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Listy regionů jsou distribuovány již jedenáctým rokem každý měsíc v nákladu 18 400 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–SO  8–17, NE 10–17

ONLINE    BUSINESS    KONZULTACE

PLÁN     STRATEGIE     MARKETING
www.lotusworld.cz info@lotusworld.cz

Propojte se s klienty od kudkoliv

Garantujeme minimálně 3000 Kč za Váš vrak

Odtah vozidla ZDARMA

Odtahová služba NONSTOP

info@eko-vrak.cz

Boskovice proměnily třetí mečbol
a staly se Historickým městem roku 2021

	 Sdružení	historických	sídel	Čech,	
Moravy	 a	 Slezska,	 Český	 národní	
komitét	ICOMOS,	Ministerstvo	kul-
tury	a	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	
pořádaly	ve	čtvrtek	14.	dubna	v	praž-
ském	paláci	Žofín	„Setkání	u	příleži-
tosti	udělení	Ceny	za	nejlepší	přípra-
vu	 a	 realizaci	 Programu	 regenera-	
ce	městských	památkových	rezerva-
cí	a	městských	památkových	zón	za	
rok	2021“,	spojenou	s	udělením	titu-
lu	„Historické	město	roku	2021“.

	 Městská	 památková	 zóna	 Bosko-
vice	 byla	 vyhlášena	 v	 roce	 1990		
a	 Boskovice	 jsou	 dlouholetým	 čle-
nem	výše	uvedeného	sdružení.
	 V	 úzkém	 finále	 byly	 Boskovice	
doposud	dvakrát	–	v	roce	2005,	kdy	
se	 vítězem	 staly	 Františkovy	 Lázně		
a	 v	 roce	 2014,	 kdy	 zvítězila	 Chru-
dim.	 Doposud	 Boskovice	 získaly		
dílčí	ocenění	Ministerstva	pro	míst-	
ní	 rozvoj	 a	 cenu	 časopisu	 Moderní	
obec.

	 V	soutěži	za	rok	2021	vyhrály	Bo-
skovice	 v	 rámci	 Jihomoravského	
kraje	nad	městem	Lomnice.	V	 roce	
2021	Boskovice	opravily	z	vlastních	
peněz	 a	 s	 dotací	 z	 programu	 rege-	
nerace,	 která	 činila	 775	 000	 ko-	
run,	tři	památky:	židovský	dům	s	ri-
tuální	 lázní	 mikve,	 kde	 se	 obnovo-	
vala	 fasáda	 stejně	 jako	 u	 dalšího		
domu	 v	 židovské	 čtvrti.	 Na	 hradě		
se	 pak	 restauroval	 dřevěný	 rumpál		
u	studny.
	 Při	 slavnostním	 vyhlašování	 na	
Žofíně	 tedy	 starosta	 města	 Jaroslav	
Dohnálek	 převzal	 nejdříve	 cenu	 za	
vítězství	v	krajském	kole.	Symbolic-
ky	 jako	 první,	 protože	 vyhlašování	
probíhá	 podle	 abecedy.	 Za	 toto	 ví-	
tězství	obdržely	Boskovice	100	tisíc	
korun.

	 Po	vyhlášení	dvou	dílčích	cen	Mi-
nisterstva	 pro	 místní	 rozvoj,	 oceně-
ných	dalšími	sto	tisíci	pro	města	Lo-
ket	 a	 Telč,	 následovalo	 vyhlášení	
hlavní	ceny.
	 Jméno	města,	které	se	bude	pyšnit	
titulem	Historické	město	roku	2021,	
přečetl	 Libor	 Honzárek,	 předseda	
Sdružení	 historických	 sídel	 Čech,	
Moravy	a	Slezska	a	 zástupce	města	
Havlíčkův	Brod,	které	se	stalo	vítě-
zem	 v	 loňském	 roce.	 Ocenění	 sta-
rostovi	 města	 Boskovice	 Jaroslavu	
Dohnálkovi	předávali	Martin	Baxa,	
ministr	 kultury,	 Radim	 Sršeň,	 ná-
městek	 ministra	 pro	 místní	 rozvoj		
a	Libor	Honzárek.
	 Jaroslav	Dohnálek	ve	své	děkovné	
řeči	mimo	jiné	uvedl:	„Je	to	pro	nás	

Pokračování na str. 5

Aneta Sedláčková, Jaroslav Parma a Jaroslav Dohnálek s oceněním

VYCHÁZÍ 
V NÁKLADU
18 400 ks
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THE(y) WANTED vydávají vlastní zpěvník

vše pro úklid
velkoobchod, maloobchod – Sukova 8, Blansko

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz
www.himmer.cz

• prodej – zapůjčení čistících strojů •
• prodej chemie pro úklid •

• dezinfekce – respirátory • ochranné pomůcky •
• provádíme tepování koberců (za mokra) •

• předložky – koberečky do 5 m2 u nás •

KANCELÁŘE K PRONÁJMU     774 400 400

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

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

* realizace a údržba zahrad

	 Dnes	vám	představíme	novou	černohorskou	kapelu	THE(y)	WANTED.	
Kapela	se	zaměřuje	převážně	na	autorskou	tvorbu	a	během	krátké	doby	
sestavila	 repertoár	 o	 více	 než	 třiceti	 písních.	 Kapela	 právě	 vydává	 svůj	
zpěvník	a	chystá	se	na	koncertní	sezonu.

	 Začátkem	 dubna	 jsme	 po	 krátké	
odmlce	odstartovali	 jarně-letní	kon-
certní	 šňůru,	 a	 právě	 nám	 vychází	
zpěvník,	jehož	autorkou	je	Verča.
	 Zpěvník?	Jak	vás	to	napadlo?
	 Verča:	Na	koncertech	se	nám	stá-
vá,	že	po	nás	lidé	chtějí	texty	a	akor-
dy	našich	písní.	
	 Také	mě	napadlo,	že	by	bylo	skvě-
lé,	mít	všechny	písničky	u	sebe	a	tím	
i	možnost	si	je	kdekoli	zahrát	jen	tak	
s	 kytarou.	 Vlastně	 jsem	 to	 psala	
hlavně	pro	sebe.
	 Můžete	nám	ke	zpěvníku	říct	něco	
víc?
	 Verča:	Vychází	v	malém	formátu	
A6,	takže	jej	můžete	strčit	i	do	kapsy.	
Najdete	v	něm	texty	a	akordy	k	téměř	
třiceti	 našim	 písním,	 drobné	 kresby	
tužkou	 či	 akvarelem	 a	 za	 krásnou	
obálku	děkuji	výtvarnici	Lucce	Tráv-
níčkové.
	 Kdo	je	autorem	kreseb?
	 Verča:	O	akvarel	 jsem	se	pokou-

Nový zpěvník

Zleva do prava: Táňka Procházková, Petr Héna, Verča Tůmová, Michal Tůma, Bob Hlaváč

	 Co	nám	řeknete	o	THE(y)	WANTED?
	 Michal:	Název	THE(y)	WANTED	
odkazuje	na	desperáty	divokého	zá-
padu	 a	 je	 v	 něm	 i	 trochu	 nadsázky.	
Styl,	který	hrajeme,	bych	popsal	jako	
mix	 „Outlaw	 country	 a	 Rock	 and		
Rollu“.	Tedy	balady	o	drsňácích,	kte-
rým	se	většinou	lepí	smůla	na	paty.
	 Kapela	vznikla	teprve	před	dvěma	
lety	z	čiré	potřeby	hrát	a	tvořit.	Bylo	
to	zrovna	v	době	prvních	covidových	
lockdownů,	kdy	bylo	zakázáno	zkou-
šení	kapel,	a	 tak	jsme	si	doma	v	ku-
chyni	 založili	 akustický,	 Rock	 and	
Rollový	 band,	 po	 kterém	 jsem	 vždy	
tajně	 toužil.	 Čistě	 z	 recese	 jsme	 na-
hráli	 a	 zveřejnili	 naši	 první	 píseň	
Křen	a	k	našemu	překvapení	jsme	do-
stali	 nabídku	 na	 první	 koncert.	 Po	
krátké	úvaze	jsme	oslovili	naše	kama-

rády	a	začali	jsme	intenzivně	zkoušet	
a	 tvořit	 nový	 repertoár.	 Ohlasy	 na	
první	 koncert	 nebyly	 vůbec	 špatné,		
a	 to	 nás	 doslova	 nakoplo	 k	 dalšímu	
tvoření,	koncertování	a	hledání	vlast-
ního	 zvuku	 a	 výrazu.	 To	 je	 ostatně	
proces,	 který	 trvá	 stále.	 Tak	 vznikly	
THE(y)	WANTED.
	 Základ	kapely	tvoří	Verča	na	snare	
drum,	 Táňka	 na	 basu,	 já	 na	 kytaru		
a	 te	nově	 i	Bob	na	foukací	harmo-	
niku.	 Jako	 host	 s	 námi	 vystupuje		
i	 Henis	 na	 akustickou	 kytaru.	 Pře-
vážnou	 většinu	 textů	 tvoří	 Verča,	
hudba	je	zase	na	mně	a	Táňka	s	Bo-
bem	 se	 podílí	 svými	 nápady	 na	 fi-	
nálních	aranžích.	To,	co	nás	v	kapele	
spojuje,	 je	 podobný	 hudební	 vkus,		
a	 hlavně	 smysl	 pro	 humor	 a	 nad-	
sázku.

šela	já,	ale	jsou	to	opravdu	jen	poku-
sy.	Zamilovala	jsem	se	do	této	tech-
niky,	a	když	mám	čas	a	tu	správnou	
náladu,	zkouším	se	něco	naučit.	A	ty	
úžasné	kresby	tužkou	jsou	dílem	na-
šich	dvou	synů.	Dětskou	kresbu	jsem	
vždycky	obdivovala.	
	 Kde	a	kdy	si	můžeme	kapelu	THE(y)	
WANTED	 poslechnout	 a	 koupit	 váš	
nový	zpěvník?
	 Verča:	 Živě	 nás	 můžete	 vidět		
a	slyšet	např.	v	Boskovicích	u	Rabí-
na,	v	Brně	v	klubu	Rusty	Nail,	dále	
zahrajeme	 na	 Krasfestu	 ve	 Sloupě,	
Country	 festivalu	 v	 Suchdole	 nad	
Odrou	 či	 Profestu	 v	 Prostějově	 na	
zámku	a	na	spoustě	dalších	skvělých	
míst.	
	 Nebo	si	nás	můžete	kdykoli	pustit	na	
youtube.	 (https://www.youtube.com/
channel/UCdveo1eZu5IPrf1NlX-
n_7Jg/videos)
	 Michal:	Zpěvník	si	můžete	koupit	
na	našich	koncertech	nebo	na	e-shopu	
nakladatelství	 Nová	 Forma.	 (https://
www.stahuj-knihy.cz/Tumova-Vero-
n i ka-T H E -y-WA N T ED - d1636.
htm#detail-anchor-description)

Text: -wayra-
Foto: archiv THE(y) WANTD
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přijme do pracovního poměru 

pracovníka v sociálních službách pro přímou obslužnou péči 
Požadované kvalifikační předpoklady: absolvování akreditovaného kurzu  
(možno až po nástupu) nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů) 

Mzda: 27 000 – 32 000 Kč 
Nástup možný 1.6.2022 nebo dle dohody 

Písemné žádosti zasílejte na adresu: 
SENIOR centrum Blansko, p.o., Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko 

e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz, tel. 516 412 358 

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 vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ IHNED

Mezigenerační klub a Velikonoční setkání

1. místo (stůl č. 8) připravila Denisa Daňková a Monika Manová

2. místo (stůl č. 4) připravil Filip Pachlopník a Lukáš Ženatý 3. místo (stůl č. 3) připravili Petra Břicháčková, René Hájek a Marie Vojtová

