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V nedûli 25. srpna se od 15:00 hod.
v parku u Zámeckého skleníku koná zá-
vûreãn˘ promenádní koncert. Zahraje de-
chová hudba ZU· Letovice.

V pátek 30. srpna se v 20:00 hod.
v letním kinû Boskovice koná koncert
skupiny Olympic. Legenda rockové scé-
ny a jeden ze zakladatelÛ ãeského bigbítu
vyjela v loÀském roce na koncertní ‰ÀÛru
OLYMPIC 50 LET - MODRÁ PYRAMI-
DA TOUR.

Pfiedprodej vstupenek a permanentek

v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1., tel.: 
+ 420 516 488 677 a v síti ticketportal.cz

V sobotu 31. srpna se od 15.00
v Letním kinû Boskovice koná
BOSKOVICK¯ HAPPENING vol. 9 
aneb konec prázdnin v letním kinû.
Zahrají kapely Beznadûjn˘ pfiípad,
WerglÛv pjos a dal‰í, Dj’s: Basssheriff
sound crew, Jahnerali a dal‰í. Za velmi
‰patného poãasí se akce nekoná. Vstup
na akci zdarma. 

KZMB zvou:

Na zimáku se betonovalo

RM Boskovice schválila vybetonování
prostoru na zimním stadionu nad nov˘mi
kabinami a technick˘m zázemím, za tri-
bunami.

Proto se o stfiedeãním dopoledni 31.
ãervence objevily pfied stadionem dva ob-
fií tahaãe MAN se speciálními domíchá-
vaãi, v jejichÏ útrobách bylo celkem na
padesát tun surovin. Jejich zvlá‰tností je,
Ïe se betonová smûs pfiipravuje na místû
a nemusí se cel˘ obsah vozu spotfiebovat.
To pfiedstavuje znaãnou úsporu materiálu
a nemusí se spûchat.

Perfektnû secviãená parta ‰esti dûlníkÛ
z Ti‰nova natáhla potfiebné hadice, spusti-
la stroje a za chvíli uÏ tekut˘ beton poãal
zakr˘vat pfiipravené armatury. Aby byla
plocha vodorovná, k tomu pouÏili hadico-
vou vodováhu naplnûnou ãervenou ne-
mrznoucí smûsí a trojnoÏky rozmístûné
po plo‰e. Hladina nalitého betonu se mu-
sela v‰ude dot˘kat spodku ‰roubovice,
tím byla rovnost zaji‰tûna.

„Korba se zvedne hydromotorem témûfi

svisle, aby sloÏky klesaly dolÛ ke smû‰o-
vacímu  zafiízení,” vysvûtlil mi pracovník,
jenÏ obsluhoval aparaturu na vozidle a po-
kraãoval: „Vepfiedu za kabinou fiidiãe je
mal˘ dieselov˘ tfiíválcov˘ motor, jenÏ ce-
lou hydrauliku pohání. Tím se zvedají
pístnice, otáãejí míchadla a ‰neky. Hlavní
ãerpadlo pak hotovou tekutou smûs tlaãí
hadicí na místo urãení, v tomto pfiípadû
nahoru nad stfiídaãky. Do smûsi pfiidávám
z kanistrÛ chemikálii. Ta sniÏuje spotfiebu
vody. Cel˘ proces v˘roby betonu fiídí po-
ãítaã. Po nalití smûsi na místo urãení se
musí povrch o‰etfiit zvlá‰tním pfiípravkem
z rozpra‰ovaãe, aby se beton nemusel pfii
tuhnutí polévat a nepopraskal.”

Pracovní „koncert” sehrané party se pro-
táhnul aÏ do veãera. Dûlníci museli zalít
plochu cca 70x8 metrÛ osmicentimetrovou
vrstvou betonu, coÏ trvalo docela dlouho.

„Vytvrzení a zavadnutí trvá ‰estnáct
dní, po tfiech dnech lze po betonu chodit,”
vysvûtlili mi chlapi nahofie.

