
1. kvûtna se uskuteãnily Bosko-
vické bûhy, kde byl na boskovickém
námûstí pfiipraven stánek, kam lidé
mohli nosit plastová víãka pro
Eli‰ku z Blanska, která trpí dûtskou
mozkovou obrnou. 

Dûkujeme v‰em za pfiinesená víã-
ka a o.s. Sportuj s námi za moÏnost
zrealizování této sbírky na Bosko-
vick˘ch bûzích, a také za pomoc
s propagací.

V neposlední fiadû bychom chtûli
podûkovat brnûnské CK ATLAS

Adria za uskuteãnûní prodeje losÛ,
jehoÏ v˘tûÏek pfiipadne právû
Eli‰ce. 

Dal‰í dobroãinná akce pro Eli‰ku
bude 27. ãervna, a to s názvem
Jízda pro Eli‰ku. Více informací na
plakátku na na‰ich stránkách
www.listyregionu.cz nebo na tel.:
608 23 23 28.

Dal‰í vefiejná sbírka víãek pro
Eli‰ku bude na PÛlmaratonu
Moravsk˘m krasem, kter˘ je pfiipra-
vován na 24. fiíjna v Blansku. 

Je‰tû jednou v‰em dûkujeme za
pomoc pfii sbírání! 

Sbûrná místa pro Eli‰ku jsou ny-
ní tato: Paleãek Blansko, Informace
Boskovice, Informace Letovice.

Sbûrn˘m místÛm srdeãnû dûkuje-
me za moÏnost nosit víãka k nim. 

Text: Veronika ·edová
Foto: ·árka Adámková
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mediálnû podporují
sbûr víãek pro Eli‰ku

BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: lucievaloskova@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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T¤ÍDIâKA TEXTILU

MANIPULAâNÍ DùLNÍK

Eli‰ka dûlá mal˘mi kroky, velké pokroky

Eli‰ka Kabátová. 

❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení

❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ
tel.: 516 499 842

Pneuservis tel.: 516 499 827 

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek,blÛz, vest, bund... 
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a softshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleccu a maskáãoviny


