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Ilustraãní foto.

V. roãník Svatovalent˘nské soutûÏe
dospûl k závûru. Mûstská knihovna
Blansko se v leto‰ním roce rozhodla
pfiipojit ke Svûtovému dni poezie –
a to právû pomocí va‰ich „valent˘n-
sk˘ch” básniãek. 

Tento den pfiipadá na 21. bfiezna
2014 a pracovníci knihovny pro vás
chystají ochutnávku básní v ponûkud
neobvyklé podobû. Bude jimi totiÏ
„ozdoben” jeden ze stromÛ v parku na
námûstí Svobody v Blansku, pro vá‰
vût‰í poÏitek pouÏijeme i básnû z let
pfiedchozích, takÏe se nemusíte obá-
vat nedostatku poezie.

Akce bude probíhat v rámci celo-
republikového „Básnûní v ulicích
ãesk˘ch mûst” (Guerilla Poetring) –
blanenská knihovna nebude básnû

schovávat v ulicích, ale radost z
poezie vám rozhodnû upfiena nebu-
de. A co s básnûmi rozvû‰en˘mi
v parku? âtûte je, rozjímejte,
a kdyÏ se vám bude nûjaká opravdu
velmi líbit, mÛÏete si ji vzít domÛ.
A samozfiejmû nám nezapomeÀte
(jakkoliv) dát vûdût, jak se vám ce-
lá akce líbila! 

A teì pozor! Máme tady je‰tû jed-
nu minisoutûÏ: najdûte ná‰ obásnûn˘
strom, vyfoÈte se pod ním (u nûj,
vedle nûj, na nûm – ale opatrnû!)
a fotku nám po‰lete. Ta nejoriginál-
nûj‰í bude – s va‰ím souhasem –
zvefiejnûna na webov˘ch stránkách
knihovny a pochopitelnû také odmû-
nûna mal˘m kniÏním darem. Inicia-
tivû se meze nekladou, uÏ teì mÛÏe-

te pfiem˘‰let, vym˘‰-
let, aranÏovat... Je to
jen na vás!

Hlavním cílem této
akce je udûlat radost
poezií lidem, ktefií by
se k ní tfieba jin˘m zpÛ-
sobem nedostali a pre-
zentovat neznámé bás-
nické dílo.

TakÏe nezapomeÀte
– 21. bfiezna 2014 a ce-
l˘ následující víkend
hledejte na námûstí
Svobody v Blansku
„Strom pln˘ poezie”!

Bc. Iveta Pernicová,DiS., 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: RePo

Blansko a okolí

NOVÁ POSLANECKÁ 
KANCELÁ¤

VLAKY TERâEM SPREJERÒ

DùTSK¯ KARNEVAL

SVùTOV¯ DEN POEZIE
V BLANENSKÉ KNIHOVNù

V úter˘ 25. února v podveãer slav-
nostnû otevfiel b˘val˘ starosta mûsta
Blanska a souãasn˘ poslanec Parlamentu
âeské republiky Lubomír Toufar v bu-
dovû Kina na Hybe‰ové ulici v Blansku
svoji novu poslaneckou kanceláfi. 

V pracovní dny bude v kanceláfii 
asistentka, u které je moÏné si dohod-
nout schÛzku s Lubomírem Toufarem.
Ten bude v kanceláfii kaÏdé pondûlí,
dále dle dohody, pokud mu to ãas
a práce v Poslanecké snûmovnû
v Praze dovolí. Do regionální posla-
necké kanceláfie mohou obãané chodit
projednávat svoje pfiipomínky a ná-
mûty, které bude ná‰ poslanec dále
tlumoãit a projednávat v Poslanecké
snûmovnû.

Slavnostního otevfiení se zúãastnili
zástupci mûsta, spolupracovníci, pfiá-

telé a kamarádi Lubomíra Toufara.
V‰ichni mu popfiáli v jeho novém pÛ-
sobi‰ti hodnû pracovních úspûchÛ.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Vlaky na Blanensku a Vy‰kovsku se
v posledních dnech staly opût terãem
vandalÛ. V noci na pátek 28. února
oznámili pracovníci drah poniãení vla-
ku stojícího ve Skalici nad Svitavou.
Neznám˘ sprejer nastfiíkal na první va-
gón za lokomotivou ãern˘m, stfiíbrn˘m
a bíl˘m sprejem nesrozumitelné nápisy,

jeden o délce sedmi a druh˘ dokonce
dvanácti metrÛ. ZpÛsobil tak ‰kodu za
nejménû 10 tisíc korun.

Pachatel nebo pachatelé jsou nyní
podezfielí ze spáchání trestného ãinu
po‰kození cizí vûci.

por. Mgr. Iva ·ebková 
Foto: archiv PâR

Bude „básniãkami” ozdoben tento strom?

Lubomír Toufar ve své nové kanceláfii.

Karneval byl pro dûti velk˘m záÏitkem.

JiÏ tradiãní Dûtsk˘ karneval v reÏii
Kolpingovy rodiny Blansko se uskuteã-
nil v nedûli 23. 2. 2014 v odpoledních
hodinách v sále Katolického domu v
Blansku. Pro dûti v maskách byly pfiipra-
veny hry, soutûÏe se sladkou odmûnou,
obãerstvení i bohatá tombola. Nejmen‰í
dûti do 4 let pfiednesly básniãku nebo
zazpívaly písniãku, samozfiejmû za od-
mûnu. Nechybûlo ani vyhodnocení ma-
sek. Odmûnu za nejstar‰ího zamaskova-
ného úãastníka si odnesl jeden z tatínkÛ
Vladimír Marek v masce klauna.

Nejmlad‰ím odmûnûn˘m byl jedenácti-
mûsíãní Kubík Závi‰ka pfievleãen˘ za
námofiníka. Jako nejhezãí masky (v˘bûr
byl jako vÏdy velmi tûÏk˘) byly vyhod-
noceny a odmûnûny tfii dûti: Martinka
Vráblíková (7 rokÛ) – zebra, Edita
Marková (4 roky) – fanynka a Tobík Îá-
ãek (3 roky) – Lego. Karneval v˘bornû
moderovali Ondra a Jirka Dyãkovi.

A co dodat? Vûfiíme, Ïe se asi 250 li-
dí a lidiãek dobfie bavilo.

Text: jk
Foto: RePo