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Ze zpronevûry je podezfiel˘ osmaãtyfii-
cetilet˘ muÏ, kterého v jedné z firem na
Boskovicku povûfiili letos v bfieznu tím,
aby vybral peníze od zamûstnancÛ na zá-
jezd do Maìarska. MuÏ tedy vybral od

zamûstnancÛ 48 tisíc korun, zájezd v‰ak
neuhradil a peníze pouÏil dosud nezji‰tû-
n˘m zpÛsobem. Pfiípad si tak jiÏ pfievzali
k ‰etfiení policisté.

por. Mgr. Iva ·ebková

Zájezd nezaplatil

➨ Prodám ‰tûÀata JACK RUSSELL TERIÉR
bez PP, odbûr zaãátkem srpna, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám ‰tûÀata FLAT COATED RETRIEVER
bez PP, odbûr zaãátkem záfií, tel.: 721 545 761. 
➨ Prodám slivovici 54%. Cena dohodou,
tel.: 516 455 781.
➨ Prodám obroben˘ litinov˘ stÛl o rozmûrech 
6,5 x 80 x 140 cm vhodn˘ na spodní stolafiskou frézu
nebo svafiování. Dále plechové sudy 200 litrÛ – 4 ku-
sy, moped Stadion S22 k renovaci. Tel.: 732 144 739 
➨ Prodám nov˘, skoro nepouÏívan˘ koãár
zn. Dorjan. Trojkombinace, pfiíslu‰enství. Cena do-
hodou, tel.: 606 931 795. 
➨ Prodám stÛl 120x60 cm. Pûkn˘, moderní,
svûtl˘ jasan. Cena 1500 Kã, tel.: 723 033 171. 
➨ Prodáme leto‰ní jehÀata dvojãata,
masné plemeno, v˘borná plodnost, nejradûji k cho-
vu, tel.: 721 319 572. 
➨ Prodám pfies 200 rÛzn˘ch mincí, 
Evropa a svût 20. stol., pouze dohromady, 3 Kã za
ks. Na dobírku. Tel.: 776 168 887. 
➨ Prodám modrou Fabii Ambiente, 1,2HTP, 
51 kW, r. v. 2009, koupena v zafií, najeto 31 tis. km 1. ma-
jitel, servis. kníÏka, klima i v palub. pfiihrádce, stfied. 
opûrka, el. stah. pfied. oken, vyhfi. zrcádka, mlhovky, ABS,
pal. poãitaã, venk. teplomûr, denní svícení, zam. zpáteã-
ky - Construct, centrál na DO, 4x airbag, radio Pioneer -
CD + pam. karta, cena: 149 tis. Kã. Tel.: 723 908 292. 
➨ Prodám mikrovlnnou troubu znaãky Premiere 
(21l Kombi + Grill + hork˘ vzduch) Cena 900 Kã.
Tel.: 774 325 950. 
➨ Prodám Ratan 2x kfiesílka 1x stolek kulat˘.
Cena dohodou. Tel.: 774 325 950. 
➨ Prodám plechové disky na VW a jiné. 
Rozteã 4x98, rozmûr 6Jx14H2, velikost 14", ET 45.
Bez pneu. Cena 500 Kã. Tel.: 608 910 832. 
➨ Prodám zdvojené okno ‰.150 cm ,
v. 120 cm, kování OS (otevírací a sklápûcí), novû natfiené,
a dvefie v. 200 cm, ‰. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu sk-
la. Umyvadlo ‰. 63 hl.50 cm, za 220,-. Tel.: 737 622 786. 
➨ Prodám chalupu - stavení s pozemky 
v obci Trpín (15km od Kun‰tátu) 8000 m2, vhodné
pro chov zvífiat. Tel.: 739 938 804. 
➨ Prodám men‰í kovadlinu v˘‰ka 21 cm,
délka 41 cm. Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám kotouãovou brusku.
Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám na ·100 nepouÏité vûci 
(hadice k chladiãi, brzd. Hadice, filtr, cívka, tûsnûní
k motoru a jiné). Tel.: 516 411 881. 
➨ Prodám sedací soupravu, kfieslo, 
2x taburet, 1 konferenãní stolek. Cena 4 500 Kã.
Tel.: 605 820 043. 
➨ ·koda Octavia 2l benzín, r.v. 1999, 
210 000 km najeto, tmavá zelená metalíza, cena: do
25 tisíc kã. Tel.: 721 150 576. 

