




Strany 4 - 7
Lužánky vstaly z popela.

Petr Švancara chystá rozlučku  

s fotbalovou kariérou na

legendárním stadionu.

Strany 8 - 9
Zámek v Lysicích ovládne

svatební šílenství. Poslední 

květnovou neděli se tam koná 

už pátý ročník Svatební show. 















































N a š i  pa r t N e ř i

www.ksmb.cz
ZAL. 1298

Kulturní středisKo města blansKa
Laďa KerndL 70
vstupenky na www.ticketpro.cz
16. 5. 2015 od 20 h, Dělnický Dům Blansko
hosté:  i .  csáková ,  R .  hoRk ý,  R .  matal

Z Louže pod oKap
11. 5. 2015 v 19.30 h

Dělnický Dům Blansko
hrají: v. kratina, D. homolová, 

m. Dolinová, F. tomsa 

GuLášobraní
Soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše
11. 7. 2015 od  9 h
Zámecký paRk Blansko
Uzávěrka přihlášek: 4. 7. 2015 nebo po naplnění počtu 15 družstev
hlásit se můžete na e-mail: gulaseblansko@seznam.cz

XVIII. JarmarK
+dětsKý 

den
30. 5. 2015 od 7 h, Zámecký park Blansko
blanenská dechovka  l  aleš průcha  l  ZUŠ Blansko  l  fil-
mové a muzikálové melodie (Michaela Baladová a Jiří 
Daniel)  l  Barborka cínová  l  Drahan a Drahánek  l  italské 
melodie (Davide Mattioli)  l  filmoví kaskadéři  l  medvědi  
l  Jet arrows  l  Zbyněk Drda  l  step a break dance  l  fakír  
l  ohňostroj z přehrady  l  Z pohádky do pohádky (Martin 
Müller, Martin Štěpánek a  Zbyněk Petržela)  l  kouzelník 
Waldini a balonková zvířátka  l  kaskadéři na rotundě  l  
loutkové divadlo (Červená karkulka, Perníková cha-
loupka)  l  lovení ryb  l  atrakce pro děti  l  dětské soutěže  
l  malování na obličej  l  jízda na ponících a další
Další info na plakátech nebo na www.ksmb.cz







NEPŘEHLÉD
NUTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02  
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při 
využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou 
prodlouženou na 5 let.

AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157
679 72  Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

AUTOSPOL, s.r.o.
Náměstí 9. května 1
680 01 Boskovice
Tel.: 516 452 105
www.autospol-boskovice.cz








