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Ve dnech 21. – 26. 1. 2013 jsme se my,
studenti pfieváÏnû druh˘ch roãníkÛ na‰í
‰koly, zúãastnili lyÏafiského v˘cvikového
kurzu v rakousk˘ch Alpách. Vyjeli jsme
kolem desáté hodiny veãerní od budovy
‰koly. Cesta byla dlouhá a nároãná, ale 
uÏili jsme si ji, vût‰ina z nás dala pfied-
nost spánku, ostatní pak zábavû. 

Druh˘ den kolem sedmé hodiny ranní
jsme dorazili do mûsta Lienz. Odtud
jsme se lanovkou spoleãnû se v‰emi
vûcmi koneãnû dostali k na‰emu penzi-
onu s názvem Zettersfeld. Hned prvním
pohledem na sjezdovky jsme mûli chuÈ
si jít zalyÏovat, byla to nádhera. A tak
jsme na nic neãekali, oblékli se a ‰li na
vûc. V odpoledních hodinách nám byly
pfiidûleny plnû vybavené pokoje. Co se
jídla t˘ãe, snídanû byla podávána v po-
dobû ‰védsk˘ch stolÛ, následoval vÏdy

v˘born˘ obûd a po nûm veãefie. Vafiili
nám pfiedev‰ím ãeská jídla a myslím, Ïe
za v‰echny mohu fiíct, Ïe nám chutnalo.
KaÏd˘ den jsme mûli krásnû sluneãno,
na vrcholcích sjezdovek byla docela zi-
ma a foukalo, ale pfiebyl to pohled na
modré nebe a krásná panorámata. Také
jsme mûli pfiedná‰ku o lyÏafiském vyba-
vení a o tom, jak správnû se starat o ly-
Ïe. Hlavnû nesmím zapomenout na ná‰
v˘born˘ pedagogick˘ dozor. Dvojice 
uãitelÛ Milan Reitschmied a Karel
Zoubek si s námi opravdu uÏili a dali
nám spoustu nov˘ch zku‰eností, co se
lyÏování t˘ãe. Poslední veãer na‰eho
kurzu jsme zakonãili takzvanou „kyta-
rotékou”, kde nám pan uãitel hrál na ky-
taru a my studenti jsme ho doprovázeli
zpûvem. KdyÏ pfii‰el poslední den,
v‰ichni jsme si pfiáli ná‰ kurz je‰tû aspoÀ

o t˘den prodlouÏit. Pfii od-
jezdu jsme opût museli sjet
lanovkou do mûsta Lienz,
tam na nás uÏ ãekal ná‰ 
autobus a vydali jsme se na
cestu domÛ. 

Závûrem bych chtûla
fiíct, Ïe jsme si to v‰ichni
moc uÏili a moc se nám
tam líbilo. A v‰em, kdo bu-
dou mít tu moÏnost se pfií‰-
tí rok kurzu zúãastnit, do-
poruãuji, aby neváhali, je
tam opravdu nádhernû!!! 

Text a foto: 
Aneta Haklová, HT2

Mjitel IL STYL Ivo Lizna se sv˘mi modely.

V lednovém víkendu 26 - 27. 1. 2013
uspofiádala svatební agentura Naive jiÏ
3.  roãník Svatebního veletrhu, kter˘ se
konal v Brnû.

Z na‰eho regionu se tohoto veletrhu
zúãastnily firmy IL STYL Ivo Lizna
z Boskovic, kter˘ pfiedvedl pánskou
a chlapeckou spoleãenskou módu, kte-
rou nechává ‰ít pfiímo na míru doplnû-
nou kvalitní obuví. (www.lizna.cz) 

Golfové hfii‰tû Kofienec prezentovalo
svÛj golfov˘ areál s v˘bornou restaura-
cí, kde je moÏno uspofiádat pro ‰irokou

vefiejnost jak svatební hostiny, tak rÛzné
oslavy a v˘roãí v krásném prostfiedí.
(www.korenec-golf.cz)

Dále se prezentovali Zámecká s˘pka
Blansko (www.sypkablansko.cz), zámek
Boskovice (www.zamekboskovice.cz),
Státní zámek Lysice. (www.zameklysice.cz)

Veletrhu se zúãastnilo témûfi 3000 ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií mohli shlédnout v‰e, co
se t˘ká svatby a v‰eho okolo. Jeden
‰Èastn˘ pár na konec vyhrál svatbu za
250 000 Kã. Text: RePo

Foto: Archiv I. Lizny

Firmy z regionu se prezen-
tovaly na Svatebním 

veletrhu v Brnû

PONDùLÍ 18. ÚNORA Sokolovna
Boskovice 19:00 hod. Divadlo Ungelt:
NA ÚTùKU. Vstupné: I. pofiadí 380
Kã, II. pofiadí 340 Kã, III. pofiadí 280
Kã, galerie 220 Kã.

