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Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

JSME ZDE PRO VÁS UÎ 15 LET

Poslouchejte Radio Haná a vyhrávejte skvûlé ceny! KaÏd˘ den
vás v na‰em vysílání informujeme o pohybu na‰í Jarní hlídky!
Ta s vámi na Boskovicku, Letovicku i Blanensku vítá jaro, 
rozdává dárky, vstupenky na kulturní akce a pfiiná‰í tipy pro
lep‰í Ïivot ve va‰em regionu.

Jakmile nás spatfiíte, fieknûte heslo: „Poslouchám Radio Haná
a vyhrávám”, a získáte bonusové pfiekvapení navíc. Více v na-
‰em vysílání a na www.radiohana.cz.

Milí pfiátelé a v‰ichni, s nimiÏ nás
propojují dobré vztahy.

Jedno pfiísloví fiíká: „Kde je malé srd-
ce, tam je mnoho zá‰ti a závisti.”

DÛm patfiící na‰í farnosti Církve ães-
koslovenské husitské na ul. Rodkovského
5 v Blansku se stal terãem pozornosti
spousty lidí ve mûstû i v okolí. 

Kdybych napsal ãlánky a pozvánky, do
rÛzn˘ch novin, k jeho otevfiení a vysvûce-
ní, bylo by to jistû bez odezvy. ProtoÏe
jsou to v‰ak ãlánky plné v˘hrad a zá‰ti, sta-
ly se Ïivnou pÛdou pro rÛzné postfiehy lidí. 

K tomu se pfiidaly polopravdy a pfie-
kroucení faktÛ, toho, co si lidé povídají.
¤íká se, Ïe ‰patná reklama je také reklama.

TûÏko fiíci, zda to platí v na‰em pfiípadû.
Rád bych vás seznámil se sv˘m osob-

ním pohledem na vûc. Pfieãetl jsem a vy-
slechl spoustu fieãí a fieãiãek... Je mi ze
v‰eho více neÏ smutno. Ze stylu, jak˘m
zpÛsobem dnes lidé pfiem˘‰lejí.

Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘ 
Cel˘ ãlánek na www.listyregionu.cz

Rekonstruujeme dÛm v Blansku u dfievûné-
ho kostela Církve ãeskoslovenské husitské

Eiffelova vûÏ – dnes jiÏ neodmyslitelná souãást PafiíÏe. 

Ve dnech 18. – 22. 3. 2015 se 68 stu-
dentÛ boskovického gymnázia zúãast-
nilo poznávacího zájezdu do PafiíÏe.
Cesta autobusem vedla pfies celou na‰i
vlast a SRN aÏ do zemû galského ko-
houta. Cesta byla sice dlouhá, ale díky
vypravování o francouzské historii
a místních reáliích nám rychle ubíhala.
Ráno nás jiÏ PafiíÏ uvítala zamraãen˘m
poãasím a „neãekanû” dopravní zá-
cpou, jeÏ je pro tuto metropoli natolik
typická jako Eiffelova vûÏ nebo choze-
ní pfies silnici na ãervenou. Hned první
den jsme nestaãili zírat. Champs-Ély-
sées s proslaven˘m Vítûzn˘m oblou-
kem, Invalidovna a hrob císafie
Napoleona, projíÏìka lodí po Seinû,
Eiffelova vûÏ a mnoho a mnoho dal‰í-
ho. âlovûk zkrátka nevûdûl, zda-li má
obdivovat staré památky nebo se roz-
hlíÏet po neutuchajícím tepu velko-
mûsta. Nazítfií nás neãekal program
o nic chud‰í. Nejprve jsme se poroz-

hlédli po kfiivolak˘ch uliãkách
Latinské ãtvrti, dále obdivovali velko-
lepost katedrály Notre Dame, a aby to-
ho nebylo málo, spûchali jsme pfiepl-
nûnou PafiíÏí do supermoderní ãtvrti
La Défense. Na závûr dne nám pak
zb˘val Monmartre. Místo, kde se jiÏ
po staletí srocovali a dodnes srocují
v‰elijací umûlci, komici, ale také pod-
vodníci. I tfietí den si pro nás pfiipravil
strhující podívanou v podobû pafiíÏské-
ho Louvru, nejvût‰ího muzea svûta,
v nûmÏ se nachází i svûtoznámá Mona
Lisa. „Selfie” s ní bylo nepsanou po-
vinností kaÏdého ãlena zájezdu. I dal‰í
muzea ve „mûstû svûtel” byla pfiekrás-
ná, ale ná‰ ãas zde se velice rychle
ch˘lil ke konci. OdjíÏdûli jsme sice
z PafiíÏe, ov‰em s nadûjí, Ïe se sem je‰-
tû alespoÀ jednou vrátíme.

Text: Martin Stanûk, 
Gymnázium Boskovice,1.C

Foto: Iveta Jufieková

Boskoviãtí gymnazisté v PafiíÏi