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku. 
âásteãnû zafiízen˘, vlastní topení, voln˘ ihned, tel.:
607 507 157. 
➨ Pronajmu k rekreaci rodinnou chatu 
v Jedovnicích u rybníka s krásn˘m v˘hledem. MoÏno
i dlouhodobû, v˘hodná cena. Tel.: 603 335 384. 
➨ Nabízím hlídání dûtí od miminek. 
Vzdûlání, praxi, doporuãení mám. Od záfií –
Boskovice. Tel.: 777 948 940. 
➨ Pronajmu byt 2+1 ve stfiedu Blanska.
Voln˘ ihned, tel.: 608 351 147.
➨ Pronajmu dlouhodobû byt 2 + kk 
v Jedovnicích. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu levnû chatu v Jedovnicích 
u Ol‰ovce. Tel.: 723 830 686. 
➨ Pronajmu byt 1+1 v OV v panelovém domû 
po rekonstrukci na ulici Slovákova v Boskovicích
v 1. poschodí/7. Byt je ãásteãnû zafiízen, po domlu-
vû je moÏné ho dovybavit. V domû je v˘tah, dÛm je
do 500 m od centra, od obchodÛ i od autobusového
a vlakového nádraÏí, k dispozici ihned. Pokud máte
zájem, volejte mi po 17. hod na tel.: 724 296 021. 
➨ Nabízíme k pronájmu prostorn˘ byt 3+1 
v klidné ãásti obce Lysice, okr. Blansko. V bytû jsou
nová plastová okna. Vytápûní je fie‰eno vlastním

plynov˘m topením. Byt je v souãasné dobû zafiízen˘
a je vhodn˘ pro rodinu s dûtmi. V blízkosti je ‰kola
a sportovní areál. Obec Lysice nabízí úplnou obãan-
skou vybavenost. Voln˘ od záfií. Tel.: 739 646 218. 
➨ Pronajmu 1+1 - velká prostorná kuchynû 
(moÏno 2 + kk) - kuchyÀská linka, sporák, stÛl, Ïid-
le. V pokoji ob˘vací stûna. Velká nová lodÏie. Volné
od 9/2013. Cena 7 000 Kã. Tel.: 605 160 034. 
➨ Pronajmu pûkn˘, udrÏovan˘, 
ãásteãnû zafiízen˘ byt 2+1 v Blansku na sídli‰ti
Píseãná. Voln˘ od 1. 9. 2013, cena 8500 Kã vãetnû
inkasa. Tel.: 737 857 740, volat po 17. hodinû. 
➨ Pfiipravuji ke státní maturitû z matematiky,
stfiedo‰kolská prof. Tel.: 721 319 572. 
➨ Pronajmu RD 3+1 se zahradou 
v Blansku. Nabídky a informace na e-mailu: kozo-
jet@seznam.cz 

