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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 11. dubna 2013, uzávûrka je 1. dubna 2013.
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VAZBY DIPLOMOV¯CH 
A BAKALÁ¤SK¯CH PRACÍ

nám. Svobody 14, Blansko
tel.: 723 057 792, e-mail: pavel.copy@volny.cz

60-ti letá tradice moderního nádobí 
Vafite rychle, levnû, zdravû,

Tupperware to zvládne hravû

Kontaktní místo: Blansko, Sadová 2, Dagmar Hamrlová, 723 802 143, e-mail: dhamrlová@email.cz
- po dohodû ukázky pouÏívání v˘robkÛ - vafiení 
- moÏnost objednání zboÏí i registrace ãtvrtek 10.00 – 17.00

Aktuální téma: Jarní závan v kuchyni

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

V Boskovicích je nové knihkupectví

Na Masarykovû námûstí v Boskovicích
se ve ãtvrteãní podveãer 28. února konala
malá slavnost. Probûhlo oficiální otevfiení
malého knihkupectví Karmelitánského
nakladatelství, jeÏ nese název slavného
boskovického rodáka Tomá‰e kardinála
·pidlíka SJ (1919 – 2010).

„Vítám v‰echny v tûchto prostorách,”
oslovil pfiítomné p. Mgr. Jan Fatka
z Prahy. „V názvu nad vchodem jsme 
úmyslnû vynechali slovo kardinál. Byl

jím jen krátce a jiÏ jeho jméno je dnes
pojmem. Tomá‰ ·pidlík má v Národní
knihovnû 121 kníÏek, z toho 51 v ães-
kém jazyce. Vût‰ina z nich je i zde.
Nechceme zde mít jen duchovní literatu-
ru, ale i kvalitní tituly jin˘ch ÏánrÛ.
Na‰im cílem není jen obchod, máme po-
slání pfiedev‰ím pastoraãní. Vítám mezi
námi p. Mgr. Miroslava ·udomu, jenÏ
na‰í práci nyní poÏehná.”

Akt svûcení byl doplnûn nûkolika

modlitbami a ãtením z Prvního listu
Svatého apo‰tola Pavla.

Mgr. Jan Fatka pak pfiipomenul, Ïe
knihkupectví se otvírá v okamÏicích, kdy
papeÏ Benedikt XVI opou‰tí svÛj úfiad,
coÏ se jistû zapí‰e natrvalo do historie
a kdy se tímto mûní dûjiny církve. „Nyní
prosím, abyste v‰ichni napsali na památ-
ku budoucím generacím pár slov do na‰í
kroniky a pak si nové prostory mÛÏete
v klidu prohlédnout.”

Jako první vepsal své my‰lenky p. Mgr.
Miroslav ·udoma a nûco pfiidala i místos-
tarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.

V‰ichni shodnû konstatovali, Ïe Tomá‰
kardinál ·pidlík si poctu, mít své jméno
v názvu knihkupectví, právem zaslouÏí. 

„Nûco takového zde dlouho chybûlo,
budeme se sem rádi vracet,” konstatovali
závûrem mnozí náv‰tûvníci.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Knihkupectví Tomá‰e ·pidlíka v Boskovicích. Nabídka nejen knih je velice pestrá.