	 „Na	 škaredou	 středu“	 13.	 dubna	
2022	 proběhlo	 v	 Blansku	 Češkovi-
cích	v	HOTELU	PANORAMA	další	
příjemné	 setkání	 Mezigeneračního	
klubu	 při	 Střední	 škole	 cestovního	
ruchu	a	gastronomie	s. r.o.	Blansko.	
	 A	bylo	 to	 setkání	přímo	„Veliko-
noční“.	 Po	 nucené	 pandemické	 pře-
stávce	 bylo	 vidět,	 že	 se	 všichni	 zú-
častnění	 rádi	 vidí,	 a	 už	 to	 byli	
představitelé	školy	nebo	členové	Me-
zigeneračního	klubu.	Účast	byla	hoj-
ná	 a	 hned	 na	 začátku	 všichni	 měli	
možnost	prohlédnout	si	připravených	
osm	 slavnostních	 velikonočních	 ta-
bulí	a	na	lísteček	napsat	tři,	které	se	
komu	nejvíce	líbily.	V	závěru	odpo-
ledne	 proběhlo	 vyhlášení	 výsledků,	
studenti	 druhého	 a	 třetího	 ročníku	
oborů	 Kuchař	 –	 číšník	 a	 Barman	 –	
sommelier	v	rámci	příprav	na	závě-
rečné	 zkoušky,	 kteří	 tabule	 připra-	
vovali,	 byli	 ocenění	 z	 rukou	 paní		
ředitelky	 Mgr.	 Marty	 Truhlářové		
a	 zástupce	 ředitelky	 Mgr.	 Martina	
Jagláře.
	 Minutou	ticha	byla	uctěna	památ-

ka	 těch	 členů	 klubu,	 kteří	 v	 době	
pandemie	odešli.	
	 Mgr.	Dušan	Kráčmar,	vyučující	ze	
školy,	si	opět	připravil	kvíz,	tak,	jako	
každé	 setkání	 a	 to	 opět	 velmi	 zají-	

mavý	 a	 připravený	 do	 posledního		
detailu.	Všichni	měli	možnost	vyhrát	
drobný	dárek,	a	aby	to	bylo	spraved-
livé,	opět	se	losovalo.	
	 Na	setkání	byla	pozvána	paní	se-

nátorka	 Ing.	 Jaromíra	 Vítková,	 pří-
tomni	 byli	 i	 zástupci	 města,	 Ing.	
František	 Hasoň	 a	 Ing.	 Ivo	 Polák.	
Mediálním	 partnerem	 Střední	 ško-	
ly	 cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie	
s. r.o.	 Blansko	 jsou	 Listy	 regionů,	
účast	na	akcích	školy	je	už	samozřej-
mostí.	
	 Pro	přítomné	bylo	připraveno	po-
hoštění,	každý	si	odnesl	dárek	v	po-
době	„velikonoční	výslužky“.	
	 Mezigenerační	klub	při	 škole	pů-
sobí	 bezmála	 deset	 let	 (založen	 byl		
v	říjnu	2012)	a	dveře	pro	nové	členy		
z	 řad	 občanů	 se	 starším	 datem	 na-	
rození	 jsou	 na	 škole	 stále	 otevřeny.	
Setkání	 mezi	 studenty	 školy	 s	 „ba-
bičkami	 a	 dědečky“	 je	 oboustranně	
obohacující	 a	 vede	 k	 porozumění		
a	 pochopení	 mezi	 generacemi.	 Na	
setkání	 bylo	 vidět,	 že	 ředitelství		
školy	vede	Mezigenerační	klub	s	lás-
kou	a	ze	strany	„babiček	a	dědečků“	
jsem	cítila	vděčnost	a	radost,	že	mo-
hou	být	ve	společnosti,	zasoutěžit	si,	
a	„být	ve	víru	dění“.	

Text a foto: Renata Kuncová Polická
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Exkurze do městského psího útulku v Blansku

LESCUS Cetkovice, s.r.o. 
přijme na HPP zaměstnance na pozici:

OPERÁTOR/KA 
DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ SEKAČKY SPIDER

Hledáme zaměstnance pro oblast Jihomoravského kraje, 
Olomouckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Náplní práce je vyžínání zalesněných ploch.

 NABÍZÍME:
– nástup možný ihned
– pracovní pozice je vhodná 
 pro absolventy

 POŽADUJEME:
– pracovitost, flexibilitu, 
 samostatnost, svědomitost
– nutný řidičský průkaz 
 skupiny B

KONTAKT: 
 e-mail: zemankova@lescus.cz   l   tel.: +420 602 413 947

w w w. lescus.c z

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
ekonomika nemovitého majetku

finanční řízení a zdaňování

FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
CESTOVNÍ RUCH

Bližší inform
ace naw

w
w

.vosassb
oskovice.cz

Prohlídka školy dle domluvy.

Získej titul DiS. na VOŠ
studiem po maturitě

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, 
příspěvková organizace

www.vosassboskovice.cz,  511 123 101, email: skola@vassboskovice.cz

Studenti kynologie na exkurzi v psím útulku Foto: Ing. Ondřej Servus

	 Studenti	 3.	 ročníku	 oboru	 Veteri-
nární	 prevence	 Vyšší	 odborné	 školy		
a	 Střední	 školy	 Boskovice,	 kteří	 si		
v	rámci	studia	vybrali	volitelný	před-
mět	kynologie,	měli	možnost	navští-
vit	Útulek	pro	psy	v	Blansku.	Cestu	
do	Blanska	jsme	všichni	absolvovali	
vlakem	z	Boskovic.	Útulek	se	nachá-
zí	 v	 klidné	 okrajové	 části	 Blanska.		
V	útulku	nás	přivítala	paní	správcová	
Jarmila	Jurová,	která	 je	zde	zaměst-

naná.	 Provozovatelem	 psího	 útulku	
jsou	 Služby	 Blansko	 s. r. o.	 Zařízení	
útulku	 obsahuje	 devět	 prostorných	
kotců	se	zateplenými	boudami	+	ko-
tec	 karanténní.	 V	 nouzových	 přípa-
dech	může	být	v	jednom	kotci	umís-
těno	 i	 více	 psů	 (celý	 vrh	 štěňat,	
snášenliví	jedinci	apod.).	K	dispozici	
je	 také	vytápěný	kotec,	 který	 slouží	
například	pro	psy	po	nějaké	operaci,	
nemoci	a	jiné.	Při	vstupu	je	velká	brá-

na	a	záchytný	kotec,	který	slouží	
pro	 odchyt	 psů,	 který	 provádí	
pouze	Městská	policie	Blansko.	
Dále	 je	 zde	 kancelář	 pro	 paní	
Jurovou	a	sklad	s	krmivem,	ve-
terinárními	léčivy	a	potřebnými	
věcmi	 pro	 pejsky.	 Paní	 Jurová	
nás	seznámila	s	chodem	útulku.	
Všichni	jsme	byli	velmi	zvědaví	
a	 tak	 jsme	 kladli	 dotazy	 a	 pa-	
ní	 Jurová	 nám	 na	 vše	 ochotně	
odpovídala	 a	 vysvětlovala.	 Do-
zvěděli	 jsme	 se	 velmi	 užiteč-	
né	informace.	Momentálně	byli	
v	 útulku	 tři	 psy	 a	 jedna	 fena.	
Kříženec	stafordšírského	teriéra	
a	bulteriéra	 žil	v	minulosti	ve	
velmi	nevhodných	podmínkách	
a	 tak	 se	 z	 něho	 stal	 bohužel		

Jurové,	 protože	 ne	 každý	 by	 tohle	
mohl	dělat.	Nikdy	nevíte,	jak	naleze-
ný	pes	bude	reagovat,	kdy	je	schopen	
na	 vás	 zaútočit	 a	 pokousat	 vás.	 Ne	
vždy	je	 to	 jen	čistá	práce	(denní	hy-	
giena	kotců,	aplikace	léčiv,	a	bohužel	
i	 přenos	 různých	 nemocí	 ze	 zvířete	
na	člověka).	
Tímto bych chtěla poděkovat paní Jurové za 
její práci a ochotu.

Text: Mgr. Bc. Eliška Servusová, Ph.D.

„Útuláčci“ Foto: Jarmila Jurová

agresivní	pes	a	 je	s	ním	těžší	spolu-
práce.	Další	pejsek	–	jezevčík	působil	
docela	 tolerantně.	 Ale	 nejlepší	 byla	
fenka	 Baruška,	 která	 letos	 oslavila	
20.	 narozeniny.	 Paní	 Jurová	 nám	 ji	
vypustila	 z	 kotce	 a	 měli	 jsme	 mož-
nost	 se	 s	 ní	 seznámit	 a	 pohladit	 si		
jí.	 Sice	 už	 trpěla	 stařeckou	 demencí		
a	 jinými	 zdravotními	 problémy,	 ale	
byla	velmi	přítulná	a	 radovala	 se	ze	
života.	 Velmi	 obdivuji	 práci	 paní	
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Boskovice proměnily třetí mečbol
a staly se Historickým městem roku 2021
Pokračování za str. 1
dárek	k	narozeninám.	Boskovice	le-
tos	 slaví	 800	 let	 od	 první	 písemné	
zmínky.	 My	 už	 dlouho	 historickým	
městem	jsme,	ale	te	už	na	to	máme	
i	glejt.“
	 Jaroslav	Dohnálek	převzal	velkou	
cenu,	která	je	putovní	a	příští	rok	ji	
Boskovice	 předají	 novému	 vítězi,		
individuální	cenu,	která	městu	zůsta-

ne	 a	 diplom	 potvrzující	 vítězství		
a	 získání	 titulu	 Historické	 město	
roku.	Finanční	cenou	je	jeden	milion	
korun	na	opravy	památek	ve	městě.
	 Starostu	 na	 slavnostní	 vyhlášení	
doprovázela	 Aneta	 Sedláčková,	 re-	
ferentka	regionálního	rozvoje	a	Jaro-
slav	Parma,	referent	pro	styk	s	veřej-
ností.

Text a foto: Jaroslav Parma

Nástup dle dohody.

Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě na 
personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:

Tel.: 516 494 158
e-mail: paderovae@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem 
můžete zaslat na adresu:

 MINERVA BOSKOVICE, a.s. 
personální oddělení 

Sokolská 1318/60, 680 01  Boskovice

MINERVA BOSKOVICE, a.s.,
výrobce průmyslových šicích strojů, 

hledá zaměstnance na volné 
pracovní pozice:

SEŘIZOVAČ A OBSLUHA CNC
– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

BRUSIČ RUČNÍ
– Dvousměnný provoz
– Fyzická zdatnost

DĚLNÍK V GALVANOVNĚ
– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ
– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

KONTROLOR
– Vyučen ve strojírenském oboru
– Praxe alespoň 3 roky 
– Znalost SAP výhodou
– Znalost NJ výhodou

SOFTWAROVÝ INŽENÝR
– Vzdělání SŠ/VŠ (nejlépe elektro)
– Zkušenosti v oblasti vestavěného Linuxu a programování v C++
– Znalost NJ na komunikativní úrovni
– Znalost kancelářských programů Word, Excel
– Znalost programování souvisejícího s hardwarem
– Zkušenosti s UML, Rhapsody
– Zkušenosti s jiným programovacím jazykem, např. Java, Python
– Řidičský průkaz skupina B

Nabízíme:  – Náborový příspěvek až 20 000,- Kč v hlavní výrobě.
  – Zaměstnanecké výhody:
    týden dovolené navíc
    závodní stravování
    příspěvek na penzijní připojištění
    mimořádné odměny
  – Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
  – Zajímavou a samostatnou práci 
   s odpovídajícím finančním ohodnocením
  – Možnost seberealizace a vzdělávání
  – Perspektivní zaměstnání

BYLINKY PODLE ZNAMENÍ:
Jaké se hodí pro to vaše?

Býk (21. 4. – 21. 5.) 