➨ Prodám pûkn˘ stÛl, rozmûr 700x1200 
a ãtyfii Ïidle. StÛl je rozkládací (dfievo). Cena 1000
Kã. Tel.: 602 153 779. 
➨ Prodám mobilní telefon Nokia 3310,
málo pouÏívan˘, s nabíjeãkou,  ve 100% stavu, jed-
noduché ovládání, velká písmena – vhodn˘ pro se-
niory, jen 500 Kã. I na dobírku. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, 
odolné proti slunci i mrazu, ze silnûj‰í plast. hmoty,
univerz. pouÏití na stavbû, zahradû apod., úplnû nové
v orig. balení,  290 Kã/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476. 
➨ Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia, 
klasick˘ binokulár, ãern˘, s bra‰nou, v˘born˘ stav,
úplnû nov˘, jen 450 Kã. Za‰lu i na dobírku. Tel.: 731
342 476. 
➨ Prodám velmi pûkn˘ manaÏersk˘ notebook, 
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, ja-
ko nov˘, jen 3900 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Hvûzdáfisk˘ dalekohled - teleskop
pro zaãínající astronomy, kompletní souprava vãet-
nû hledáãku, kompasu, stativu, nov˘ v orig. balení,
cena pouze 800 Kã. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:
604 961 269. 
➨ NOKIA 6070, barevn˘ displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, ja-
va, hry, s novou nab., stfiíbrn˘, jako nov˘, ve 100%
stavu, jen 800 Kã. I na dobírku. Tel.: 604 961 269. 
➨ Opel Frontera 4x4 na LPG,rok 93,
neplatí se eko, bez koroze, 45 tis.Kã. Tel.: 605 529 478. 
➨ Nov˘ pfiívûs, plato s boãnicemi, 
loÏná 2,6 x 1, 6 m, 130 km/hod, za 23 tis.kã. Tel.:
605 529 478. 
➨ Prodám ojedinûle fie‰enou novostavbu bytu 
5 + kk + ‰atna, 4p./4, v Boskovicích, 132 m2 v OV, 2 te-
rasy, 2 sklepy, nadstandardní vybavení na míru. Klidná
lokalita, nádhern˘ v˘hled na celé mûsto a do okolních
lesÛ. Voln˘ ihned. 3,99 mil. Kã. Tel.: 734 335 068. 
➨ Prodám luxusní byt 3+1 s garáÏí v Blansku. 
Tel.: 739 938 804. 
➨ Prodám motocykl JAWA Pion˘r 21
po celkové opravû, TK do 9/2016, cena dohodou,
tel.: 724 121 044. 
➨ Nabízím prodej cihlového bytu v Adamovû 
2+1 (55 m2) na ul. Komenského. Souãástí je i sklep.
950.000,- CZK (pfii rychlém jednání je moÏná sleva).
K bytu je moÏno dokoupit garáÏ. Tel.: 728 358 391. 
➨ Prodám jídelní rohovou lavici 
s úloÏn˘m prostorem + stÛl a 2 Ïidle. Cena 2 500
Kã, tel.: 721 853 483. 
➨ Prodám Renault Megane 1,6 55 kW
r.v. 1998, najeto 171000 km., nová STK do 5/2015,
man. klimatizace, el. pfiední okna + zpûtná zrcátka
v barvû vozu, centrální zamykání na dálku, originál-
ní rádio s ovládáním pod volantem, nastaviteln˘ vo-
lant, manuální klimatizace. Kola elektrony, ABS,
2x airbag. Pfiední mlhovky, kfiídlo nad zadními dvefi-
mi. Auto je plnû funkãní, udrÏované - vzhledem ke
stáfií velice zachovalé. Fotky a lep‰í informace na
mail: vitek.cerveny@seznam.cz, tel.: 776 642 667.
Cena 25 000 Kã - dohoda na cenû moÏná. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ ·tíhlá S· hledá partnera pro Ïivot, 
kolem 50/180 s autem. Tel.: 702 330 665. 
➨ Hledám (i pátrám) po hodném, milém muÏi,
aby mûl srdíãko na místû, kde má bejt. Já 61/163 
s plnûj‰í postavou ml. vzhledu (tanec, zpûv, …).
Tû‰ím se moc na zavolání. Zn: setkání poví více.
Tel.: 732 494 772. 
➨ S· 43/176/77 rozveden˘ s vyfie‰enou minulostí 
se zájmem o pfiírodu, ãetbu, hudbu, hledá ‰tíhlej‰í
milou Ïenu k váÏnému seznámení, nejradûji z
Blanska a okolí. SMS prosím na tel.: 702 525 970.
➨ Samota tíÏí a proto hledám bezva chlapa 
pro Ïivot se smyslem pro rodinu. Je mi 44 rokÛ,
moje záliby jsou rodina, zahrádka, vycházky, v˘lety,
uÏívat si klidu a pohody a tû‰it se z kaÏdého nového
dne… Zn. Jen váÏnû, tel.: 728 032 154.

➨ Hledám pronájem 1+1 v Blansku. 
Tel.: 773 453 628. 

HLEDÁM

➨ Daruji za odvoz vlnovkovou krytinu 
na pfiístfie‰ky. Tel.: 777 948 940. 

DARUJI

NABÍZÍM

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím ·koda 1202 pojízdnou 
a jen v pûkném stavu. Tel.: 602 734 913. 
➨ Koupím staré stolafiské a ãalounické materiály
d˘hy, fiezivo, Ïínûné matrace, pruÏiny atd. Dále kou-
pím star˘ nábytek nebo i celé pozÛstalosti. Tel: 608
279 717. 
➨ Koupím palivové dfievo,
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím p‰enici, jeãmen, triticale, 
tel.: 723 830 686. 
➨ Koupím zemûdûlskou usedlost 
s velk˘mi pozemky. Tel.: 604 522 898. 
➨ Koupím byt 1 + kk nebo 2 + kk.
Tel.: 721 409 612. 
➨ Koupím dÛm se zahradou v Blansku, 
Jedovnicích nebo okolí. Tel.: 603 905 438. 
➨ Koupím byt 2+1 (3 + 1) v Blansku. Investice. 
Tel.: 739 967 371. 

