te už jsem 
přes dvacet pět let v Kníničkách a je mi tady s že-
nou fajn. 
	 Povoláním	jsi	učitel,	že?
 Původním povoláním jsem lékařský elektronik. 
Ale když jsem musel v Chiraně v konstrukci rent-
genů a kryokauterů štípat v šest hodin ráno, a jako 
muzikant jsem přitom dorazil domů hodinu před-
tím, tak se mi to moc nelíbilo. Potkal jsem jednou 
kamoša a ten mi poradil, abych šel učit, že ve škole 
se začíná minimálně v osm a ještě jsou tam navíc 
prázdniny. Podle poučky „mladý Ital v létě nepra-
cuje“ jsem ve školství zakotvil, i když jsem měl  
k této instituci odjakživa antagonistický vztah. Ale 
je pravda, že studenty mám rád a díky nim zůstá-
vám pořád mentálně mladý, i když už jsem fyzicky 
fosilie.

    S Honzou Čenským jsme „stářníci“ a máme jedno 
hantecové vystoupení tentokrát v České Třebové

	 Jak	ses	dostal	ke	své	lásce	–	k	brněnskýmu	hantecu?	
Můžeme	pokračovat	v	rozhovoru	v	tomto	„jazyce“?	
 Hantec byl už vod šropála furt vokolo mě. Akorát 
staří medvědi, cajtungáři z Cajzlova vobčas vařili 
těžkou diviznu, vo čem že to hantýruju. Asi ve tři-
nácti jařinách mi soused dal přelóskat storku Franty 
Kocourka Jak zkalil Žanek Husuj v Pakostnici a ta 
mně doslova vzala luft. Ale je jasná válka, že han-
tecem se v praxi nemluví moc koncentrovaně, páč 
by temu nikdo moc nerozuměl. Spíš sem tam slůvko 
jako třešnička na dortu.

    František Ringo Čech je velký fanda hantecu a já 
zase jeho Dívčí války a jeho obrazů

	 Je	to	láska	nebo	životní	styl?
 Obojí. Předchůdkyně hantecu plotna byl jazyk 
spodiny, Brno bylo ze šedesáti procent německé,  
a tak plotňácké výrazy často vycházely z němči- 
ny, jidiš, romštiny, francouzštiny nebo slangu svět-
ských. Po druhé světové mlatě prakticky vymizel. 
Ale v šedesátých letech se začala formovat brněn-
ská bohéma, sajtna kolem kumštu, herci, zpěváci, 
intelektuálové, ale i kolíci z akademickéch kruhů, 
a ti se chtěli nějak identifikovat. Tak na popelu plot-
ny vznikla hantýrka neboli hantec. Časem, když je 
borci vygómali, začali používat různá přirovnání  
a svá vykonstruovaná slova místo původních ně-
meckých. Typicky třeba regál místo betle, i když 
betla je i dnes furt často používaná. 

	 Doma	 mluvíš	 kte-
rým	jazykem?	
 Já když sem se 
vogóloval, tak sem 
si ze startu dával majzla, abych tím hantecem stař-
ku moc neštval. Je vod Třebíče a tam mají taky svůj 
specifickej hantec. Ale zvykla si a fčil už mi dokon-
ce dělá korektury v méch bichlách, vlastně všeho, 
co našrajbčim. Hantec je špicové, když nastane tře-
ba nějaká závažná situace a pak se to hantýrkou 
okomentuje. To je pak hned lochec. 
	 Kdy	Tě	napadlo	začít	vydávat	v	hantecu	knížky,	CD?
 Dřív byly ty CD se zonkama. Písničky jsem za-
čal textovat kolem járu dvacet kol. První hantecové 
plech Vorgle napůl s pohádkama v hantecu jsem 
vydal v járu dvacet kol a jedna pětka. Knížka přišla 
o rok potem. Všechny moje počiny ilustruje a vý-
tvarně vylauje muzikant, skladatel, ilustrátor, gra-
fik a všeuměl Libor Machata, kterýho budó pamět-
níci gómat jako basáka legendární kapely Kern. 
Posledních pár let jsem ho propojil ještě s výše uve-
deným betálným kalóskem Petrem Pedrem Hurde-
sem a vytvořili sme špicové tým a vzájemně spolu 
na hudebních projektech Libora, Pedra nebo mojich 
hantecových spolupracujeme. Pak přišlo druhý 
céo Betelná koc a nezahálíme a průběžně nahrá-
váme další a další vály, poslední je Kroksna song 

