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akce měsíce Libuše volá Londýn!
Je to již 75 let, kdy na Par-
dubicku působila výsadková 
skupina silver a, která pro-
slula atentátem na zastupu-
jícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Tato 
skupina vysílala z nedalekých 
Lázní Bohdaneč z radiostani-
ce se jménem Libuše, na což 
se zde dodnes nezapomnělo.
 Dne 1. dubna proběhne 
v areálu Rybničního hospo-
dářství Lázní Bohdaneč zají-
mavá akce, která připome-
ne tuto významnou událost 
a hrdiny, kteří přispěli k po-
tlačení fašismu v evropě. 
Pro návštěvníky je přichystána ukázka tehdejší techniky 
a zbraní, uvidíte zde dobový vojenský tábor a budete moci 
zažít živé vysílání z podobné radiostanice, ze které vysí-
lal v roce 1942 radiotelegrafista Jiří Potůček do Londýna. 
Pokud byste tedy neměli plán na první dubnový víkend, 
nenechte si určitě tuto pozoruhodnou akci ujít a zavítejte 
k našim sousedům na Bohdanečsko. Nebojte se, že byste 
zde byli o hladu či si nepřinesli něco dobrého k zakousnutí 
domů, vždytť místní sádka jsou vyhlášená výtečnými rybami 
a hrdým držitelem certifikátu kRaJ PeRNŠTeJNŮ regio-
nální produkt. spojte tedy historii s gurmánskými prožitky 
a užijte si tuto jedinečnou akci.

Když se chce, všechno jde
Již dvanáctým rokem si můžete vaši cestu na kole, autem, 
pěšky, na koni či koloběžce zpříjemnit zastávkou na vy-

hlášené kunětické zmrzce u kostela v kuněticích. manželé 
Pavlisovi zde začínali s malou dřevěnou boudičkou, ale 
postupem času, jelikož jim nechyběla píle a odhodlání, 
posouvali své podnikání dále. Nejdříve vylepšili zázemí 
stánku. Poté získali certifikát kraje Pernštejnů, jelikož vsa-
dili na to, že jejich zmrzka je vyráběna z pravého ovoce, 
a tím je výjimečná, což bylo právem oceněno. Novinkou 
minulého roku byla poté výroba nanuků a čekalo se, čím 
překvapí sezóna 2017. 
 V kuněticích oprav-
du neusnuli na vavří-
nech a pro rok letošní 
přichystali hned několik 
inovací. Nově se může-
te potkat se zmrzlinový-
mi lízátky, dorty a zákus-
ky a dalšími podobami 
této ledové pochoutky. 
To ale není vše. Protože 
kunětická zmrzka se stává velmi žádanou pochoutkou na 
různých akcích, můžete od letošního roku potkat na sil-
nicích speciální vozidlo nazvané mŇam kára, které jako 
by s sebou přiváželo kus Itálie. Budete tedy moci ochut-
nat mražené dobroty všude, kde uvidíte tento kultovní re-
troskvost. Těšme se tedy, jaké pochoutky a příchutě pro 
nás ještě v kuněticích přichystají. Bude hitem letošní sezó-
ny příchutť jahodová, malinová nebo třeba maková, araší-
dová, fíková či chlebová? Počkejme si na konec dubna či 
do května a uvidíme.

měsíční zpravodaj mas Region kunětické hory, z.s.

www.masrkh.oblast.cz

Libuše 
volá Londýn

www.facebook.com/
LibusevolaLondyn

8. dubna 
Velikonoční 
jarmark 
Staré Ždánice

www.starezdanice.cz

Velikonoce 
s Bílým perníkem 
v Perníkové 
chaloupce 

www.pernikova-cha-
loupka.cz

MŇAM KÁRA z Kunětic

Kam se hrabe nanukáč

www.facebook.com/LibusevolaLondyn/
https://www.pernikova-chaloupka.cz/tema/tema.phtml?id=4583
http://www.starezdanice.cz/