➨ Prodám vchodové dvefie, vybaveny 
izolaãní vloÏkou proti promrzání. Rozmûry: 140
x 200 cm. Ve v˘borném stavu. Cena dohodou. Tel.:
607 173 507. 
➨ Prodám 3 válendy s úloÏ. prostorem 
a konf. stolek  po 100.- Kã za odvoz. Tel.: 724 799 340,
abckiosk@seznam.cz 

KOUPÍM

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory prodejny
a skladu na ulici Komenského 14 v Boskovicích (pro-

dejní plocha 100,3 metrÛ ãtvereãních, skladová plocha
103,9 metrÛ ãtvereãních) od 1. 8. 2013.

Kontaktní telefon: 516 499 611, 516 499 619.

Rozlévání betonu a srovnávání povrchu.

O tom, jak je bûhem leto‰ního lé-
ta vyuÏíváno koupali‰tû v âervené
zahradû v Boskovicích, informuje
ãtenáfie ListÛ regionÛ jednatel spo-
leãnosti SluÏby Boskovice, s.r.o.
Mgr. Milan Strya:

Pro leto‰ní léto jsme opût pfiistoupili
k soubûÏnému provozu mûstsk˘ch lázní
a koupali‰tû na âervence. Dle aktuální
pfiedpovûdi poãasí je otevfieno buì kou-
pali‰tû, nebo láznû. Zájemci se tuto in-
formaci dozví kaÏdé ráno na na‰em we-
bu na adrese: www.sluzbyboskovice.cz
nebo na webu mûsta Boskovice.  

Na âervence mají rekreanti k dispozi-
ci bazén plaveck˘ i rekreaãní, dvouúrov-
Àov˘ bazén pro dûti, skluzavku, tobogan
a dal‰í atrakce. Lze si zapÛjãit sluneãní-
ky i lehátka; pro sportovní vyÏití je zde
hfii‰tû pro beach volejbal a trampolína. Je
moÏno si zahrát badminton, petanque,
stolní tenis, soft tenis a tfieba si zapÛjãit
létající talífi ãi ringo.

Letos jsme opût vylep‰ili prostfiedí
areálu; napfiíklad ve sprchách jsme
aplikovali protiskluzové nátûry. V pfií-
padû potfieby je voda v bazénech pfii-
hfiívána odpadním teplem z kogeneraã-
ní jednotky ze zimního stadionu.
O bezpeãnost rekreantÛ se starají vy-
‰kolení plavãíci. Koncem ãervence
prokázali svou profesionalitu pfii zá-

chranû a oÏivování chlapce, kter˘ se
topil; za rychlou a úãinnou první po-
moc jim vyslovili uznání i pracovníci
záchranné sluÏby.

Bûhem prázdnin jsme uspofiádali sé-
rii turnajÛ v beach volejbalu. 4. 7. to byl
âervenka beach open turnaj Ïen, 11. 7.
âervenka beach open turnaj muÏÛ, 18.
7. âervenka beach open turnaj smí‰e-
n˘ch dvojic a 8. 8. sportovní sedmiboj
dvojic v âervené zahradû

(fotbal, beach volejbal, tenis, stolní
tenis, plavání, pétanque, stolní hokej).

Mûstské láznû jsou v otevfieny v pfií-
padû nepfiíznivého poãasí. Náv‰tûvní-
kÛm je k dispozici 25 metrov˘ plaveck˘
bazén a rekreaãní bazén, kter˘ je vyba-
ven vífiivkami, chrliãi vody, divokou
vodou a perliãkovou lázní. Náv‰tûvníci
také mohou vyuÏít parní komoru a 60
metrov˘ tobogan. V relaxaãní ãásti je
vífiiv˘ bazén, finská sauna a infrasauna. 

V dobû od 2. do 13. záfií budou
Mûstské láznû zavfieny, bude provádûna
potfiebná údrÏba.

Koncem srpna bude opût dána do
provozu sauna, jejíÏ budova je umístûna
vedle lázní. Bûhem léta do‰lo k rekon-
strukci sauny, takÏe mÛÏeme pfiivítat
náv‰tûvníky v opraven˘ch prostorách.
Pro klienty bude k dispozici také masér. 

ph

Koupali‰tû v âervené zahradû 
v Boskovicích nav‰tûvují 

pfii pfiíznivém poãasí tisíce lidí

Pohled na bazény koupali‰tû v âervené zahradû.