Pokračování na str. 9

    S Liborem Machatou – úhlavním kamarádem  
a parákem nejen přes hantec

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

17. září PETR BENDE (akustický koncert)
22. září KRASAVCI NA CHMELU
 (Peroutka, Stránská aj.)
10. října MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
21. října PENZION PONORKA
 (Vaculík, Štolpa aj.)
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Pokračování ze str. 8
neboli písnička Krokodýl, oslavující stejnojmenné 
rádio. Kromě toho jsem stačil ještě sepsat dalších 
devět bichlí, všechny má graficky na svědomí Libor 
Machata.
	 Jsi	aktivní	na	Rádiu	Krokodýl,	jak	to	vzniklo?	
 Na Kroksně měli hantec dávno, ale vždy lidi há-
dali jedno slovíčko. Doklapal sem za nima před  
pěti jařinama, že by to spíš chtělo nějaké slovní 
spojení, frázi. A tak su tam, dvakrát denně mě mů-
žete z Krokóša slyšet na vlastní ovary.
	 Vím,	že	jezdíš	hodně	do	Prahy,	máš	tam	přátele	nebo	
tam	jen	vystupuješ?
 S Práglem je to zajímavý, ale paradoxně sem tam 
vystupoval s hantecem dřív než v Brnisku. To stej-
ný platí o hraní hantecových pecek. Petr Novotný, 
milovník hantecu, póštěl moje pecky v Práglu na 
Country Radiu už někdy kolem járu dvacet kilo 
šest. Stalo se to tak, že mě coby „hudebního prosti-
tuta hrajícího na gólkách a narglách“ v srpencu dva-
cet kilo dva pozvali hrát na grilku ve Šrajbecu  
v Parkhotelu. Neměl sem vůbec tušimice, gdo si mě 
najal. A von se to góloval Pavel Poulíček, sporák  
z Novy, a bral si koc ze štatlu. Tam byla těžká 
skvadra víajpíček a taky kalósci z Amfory včetně 
jejího fíry, Petra Salavy. Ten mě ve finále oslovil, 
jestli nechcu békávat na jejich akcích, a tak sem 
sem tam zajel zabékat do Práglu a přidal sem jim  
k pobavení taky svoje hantecový zonky.
	 Máš	nějakou	zajímavou	příhodu?	
 Jasné vál. Hned na tý gólce. Chcel sem bét těžce 
in, tak sem jako druhé svatební tanec zavařil zonku 

Honza „Žanek“ Hlaváček

    S Helenkou Vondráčkovou po rozhovoru do knihy 50 odstínů hantecu. Vzhle-
dem k tomu, že zpívala s Bromem, tak hantec ovládá

Jen blázen žárlí vod Jakuba Smolíka, která byla tó 
dobó těžce v kurzu. Ještě sem chcel bét vtipné  
a hlásil sem, že néni proč žárlit, že kocóra při sexu  
neubude. Lidi se temu teda dvakrát moc nesmáli, 
tak sem si pomyslel, že ti Cajzli prostě vůbec nema-
jó smysl pro humor.
 Hned když sem dorazil nad ránem dom, tak sem 
hópnul na net a študoval, keho že si ten Poulíček 
vlastně vzal. A tam to taky stálo. Bral si tu koc ze 
štatlu, která ovšem před tem žila čtyři járy s Kubem 
Smolíkovic...
	 Kde	si	může	čtenář	koupit	Tvé	CD	nebo	knihy?

    S Petrem Novotným v hotelu Paris v Las Vegas

 Moje CD si můžó 
čtenáři kaufnót už jen 
na akcích nebo v e-kšef-
tě na moji webový válce 
www.honzahlavacek.
com. S bichlama je to 
lepčí, ty by měly bét 
normoš v kamennéch  
i internetovéch kšeftech, 
samosebou dost z nich  
i na méch stránkách. Fčil 
sem ubóchnul už druhý 
vydání Trapasů v han- 
tecu, mojí vymazlený 
bichle, kde dokonce na 
přání dalšího fanóška 
hantecu Fratiška Ringo 
Čecha publikuju jeho 
nejznámější vytvarný 
počin, obraz Havě šmí-
ruje mošnu s origoš pří-
během tohoto výjevu 
jak v hantecovým pře-
kladu, tak v češtině.
 Pochopitelně nesmím 
zapomenout na tu po-
slední bichlu, která se 
jmenuje Zdar jak sviňa  
a obsahuje pár set hante-
cových frází i s odpově-
mi lidí z ulice, tak jak se 
vysílají v rádiu, s tím roz-
dílem, že v knize jsou 
umístěny především frá-
ze, které nebyly v obvyk-
lý čas vysílatelné...

Žanku, děkuji Ti za zajímavý rozhovor, přeji Ti 
hodně úspěchů, a se daří a a Tě neopouští humor, 
ani když člověku do smíchu zrovna není.

Renata Kuncová Polická
Foto: Jana Hlaváčková

SLOVÍČKA:
Švarcava – Svratka, Oltec – Staré Brno, šropál – 
dítě, starý medvědi – rodiče, cajtungáři – noviná-
ři, Cajzlov – Čechy, vogólovat, vogrilovat – oženit, 
plech – CD, ovary – uši, nargle – narozeniny, zonky 
– písničky
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Amálie Gottwaldová ze Spešova 
přivezla z ME bronzovou medaili

 Amálie Gottwaldová (13 let), která žije ve Spešo-
vě, vybojovala v dresu české reprezentace bronzovou 
medaili na ME mládeže v horských kolech. Závod 
se konal v italském vysokohorském středisku Pila 
(1800 m n.m.) poblíž Francie a Švýcarska ve dnech 
28. 6. – 3. 7. 2021. Celkem se sportovní události  
zúčastnilo na 600 závodníků (13–16 roků) z 30 zemí. 
Mládežnická reprezentace ČR ukázala své kvality  
a dovezla celkem 5 medailí včetně jedné nejcennější.