ÚTER¯ 19. ÚNORA Zámeck˘ skleník
15:00 hod. VALENT¯NSKÉ TANEâNÍ
ODPOLEDNE PRO SENIORY. Vstup-
né pro neãleny Klubu seniorÛ: 30 Kã.

PÁTEK 22. ÚNORA Zámeck˘ skleník
20:00 hod. Koncert skupiny ZRNÍ.
Vstupné: 130 Kã na místû, 110 Kã v pfied-
prodeji.

PONDùLÍ 25. ÚNORA Kino Pano-
rama 18:00 – 23:00 hod. FILMOV¯
FESTIVAL EXPEDIâNÍ KAMERA.
Více na www.kulturaboskovice.cz.
Vstupné: 80 Kã/60 Kã.

ST¤EDA 6. B¤EZNA Zámeck˘
skleník 19:00 hod. Dechové kvinteto
Belfianto. Vstupné: 120/90 Kã.

Pfiedprodej na v˘‰e zmínûné akce
v Mûstském informaãním stfiedisku
Boskovice, Masarykovo nám. 1, tel.:
516 488 677.

Ivo Legner, KZMB

KZMB Boskovice
zvou:

Studenti VASS byli v Alpách Kloboukov˘ bál v MSSS

Spokojení úãastníci lyÏafiského kurzu.

Ve stfiedu 6. února 2013 dopoledne
to huãelo v jídelnû Mûstské správy so-
ciálních sluÏeb Boskovice jako v úle.
Opût po roce se se‰li klienti a pracov-
níci na Kloboukovém bále. Tentokrát
s tématikou daleké Havaje.

„Pfieji krásné dopoledne,” uklidni-
la ‰tûbetající dav fieditelka zafiízení
Bc. Marie SáÀková. „Tanec k radosti
patfií, pfienesme se do slunné Havaje
a uÏijme si to.”

„Aloha,” (pfieloÏeno cit, láská,
mír – znamenající pozdrav) zaãala
havajsky vedoucí úseku pfiímé ob-
sluÏné péãe Miroslava âopáková.
Vítám fieditelku matefisk˘ch ‰kol
Mgr. Dagmar Burianovou, MUDr.
Hanu Dvofiáãkovou, tfiídu studentÛ
Stfiední pedagogické ‰koly, v‰echny
klienty a ná‰ personál. Dûkuji spon-
zorÛm Zahradnictví Ing. Romana
Koupého, COOP Jednotû SD
Boskovice, velkoobchodÛm potravin
Nuget ·umperk a Bikos CZ s.r.o.
Olomouc. Zá‰titu nad Motivaãním
programem cena Slunce pfievzal so-
ciální nadaãní fond RBB Invest
JindfiichÛv Hradec.”

„Aloha kakou,” po havajském zpÛso-
bu pfiivítala paní âopáková dûti
Matefiské ‰koly pracovi‰È Lidická a Na
Dolech, jeÏ pfiedvedly vesel˘ program
taneãkÛ a hry na zobcovou flétnu.

K defilé masek nastoupili pracovníci
pfiímé obsluÏné péãe.

Martina Regeyra a Katefiina Hájková

se rozvlnily v divokém rytmu Latinské
Ameriky.

Do víru tance se pak zapojili úplnû
v‰ichni. I klienti na vozíãcích si toho 
uÏili díky studentÛm.

V‰eobecné veselí bylo na chvíli pfie-
ru‰eno vyhlá‰ením prvního roãníku
Motivaãního programu CENY SLUN-
CE nejlep‰ím pracovníkÛm pfiímé ob-
sluÏné péãe, jeÏ si kolektiv sám vybral
pomocí 77 nominaãních karet.

„Dûkuji ‰edesáti zamûstnancÛm úse-
ku pfiímé obsluÏné péãe za skvûlou prá-
ci, dûláte v‰e s láskou a to si zaslouÏí 
ocenûní,” odstartovala malou slavnost
paní âopáková. „·est z Vás nyní obdrÏí
keramické Slunce za mimopracovní ãin-
nost, zavádûní metod bazální stimulace,
za osobní pfiíklad v aktivizaãních ãin-
nostech.”

Ceny pfiedali: Bc. Marie SáÀková,
MUDr. Hana Dvofiáãková, Miroslava
âopáková, Ing. Antonín Dvofiák.

Miroslava âopáková vyzvala k úãasti
v soutûÏi o návrh nelep‰ího loga firmy
Dentimed, s.r.o. Daãice, jímÏ je Delfín.

Naposledy k tanci zaznûly latinsko-
americké rytmy. Do toho se Miroslava
âopáková rozlouãila: „Dûkuji v‰em za
dne‰ní úãast. V roce 2014 nás ãeká té-
matick˘ ples ·panûlské rytmy
s Carmen. Nashledanou - Aloha!”

Zb˘vá dodat, Ïe motto MSSS –
Prolínání generací se zde opût naplnilo
beze zbytku.  

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Dûti z M· pfii svém vystoupení.