	 Labužníci	a	požitkáři	Býci	nejčastěji	
trpí	zažívacími	obtížemi.	Jakkoli	si	jíd-
lo	rádi	vychutnávají,	jejich	trávicí	trakt	
je	citlivý.	I	proto	je	pro	ně	nejvhodnější	
mateřídouška	či	máta,	která	jim	žaludek	
zklidní,	 podobně	 jako	 puškvorec	 nebo	
petržel.	Býky	postihují	 častěji	 než	 jiná	
znamení	bolesti	krku,	tady	se	hodí	pod-
běl,	nejlépe	v	kombinaci	s	léčivým	jitro-
celem.	 Pokud	 mají	 zrovna	 den,	 kdy	 se	
cítí	bez	energie,	rychle	je	probere	špetka	
skořice,	 nebo	 alespoň	 její	 vůně.	 Máta	
krásně	 voní	 a	 její	 chutí	 můžete	 oživit	
polévky,	pomazánky	nebo	i	dezerty.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) 

	 Blíženci	hodně	sází	na	svůj	intelekt,	
to	je	něco,	co	je	nesmí	za	žádných	okol-
ností	 zklamat.	 Proto	 je	 pro	 ně	 velmi	
vhodný	kmín	kořenný,	někdy	také	zná-
mý	 pod	 názvem	 luční	 kmín	 –	 koření,	
které	 máte	 běžně	 v	 kuchyni.	 Pomáhá		
s	 urovnáním	 myšlenek	 a	 pocitem	 těž-	
ké	hlavy.	Na	pamě	slouží	ženšen	nebo	
oblíbený	rozmarýn.	Na	roztěkanost,	která	
se	jich	někdy	zmocňuje,	funguje	Blížen-
cům	 meduňka	 či	 bazalka.	 A	 pokud	 je	
trápí	problémy	s	dýchacími	cestami,	za-
bere	spolehlivě	tymián.

Zdroj: net

Platí do 31. 5. 2022.
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PRACOVNÍK/PRACOVNICE    
BACKOFFICE

• SŠ ekonomického směru
• Střední -komunikativní znalost AJ, 

znalost dalšího jazyka (RU, NJ) 
výhodou

• praxe v oboru administrativy,
nebo ekonomiky výhodou

• znalost práce v SAP výhodou
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)

Požadujeme:

Nabízíme:

• Příjem a zpracování objednávek
• Komunikace se zákazníky
• Zákaznický servis (podpora

při zpracování nabídek,
koordinace dodávek, informační 
podpora zákazníků)

• Příprava podkladů k fakturaci
a související dokumentace, 
fakturace

• Ostatní podpůrná administrativní 
činnost obchodního úseku

Pracovní náplň:

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj profesní 
životopis v českém jazyce na mail: marketing@riho.cz.

PRACOVNÍK/PRACOVNICE    

SSSpolečnostpolečnostpolečnost RIHO RIHO RIHO hledá  hledá  hledá 
vhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozici

odpovídající fi nanční ohodnocení
zaměstnanecké benefi ty včetně příspěvku na dopravu 
práci v příjemném kolektivu a prostředí, místo pracoviště – Suchý u 
Boskovic (okres Blansko)

zázemí moderní zahraniční společnosti

ÚČETNÍ

• znalost účetnictví
• SŠ ekonomického směru nebo 

obdobná kvalifi kace
• vhodné i pro schopné absolventy s 

cílem osobního růstu
• praxe v oboru účetnictví výhodou
• znalost práce v SAP výhodou
• diskrétnost, pečlivost
• znalost PC (MS Offi  ce)
• základní znalost AJ

Požadujeme:

Nabízíme:

• zpracování a evidence účetních 
dokladů

• účtování došlých faktur
• příprava podkladů pro měsíční 

a roční účetní uzávěrky
• kontrola účtů a saldokont
• evidence majetku společnosti

Pracovní náplň:

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj profesní 
životopis v českém jazyce na mail: lenka.misovicova@riho.cz. www.riho.cz

SSSpolečnostpolečnostpolečnost RIHO RIHO RIHO hledá  hledá  hledá 
vhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozicivhodné kandidáty na pozici

odpovídající fi nanční ohodnocení
zaměstnanecké benefi ty včetně příspěvku na dopravu 
práci v příjemném kolektivu a prostředí, místo pracoviště – Suchý u 
Boskovic (okres Blansko)

zázemí moderní zahraniční společnosti

Městské informační centrum Kunštát
	 Rádi	bychom	vám	představili	Městské	informač-
ní	 centrum	 Kunštát.	 Toto	 zařízení	 vzniklo	 v	 roce	
2005	a	jeho	zřizovatelem	je	Město	Kunštát.	Námi	
poskytované	služby	jsou	zaměřené	na	spokojenost	
našich	návštěvníků	–	každoročně	jich	k	nám	zavítá	
kolem	tří	tisíc.	
	 	Návštěvníkům	zajistíme	od	„klasického“	kopí-
rování	a	 tisku	dokumentů,	 laminování,	kroužkové	
vazby,	veřejného	 internetu	 až	po	 informace	o	do-
pravním	 spojení	 a	 zajímavostech	 našeho	 města		
a	okolí.
	 K	těm	zajímavostem	patří	především	Státní	zá-
mek	 Kunštát	 s	 krásnou	 Panskou	 zahradou,	 kde		
se	v	létě	konají	zajímavé	kulturní	akce,	areál	Jes-
kyně	 Blanických	 rytířů	 s	 Burianovou	 rozhled-	
nou	 a	 okouzlující	 Smyslovou	 zahradou,	 kostel		
Sv.	Stanislava,	kaple	Sv.	Ducha	na	místním	hřbi-	
tově	a	další.	A	samozřejmě	–	snad	nejraději	pře-	
dáváme	informace	o	našem	krásném	okolí,	turis-
tických	 a	 cykloturistických	 trasách…	 Všechny	
informace	 o	 zajímavých	 akcích	 našeho	 regionu	
zadáváme	 také	 na	 turistický	 portál	 Jižní	 Mora-	
vy.
	 V	 našem	 MIC	 naleznete	 také	 řadu	 propagač-	
ních	 materiálů	 vztahujících	 se	 k	 našemu	 regionu.	
Pro	turisty	máme	připravené	oblíbené	turistické	vi-
zitky	a	známky	a	řadu	dalších	propagačních	před-
mětů.
	 Poskytované	služby	v	cestovním	ruchu	doplňuje-
me	 také	 speciálními	 službami	 v	 oblasti	 zajištění	
ubytování,	dopravy	a	cestovního	poradenství.

	 Součástí	 našeho	 infocentra	 jsou	 také	 dva	 vý-
stavní	 prostory	 –	 „Pamětní	 síň	 Františka	 Halase		
a	Klementa	Bochořáka“	a	stálá	expozice	„Historie	
a	 současnost	 hrnčířství	 na	 Kunštátsku“	 (víte,	 že	
hrnčířství	na	Kunštátsku	má	dlouholetou	 tradici,		
a	 i	 v	 současné	 době	 zde	 nalezneme	 řadu	 hrnčíř-
ských	dílen?).	Průřez	současnou	výrobou	se	snaží-
me	zachytit	i	v	naší	výstavní	síni,	kde	si	návštěvní-
ci	 mohou	 zakoupit	 výrobky	 místních	 hrnčířů.	
Zajímavostí	této	expozice	je	zcela	jistě	historický,	
dřevěný	kopací	kruh	„kopáč“.

	 Na	 závěr	 bych	
Vás	 rád	 pozval	 na	
Hrnčířský	jarmark,	
konaný	 ve	 dnech	
17.	–	18.	 9.	 2022,	
který	svým	význa-

MIC Kunštát

mem	 překročil	 hranice	 našeho	 regionu	 a	 letos	 se	
bude	konat	již	jeho	30.	ročník!
	 Tak	k	nám	přijete!

Text: Roman Tandler, vedoucí MIC Kunštát
Foto: archiv MIC Kunštát
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Canisterapie je zpět na oddělení následné péče
Nemocnice Blansko

	 Hřejivá	psí	srst,	oddaný	pohled.	I	to	může	některému	pacientovi	po-
moci	při	pobytu	na	nemocničním	lůžku.	Vedení	Nemocnice	Blansko	to	ví,	
a	proto	 se	po	 covidové	pauze	 usilovně	 snažilo	 o	 obnovení	 canisterapie.	
Podařilo	se,	takže	na	oddělení	následné	péče	od	začátku	dubna	letošního	
roku	opět	dochází	 canisterapeutka,	 jejíž	pejsci	pomáhají	 s	 rehabilitací	
pacientů.	Těm	je	tato	služba	poskytována	zdarma.	

	 Canisterapeutické	 setkání	 pacientů		
s	pejsky	se	v	blanenské	nemocnici	po-	
prvé	 uskutečnilo	 v	 roce	 2014.	 Tuto	 ve	
zdravotnických	zařízeních	ne	zcela	běž-
nou	službu	několik	let	zprostředkovávala	
canisterapeutka	Marika	Zouharová,	vli-
vem	 koronavirové	 pandemie	 byla	 však	
činnost	 bohužel	 přerušena.	 Vedení	 ne-
mocnice	se	ji	nyní	rozhodlo	obnovit.	Po-
dařilo	 se	 najít	 novou	 canisterapeutku,	
která	vlastní	čtyři	fenky,	jež	složily	spe-
ciální	 canisterapeutické	 zkoušky,	 takže	
jsou	způsobilé	ke	kontaktu	s	pacienty.	
	 „Nedá	se	to	naučit,	ten	pes	to	musí		
v	sobě	mít,“	podotýká	canisterapeutka	
Ivana	Zikan,	která	se	této	činnosti	vě-
nuje	již	sedm	let.	Její	tři	fenky	zlatého	
retrívra	 a	 jedna	 fenka	 west	 highland	
white	 teriéra	 se	 nyní	 budou	 střídat		
u	pacientů	lůžkového	oddělení	násled-
né	péče.	Canisterapie	probíhá	 jednou	
týdně.	 Nemocné	 potěší	 Sofinka,	 Be-
rinka,	Zara	nebo	Dixie.	

Na oddělení následné péče Nemocnice Blansko dochází canisterapeutka se psy 
jednou týdně

lením.	Mnozí	zavzpomínají,	že	třeba	mí-
vali	také	pejska	nebo	další	zvířata.	Lé-
čebný	 kontakt	 psa	 na	 člověka	 má	 tedy	
dvojí	význam:	psychosociální	a	fyziore-
habilitační.	 Canisterapeut	 může	 u	 pa-	
cienta	díky	psovi	aktivovat	pamě,	myš-
lení,	komunikaci,	ale	i	hrubou	a	jemnou	
motoriku	 –	 pohyb	 rukou,	 prstů,	 chůzi	
apod.,	a	to	pomocí	česání,	krmení,	hla-
zení,	házení	míčku…	Setkání	 se	psem	
podněcuje	verbální	i	neverbální	komuni-
kaci,	rozvíjí	orientaci	v	prostoru	a	čase.	