	 Amálko,	jak	se	holka	ze	Spešova	dostane	k	reprezen-
tačnímu	dresu	a	účasti	na	ME?
 No celkem těžce (úsměv). Nejdřív jsem se svými 
výsledky z loňské sezóny dostala do skupiny lvíčat, 
taková mládežnická reprezentace. Na Českém poháru 
horských kol 2020 jsem skončila celkově 2. Ve lvíča-
tech je nás kolem dvaceti, absolvujeme společná sou-
středění. A pak jsem se musela ještě nominovat, tedy 
být jedna ze dvou nejlepších starších žákyní na třech 
nominačních závodech. Ty se jely v rámci Pražského 
poháru MTB. To se podařilo mně a mojí kamarádce 
Hance Vikové z Dukly Praha.
	 Jak	probíhal	tvůj	závodní	pobyt	v	Itálii?
 Celá naše reprezentační skupina, bylo nás 15 plus 3 
trenéři, bydlela na hotelu přímo ve středisku. Společně 
jsme trénovali, jedli, trávili volný čas, radili se a vzá-
jemně si fandili. Užili jsme si kopec srandy a pro mě 
to byl skvělý týden. Jasně, byly i nervičky před závo-
dem, ale to je normální, to k tomu patří. Bylo fajn, že 

tam jako fanoušci byli i mamka, taka a mladší ségra. 
Bydleli jinde, ale při závodech tam samozřejmě 
vždycky byli a fandili :-) A na dálku mne podporoval 
trenér Jirka Vašíček. 
	 Kolik	jsi	měla	během	ME	závodů?
 Celkem čtyři. Druhý den po příjezdu to byla indivi-
duální časovka, startovala jsem jako úplně první, cel-
kově jsem měla 7. nejrychlejší čas z asi 90ti závodnic. 
Tím jsem se nominovala na závod XCE (Eliminátor). 
Pak se jel závod štafet, já plus dva kluci (Dominik  
Kukla a Richard Severyn). Povedlo se nám to a dojeli 
jsme na 5.pozici. Při čtvrtečním závodě Eliminátoru 
(vždy startují 4 a 2 z nich postupují dál) jsem se probo-
jovala do malého finále a skončila 6.
	 A	v	pátek	přišel	hlavní	závod?
 Ano, startovalo nás padesát, já byla  
v první lajně. Start mi nevyšel, na prvním 
úseku jsem se pohybovala kolem 20. po-
zice. Na prudkém šotolinovém výjezdu 
jsem ale zabrala a dostala se na 5. místo. 
Chvíli jsem jela i druhá, ale v cíli už jsem 
neměla do závěrečného spurtu dost sil  
a nakonec z toho byl bronz. Naprosto vy-
řízená, ale spokojená :-)
	 Velká	 gratulace,	 Ami.	 A	 co	 pro	 Tebe	
bylo	 nové	 na	 takových	 mezinárodních		
závodech?
 To, že závodíte v reprezentačním dre-
su, je prostě zodpovědnost, je to jiné. 
Taky to byl můj první závod s takovým 
převýšením, skoro 500 výškových met-
rů za 7 kilometrové trati. A nadmořská 
výška byla při zátěži poznat, dost jsme se 
zadýchávali. 
 A ještě nikdy jsem nezažila atmosféru 
takových velkých závodů. A když Kryštof zvítězil  
a hráli naši hymnu, uf, pecka. 
	 Když	opustíme	bronzovou	Itálii,	vrátíme	se	zpátky	na	
Moravu	a	taky	trochu	v	čase...	Jak	jsi	se	vůbec	ke	kolu	
a	závodění	dostala?
 No, my jsme taková sportovní rodina, sportem tráví-
me většinu svého společného času. Můj táta také závo-
dil, no, a když jsme na závodech byli s ním, začala jsem 
závodit nejdřív já a pak i mladší ségra. Máma taky zku-
sila pár závodů, ale te už nás spíš podporuje :-).  Mně  

a sestře Lucii to vydrželo. Nejdříve jsme závodily za 
blanenský ACT leraK Blansko, pak Moravec team  
Benešov. Nyní společně trénujeme a závodíme za CP 
team Boskovice pod vedením Jiřího Vašíčka.
	 Co	tě	ještě	v	letošní	závodní	sezóně	čeká?
 Čekají mě závody Českého poháru včetně Mistrov-
ství ČR, které se pojede letos v Harrachově na nové 
trati. Moc ráda závodím i na našem regionálním Pohá-
ru Drahanské vrchoviny. Chtěla bych zkusit i nějaký 
triatlonový závod, protože i plavu. No a na podzim 
jsou to cyklokrosy. Takže je toho ještě dost :-).
	 Amálko,	kdybys	nám	na	závěr	měla	říct	dvě	věci,	kte-
ré	na	kolu	a	závodění	nemáš	a	máš	ráda.	Které	to	bu-
dou?

