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âtvrteãní odpoledne s datem 25. 7.
2013 patfiilo v Centru sociálních slu-
Ïeb mûsta Letovice zejména zvífiecím
náv‰tûvníkÛm z farmy U Lamáka
z Ústupu. Tito hosté u nás nebyli po-
prvé, a protoÏe jsou jejich náv‰tûvy
oblíbené, se‰el se v zahradû nejen
hojn˘ poãet uÏivatelÛ a jejich blíz-
k˘ch, ale také fiada rodinn˘ch pfiíslu‰-
níkÛ personálu. 

Hned v úvodu nám paní Okáãová
pfiedstavila hlavní úãinkující – tento-
krát k nám dorazila lama Viktorka se
sv˘m synem, lamákem Waldou.
Obzvlá‰È za jeho pfiítomnost jsme
byli rádi, neboÈ se na‰e zafiízení v za-
stoupení pana fieditele loni v fiíjnu
stalo Waldov˘m kmotrem, takÏe
jsme se letos alespoÀ mohli podívat,
jak nám Walda pûknû roste a má se
k svûtu! Poprvé se za námi pfiijel po-
dívat také zajíc Zajda a na zahradû
nechybûli ani na‰i oblíbenci – pes
Endy (pyrenejsk˘ horsk˘ pes)
a Bimbo (anglick˘ kokr‰panûl), ktefií

za námi dochází pravidelnû 1x za 14
dní na canisterapii. 

Úãastníci akce mûli moÏnost si
v‰echna zvífiátka pohladit a obdaro-
vat je pamlsky. Pro lamy byl pfiipra-
ven˘ tvrd˘ chléb a Endy s Bimbem si
pochutnávali na pi‰kotech. Endy si
ale dobrotu musel zaslouÏit, a to po
splnûní povelu „sedni” a „dej mi pac”
– a protoÏe je ‰ikovn˘, dopfiával si je-
den pi‰kot za druh˘m. Nûktefií odváÏ-
livci se nebáli dávat lamám ãi pej-
skÛm pamlsky nejen z rukou, ale i ze
sv˘ch úst. Bûhem celé akce nám paní
Okáãová a její manÏel povídali o zá-
Ïitcích se sv˘mi zvífiaty a novinkách
na farmû. Pochlubili se úspû‰n˘m
sloÏením canisterapeutick˘ch zkou-
‰ek Endyho a Bimba a také vydáním
kníÏky o Ïivotû lamiãky Viktorky.
Bylo zfiejmé, Ïe si uÏivatelé odpoled-
ne ve spoleãnosti zvífiat uÏívali a po
necel˘ch dvou hodinách odcházeli
s úsmûvem na tváfii. 

Text a foto: Andrea Knödl

Ti odváÏnûj‰í krmili lamy z úst.

Skupinová LAMOTERAPIE
A CANISTERAPIE

V sobotu 13. ãervence se konal jiÏ
XIV. roãník soutûÏe o Putovní pohár
SDH Jasinov. Za velmi krásného po-
ãasí se místním hasiãÛm nepodafiilo
obhájit loÀské a pfiedloÀské vítûzství,
a proto se jim vyhlídka na získání
Putovního poháru znaãnû vzdálila.
Poháru se zúãastnilo 10 druÏstev mu-

ÏÛ, 2 druÏstva ÏákÛ a jedno transves-
ti druÏstvo místních hasiãÛ. Show to
byla vskutku nevídaná, kdyÏ se pfied
zraky divákÛ a soupefiÛ objevily tyto
fe‰né Ïeny. 
Více na www.obecjasinov.estranky.cz

Text: Franti‰ek Bednáfi
Foto: Pavel Pravec

Hasiãi v Jasinovû soutûÏili v poÏárním útoku.

Odpoledne se zvífiaty si v‰ichni uÏili.

Putovní pohár SDH
Jasinov 2013

KONTAKT NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
BLANSKO A OKOLÍ – 773 773 124

HOTOVOSTNÍ PÒJâKY DO DOMÁCNOSTÍ
NOVÁ SPOLEâNOST MùSÍâNÍ SPLÁTKY

VYPLACENÍ DO 24 HODIN BEZ SKRYT¯CH POPLATKÒ

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760

Kulífiov slavil 680 let ...
Kulífiov‰tí slavili nejen svoje „hody”,

které pfiipadají na sv. Annu, tentokrát ta-
ké 680 let od první zmínky o existenci
své obce. KdyÏ se k tomu pfiidalo je‰tû
120 let zaloÏení hasiãského sboru, byl
dÛvod k oslavám hned trojnásobn˘.  

Oslavy byly zahájeny hned v pátek
oblíben˘m posezením u kulturního do-
mu. Se‰la se tu spousta obãanÛ a tepl˘
letní veãer provonûly grilované makrely.
V sobotu probûhly na hfii‰ti hasiãské sou-
tûÏe, ukázky hasiãsk˘ch zásahÛ a bylo
provedeno poÏehnání nového praporu.
Druh˘ den byl zakonãen taneãní zába-
vou, v nedûli pak byla v kapli sv. Anny
odslouÏena m‰e svatá.  Po v‰echny dny
byla na obecním úfiadû pfiipravena krásná
v˘stava fotografií mapujících historii
i souãasnost obce. A Ïe o ni byl zájem!
Br˘le na oãích, fotka po fotce, rok po ro-
ku, akce po akci, tak si vychutnali v˘sta-
vu nejen desítky „domorodcÛ”, ale také
tûch, které osud zavál do rÛzn˘ch koutÛ
zemû a v neposlední fiadû také „chalupá-

fiÛ”, kter˘ch Ïije ve vesnici nemalé pro-
cento. âlovûk najednou ztratil pojem

o ãase, vrátil se zpût do dûtství ãi jen
o pár let nazpût, radost nad poznáním

a pfiipomenutím rÛzn˘ch událostí pak by-
la zákonitû provázena povzdechnutím –
jak ten ãas letí.  Zdá se to jako vãera, kdy
se stavûl kulturní dÛm ãi kaple u hfibito-
va, s nostalgií jsme se dívali do usmíva-
jících se tváfií, které pozdravit mÛÏeme
právû uÏ jen na fotkách.  

Kulífiov je moje rodná vesniãka, vy-
rostla jsem tady, mám tu svoje kofieny,
své  rodiãe, váÏe mû k ní spousta vzpo-
mínek. PokaÏdé, kdyÏ vyjedu ke Kojálu
a uvidím ji schoulenou v náruãí polí,
luk a lesÛ – za‰imrá mû kolem srdíãka
a uvûdomím si, jak ráda se sem vracím.
Jako v‰ichni, ktefií se v ní právû v tyto
dny potkávali nad fotkami, pozdravili
se a zavzpomínali. Bylo mi tam, nako-
nec jako vÏdycky, hezky. KdyÏ jsem
pak odjíÏdûla a naposled se na ni od
Kojálu zadívala, pfiála jsem si jediné.
„AÈ mám vÏdycky dÛvod se sem ráda
vracet!!!”

Text a foto: Jitka Koutná

Opravená budova Obecního úfiadu.

Kdo zavítal poslední ãervencov˘ víkend do Kulífiova, malebné vesniãky, která se rozprostírá na rozhraní tfií okresÛ, Blanska,
Vy‰kova a Prostûjova, urãitû zaznamenal slavnostní náladu, která tady vládla. 