	 „Velmi	mě	mrzelo,	když	jsme	muse-
li	canisterapii	přerušit	a	následně	jsme	
nějaký	čas	nemohli	najít	nového	canis-
terapeuta.	 Na	 pacientech	 je	 vidět,	 že	
vždy	 pookřejí,	 když	 se	 mohou	 s	 pej-
skem	 pomazlit.	 Jsem	 velmi	 ráda,	 že	
jim	 tuto	 službu	 opět	 můžeme	 nabíd-
nout,“	říká	ředitelka	Nemocnice	Blan-
sko	Vladimíra	Danihelková.	
	 Samozřejmě	 pokud	 někdo	 nemá		
k	psům	kladný	vztah,	nemá	o	kontakt		
s	 nimi	 zájem,	 canisterapie	 se	 účastnit	
nemusí.	Forma	setkání	se	přizpůsobuje	
stavu	 pacientů.	 Pokud	 nejsou	 příliš		
pohybliví,	pejsek	může	k	nim	na	lůžko	
a	provádí	se	takzvané	polohování,	kdy	
se	psí	tělo	přikládá	k	tělu	pacienta.	Le-
žící	pacienty	pejsek	prohřeje	a	připraví	
na	další	rehabilitaci.	
	 „Poděkování	směřuje	nejen	ke	canis-
terapeutce,	 ale	 také	 k	 fyzioterapeutce	
Ivě	Fleischlingerové,	která	je	nedílnou	
součástí	 každého	 setkávání	 pacientů		
s	pejsky,	dále	patří	dík	i	ostatnímu	per-
sonálu	oddělení	následné	péče,“	dodává	
ředitelka	nemocnice.		 Text: Marie Kalová

Foto: archiv Nemocnice Blansko

	 Pro	 dlouhodobě	 hospitalizované	 pa-	
cienty	jsou	tito	tvorové	nejen	„rehabili-
tační	pomůckou“,	ale	zároveň	 i	 rozptý-	

Kpt. Jaroše 24a, 680 01 Boskovice
www.pizzeria-venezia.cz

PRACOVNÍ ÚVAZKY DLE OSOBNÍ DOHODY A POTŘEBY

Tel.: 775 559 360, 516 453 977

DENNÍ MENU / VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU / ROZVOZ
PŘÍJMEME:

 KUCHAŘ-MINUTK ÁŘ 
 (HPP)

 POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
 (HPP, DPP)

PŘES LETNÍ SEZÓNU:
 V ÝPOMOC ZA BAR

 (vhodné pro studenty)

 UMÝ VÁNÍ NÁDOBÍ 
 (vhodné pro studenty)

PIZZERIA VENEZIAVenezia
PIZZERIA 

RESTAURANT

BĚH PRO HOSPIC
KDY: v sobotu 21. 5. 2022

PRŮBĚŽNÝ START: od 10 do 12 hod.
KDE: přehrada Blansko (Palava)

1. běh na podporu Mobilního hospice sv. Martina
TRATĚ: 1 km, 3 km, 7 km, 10 km, 15 km
STARTOVNÉ: 100 Kč/os., rodiny polovic

Popisy tras a registraci najdete na webu Charity Blansko
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TIP NA VÝLET
Porta Coeli – nebo-li Brána nebes

takže	 jsme	 viděli	 vše,	 co	 se	 vidět	
dalo.
	 Portál	 vchodu	 do	 baziliky	 je	
ohromný	 jak	 svou	krásou,	 tak	veli-
kostí.	Je	však,	dle	slov	průvodkyně,	
nedokončený.	A	přesto	je	dokonalý.	
Celá	katedrála	byla	postavena	na	vy-
sušeném	močálu	za	6!!!	let.	V	dneš-
ních	 podmínkách	 nemyslitelné.	 Je	
postavena	 a	 vyzdobena	 v	 tzv.	 bur-	
gundském	stylu.	Proto	na	návštěvní-
ka	působí	jinak	celkově,	jinak	zdob-	
ně,	jinak	svým	kouzlem.	Je	takovou	
„sestřenicí“	 katedrály	 Notre	 Dame		

	 Příběh	dávný,	příběh	velké	 lásky	
doslova	až	za	hrob,	příběh	královny	
Konstancie	Uherské	a	jejího	manže-
la	 Přemysla	 I.,	 přesahy	 architekto-
nické,	duchovní,	filozofické,	naděje,	
krásno...
	 Tato	 překrásná	 katedrála,	 Brána	
nebes,	leží	nedaleko	našeho	domova,	
cca	 30	 km,	 u	 města	 Tišnova.	 Před-
klášteří	 kromě	 tohoto	 skvostu	 má		
několik	dobrých	cukráren,	 funkční	
kamenolom,	 má	 malebné	 okolí	 pro	
vyjížky	 na	 kolech,	 vlakem	 i	 pěš-
mo...	Je	zde	co	obdivovat.
	 Pro	 motoristy	 –	 přes	 nedaleký	
Tišnov	 vede	 zkratka	 na	 dálnici	 na	
Prahu.	A	pokračování	po	silnici,	že-
leznici	 dál	 za	 Předklášteří	 nás	 do-	
vede	na	Českomoravskou	vysočinu,	
která	 již	 vábí	 a	 láká.	 Viděli	 jsme	
řeku	Svratku,	tekla	si	volně	a	zvala		
k	 dobrodružství.	 Vlastně	 –	 je	 zde	
všude	 moc	 hezky,	 máme	 krásnou	
zemi.
	 A	tak	–	milí	moji	–	zvu	vás	všech-
ny	na	procházku	jedním	naším	dub-
novým	odpolednem.
	 Stačí	 projít	 pod	 klenbou	 a	 jste		
v	jiném	světě,	město	ve	městě.	Lidi		

v	 něm	 za	 středověku	 byli	 naprosto	
samostatní	ve	všem	svém	konání.	Ne	
vždy	se	dařilo	dobře,	ale	pokaždé	se	
z	toho	zlého	zdejší	nakonec	dostali,	
klášter	vždy	„povstal“	a	žilo	se	dál.
	 I	 dnes	 zde	 působí	 a	 bydlí	 několik	
sester	cisterciaček,	Rajská	zahrada	je	
po	covidové	pandemii	pro	širokou	ve-
řejnost	uzavřena.	Alespoň	jsem	si	Raj-
skou	zahradu	pořídila	na	pohlednici.	
Klášter	Porta	Coeli	v	dnešní	podobě	=	
obrovským	 komplexem	 budov,	 dříve	
zde	byl	 i	 cukrovar,	nyní	 zde	 funguje	
nový	pivovar.	Pivo	v	láhvi	(0,75	l)	jsme	
si	 koupili	 na	 doma,	 dokonce	 jsem	
ochutnala	 i	 já	 a	 bylo	 opravdu	 řízné,	
pěkně	vychlazené,	hořké	a	osvěžující.	
Jedenáctka.	Je	zde	Muzeum	Brněnska	
-	Podhorácké	muzeum,	svá	sídla	zde	
mají	 drobné	 firmy	 a	 obecní	 úřad;	 ti	
všichni	se	svým	způsobem	podílejí	na	
oživení	 a	 zvelebování	 klášterního	
komplexu.
	 I	když	zde	odpoledne	bylo	celkem	
dost	lidí	–	stejně	jako	my	na	zvídavé	
procházce	 –	 tak	 tu	 panovalo	 ticho,	
jen	 zpívali	 ptáci,	 bělost	 stěn	 kated-	
rály	 se	 odrážela	 od	 modré	 oblohy.	
Listí	 ještě	 nestínilo	 v	 průhledech,	

v	 Remeši,	 zde	 jsme	 si	 v	 roce	 2013		
s	manželem	vyfotili	na	portálu	smě-
jícího	se	anděla.
	 A	 tak	 –	 věřím,	 že	 se	 vám	 Porta	
Coeli	–	Brána	nebes	líbila	–	zachy-
cená	našima	očima.
 Přeji pěkné jarní dny Janka a Jirka

Foto: Soukromý archiv J+J

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 29. 5. 2022.

5590,-
Bazén FLORIdA
∅ 3,05 x 0,91 m

Vysavač 
Star Vac

+ dáREK

*platí při zakoupení bazénu Florida

799,-

VčETně dRžáKu dO BETOnu

Venkovní sušák PROMO
Délka šňůr: 50 m

990,-
Lazura Xyladecor
Oversol 2v1
Vydatnost 1 l: 20–25 m2

Balení: 2,5 l + 0,75 l
Cena za 1 l: 304,62

+
VyBRAné OdsTíny
VE VýhOdnéM BALEní

2990,-
Gril COMPACT 
KETTLE
Grilovací plocha: 
∅ 47 cm

Benzinová sekačka
RPM 5135
Pro plochy: do 1 000 m2

Výkon: 2,6 kW 
Pracovní záběr: 51 cm
Pojezd: ANO

8290,-

2

Moud, molice

Plecthrantus

∅ květináče: 11 cm

Cena: 45,-

454703

6
pack

Vitálka,

sanvitálie

Sanvitalia

∅ květináče: 11 cm

Cena: 49,-

454704

Muškát převislý, vzpřímený

Pelargonium peltatum, zonale, grandiflora, interspecific

6pack

Cena: 169,-

447150

∅ květináče: 11 cm

Cena: 39,-

454422

∅ květináče: 12 cm

Cena: 69,-

447152

∅ květináče: 13 cm

Cena: 79,-

458176

Petúnie
Petunia Premium

∅ květináče: 12 cm

447443

Kvetoucí zahrada

Paprskovka

Osteospermum

∅ květináče: 11 cm

Cena: 42,-

454717

Surfinie
Surfinia

∅ květináče: 11 cm

Cena: 45,-

454425

Kortaderie, pampová tráva

Cortaderia

Objem květináče: 2 l

474594

Aromatické rostliny – bylinky

Druhy: koriandr, kopr, estragon, libeček, petržel aj.

∅ květináče: 14 cm

Cena od: 59,-

470248

4pack

Cena: 95,-

464320

4
pack

Mix kvetoucích květin Trixi

∅ květináče: 11 cm

Cena: 89,-

454721

Bakopa
Bacopa

∅ květináče: 11 cm

Cena: 49,-

454705

65,-

129,-

 
.   . .   :   

 

14

Mříže na popínavérostliny
Materiál: impregnovaná borovice
Různé rozměry479800

cena od

159,-

Zástěna DinaImpregnovaná boroviceTloušťka rámu: 2,4 cmRozměry: 90 x 180 cmCena: 649,-474946
Rozměry: 180 x 180 cmCena: 990,-474945

Kompostér dřevěnýJednoduchý a praktický kompostér
Materiál: boroviceTlakově impregnovánoRozměry (v x š x h): 70 x 100 x 100 cmCena: 649,-419499

Miniplot PanoramaMateriál: impregnovaná borovice
Rozměry (v x š): 28/45 x 110 cm
Šířka x tloušťka planěk: 9 x 1,5 cm
Cena: 199,-458405

TERASOVÁ PRKNADouglaska1Materiál: přírodní douglaska
Rozměry: 28 x 145 mmDélky: 2 m, 2,5 m1, 3 m, 4 m1

Cena: 169,-/bmCena za m2: 1 165,-m2 = 3,45 ks (prkno 2 m)
223393

1 Ve vybraných prodejnách pouze na zákaznickou objednávku.  

Vyrovnávací podložky
Počet kusů: 20Materiál: pryžový granulát

Cena: 269,-/bal.244614

Hydroizolační páskaSpeciální použití pro stavbu teras
Odolná vůči UV záření a nárazům
Délka: 30 mCena: 1 190,-244615

Stupňovitý vrtákSe 2 vrtacími krokyCena: 319,-122399
Terasový vymezovač
Počet kusů: 3Pro šířky spár 4–5–6–7 mm

Cena: 159,-/bal.244616

Terč rektifikačníPočet kusů: 3Nastavení výškových rozdílů 33–50 mm

Nosnost až 800 kgCena: 469,-/bal.244620

Terasový vrut nerezRůzné rozměryCena od: 349,-/bal.122403
Stahovák prkenPro jednoduché vyrovnání

pokroucených krycích prken
Cena: 3 990,-122406

Distanční podložkaPočet kusů: 100Rozměry: 4,5 a 6,5 mmOdděluje desky od spodní konstrukce
Cena: 789,-/bal.244617

Distanční prodlužovací
matice
Počet kusů: 8Umožňuje nastavení relativně velkých

výškových rozdílů (např. ve svahu)
Cena: 309,-244619

Terč rektifikační Počet kusů: 3Nastavení výškových rozdílů do 30 mm

Vhodné pro kovové nosiče o šířce 91 mm

Cena: 529,-/bal.244621

Borovice Mediterran1Materiál: boroviceTlakově impregnované v dekoru MediterranRozměry: 28 x 145 mmDélky: 2 m, 3 mCena: 150,-/bmCena za m2: 1 034,-
m2 = 3,45 ks (prkno 2 m)244388

Borovice Teak1Materiál: boroviceTlakově impregnované v dekoru teakRozměry: 28 x 145 mmDélky: 2 m, 3 mCena: 120,-/bmCena za m2: 827,-m2 = 3,45 ks (prkno 2 m) 
223398

KOMPONENTY PRO MONTÁŽ TERASY

NOVĚ V SORTIMENTU

Sibiřský modřín1
Materiál: přírodní sibiřský modřínRozměry: 27 x 142 mmDélky: 2 m, 3 mCena: 169,-/bmCena za m2: 1 190,-

m2 = 3,52 ks (prkno 2 m)239263 

 .   . .      