 Nemám ráda ježdění na válcích během zimní pří-
pravy a taky lidi, co kazí dobrou atmosféru kolem 
závodění. A na kole a závodění mám ráda kamará-
dy kolem sebe a to, že se pořád máte v čem zlepšo-
vat, učit se něco nového.
 Ami, děkuji za rozhovor.  Text: -kaky-

Foto: Martin Dušek
 Redakce Listů regionů se připojuje s gratulací 
ke krásnému umístění na ME a přejeme Amálce 
hodně sportovních i osobních úspěchů.

Vyhlášení vítězů XCO: 1. místo WEIGELT PAULINA, Německo,  
2. místo CABACA MAE, Nizozemsko, 3. místo AMÁLIE GOTT-
WALDOVÁ, Česká republika 

Amálie Gottwaldová na trati XCO

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:
	LAKÝRNÍK / NAVĚŠOVAČ PRÁŠKOVÉ LAKOVNY
	SOUSTRUŽNÍK / SEŘIZOVAČ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
	SKLADNÍK A ŘIDIČ VZV
	OBSLUHA LASERU / OHRAŇ. LISU
Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz
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Pokračování ze str. 1
detail nacházejí také své uplatnění,  
o čemž vypovídá i vysoký podíl žen 
v řadách zaměstnanců. 
 TE Connectivity se snaží svými hod-
notami vytvářet stabilní prostředí pro 
práci všech svých zaměstnanců. V tak 
velkém závodě jako je v Kuřimi mají za-
městnanci příležitost k rozvoji znalostí 
a dovedností jako i k dalšímu růstu. Ino-

vace umožňují setkat se se špičkovým 
vybavením a nastupujícími výrobními 
technologiemi. Neustálými investicemi 
do výrobního vybavení se zvyšuje kva- 
lita i bezpečnost výrobního prostředí.  
O spokojenost svých zaměstnanců se 
staráme i množstvím zaměstnaneckých 
benefitů, které jsou každým rokem revi-
dovány a rozšiřovány. Odvětví automo-
bilového průmyslu nabízí mnoho mož-

ností k rozvoji, ale se svými vysokými 
nároky na kvalitu a bezpečnost má také 
své striktní pravidla. Je to pochopitel- 
né, pokud si představíte, že na jednom  
z mnoha komponentů, který se zde vy- 
rábí, závisí rychlost vystřelení airbagu  
ve vašem autě.
 TE Connectivity v Kuřimi otevírá 
brány zájemcům nejen ohledně zaměst-
nání, ale i pro potenciální zaměstnance, 

V Kuřimi má mezinárodní firma TE Connectivity
již čtvrtstoletí svůj výrobní závod  uchazeče, návštěvníky, kteří by se chtě-

li jenom podívat, jestli by je toto pro-
středí neoslovilo. 
 Připojte se k nám! Vyrostete ve spo-
lečnosti zkušených kolegů a v prostředí 
špičkových technologií. Chcete-li svou 
budoucnost zahájit úspěšně, spojte se 
s TE Connectivity, světovým leaderem 
v oblasti konektivity.

Zdroj: TE Connectivity

Práce technických specialistů Práce operátora

Připojte se k nám! Vyrostete ve společnosti zkušených kolegů a v prostředí špičkových technologií. 
Chcete-li svou budoucnost zahájit úspěšně, spojte se s TE Connectivity, světovým leaderem v oblasti konektivity.
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¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

INZERCE REALITNÍHO NEBO PODNIKATELSKÉHO 
CHARAKTERU A SPOLEČENSKÁ KRONIKA JE ZPOPLATNĚNÁ.

¤ádková inzerce ZDARMA

INZERCE REALITNÍHO A PODNIKATELSKÉHO
CHARAKTERU JE ZPOPLATNùNA.

âtenáfii a inzerenti, ktefií poskytnou redakci k oti‰tûní osobní údaje a foto-
grafie, v˘slovnû souhlasí s tím, Ïe tyto údaje budou zvefiejnûny v ti‰tûné
formû ListÛ regionÛ a na www.listyregionu.cz.