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji kolektivu chirurgického oddû-

lení B Nemocnice Boskovice za vzornou
péãi po dobu mojí hospitalizace v ãer-
vnu a ãervenci t.r. Jmenovitû prim.
MUDr. RADKU BOUSKOVI, MUDr.
ALE·I CHROMÉMU a MUDr. JANU
VLACHOVI.

Po dobu mojí následné hospitalizace
rovnûÏ dûkuji kolektivu gynekologického
oddûlení pod vedením prim. MUDr. JANA
MACHAâE. Jmenovitû dûkuji i jemu za
postoj a zvládnutí mého váÏného zdravot-
ního problému. 

ELI·KA FILIPOVÁ, Boskovice. 

Milé paní âepové s láskou...
aneb Trochu jin˘ dopis

VáÏená a milá pfiítelkynû,
doufáme, Ïe po tûch nûkolika rocích na-

‰ich setkávání a mailování si mÛÏeme do-
volit Vás takto oslovit. Také promiÀte, Ïe si
dovolujeme na Vás uvést parafrázi názvu
skvûlého filmu Panu uãiteli s láskou..., na-
toãeného podle skvûlé knihy Evana
Huntera DÏungle pfied tabulí. Víme, Ïe ne-
jsme s touto parafrází první, neboÈ i Vy jste
podobnou trefnû pouÏila jako název Va‰eho
ãlánku k jubileu paní profesorky Habe‰ové. 

Seznámili jsme se s Vámi, kdyÏ jste na
sklonku léta 2009 napsala recenzi na
kníÏku Nepro‰lapanou cestou, kterou vy-
dalo na‰e sdruÏení Hnutí Humanitární
Pomoci (stacionáfi Domov OLGA & chrá-
nûné byty Centrum VELAN). A protoÏe
jsme Vám sdûlili, Ïe velice rádi ãteme a Vy
jste bystfie vystopovala skuteãnost o na-
‰em ãasovém zaneprázdnûní v na‰í práci
pro zdravotnû handicapované spoluobãa-
ny, zaãala jste nám iniciativnû doporuão-
vat a vybírat knihy k pfieãtení. Knihy,
o kter˘ch bychom se bez Vás nedozvûdûli,
a tudíÏ si je ani nepfieãetli. Jsme tomu ve-
lice rádi a Vám za to patfií ná‰ velik˘ dík.

Teì se vkrádají dvû otázky. Ta první je -

proã vlastnû ãíst, nehledíme-li jen na to, Ïe je
jedno co ãteme, jen aby to poslouÏilo k napl-
nûní volného ãasu, kdyÏ nûkdo neví co s ním. 

Tedy ãlovûk potfiebuje a mûl by si uÏívat
krásn˘ch knih, krásné hudby, obrazÛ
i soch, jestliÏe chce b˘t kulturní, vÏdyÈ kul-
tura zcela jistû kultivuje lidsk˘ Ïivot. A jak
kdosi pravil, pr˘ jej i prodluÏuje. 

Ta druhá otázka je - co ãíst. V této sou-
vislosti si dovolíme citovat jednu vûtu pro-
slulého boskovického rodáka, kardinála
Tomá‰e ·pidlíka, kter˘ ve své knize Du‰e
poutníka nám sdûluje:

Îivot je krátk˘ k tomu, abychom mohli
ãíst dobré knihy, musíme ãíst ty nejlep‰í.  

A ta souvislost s Vámi? Vy nám jaksi ty
nejlep‰í knihy pomáháte nacházet, my je
mÛÏeme ãíst, a ony nás mohou du‰evnû 
oblaÏovat. 

Pro TO v‰echno, a vûfiíme, Ïe i za
mnoho dal‰ích spokojen˘ch ãtenáfiÛ
Mûstské knihovny Blansko,Vám pfiejeme
do dal‰ích let dobré zdraví a hodnû du-
‰evní aktivity pro nás v‰echny ãtenáfie.

Va‰i Jana a Jaromír Kratochvílovi,
Domov OLGA, Blansko

Boskovice a okolí

VZPOMÍNKA

Od života nic nežádal, 
pro rodinu a děti zlaté srdce dal…

Dne 8. 8. 2013 to byly 2 roky, co nás 
navÏdy opustil pan 

Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.