Nový
květnový leták 
na unihobby.cz

5590,-

05/2022

STAVBA BYDLENÍ TECHNIKA ZAHRADA

Aktuální nabídka platí od 28. 4. do 29. 5. 2022 nebo do vyčerpání zásob.
1. 5. 2022 otevřeno, 8. 5. 2022 zavřeno.

Benzinová sekačka
RPM 5135
Pro plochy: do 1 000 m2

Výkon: 2,6 kW 
Pracovní záběr: 51 cm
Pojezd: ANO
Výška sečení: 25–75 mm
Sběrný koš: 65 l
Šasi: ocelové 
Motor: 4-takt OHV 146 ccm
Hmotnost: 39 kg
463877

8290,-2990,-
Gril 
COMPACT KETTLE

Palivo: dřevěné uhlí/brikety
Grilovací plocha: ∅ 47 cm
Materiál roštu: trojmo
niklovaná ocel
Popelník
Nepřímé grilování
Regulace teploty
Držák poklopu
Rozměry: 
89 x 47 x 56 cm
Materiál: porcelánem 
smaltovaný kotel a poklop
424843

Bazén FLORIDA
Nadzemní bazén se silnou a stabilní kovovou konstrukcí, 
stěnou z trojvrstvého PVC a pevným vinylovým dnem
Design: ratan
Rozměry: ∅ 3,05 x 0,91 m
Bez příslušenství
Objem: 5 200 l
464095

Vysavač Star Vac
Univerzální bazénový vysavač
K napojení na kartušové 
i pískové filtrační zařízení 
od výkonu 2 000 l/hod.
413660

+ DÁREK

*platí při zakoupení bazénu Florida

799,-
VČETNĚ DRŽÁKU DO BETONU

Venkovní sušák PROMO
Vyroben z kvalitních materiálů, 
vysoce odolný vůči korozi a vlivu počasí. 
Délka šňůr: 50 m | Úhlopříčka: 270 cm
Rozměry (š x d): 190 x 190 cm
312132

 .   . .      
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110. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Těchově

40%

SL
EV

A

NA 
SAMOZABARVOVACÍ 
SKLA

 DrOptikMoraviaSro    dr.optik_moravia   www.doctoroptic.cz

NEJRYCHLEJŠÍ ZBARVENÍ NA SVĚTĚ
Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2022 na vybrané brýlové čočky americké výroby 

Wanklovo nám. 1437/4, BLANSKO, tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz
Masarykovo nám. 158, LETOVICE, tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

Dr-optic-95x62-Blansko_Letovice-samozab-04-22.indd   1 21.04.2022   13:41

	 Rok	 1898	 ačkoliv	 není	 „kulatý“,	 má	
pro	obec	Těchov	v	roce	110.	Výročí	zalo-
žení	SDH	zvláštní,	ale	důležitý	význam.	
Po	výskytu	několika	požárů	v	obci	by-	
lo	zřízeno	v	roce	1898		č.	p.	83	hasičské	
skladiště	 vybavení	 v	 následujícím	 roce	
bylo	doplněno	o	2	stříkačky.
	 V	 roce	 1898	 vydává	 Česká	 Ústřední	
Hasičská	 jednota	 Markrabství	 morav-
ského	 jubilejní	 spis	 Hasičské	 kroniky,		
k	 50	 letému	 jubileu	 požehnané	 vlády	
jeho	veličenstva	císaře	a	jeho	milosti	krá-
le	 Františka	 Josefa	 I.	 V	 této	 kronice	 je	
záznam	 o	 založení	 1.	 Sboru	 dobrovol-
ných	 hasičů	 na	 Moravě	 v	 Třebíči	 roku	
1868.	Spis	sepsal	a	upravil	Titus	Krška,	
starosta	ČÚJH.	 (české	ústřední	 jednoty	
hasičské)	na	Moravě	k	oslavě	jeho	30	le-
tého	trvání.	Zde	v	části	Paměti	hasičské	
župní	 jednoty	 Boskovické	 č.	 IV.	 (pro	
soudní	okres	Blansko,	Boskovice	a	Kun-
štát)	se	konal	v	Lysicích	dne	31.	7.	1889		
4.	 sjezd,	 kdež	 byla	 vykonána	 volba,	 za	
starostu	 byl	 zvolen	 Robert	 Boháček		
z	Blanska,	jeho	náměstek	Eman	Dvořák	
z	Křetína	a	jednatelem	byl	jmenován	pan	
Alois	Burkoň,	řídící	učitel	z	Těchova,	po-
kladníkem	Eduard	Sobotka,	obchodník	
z	 Blanska.	 Škoda,	 že	 v	 dokumentech		
o	těchto	sjezdech	není	uvedeno,	které	sbo-
ry	se	sjezdů	zúčastnily	a	který	sbor	Alois	
Burkoň	zastupoval.		Alois	Burkoň	půso-
bil	 jako	 nadučitel	 obecné	 školy	 od		
25.	 3.	 1886,	 kdy	 na	 základě	 konkurzu		
do	Těchova	přišel	z	Valchova,	dnem	1.	9.	
1903	učil	na	5ti	třídní	škole	v	Letovicích.	
	 Rozhodným	dnem	pro	ustavení	hasič-
ského	 sboru	 na	 Těchově	 byl	 30.	 červen	
1912,	 kdy	 se	 sešla	 občanská	 schůze		
z	obou	částí	obce	Těchova	a	Obůrky	k	za-
bezpečení	obce	proti	možnému	požáru.
	 Dle	protokolu	ze	schůze	konané	dne		
1.	9.	1912	v	hostinci	Jana	Sedláka,	č.	p.	3	
stran	podepisování	stanov	obecním	za-
stupitelstvem	v	Těchově	pro	nově	zalo-
žený	 sbor	dobrovolných	hasičů	 se	 sešli	
starosta	 obce	 Jan	 Urban,	 druhý	 radní	
František	Krejčí	a	čtyři	členové	zařizují-
cího	výboru	a	zástupce	z	Blanska,	okrs-

kový	jednatel	pan	Vojanec.	Při	 jednání	
bylo	rozhodnuto	podepsat	stanovy	dvě-
ma	členy	zastupitelstva,	kteří	 jsou	sou-
časně	 i	 členy	 zařizovacího	 výboru	 pa-
nem	J.	Kučerou	a	Robertem	Svobodou.
	 Ustavující	valnou	hromadu	SDH	v	Tě-

chově,	 konané	 v	 neděli	 27.	 října	 1912		
v	hostinci	 p.	 Jana	Sedláka,	 č.	 p.	 3	 za		
přítomnosti	31	občanů	 (členů)	 zahájil	
Robert	Svoboda	,	předseda	zařizovacího	
výboru,	který	zároveň	sdělil,	že	stanovy	
byly	 c.	 k.	 místodržitelstvím	 schváleny.		
V	presenční	listině	přihlášeno	15	členů	
činných	a	16	přispívajících	a	byl	zvolen	
správní	výbor	ve	složení:	Martinek	To-
máš	–	předseda,	Konštanský	Jan	–	po-
kladník,	Šebela	Josef	–	jednatel,	Kučera	
Jan	–	místopředseda,	náhradníci	–	Ku-
čera	Josef	č.	p.	2,	Krejčíř	Josef.	Revizoři:	
Mikulášek	Josef	a	Skoták	František	ml.,	
3	 náčelníci	 –	 Svoboda	 Robert,	 Novo-	
hradský	Josef	č.	p.	2,	Alexa	Antonín.
	 V	 závěru	 roku	 1912	 požádal	 nově	
ustavený	sbor	hasičů	boskovickou	župu	
o	vycvičení	hasičského	sboru	v	Těchově.	
Tato	 žádost	 byla	 ve	 správním	 výboru	

projednána	dne	4.	prosince	1912.	Vycvi-
čením	nově	vzniklého	hasičského	sboru	
byl	pověřen	okrskový	jednatel	Augustin	
Vojanec	z	Blanska.
	 Od	počátku	své	činnosti	byli	tito	hasi-
či	při	zásazích	v	terénu	velmi	vytíženi,	
např.:	28.	10.	2012	–	požár	na	Starohra-
běcí	 v	 šamotové	 dílně	 u	 p.	 Sedláka,	
účast	18	mužů,	27.	10.	1913	–	zásah	ve	
válcovém	 mlýně	 knížete	 Salma	 –	 8	

1912 – zleva odshora: Martinek Adolf, č. 5, nar. 14. 9. 1876, hospodský a zámečník, syn Tomáše Martinka, Martinek Alois, č. 5, 
nar. 21. 1. 1883, vypomáhající v domácnosti, Slouka Rudolf, č. 68, nar. 20. 12. 1881, syn domkaře z Vavřince, zam. Breitfeld  
a Daněk, Novohradský Vincenc, č. 14, nar. 30. 9. 1825, ¼ láník, Martinek Tomáš, č. 5, nar. 4. 5. 1850, majitel domu, nájemce 
pozemků knížete Salma, Kakáč Josef, č. 7, nar. 6. 11. 1890, kamnář, továrna Rahman, Dolní Lhota, Novohradský Emil, č. 7, nar. 
26. 6. 1833, zámečník R+K Ježek, v r. 1912 na č. 72, Skoták Jan, č. 74, nar. 16. 10. 1880, zámečník B+D, syn Františka Skotáka, 
Krejčíř Karel, č. 4, nar. 11. 5. 1897, modelář, Dvořáček Josef, č. 75, nar. 14. 2. 1880, soustružník železa, strojírny B+D, Skoták 
František, č. 13, nar. 5. 6. 1881, krejčí, montér strojírny B+D, Kučera Josef, č. 2, nar. 4. 12. 1877, soustružník, Šebela Josef, č. 64, 
nar. 10. 8. 1878 ve Vavřinci, dříve ¼ láník, Svoboda Robert, č. 56, nar. 27. 1. 1874, stolař a samostatný rolník, Novohradský Josef, 
č. 2, nar. 10. 2. 1870, rolník, Krejčíř Josef, č. 4, nar. 20. 2. 1888, samostatný rolník. 
Na fotografiích vlevo dole: Kotlán Adolf, č. 69, nar. 30. 7. 1889,  slevač, Konštanský Jan, č. 72, nar. 5. 5. 1872, stolař, B+D,  
prodejce balených lihovin, Kaláš Jan, č. 66, nar. 1. 5. 1895, v Gajdvech na Slovensku, soustružník, továrna bratří Uxů Brno

mužů,	 18.	 11.	 1913	 –	 při	 požáru	 dvoj-	
domku	p.	Martinka	a	Hudce	–	19	mužů.	
Od	 ostatních	 požárů	 ze	 Starohraběcí	
huti,	Holštýna,	Olešné,	Blanska	se	vra-
celi	z	různých	důvodů	(vzdálenost,	špat-
ná	cesta	apod.).	Takto	to	zapsal	v	proto-
kolu	z	2.	valné	hromady	dne	1.	2.	1914	
jednatel	Josef	Šebela.
	 Mezi	nejvýznamnější	hasiče	v	historii	
Těchova	patří	Robert	Svoboda,	zaklada-
tel	sboru,	náčelník	sboru	od	r.	1912	až	do	
r.	 1930,	 člen	 zastupitelstva	 obce,	 vy-	
choval	syny	Karla,	jako	svého	nástupce		
a	Miroslava,	zbrojmista.	V	r.	1915	byl	
Robert	 členem	 jednotky	 domobrany,		
zajišující	 ostrahu	 Ježkovy	 továrny		
v	Blansku,	spolu	s	Tomášem	Martinkem	
nasazen	na	Italské	frontě	v	Hall	in	Tyrol.	
Neméně	 úspěšně	 vykonával	 funkce	 od		
r.	1912	do	r.	1928	jednatel	Josef	Šebela,	

člen	 výrobu	 župy	 blanenské	 v	 r.	 1920,	
jeho	 syn	 Jaroslav	 byl	 od	 r.	 1951	 před-	
sedou	 sboru,	 jeho	 vnuk	 Miloš	 se	 stal		
v	 r.	 1973	 s	 jednotkou	 Metry	 Blansko		
mistrem	světa	v	CTIF	a	velitelem	sboru	
od	r.	1974.
Pokračování až do roku 1958 najdete v červ-
nových Listech regionů. 