PRODÁM
 Prodám skoro nový školní batoh – používaný 
„chvilku“ vloni. Foto zašlu na vyžádání, PC 
1.300 Kč, nyní 700 Kč. Barevně už „nevyhovu-
je“. Tel.: 606 931 795. 
 Prodám výkonnou cirkulárku včetně motoru, 
velké pracovní desky a kolíbky. Cena dohodou. 
Tel.: 602 543 044.
 Prodám stavební rozvaděč a míchačku. Cena 
celkem 5.000 Kč, tel.: 737 428 696. 
 Prodám kuchyňské židle. Světlé dřevo, pev-
né, čalouněné. 3 ks/ 1.500 Kč celkem. 
Tel.: 775 991 148.
 Prodám malé balíky slámy. Cena 35 Kč/ks. 
E-mail: kuzel110@seznam.cz.
 Prodám kytaru – Jabo, cena 4.500 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám krmnou pšenici. Dovoz do Boskovic 
bezplatný. Cena 400 Kč/q. Tel.: 728 034 249.
 Prodám kytaru – „španělku“, cena 1.700 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám elektrokolo MTF, včetně přilby a pří-
slušenství. Nepoužívané, úplně nové. Cena do-
hodou, tel.: 723 215 571.
 Prodám malou stolní ždímačku. Jako nová, 
cena 200 Kč. V Blansku mohu dovést, tel.: 
606 119 940.
 Prodám „mexickou“ vestu, cena 800 Kč. 
Tel.: 777 450 543.
 Prodám anglický malý bičík na koně, cena 
300 Kč, tel.: 777 450 543.
 Prodám cestovní vojenský kožený kufr z 1. 
sv. války. Cena 2.000 Kč, tel.: 777 450 543.
 Prodám 2 plechové 200l sudy. Cena doho-
dou, tel.: 724 120 704.
Prodám levně ruční benzínovou sekačku – 
křovinořez zn. HECHT. Málo použitý, dobrý stav. 
Cena dohodou, tel.: 721 123 334.
 Prodám stádečko Quesantských oveček, 
výška 35–40 cm (beránek melír + 2 ovečky,  
černá a bílá + letošní beránek. Cena 4.000 Kč. 
Tel.: 724 334 078.
 Nabízím domácí denně čerstvé lahodné kozí 
mléko, sýry. Blansko, tel.: 775 236 803.
 Prodám sběrateli dva staré šicí stroje (bez 
stolků). Cena dohodou, tel.: 731 646 743.
 Prodám levně funkční automatickou pračku. 
Tel.: 777 305 730.
 Prodám Ibišek venkovní, 15 kusů, 50 Kč/kus. 
Libeček10 kusů, 20 Kč/kus. Borůvka Alaska-mu-
chovník 10 kusů, 30 Kč/kus. Tel.: 731 646 743. 
 Prodám Hyundai Accent 1,4. STK 9/2022, 
servisní knížka, klima, nové zimní pneu, nové 
brzdové destičky, tlumiče, světlomety, výměna 
oleje, filtrů, centrální zamykání, posilovač. Bez 
investic. Cena 29.900 Kč, tel.: 606 931 795.

VZPOMÍNKA
Dne 23. července 2021 uplynulo 100 let od narození 

pana FRANTIŠKA PROKOPA, 
ved. teoretického vyučování v Metře Blansko v.v.

Všem, kteří ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Synové Miroslav a František.

VZPOMÍNKA

Dne 26. 7. 2021 jsme si připomněli nedožité 80-té 
narozeniny manžela, tatínka, dědečka, kamaráda 

pana VLADIMÍRA TLAMKY z Boskovic. 

Stále vzpomíná rodina a přátelé. 

VZPOMÍNKA
Dne 1. srpna 2021 to byly dva roky od náhlého úmrtí 

mého manžela, tatínka a dědečka 

pana JAROSLAVA FADRNÉHO z Blanska. 

Opustil nás náhle bez slůvka rozloučení. 
Zanechal nás v slzách a s bolestí v srdcích. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 2. srpna 2021 uplynul první smutný rok, 

kdy nás opustil 

 pan JOSEF BUDIŠ z Boskovic.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.  
Manželka Marta a dcera Hana s rodinou. 

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
CHCETE NOVĚ VYMALOVAT, TAPETOVAT, NATŘÍT COKOLIV? 

MY TO UMÍME! KVALITNĚ, RYCHLE, ČISTĚ A ZA ROZUMNOU CENU. 

VLASTIMIL ŠTĚPÁNEK – TEL.: 608 32 79 39

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LÁHVE A SKLENICE. 
Sbírku i jednotlivé kusy.

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

HLEDÁM KE KOUPI 
stavební pozemek 

nebo RD i k rekonstrukci 
v dojezdové vzdálenosti 

do Boskovic nebo Letovic. 
Tel.: 773 756 741

www.msrenova.cz l tel. 604 150 378
Renovace dveří a zárubní, výroba, montáž, 

lakování skla, lišty, zámky, kliky

CHCETE PLATIT ZA VAŠE 
POJIŠTĚNÍ NIŽŠÍ ČÁSTKU?

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

KOUPÍM POZEMEK, 
DŮM NEBO CHATU 
K REKREACI, NABÍDNĚTE. 
tel. 725 002 155

Prosím paní z Boskovic, aby se ozvala – 
inzerát v květnu 2021 – chtěla koupit  zava-
řovací hrnce. Tel.: 731 646 743.

KOUPÍM 
 Koupím tovární malotraktor české nebo slo-
venské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. Může 
být i poškozený. Nabídněte prosím, děkuji. 
Tel.: 731 487 850.
 Koupím na ježdění nebo renovaci jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 555, 
125, 175, 250, 350, Pérák, 500, Simson, díly 
/motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 723 971 027.
 Koupím malotraktor MT 132.2 i v horším 
stavu. Přijedu kamkoliv. Tel.: 724 784 997.
 Koupím garáž v Blansku, tel.: 777 305 730.
 Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo  
2 + 1 na sídlišti Písečná v Blansku. Nepotřebuji 
ho ihned k nastěhování, takže možnost domluvy, 
např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel.: 
737 900 946.
 Koupím tovární malotraktor české nebo slo-
venské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. Může 
být i poškozený. Nabídněte prosím, děkuji. 
Tel.: 604 226 234. 

