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Mezi tradiãní pfiíleÏitostné akce, které
vychovatelky ‰kolní druÏiny pfii Z·
Boskovice pro dûti pfiipravují, jsou závo-
dy na kolech s názvem „Kdo si hraje, ne-
zlobí”.

Letos se 23. 5. se‰lo 80 mal˘ch i vût‰ích
cyklistÛ. Pfii pfiekonávání pfiekáÏek na pfii-
pravené trati museli prokázat, jak dobfie

svoje bicykly ovládají. A dobfie je ovláda-
li v‰ichni! Akce probûhla za pfiíznivého
poãasí a obe‰la se bez váÏnûj‰ích úrazÛ.

Podûkování patfií tûm, ktefií pro v‰ech-
ny závodníky pfiipravili obãerstvení –  SD
– JEDNOTA a pekárna Wilk Boskovice.   

vychovatelky ·D
Foto: Dana Krejãífiová

Kdo si hraje, nezlobí

V úter˘ 18. ãervna se v 16:30 hod.
v Zámeckém skleníku koná koncert pûvec-
kého souboru Janáãek. Vstupné dobrovolné.

V úter˘ 25. ãervna se v 19:30 hod. na
Zámeckém skleníku v rámci mezinárod-
ního hudebního festivalu Concentus
Moraviae koná koncert souboru Capella
Anna. 

V nedûli 23. ãervna zahájí v 15:00
hod. v parku u Zámeckého skleníku Ïáci
ZU· Boskovice dal‰í roãník Promenádní
sezóny. Následující nedûli 30. ãervna
zde vystoupí Boskovická kapela, 7. ãer-

vence pak místní bluesová skupina
Karlovy hraãky.

KZMB zvou v‰echny dûti i jejich dopro-
vod na tradiãní Boskovick˘ pohádkov˘
hfiebínek – cyklus sedmi letních pohádek
pod ‰ir˘m nebem na nádvofií Zámku
Boskovice, vÏdy v pátek v 17:00 hod.
Cyklus zahájí 5. 7. divadlo Scéna ze Zlína
pfiedstavením Rákosníãek a jeho rybník.

Pfiedprodej vstupenek a permanen-
tek v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1., tel.
516 488 677.

KZMB Boskovice
zvou:

Ve stfiedu 15. kvûtna se na námûstí
v Boskovicích se‰lo 7 hlídek mlad˘ch
zdravotníkÛ, ktefií sem spolu pfii‰li zmûfiit
své síly a uplatnit své znalosti v praxi.
Pofiadatelem akce byl âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
Blansko, jako rozhodãí byli pfiítomni ãle-
nové Humanitární záchranné jednotky
Blansko. 

DruÏstva byla rozdûlena do dvou kate-
gorií a to do I. stupnû (mlad‰í) a II. stup-
nû (star‰í). SoutûÏilo se na nûkolika 
stanovi‰tích a soutûÏící si vyzkou‰eli na-
pfiíklad oÏivení tonoucího nebo zástavu
krvácení z krkavice, transport ranûn˘ch,
ale také si vyzkou‰eli pouÏití improvizo-
van˘ch prostfiedkÛ. Figuranti mûli na-
maskována rÛzná zranûní tak, aby co nej-
více odpovídala realitû. Také chování 
figurantek pfii psychickém otfiesu bylo

skvûlé a odpovídalo realitû, v˘kfiiky bez-
moci, odmítání uposlechnutí zachráncÛ
a podobnû. Rozhodãí to také nemûli vÛ-
bec lehké, museli hodnotit jednotlivé 
úkony mlad˘ch zdravotníkÛ, zpÛsob pro-
vedení jednotliv˘ch vy‰etfiení na pfiípad-
ná zranûní, ale také t˘movou spolupráci.
Po zapsání bodového hodnocení bylo
jednotliv˘m zachráncÛm vysvûtleno, co
dûlali ‰patnû nebo v ãem byli slab‰í, tak
aby vûdûli, co mají zlep‰ovat. SoutûÏi by-
lo vûnováno celé dopoledne a pfiibliÏnû
v jednu hodinu po poledni byly vyhlá‰e-
ny v˘sledky a pfiedány poháry, diplomy
a dal‰í vûcné ceny. 

Tímto bych rád podûkoval celé
Humanitární jednotce za vynikající orga-
nizaci a vynikající atmosféru soutûÏe.

Michal Tesafi

Okresní kolo hlídek
mlad˘ch zdravotníkÛ

„Malí - velcí” závodníci na startu.

FotoreportáÏ - ukázka
slavnostních tabulí
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Dámy a pánové, váÏení spoluobãané, 
milí ãtenáfii, 

se zaãátkem léta vám pfiiná‰íme 

BOBLETR
aneb

Boskovick˘ BLe‰í TRh
KZMB vás zvou na Masarykovo námûstí…

Máte doma nepotfiebné drobnosti, gramodesky,
obrázky, knihy, sklo, kermiku, so‰ky...?
Pfiijìte a prodejte, pfiijìte a nakupte…

•
Kdy? 22. 6., 20. 7., 24. 8. a 21. 9.

Kde? Horní ãást Masarykova námûstí 
V ãase vÏdy od 9.00 do 16.00

•
Za mírn˘ poplatek si u správce trhu pronajmete 

plochu ãi prodejní stÛl a mÛÏete obchodovat.
•

Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv KZMB.

Kontakt: 603 949 203, 
o.kovar.knihovna@boskovice.cz

Boskovice a okolí