Text: Josef Vylášek
Foto: archiv SDH Těchov 

1.
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Zdeněk Junák 
9. června v 19.00      Kulturní dům Těchov 

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč 
Rezervace vstupenek na jana.skotak@seznam.cz nebo tel. 724 266 931 
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Srdečně zveme na 

13 / 05 / 2022 
BLANSKO, NÁMĚSTÍ SVOBODY 
PARK PŘED MĚSTSKÝM ÚŘADEM 
 
Slavnostní zahájení: 9.30 hodin
Vyhlášení výsledků: 16.00 hodin 
 
Po celou dobu soutěže bude 
připraven doprovodný program 
jak pro děti, tak i pro dospělé. 

CESTA VE TMĚ
Čestný patronát nad soutěží převzal 
Ing. Jiří Crha starosta města Blansko

18. ROČNÍK SOUTĚŽE 

VODICÍCH
PSU

Foto: © Monika Kasalová 

O

„DVEŘE“ – nové divadelní představení pamětických „Ochotníků“

Účastníci Komenského semináře museli být evakuováni. 

	 Koncem	roku	2021	se	začala	pomalu	uvolňovat	protiepidemiologická	opatření		
a	většina	divadel	mohla	již	s	různým	omezením	znovu	otevřít.
	 Náš	„Ochotnický	divadelní	spolek	při	SDH	Pamětice“	měl	již	dříve	nastudova-
nou	hru	Jana	Zindulky	s	názvem	„Dveře“.	Náš	režisér	měl	při	výběru	této	hry,	jak	
se	ukázalo,	šastnou	ruku.	Málo	známá	komedie	má	totiž	zajímavý	podtitul:	„Čeho	
všeho	se	musíme	vzdát,	abychom	mohli	jít	dál“.	S	humorem	a	nadsázkou	se	autor	
trefil	do	problémů	dnešní	doby.	Manželský	pár,	přítelkyně,	makléř	a	bezdomovky-
ně	se	po	smrti	sejdou	v	předsíni	nebe.	Při	vzájemné	komunikaci	si	nakonec	všichni	
uvědomí,	co	je	vlastně	důležité.	Děkujeme	všem	příznivcům,	kteří	nám	drželi	palce	
a	podíleli	se	na	vzniku	představení.
	 Od	 roku	 2018	 je	 to	 již	 třetí	 počin	 pamětických	 „Ochotníků“.	 Divadelní	 hru	
„Dveře“	jsme	odehráli	zatím	4x	(včetně	generálky).	Poprvé	4.	prosince	2021	v	Pa-
měticích	a	vždy	s	úspěšným	ohlasem.	Další	se	konala	v	březnu	2022.
	 Výtěžek	z	 jednoho	představení	 jsme	 se	 rozhodli	 věnovat	na	potřeby	ukrajin-
ských	dětí	do	Základní	školy	v	Boskovicích.	
	 Hráli	jsme	i	v	Borotíně	a	na	podzim	počítáme	s	dalšími	reprízami,	podle	zájmu	
okolních	vesnic.
	 V	této	nelehké	době	jsme	chtěli	aspoň	na	chvíli	na	vše	zapomenout	a	vyloudit	na	
divácích	úsměv,	pohodu	a	dobrou	náladu.			Tak	snad	se	nám	to	povedlo	…

Text: M. Odehnalová,   Foto: R. Hóta

Požár v Dejvicích
	 Síla	pravdy	vyzbrojená	světlem	poznání	je	nepřemožitelná	–	J.	A.	Komen-
ský.	Komenský	–	posel	porozumění.	Tak	byl	pojmenován	seminář	k	430.	výro-
čí	narození	učitele	národů	Jana	Amose	Komenského	v	Praze–Dejvicích.	Toto	
duchovně–kulturní	setkání	pořádala	Církev	československá	husitská	společně	

s	Národním	pedagogickým	muzeem	a	Knihovnou	J.	A.	Komenského	v	rámci	
projektu	Odkaz	české	reformace.	Proto	jsme	ve	čtvrtek	posledního	března	vy-
razili	rychlovlakem	Svitava	z	Blanska	do	Prahy.	A	nelitovali	jsme.	Z	Wilsňáku	
–	Hlavního	nádraží	jsme	šli	pěšky,	Prašnou	branou	na	Staroměstské	náměstí		
k	Staroměstskému	orloji	a	přes	Mánesův	most	kolem	Pražského	hradu	podél	
Bílkovy	vily	na	Hradčanech	a	Písecké	brány	do	Dejvic.	Vlastní	akce	v	Husově	

Pokračování na str. 15 
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Něco dobrého, něco sladkého, něco slaného 
– Zmrzlina Kruháč a nový doplňkový sortiment
	 Před	necelým	rokem	jsme	informova-
li	čtenáře	Listů	regionů	o	nové	provozov-
ně	v	našem	regionu.	Byla	řeč	o	Zmrzlině	
Kruháč	 v	 Bořitově	 hned	 u	 kruhového	
objezdu.
	 Máme	jaro	a	s	teplejším	počasím	při-
jde	osvěžení	zmrzlinou	každému	vhod.	
U	pana	Štoudka	se	zastavují	nejen	cyk-
listé	a	turisté,	místní,	ale	i	zcela	náhodní	
projíždějící	 nebo	 naopak	 přijedou	 lidé	
schválně,	 že	už	ví,	 že	 zde	koupí	 samé	
dobroty.	A	jaké?
	 Jednak	je	to	zmrzlina,	kterou	vyrábí	pan	Štoudek	již	několik	let	a	to	z	čerstvé-
ho	 ovoce,	 ovocného	 pyré	 a	 čerstvého	 mléka.	 Specializují	 se	 na	 výrobu	 vlast-	
ních	točených	zmrzlin,	vyráběných	bez	chemických	příchutí.	K	tomu	zde	naj-	
dete	i	široký	výběr	kopečkových	zmrzlin	řemeslně	vyráběných	přímo	zde	nebo	
od	firmy	Adria	Gold	Nivnice.	Najdete	zde	např.	zmrzlinu	Aloe	vera,	Větrník,	
Máslová	sušenka	(ta	je	opravdu	výborná	–	pozn.	redakce),	Granátové	jablko,		
Valašský	frgál,	Sachr	dort	a	spoustu	dalších	příchutí.	Různé	druhy	kávy	a	nápojů	
jsou	samozřejmostí.	
	 Pokud	by	někdo	chtěl	něco	slaného	nebo	dobrého	„na	doma“,	prodejna	roz-
šířila	sortiment	o	Hospodské	brambůrky	z	Fryštáku,	a	 to	různých	příchutí	–	
klasické	solené,	ale	i	kečupové,	česnekové,	hořčicové	a	další.	Už	vloni	zde	byl	
ke	koupi	výborný	Nakládaný	hermelín	a	stejně	dobré	Utopence	z	Hastrmanky.	
Letošní	novinkou	jsou	Olomoucké	tvarůžky	tradiční	i	různé	příchutě	např.	čes-
nek,	kmín,	pepř,	uzené,	chilli,	s	rajčaty…	s	tvarůžky	jsou	i	klobásy,	masové	
závitky,	různé	pomazánky,	nakládané	tvarůžky	a	mnoho	dalšího.	No	a	takové-

to	dobroty	 je	dobré	zapít	kvalitním	vínem,	které	zde	 také	koupíte…	stáčená	
vína	od	vinařů	z	Čejkovic	a	Těšan.
	 Jak	je	již	zmíněno,	Zmrzlinu	Kruháč	najdete	v	Bořitově	hned	u	nájezdu	na	kru-
hový	objezd	na	„státní“.	Výhodou	je,	že	se	zde	dá	zaparkovat	„přede	dveřmi“	na	
přilehlém	parkovišti.	Venkovní	posezení	je	příjemné	nejen	ve	dnech,	kdy	svítí		
sluníčko.	Zmrzlinu	je	možné	si	koupit	do	termoboxu	a	vzít	si	ji	s	sebou	domů.		
Aktuální	sortiment	zmrzlinových	příchutí	najdete	na	www.zmrzlinakruhac.cz		
a	na	facebooku	Zmrzlina	Kruháč.	Přijte	se	za	námi	podívat	a	ochutnat,	těšíme	
se	na	Vás!	 Text: Renata Kuncová Polická

Foto: Jiří Štoudek

O letošní novinku – Olomoucké tvarůžky je velký zájem

Rychlá a spolehlivá 
autodoprava, manipulace 
hydraulickou rukou do 2,5 t, 
odvoz odpadů a štěrku. Disponujeme kontajnéry 
5 t/3 m3. Vaše požadavky vyřídíme napříč Moravou.
Aktuální ceník najdete na našich 
webových stránkách

www.s-hirsch.cz
Kontaktovat nás můžete na čísle 

774 650 543
nebo nám napište e-mail: 
sluzebna.eu@gmail.com

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

	 Díky	 nápadu	 Komise	 pro	 občanské		
a	 komunitní	 aktivity	 v	 Letovicích	 již		
3.	 rokem	 instalují	 dodatkové	 uliční	 ce-
dule	k	 těm,	které	 jsou	pojmenovány	po	
významných	letovických	osobnostech.
	 Letos	22.	dubna	za	přítomnosti	vedení	
města,	 skautů,	 znalce	 letovické	 histo-	
rie	p.	Bohuslava	Kudy,	P.	Jiřího	Brtníka	
i	 veřejnosti	 si	 připomenuli	 30.	 výročí	
úmrtí	Pátera	Františka	Krchňáka,	jedné	
z	nejvýznamnějších	osobností	města,	fa-
ráře	a	děkana,	zakladatele	letovického	skautingu	a	od	r.	1996	čestného	občana	
města.	 za Komisi pro občanské a komunitní aktivity Daniela Ottová

Foto: Radka Kšicová

Projekt „Letovické ulice – po kom se jmenují?“ 
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PROJEKČNÍ A TECHNICKÁ 
KANCELÁŘ KLON

– projekty techniky budov
– revize tlakových a plynových zařízení 

(topné soustavy, plynovody, vodovody, kanalizace, ČOV, 
studny, veřejné sítě, školení obsluhy VTZ, revize)
Tel.: 608 712 673, klon@kloni.cz

www.kloni.cz

PRODÁM
 Prodám novou americkou parku (Perský 
záliv). Cena dohodou, tel.: 605 328 070.

 Prodám Hyundai Getz 1,4, r.v. 2010, najeto 
77 000 km. Cena dohodou, tel.: 728 012 950. 

 Prodám zachovalou rohovou sedací sou-
pravu, 250x190cm, světle zelená, 5 polštářů, 
rozkládací, úložný prostor, Cena 2.000 Kč.
Tel.: 724 192 895. 

 Prodám velmi levně CD, DVD. Film, hud-
ba, pohádky. Dobrý stav, cena dohodou. 
Tel.: 721 123 334. 

 Prodám dvě dětské usárny. Cena doho- 
dou, tel.: 605 328 070. 

 Prodám pro pokročilý věk a špatné zdraví 
leteckým modelářům modely letadel. Elektro-
pohon, spalovací motory a jeden na benzinový 
motor + různé plánky a materiály. 
Tel.: 728 012 950. 