HLEDÁM
 Přijmu řidiče taxislužby na víkendovou bri-
gádu. Tel.: 723 606 098.
 Daroval by někdo pár starých skleněných 
zavařovacích sklenic na skleněná víčka? Děkuji, 
tel.: 606 931 795.

DARUJI 
 Daruji za odvoz tyčovou elektrickou pilu na 
ořezávání větví a elektrický stolní mandl. 
Tel.: 724 120 704.
 Daruji starší peří na cca 3–4 polštáře. 
Tel.: 602 543 044.

SEZNÁMENÍ
 Hledám hodnou kamarádku kolem 50ti roků 
– nekuřačku. Jsem svobodný, nekuřák. 
Tel.: 516 476 402.
 Muž 54 roků/180 cm z Letovicka hledá ženu 
40–60 roků, na vážné nebo intimní seznámení. 
Tel.: 736 455 621.
 Žena, 170 cm/69 roků, plnoštíhlá. Ráda 
bych poznala slušného, obyčejného vyššího 
muže, abstinenta, 65–72 roků k vážnému sezná-
mení pro společné chvíle. Žiji sama v RD, samota 
je dlouhá. Tel.: 724 836 518.
 Hledám slušného, hodného a pohledného 
muže pro společný hezký vztah. Co hledám, to 
také nabízím. 67 let, 72 kg, 160 cm. Přirozená 
inteligence a upřímnost. Tel.: 739 781 174.
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VZPOMÍNKA
Je těžké hledat slova, aby vyjádřily smutek v nás, 

jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, 

nestihli jsme Ti poslední sbohem dát.
Neuslyšíme říct mami, Barunko, Terezko, Sandruško, 

Moničko, hoši, hoši a kamarádi. 

Dne 3. 8. 2021 jsme si připomněli 2. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil syn, bratr, strýc a kamarád

pan FRANTIŠEK PTÁČNÍK z Blanska.

Vzpomínají maminka, sestry Leona a Lucie s rodinami.

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 29. 8. 2021.

2690,-

Türen 41

Türen 40

Dveře rámové
Türen Dub
sonoma1

Oblá hrana
Povrch: solo struktur 
Sklo: satinato
Rozměry: 
60, 70, 80 (L/P)
Bez kování a zárubně
Türen 41 plné: 
2 090,- 
Türen 40 prosklené:
2 190,- 

cena od

2090,-

Interiérový nátěr
s vynikající kryvostí 
a velmi vysokou 
bělostí 
min. 89% BaSO4
Vydatnost 1 kg: 
8–12m2

Cena za 1 kg: 27,93

419,-

15 kg

399,-m2

vinylové tvrzené
plovoucí podlahy
KROnOsTEP WIDE
Rozměry lamely: 
295 x 1 280 mm
Balení: 3,02 m2

Oděruvzdornost: AC4
Třída zátěže: 23/32
Zámek: TOP clic

Dub Fraser

4mm
tloušťka

4V spára

100%

voděodoln

é

REáLná
sTRUKTURA

DřEvA

click

jádro
z
přírodního kamen

e

Dub Moonlight

4mm
tloušťka

4V spára EX
TR

A 
ŠI

RO
KÉ

 L
AM

EL
Y

29
5 

m
m

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 

Bella 
malířský nátěr 1890,-

Šroubovák   
aku TE-CD 12/1

Napětí: 12 V
Otáčky: 1. 0–400/min.

2. 0–1 400/min.
Akumulátor: 2x 2,0 Ah Li-Ion
Rychloupínací sklíčidlo: 10 mm
Krouticí moment: 30 Nm
Hmotnost: 1,8 kg

Prohlédněte si
srpnový leták
na unihobby.cz

UniHobby Inzerce 08_01 Listy regionu 194x128 u196.qxp  28.07.21  15:19  Stránka 1

Naše čtenářka paní Věra Šebková z Čebína, 

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal,

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2021 to bylo 10 let, co nás navždy opustil 

pan MILOSLAV ZEMÁNEK z Blanska.

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

VZPOMÍNKA
Dne 14. srpna 2021 vzpomeneme 45. výročí tragické 
nehody u obce Velenov, při které zahynuli tři muži 
ve věku 46, 48 a 54 let. Jeden z nich byl náš otec, 

pan ANTONÍN JANKŮ z Velenova.

Děkujeme za tichou vzpomínku. 
Dcery Hana a Marta, synové Antonín, Otakar, Ladislav, 

jejich děti a děti již zesnulého syna Zdeňka.

Léto, léto,                                                                                                                  
co jenom k tobě patří?

Vůně hub a všechny písně ptačí.
Mít stále pusu od malin
a náruč plnou kopretin.

Toulat se jen tak rosou ranní,
když seno a žitné klasy
všude kolem voní.