 Prodám skútr KEEWAY FOCUS 125. Najeto  
3 700 km, STK do 3/2024. Cena dohodou. 
Tel.: 602 184 897.

KOUPÍM
 Koupím malířský stojan. Tel.: 606 931 795.

 Koupím stavební pozemek v okrese Blan-
sko. Finance zajištěny, bez RK. Nabídky pro- 
sím na e-mail: stavebnipozemekokresblansko@
seznam.cz

 Koupím mince, bankovky a staré pohled- 
nice. Petr Král, tel.: 602 502 848. 

 Koupím tovární malotraktor české nebo 
slovenské výroby Vari/Tera/Agzat, MT, TK atd. 
Může být i poškozený. Nabídněte prosím, dě-
kuji. Tel.: 604 226 234.

 Koupím na ježdění nebo opravu jakoukoliv 
Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550, 
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, Sim-
son, díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji za 
nabídku. Tel.: 723 971 027.

NABÍZÍM
 Pronajmeme pohostinství v Kotvrdovicích. 
Tel.: 734 227 844. 

HLEDÁM
 Hledám dlouhodobý levný pronájem gará-
že na ul. Údolní v Blansku za účelem uskladně-
ní drobných věcí, s elektrikou. Tel.: 727 933 772. 
 Zpěvák a hráč na kytaru a foukací harmo-
niku hledá uplatnění v country kapele. 
Tel.: 777 450 543.
 Hledám ledničku za odvoz – na zahradu. 
Tel.: 606 931 795.
 Pronajmu garáž na Divišově ul. v Blansku, 
zn. od května, výhodně. Tel.: 728 968 367.
 Hledáme dlouhodobý pronájem menšího 
rod. domku v Boskovicích nebo v nejbližším 
okolí. Nájemné včetně inkasa do 10.000 Kč.  
A k tomu vzorná a pečlivá údržba a oprava vše-
ho, co bude potřeba. Spěchá. Tel.: 604 834 339.
 Hledáme dlouhodobý pronájem zahrádky  
s chatkou, v Boskovicích nebo v blízkém okolí, 
za údržbu nebo snad i mírnější poplatek. O za-
hradu i o chatku se budeme vzorně a pečlivě 
starat a udržovat. Velmi spěchá. 
Tel.: 604 834 339.

SEZNÁMENÍ 
 Hledám ženu 40–60 let, jsem 54 let/180 cm, 
mám rád sport a přírodu. Jsem Pavel z Křetína. 
Zn.: Vážný vztah, tel.: 736 455 621. 
 Muž 65 let, abstinent, nekuřák, pracující, 
sportovec, hledá ženu přiměřeného věku  
k vážnému seznámení. SMS na: 731 111 141. 
 Hledám hodnou ženu, okolo 50ti let, neku-
řačku, která také nechce být sama. Jsem svo-
bodný, bez závazků, nekuřák. Káva, výlety.
Tel.: 774 055 362. 
 Pohodová 67/160 hledá přítele, co nebere 
stáří tak vážně a zavolá na: 722 268 227. Na 
samotu nemáme čas.

www.msrenova.cz
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

PRODÁM 
PALIVOVÉ DŘEVO 

SUCHÉ 
ZA VÝHODNÉ CENY, 

dopravu zajistíme.
Mobil: 602 792 758

VYKUPUJEME 
kůrovcovou kulatinu 

a surové kmeny. 
Dopravu zajistíme.

Tel.: 602 792 758

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

VYKLÍZENÍ
STĚHOVÁNÍ

VÝKUP 
NÁBYTKU 

Tel.: 723 606 098

HLEDÁM CHATU 
ČI CHALUPU 
na Blanensku. 

Tel.: 725 002 155

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

Tel.: 732 170 454 
– sběratel

POZVÁNKA 
	 Městské	 kulturní	 středisko		
v	Adamově	připravilo	ve	výstav-
ní	síni	Společenského	centra	na	
Horce	výstavu	k	uctění	památ-
ky	 významného	 umělce	 Fran-
tiška	Bílka.	Slavnostní	vernisáž	
se	uskuteční		v	neděli	15.	května	
ve	 14:30	 hodin.	 Výstavu	 uvede	
Jaroslav	Budiš.		K	návštěvě	jste	
zváni	od	15.	5.	do	24.	5.	2022,		
a	to	v	pondělí	–	pátek	od	14:15	
do	 17:15	 hodin,	 v	 neděli	 14:15–16:45	
hodin.	V	sobotu	je	zavřeno.
	 Sochař,	řezbář	a	keramik,	ale	také	gra-
fik,	kreslíř,	ilustrátor,	autor	návrhů	kniž-
ních	vazeb	i	různých	druhů	užitého	umění	
a	také	dobrý	architekt	František	Bílek	pa-
tří	 k	 nejvýznamnějším	 umělcům	 konce	
19.	 a	 1.	 poloviny	 20.	 století.	 Narodil	 se		
6.	 listopadu	 1872	 v	 Chýnově.	 Studoval	
nejprve	na	Akademii	v	Praze,	ale	ze	zdra-
votních	důvodů	přestoupil	na	Umělecko-
průmyslovou	 školu.	 Získal	 stipendium	
Vojtěcha	Lanny	na	studium	v	Paříži.	Po	
návratu	se	stal	členem	Umělecké	besedy		
a	SČUG	Hollar.	V	r.	1898	si	postavil	pod-
le	 vlastních	 návrhů	 stavení	 s	 ateliérem		
v	Chýnově.		V	roce	1902	se	oženil	a	krátce	
poté	přestěhoval	do	Prahy.	V	Praze	byd-	
leli	manželé	na	několika	místech.	V	roce	
1911	si	podle	svého	návrhu	nechal	posta-
vit	vilu	s	ateliérem	v	Mickiewiczově	ulici	
na	 Hradčanech.	 Po	 jeho	 smrti	 Galerie	
hlavního	města	Prahy	ve	vile	zřídila	mu-
zeum	se	stálou	expozicí	Františka	Bílka.

FRANTIŠEK BÍLEK 
– VÝSTAVA K 150. VÝROČÍ NAROZENÍ

	 František	 Bílek	 se	 stal	 nejvýraznější		
a	originální	osobností	českého	secesního	
symbolismu.	 Jeho	 tvorba	 odráží	 hledání	
smyslu	lidské	existence.	Zobrazoval	pře-
vážně	náboženská	 témata,	která	doplňo-
val	mystickými	texty.	Jeho	výtvarný	styl	
je	netradiční	a	rozeznatelný	na	první	po-
hled.	Vytvořil	řadu	monumentálních	soch	
pro	náměstí	a	různá	místa	v	republice.	Pro	
Církev	 československou	 (dnešní	 Církev	
československou	husitskou),	jejímž	se	stal	
členem	 a	 oficiálním	 umělcem,	 vytvořil	
přes	osm	desítek	prací.	Rozsáhlé	je	i	jeho	
dílo	grafické	a	 ilustrační.	 Ilustroval	řadu	
knih	 Otokara	 Březiny	 a	 také	 ilustroval	
jako	 jednu	 z	 posledních	 prací	 velkou	
publikaci	 o	 Březinovi	 Stavitel	 chrámu		
(v	roce	1941).	Po	německé	okupaci	Prahy	
v	roce	1939	se	s	rodinou	přestěhoval	zpět	
do	 Chýnova.	 Zemřel	 13.	 října	 1941	 a	 je	
pochován	na	místním	hřbitově	pod	svou	
monumentální	sochou	Modlitba	nad	hro-
by	resp.	Genius	smrti	z	roku	1905.	

Text: Jaroslav Budiš
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Využijte akci v naší lékárně na vybrané přípravky na opalování 
a po opalování. Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční nabídky.

CHRAŇTE 
SVOJI  

POKOŽKU

VYZKOUŠEJTE ANTHELIOS
VYSOKÁ SLUNEČNÍ OCHRANA, 
VELMI LEHKÁ TEXTURA

NYNÍ -150 Kč

Karlovy hračky a jejich 10 let 
	 Karlova	hračka	slaví	kulatiny.	Uply-
nulo	10	let	od	prvních	tónů,	které	by-	
ly	tenkrát	slyšet	z	naší	první	zkušebny	
v	Černé	Hoře!	Míst	ke	zkoušení	a	tvor-
bě	 jsme	 už	 vystřídali	 mnoho.	 Prošli	
jsme	pódii	zapomenutými,	oblíbený-
mi,	 známými	 i	 neznámými,	 kterými		
se	hemžíme.	Úsměv	a	otázka.	Co	k	vý-
ročí	 (pro	 nás	 slavnému)	 dodat?	 Před	
léty	vyšel	článek	v	novinách	o	tom,	že	
Hračky	 jsou	hudební	 skupinou	odliš-
nou	 od	 známých	 modelů,	 co	 hudeb-	
ní	kritik	tenkrát	přirovnával	k	týpkovi	
s	 vyčnívající	 hlavou	 se	 stylově	 nače-
chranou	 čepicí.	 S	 tím	 nemáme	 pro-
blém	a	bluesrockový	oblek	máme	ještě	
ve	skříni.	
	 Když	byla	kapela	na	svém	startu,	
shodli	 se	 její	 zakladatelé	 Ivo	 Hájek		
a	 Miron	 Valter	 na	 bluesrockovém		
hudebním	stylu,	ale	hned	na	začátku	
sázeli	 na	 vlastní	 tvorbu.	 Tím	 dali	
Hračkám	 dobrý	 směr,	 a	 i	 když	 už		
s	námi	neúčinkují,	zasloužili	se	o	ka-
pelu	 velmi	 výrazně.	 Poděkování	 za	
náš	úspěch	patří	všem	bývalým	čle-
nům	včetně	Martina	Neruda	a	Vikto-
ra	 Pavlů.	 Dobří	 muzikanti	 stojí	 za	
úspěchem	 10	 let	 naší	 hudby,	 která	
udělala	 (i	 kdyby	 občas)	 někomu	 ra-
dost.	Léta	běží	a	změny	provází	kaž-

Zprava: Martin Ženata, Libor Dvořáček, Radek Klon, Karel Beníšek, Franta Liška, 
Radka Dostálová, Radek Řehoř a Milan Hrdý

dý	 život	 včetně	 toho	 hudebního.	
Hračky	 jdou	pevně	dál	svoji	vlastní	
cestou.	Svůj	charakteristický	hudeb-
ní	 styl	 mají	 ve	 svých	 rukou.	 Přiro-	
zeným	vývojem	se	od	bluesrocku	po-
sunuly	k	současnému	typickému	vý-
razu,	který	jim	dnes	stále	dává	„jed-
noznačný	ksicht“.	Ten	se	může	 líbit		

i	 nelíbit,	 ale	 tím	 je	 splněna	 sama	
podstata	 přirozenosti,	 různorodosti		
a	nových	hudebních	cest.	
	 V	 současné	 době	 tvoří	 Karlovy	
hračky	 osm	 členů	 a	 tvoří	 je	 také		
autorská	hudba	s	texty.	Ty	jsou	často	
o	 ženách	 v	 různých	 situacích,	 které	
jsou	více	či	méně	oblečené	a	hlavně	

mají	výrazný	až	úsměvný	charakter,	
kterými	 je	 autor	 Radek	 Klon	 obda-	
řil.	 Za	 zmínku	 stojí	 některé	 songy		
z	poslední	doby,	jako	jsou	Jízdenka,	
Dievča	hore,	Pardubice,	Júlie	…	Stá-
le	se	ale	rádi	vracíme	i	k	věcem	stra-
ším	 a	 našim	 fandům	 známějším.	 Je	

Pokračování na str. 15



ročník XI číslo 4 květen 2022 www.listyregionu.cz

„Vlčatům“ z Boskovic 
se hokejová sezona vydařila
	 JSME	 MISTŘI...	 první	 místo	 ligy	 mladších	
žáků	„D“	na	Vysočině	vyhrála	Vlčata	z	hokejové-
ho	klubu	SKMB	Boskovice	z.s.	Vlčata	v	kategorii	
mladších	žáků	odehrála	tuto	sezónu	celkem	30	zá-
pasů	a	za	úspěchy	hovoří	i	tabulka	kanadského	bo-
dování,	kde	první	a	třetí	příčka	patří	právě	našim	
hokejistům.
	 Náš	 hokejový	 tým	 vznikl	 na	 konci	 roku	 2019,	
kdy	se	9	rodičů	domluvilo	s	předsedou	klubu	pa-
nem	Ladislavem	Čížkem	a	začali	jsme	od	základu	
budovat	a	tvořit	Vlčí	smečku.

	 V	roce	2020	jsme	nemohli	odehrát	zápasy	z	dů-
vodu	nedostatečného	počtu	hokejistů,	ale	o	to	byla	
naše	práce	intenzivnější,	bohužel	následně	do	toho	
zasáhl	Covid	19	a	zavřel	veškeré	stadiony.	Nevzda-
li	jsme	to.	Dnes	má	náš	klub	již	74	hráčů,	což	už	je	
kvalitní	smečka.
	 Podařilo	se	nám	vybudovat	zázemí	s	veškerými	
pomůckami,	kvalitními	trenéry	a	skillkouči.	Díky	
patří	partnerům	a	všem,	kdo	nás	podporují	a	věří		
v	nás.	Zvláš	velké	díky	patří	zejména	rodičům	za	
jejich	čas,	 že	děti	vedou	ke	 sportu	a	nenechají	 je	

sedět	doma.	A	v	neposlední	řadě	si	obrovské	díky	
zaslouží	naše	hokejová	Vlčata	za	úžasnou	sezónu		
a	velkou	bojovnost.	Už	se	 těšíme	na	další	sezónu		
s	Vámi	a	na	další	Vaše	úspěchy	v	krajských	ligách.
	 Přidejte	se	i	vy	k	naší	smečce,	naučíme	Vaše	děti	
bruslit,	hrát	hokej	a	týmové	spolupráci.	Napište	nám	
na	skmbmladež@seznam.cz,	nebo	volejte	na	tel.:	
777	774	947.	Sledujte	nás	na	Facebooku	a	Instagra-
mu.	Jsme	VLCI,	jsme	SKMB.

Text: Šárka Ducháčková
Foto: Petr Nečas
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Hračky jsou emocí mého srdce ...  
Radek Klon

Pokračování ze str. 13
to	třeba	Božena,	Elegán	nebo	oblíbe-
ná	píseň	Jsem	tvůj	pes,	kde	se	zpívá:	
„Tak	mě	zapal,	 jsem	 jen	papír,	 a	 ty	
kámen	 nebo	 safír,	 já	 tvá	 blecha		
v	tvém	rukávu,	jsem	tvůj	pes,	co	žere	
trávu…“.	Věříme,	že	ve	vlastní	tvor-
bě	 a	 originalitě	 je	 naše	 přednost.		
Kopií	máme	málo.	Nápadů	hodně.	
Chceme	 navázat	 na	 úspěšný	 video-
klip	„Za	holkama“	nebo	na	známou	

nahrávku,	 kterou	 jsme	 Vám	 připra-	
vili	ke	sváteční	době	„Hračka	vánoč-
ní“.	Připravujeme	materiál	k	produk-
ci	 nových	 písní	 a	 právě	 vybíráme,	
která	z	nich	bude	opět	doplněna	vi-
deem.	Těšíme	se	na	vystoupení,	kte-
rá	nás	čekají	daleko	i	blízko	Bosko-
vic.	Nejvíc	 se	 těšíme	na	Boskovice,	
kde	si	zahrajeme	v	letním	kině	před	
kapelou	 Rybičky	 48	 a	 v	 červnu	 na	
festivalu	atd.

	 Děkujeme	 všem	 lidem,	 kteří	 nás		
v	 posledních	10	 letech	 jakkoli	 pod-
pořili	 svoji	 energií,	 také	 díky	 všem	
za	potlesk	a	úsměvy.	Žádné	viry	ani	
války	nás	ještě	neporazily	a	jsme	stá-
le	tady.	
	 Za	všechny	naše	Hračky	se	k	Vám	
připojují	Karlovy	hračky	☺

Karlovy hračky a jejich 10 let 

Pokračování ze str. 10
sboru	byla	 rozdělena	na	části	historic-
ko-kulturní	 J.	A.	Komenský	v	historii		
a	umění,	filozoficko-teologickou	Aktu-
álnost	Komenského	myšlení	a	nábožen-
sko-pedagogickou	 část	 Komenský	 ve	
výchově	a	praxi	církve.	
 Jednotlivé	 sekce	 byly	 vkusně	 orá-	
movány	kulturními	vsuvkami	v	podání	
Dity	Vích	Hořínkové	a	jejího	syna	Fili-
pa	 Antonia	 i	 vokálního	 souboru	 Dyš-
kanti	 pod	 vedením	 docenta	 Martina	

Účastníci Komenského semináře museli být evakuováni. 
Požár v Dejvicích

Jako každoročně i letos probíhala 
v Boskovicích akce „Kompost zdarma“. 
Občané Boskovic a okolí opět využili 
příležitosti vyzvednout si v Kompostárně 
Boskovice–Doubravy libovolné množství 
kompostu zdarma. Počasí vylákalo 
všechny zahradníky, a tak se brzy začaly 
boxy s kompostem vyprazdňovat. 
Na své zahrádky jste si odvezli 127 tun 
vyrobeného kompostu. 

Bio zpátky přírodě
Výroba kompostu je skvělý příklad 
toho, jak využít bioodpady a vrátit 
je zpět do přírodního cyklu, do půdy. 
„Tuto akci děláme moc rádi, protože 
každý vidí, jak třídění bioodpadů vyplácí, 
a že to zkrátka má smysl. Kompost 

vyrobený z místního bioodpadu si 
mohou tady u nás místní lidé každý 
rok nabrat a doma použít na záhon,“ 
říká Petr Salamon za provozovatele 
kompostárny a pokračuje: „U ostatních 
odpadů, třeba u plastů, to není tak 
názorné, protože třeba recyklace plastů 
je technologicky náročná a odehrává 
se daleko od konkrétního člověka, který 
vhodil petku nebo kelímek od jogurtu 
do žlutého kontejneru. Také proto si lidé 
někdy chybně myslí, že vytříděné plasty 
nemají využití. Ale není tomu tak, naše 
firma recykluje v Němčicích nad Hanou 
až 5 000 tun vytříděných plastů ročně. 
S bioodpadem je to zkrátka názornější: 
Tady vytřídíte, tady máte kompost. Proto 
nás to tolik těší,“ dodává Petr Salamon. 

V Kompostárně Boskovice–Doubravy 
se zpracovává kompost z bioodpadu 
svezeného z města a okolí z kontejnerů 
a také z bioodpadu, který vzniká při 
údržbě místní zeleně. Děkujeme, že 
společně vracíme živiny zpět do půdy 
a pomáháme snižovat množství odpadů 
ukládaných na skládky.

SUEZ je teď Recovera
Společnost SUEZ CZ, která dlouhodobě kompostárnu provozuje a stará se o odpady 
nejen v našem regionu, se stala součástí skupiny Veolia. Pod novým názvem 
Recovera Využití zdrojů se i nadále věnujeme svozu, třídění a recyklaci odpadů.

Můžete se na nás i nadále spolehnout!

Kompost zdarma už je na boskovických zahrádkách

Horyny.	Před	polednem	se	však	začaly	
dít	věci.	Husovým	kostelem	se	začal	ší-
řit	zápach.	POŽÁR.	EVAKUACE!	Za-
čal	hořet	motor	varhan	a	kouř	zamořil	
celý	kostel	a	přilehlé	prostory.	Evakuace	
byla	 pořadateli	 provedena	 velmi	 rych-	
le	a	organizovaně,	načež	pražští	hasiči	
přijeli	v	cuku	letu.	Požár	byl	zlikvido-
ván	 a	 celý	 kostel	 odvětráván,	 vždy		
kvůli	smradu	a	kouři	skoro	nebylo	vi-	
dět.	 Ale	 to	 už	 jsme	 byli	 dávno	 venku		
a	 evakuovali	 jsme	 se	 do	 nedaleké		

restaurace	a	jídelny	Jídlovice,	kde	jsme	
si	dali	oběd.	Po	přestávce	se	pokračova-
lo	 v	 náhradních	 prostorech	 v	 Komen-
ského	sále.	 Jeden	z	nejlepších	 referátů	
přišel	v	 samotném	závěru.	Vystoupení	
spisovatelky	 Kláry	 Smolíkové	 bylo		
nejpoutavější.	 Zakoupili	 jsme	 zábavné	
knihy	paní	spisovatelky	i	zajímavé	a	po-
učné	 svazky	 a	 spisy	 Jana	 Amose	 Ko-
menského.	Dita	Vích	Hořínková,	Filip	
Antonio,	 požár,	 evakuace,	 Dyškanti,	
Martin	 Horyna,	 Marek	 Feigl,	 Klára	
Smolíková	 –	 to	 skvělý	 zážitek.	 Díky	
organizátorům	 a	 všem,	 kdož	 mají	 na	
akci	 podíl.	 Komenský	 může	 být	 spo-	
kojen.	 Text a foto: Jiří Vymětalík
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Výročí úmrtí kardinála Špidlíka si připomněli v Boskovicích

ANETA NAVRÁTILOVÁ
realitní makléřka
tel.: +420 608 194 430
www.anetanavratilova-remax.cz

PRODEJ, PRONÁJEM, AUKCE, EXEKUCE 
A JINÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO VÁS

Památník Tomáše kardinála Špidlíka 
nedaleko jeho rodného domu v Boskovicích

	 „V	 sobotu	16.	 dubna	 jsme	 si	 připo-
mněli	 výročí	 úmrtí	 Tomáše	 kardiná-	
la	Špidlíka,	významného	boskovického	
rodáka.	Zemřel	16.	dubna	2010	v	Římě	
ve	věku	90	let,“	sděluje	senátorka	Vít-
ková.
	 Odkaz	kardinála	je	nadčasový,	stále	
živý	 a	 světově	 respektovaný.	 Po	 celý	
rok	2019	v	rámci	oslav	nedožitých	stých	
narozenin	uspořádala	senátorka	Vítko-
vá	společně	s	Orlem	jednotou	Boskovi-
ce	řadu	akcí	pod	záštitou	Ministerstva	
kultury.	 17.	 srpna	 2019	 byl	 slavnostně	
odhalen	 památník	 na	 ulici	 Bělská	 ne-	
daleko	jeho	rodného	domu.

	 „Je	 nás	 mnoho,	 kdo	 vzpomínáme	
na	Otce	Špidlíka	s	úctou	a	obdivem.		
I	proto	jsem	iniciovala	vytvoření	pa-
mátníku,	 který	 nám	 jeho	 odkaz	 při-
pomíná,	sděluje	Vítková.	
	 V	sobotu	16.	dubna	položila	senátor-
ka	Vítková	 společně	 se	 starostou	Orla	
jednoty	Boskovice	 Jaroslavem	Vítkem	
kytici	k	památníku	a	uctili	tak	jeho	pa-
mátku.
	 „Pravá	pokora	je	v	tom,	že	známe		
a	uznáváme	své	meze.“	Tomáš	kardinál	
Špidlík.	 Text: Barbora Palánová

Foto: archiv Jaromíry Vítkové,  
archiv Jana Charváta

Jan Charvát z Doubravice nad Svitavou a Tomáš kardinál Špidlík 
v Římě – rok 2009 

u m ě l e c k é c e n t r u m

Umělecké centrum Art–tep a Základní umělecká škola Blansko
uvádí hudební pohádku

10. června 2022 v 20:30
zámecký park Blansko

s sebou doporučujeme deky nebo podsedáky
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