Kráčet si po kobercích
zeleného mechu.
Z hvězdného nebe mít
nad hlavou střechu.

mezi svými přáteli zvaná Pojina nám do redakce zaslala spoustu svých 
básní. Tuto „letní“ nyní posíláme přes Listy regionů dál, co celého okresu. 
Krásné léto, milí čtenáři a příjemné počteníčko! 

V hospůdce malé
dát si žejdlík chladivého moku
a už zase mít smích
od ucha k uchu.

Večer, když kluci struny ladí,
tak si jen přeji,
a moje vlasy někdo hladí.
Co také víc si mohu ještě přát,
snad jenom to,
a mě má někdo stále
HODNĚ RÁD !!!

léto, léto – BUDIŽ  POCHVÁLENO !
Foto: zdroj net
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Atletka 
Dominika Bezdíčková 

dovezla stříbro
 O víkendu 10. 7. a 11. 7. 2021 se konalo v Třin-
ci Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích. 
Na tomto mistrovství startovala i jediná blanen-
ská atletka Dominika Bezdíčková, která na tom-
to mistrovství vybojovala krásné druhé místo se 
ziskem 4 352 bodů. Sedmiboj žákyň se skládá 
s 100 m překážek, skoku vysokém, kouli, běhu 
na 150 m, skoku dalekém, hodu oštěpem a závě-
rečným během na 800 m. Dominika v tomto roce 
startuje za AC Moravská Slavia Brno pod vede-
ním trenéra Jana Dvořáka. Text: Martin Bezdíček

Foto: archiv Dominiky Bezdíčkové

Volejbalisté na vodě
 Po nepříliš bohaté sezoně na 
utkání a trénování se rozhodli čle-
nové volejbalového oddílu ASK 
Blansko zpestřit si léto společným 
vodáckým dobrodružstvím.
 A tak se v neděli 18. 7. vydalo 16 
hráčů, hráček a rodičů směr Vyšší 
Brod, aby na raftech splavili naši 
největší vodáckou řeku Vltavu. Naše 
putování mělo start ve Vyšším Bro-
dě a končilo ve Zlaté Koruně.
 První den nás čekalo na zahřátí  
a aklimatizaci po dlouhé cestě vla-
kem prvních necelých 10 km po 

celkem klidné vodě se třemi jezy  
až k ubytování v kempu Rožmberk. 
Navštívili jsme také stejnojmenný 
hrad Rožmberk, který nás uchvátil 
svými nádhernými výhledy na řeku 
a okolí.
 Druhý den byla na programu nej-
delší etapa Rožmberk – Český Krum-
lov, necelých 25 km. Po vydatné sní-
dani zvedáme kotvy a čeká na nás 
časově nejnáročnější plavba, která 
nabízí od každého něco. Samozřejmě 
i několik jezů a občerstvovacích sta-
nic. Po ubytování ve vodáckém kem-

15 km. Projíždíme celý Krumlov s dech beroucí-
mi výhledy na historické centrum Českého Krum-
lova. Z vodní hladiny obdivujeme zámek a město, 
které jsou už desítky let zapsány na seznamu pa-
mátek UNESCO. Po necelých 5 hodinách plavby 
malebnou krajinou lesů a luk zakotvujeme v kem-
pu Zlatá Koruna. Na protějším břehu nás vítá mo-
numentální klášter, jeden z největších v Čechách, 
jeho prohlídkou završujeme tento den.
 Po noclehu následoval přesun na vlakovou sta-
nici a přes České Budějovice a Brno návrat k do-
movu. Celkem jsme za 2,5 dne ujeli na 5-ti míst-
ných raftech kolem 50 km, během kterých jsme 
spluli v pohodě všechny jezy, poznali tento nád-
herný kout naší republiky, řadu památek a prostě 
užívali jsme si společně toho, co nám v uplynu-
lém roce nebylo příliš dopřáno. Text: MS

Foto: Natálie Součková

Dominika Bezdíčková jako první překonává pře-
kážku

pu Nové Spolí, následovala prohlídka historického jádra Českého Krumlova, 
medvědí příkop nebo vyhlídková věž. 
 Poslední den plavby nás čeká nenáročná a odpočinková trasa s délkou cca 

Blanenská vodácká výprava
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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!

Floorbalisti z našeho okresu dovezli zlato 

FINN CUP 2021 na Křetínce
 V sobotu 10. července 2021 se konal na přehradě Křetínka u Letovic  
9. ročník regaty Finn cup. Jachetní oddíl TJ Sokol Letovice tuto soutěž 
pořádá jako memoriál, vzpomínku na význačné členy oddílu MUDr. Mila-
na Pištěláka a Josefa Koryčánka. Regaty se letos účastnilo 7 závodníků, 
kteří absolvovali 4 rozjížky.
 Celkové pořadí: 1. Ing. Tomáš Stejskal, 2. Karel Hoder, 3. Petr Švanca- 
ra, 4. Ing. Petr Vyskočil, 5. Milan Holas a Ferdinand Keršner, 6. Václav 
Chloupek.
 Poděkování patří všem organizátorům a také MUDr. Drahoslavě Krá-
lovcové, která během každého ročníku zajišuje občerstvení pro závodní- 
ky i hosty. Text a foto: Petr Hanáček

FINN CUP 2021

 Ve dnech 1.– 4. července 2021 v Brně proběhl 
letní mezinárodní floorbalový turnaj Hummel 
Open Game 2021. Vzhledem k současné covido-
vé situaci a opatřením se tento původně mezi- 
národní floorbalový turnaj odehrál pouze na re-
publikové úrovni. Smíšené družstvo hráčů Blan-
ska, Boskovic a Letovic získalo zlatou medaili  
v kategorii muži PRO. Město Blansko reprezen-
tovali tito hráči: Petr Musil, Daniel Pavlíček  
a Jan Charvát. Soutěže se zúčastnilo 14 týmů  
z celé republiky, ale i tak to byla velmi slušná 
konkurence. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Daniel Pavlíček 

LM – ŽELEZÁŘSTVÍ 
  a HUTNÍ MATERIÁL s.r.o.

Prodejna:  Zámecká 10, 679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 481, 608 779 008

E-mail: l.m@email.cz
FB: LM-Železářství a hutní materiál

www.zelezarstvi-marecek.cz

l Popelnice, nádoby na vodu, stavební kolečka, žebříky
l Plechové krytiny, stavební vruty, patky a kování
l Dělení materiálu pásovou pilou, 
 broušení pilových kotoučů a řetězů
l Výroba třmínků, košů a klíčů

 NABÍZÍME:
l Hutní materiál
l Spojovací materiál
l Ochranné pracovní pomůcky
l Ploty, pletiva a příslušenství
l Svařovací materiál, ložiska, barvy, brusiva, klínové řemeny, gufera
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H L E D Á M E  D O  S V É H O  T Ý M U : 

FARAVELLI s.r.o.

KVALIFIKACE:
– minimální vzdělání – středoškolské s maturitou
– zkušenost práce s PC – outlook, excel, znalost Helios 
 nebo podobného systému výhodou (není podmínkou)
– schopnost komunikace s okolím /klienti, prodejci/
– systematičnost, důslednost, týmové zaměření, zodpovědnost 
 za svěřené úkoly
– pasivní znalost angličtiny

NÁPLŇ PRÁCE: – příjem a zpracování objednávek
  – vkládání dat do interního systému
  – organizace veškeré dopravy ze skladů v CZ ke klientům 
  – zajištění chodu kanceláře
CO NABÍZÍME: – dobré platové ohodnocení (fixní + bonusová složka)
  – roční benefit
  – 25 dní dovolené
  – Po domluvě možnost práce na Home office
MÍSTO VÝKONU PRÁCE – KANCELÁŘ BLANSKO 
Vaše životopisy a dotazy zasílejte 
na email: marcela.rozborilova@faravelli.cz nebo na tel.: 777 732 818

FARAVELLI s.r.o.

Asistent prodeje /CA/ Blansko – částečný úvazek

ARBORETUM 

zahradaborotin

Borotín 
u Boskovic

11. 9. – 12. 9. 2021
9.00 –17.00 h

VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA a DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
www.zahrada-borotin.cz

PRODEJNÍ VÝSTAVA
Podzim v zahradě

Vinnetou uctil matku Zemi, dorazily stovky lidí
 V noci na neděli 11. července 
2021 ozářila jezdeckou arénu Wes-
ternového městečka v Boskovicích 
planeta Země a také Měsíc. Stovky 
lidí, kteří do posledního místa za- 
plnili hlediště, se dorazili podívat 
nejen na tato obří nafukovadla, za-
půjčená brněnskou hvězdárnou, ale 
také na pořad nazvaný Indiánská 
pocta matce Zemi. Nescházeli ani 
jezdci na koních vedení románovým 
náčelníkem Vinnetouem. Slavný pří-
běh o apačském náčelníkovi uvádí 
divadelní scéna městečka. Program 
připomněl mytologii severoameric-
kých indiánů a vysvětlil, jak jsou 
pro jejich obřady hvězdy a také pla-
neta Země, kterou považují za svoji 
matku, důležité. 
 O další část programu se postara-
la brněnská zoologická zahrada. 
Vysvětlila v něm, jak se zoo na ce-
lém světě snaží o záchranu divoce 
žijících druhů. Připomněla, že jen 
díky nim přežila do dnešních dní 
zvířata spjatá s indiány, a to bizoni  
a orli bělohlaví. V části věnované 
Vesmíru se pak diváci dověděli, jak 
by to na Zemi vypadalo, kdyby ne-
měla svého souputníka – Měsíc.

Velký náčelník Apačů Vinnetou, jehož hraje v boskovickém westernovém městečku trikový jezdec Michal  
Bednář, před nafukovací Zemí

 „Našim společným projektem 
s hvězdárnou, které děkujeme za 
zapůjčení obou těles, a se zoo, jsme 
chtěli také ukázat, že i tři na první 

pohled zcela nesourodé instituce 
mohou spolupracovat, vzájemně se 
podpořit a přispět k obnově veřej- 
ného života po pandemii,“ řekl 

k tomu za obyvatele městečka  
Luboš Procházka alias šerif Jerry.

Text: vtk
Foto: archiv WMB


