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Boskovice a okolí

Zní to neuvûfiitelnû, ale je tomu tak.
Hnutí Na vlastních nohou – StonoÏka le-
tos v ãervnu zavr‰ilo 25. rok své ãinnosti. 

KdyÏ v roce 1990 paní Bûla Gran
Jensen mrzla pfied obchodními domy
v Oslo a nabízela kolemjdoucím obrázky,
které namalovaly ãeské dûti, doufala, Ïe se
jí podafií vydûlat alespoÀ tolik, aby mohla
pomoci jedné ortopedické nemocnici na
Karlovû námûstí v Praze.

Sama o tom fiíká: „Norové si rychle
v‰imli toho, Ïe nûkde existují dûti a uãite-
lé, ktefií jenom nenatahují ruku a prosí
o almuÏnu, ale Ïe dûlají nûco, aby pomoh-
li tam, kde je potfieba.”

Ani ji, ani nikoho jiného nemohlo na-
padnout, Ïe je to zaãátek 25leté cesty a Ïe
to poznamená Ïivoty tisícÛ dûtí.

Postupnû se k její v˘zvû malovat vánoãní
pfiání a jejich prodejem ve svûtû pomáhat po-
tfiebn˘m pfiidávaly dal‰í a dal‰í ‰koly. Mezi
nimi i Z· Boskovice – Zelená na nám. 9.
kvûtna. Tehdy uãitelka v˘tvarné v˘chovy,
dnes dÛchodkynû, Marie Ry‰avá, byla se
sv˘mi Ïáky pfiítomna slavnostnímu oka-

mÏiku, kdy paní Bûla pfiijela
do boskovické léãebny pohy-
bov˘ch poruch pfiedat drah˘
pfiístroj, na kter˘ by dûti ne-
b˘t StonoÏky je‰tû léta ãeka-
ly. Pfiístroj dnes jiÏ neslouÏí,
ale pomohl mnoh˘m a vdûã-
nost pracovníkÛ léãebny
a hlavnû rodiãÛ dûtí trvá.

A protoÏe ãas rychle utíká,
je tfieba nejen dál pomáhat,
ale také se obãas zastavit
a podûkovat v‰em, ktefií ve
svém nad‰ení neustali. Proto
se v pondûlí 21. záfií 2015,
kdy se pfiipomíná Svûtov˘
den míru, se‰li ve Zvíkovci
uãitelé, patroni, vojáci AâR

a pfiíznivci hnutí.  Byly mezi nimi i uãitel-
ky Z· Boskovice, které navázaly na svou
pfiedchÛdkyni a jsou pochodnûmi na cestû
sv˘m kolegÛm, Markéta Pospi‰ilíková
a Jana Svobodová, která patfiila k ocenû-
n˘m, jimÏ Dominik kardinál Duka, za 
úãasti politick˘ch, církevních a armádních
ãinitelÛ, pfiedal diplom za obûtavou práci
pro hnutí. Paní Bûla spolu s generálem
Josefem ·íbou podûkovali nejen uãitelÛm,
ale v‰em lidem, ktefií hnutí po celou dobu
podporují. AÈ uÏ jsou to umûlci, sportovci,
novináfii, fieditelé ‰kol, ale hlavnû úÏasné
stonoÏkové dûti se sv˘mi rodiãi.   

StonoÏkové narozeniny obohatily sv˘m
zpûvem ãesk˘ch lidov˘ch písniãek dívky
z místního Domova Zvíkovecká kytiãka, v je-
hoÏ areálu pak probûhla zahradní slavnost. 

V jejím závûru se pfiítomní shodli, Ïe je
sice krásné se takto potkávat a scházet, ale
vÛbec nejlep‰í by bylo, kdyby stonoÏkové
pomoci jiÏ nebylo nikde tfieba.

Text: Jana Svobodová
Foto: Markéta Pospi‰ilíková

Z· Boskovice, nám. 9. kvûtna

StonoÏka slavila 
ãtvrtstoletí

Za pfiíznivého, ale uÏ podzimního po-
ãasí se uskuteãnil rybáfisk˘ den na rybní-
ce v obci Such˘. SoutûÏní den, pro mladé
rybáfie pfiipravilo v pátek 9. 10. 2015
Stfiedisko volného ãasu Boskovice ve
spolupráci s MO MRS Boskovice. Ve
sportovním rybolovu se na 1. místû umís-

til Petr Papou‰ek se 113 
body. Jako 2. vystoupil na
bednu Jan Pfiichystal se 104
body. Na 3. Pfiíãku dosáhl
David Stejskal s poãtem 76
bodÛ. Jan Pfiichystal zároveÀ
ulovil nejvût‰í rybu kapra 40
cm. Pro rybáfie zaãáteãníky
byla pfiipravena soutûÏ v po-
znávání ryb. Zajímavou 
novinkou byla soutûÏ v na-
hazování na terã. V této dis-
ciplínû si vedl nejlépe Karel
·krabal. Následoval ho
Matyá‰ Pfiichystal. Tfietím

nejúspû‰nûj‰ím se stal Vojtûch Charvát.
V‰ichni úãastníci si odnesli ceny. Do ry-
báfiského dne je vûnovalo SVâ
Boskovice, MO MRS Boskovice a pfiede-
v‰ím rybáfiské potfieby NA HÁâKU –
Miroslava KfiíÏe.

Text a foto: Vladimír ·evãík

V nedûli 25. 10. 2015
Autocrosov˘ klub Boskovice
pofiádal dal‰í a zároveÀ po-
slední závody této sezóny ne-
daleko Boskovic, v Chrudi-
chromské rokli. Diváci pfii‰li
závodníky podpofiit v oprav-
du velké mífie. ZávodÛ se 
zúãastnilo pro nás rekordních
asi padesát aut. CoÏ bylo 
zase o deset aut více, neÏ mi-
nulé závody. Jsme rádi, Ïe se
o na‰em klubu dovídá více
a více závodníkÛ a jezdí zá-
vodit i z jin˘ch ãástí republi-
ky, neÏ jen z na‰eho okolí.
Tím, Ïe k nám zavítá více závodníkÛ, je
pro nás i diváky pfiínosné v tom, Ïe je
v kaÏdé kategorii dostatek aut a pak jsou
celé závody zajímavûj‰í a napínavûj‰í. 

Závodilo se celkovû v pûti kategoriích.
V kategorii do 1200 ccm upravené, vyhrál
závod Tomá‰ek Jakub, jako druhá byla ·i-
kulová Ivana a na tfietím místû dojel do cí-
le Dokoupil Tomá‰.  V kategorii do 1200
ccm bez úprav, vyhrál Klíã Vlastimil
mlad‰í, jako druh˘ Klíã Andrej, na tfietím
místû Filgas Roman. V kategorii do 1400

ccm, vyhrál Vondál Daniel, na druhém
místû skonãil ·ikula Zdenûk a jako tfietí
TÛma Pavel. V dal‰í kategorii a to auta bez
úprav do 1400 ccm, zvítûzil Borovan
Filip, na druhém místû dojel Klíã
Vlastimil mlad‰í a tfietí byl Klíã Vlastimil
star‰í. V kategorii aut bez úprav do 1600
ccm byl jako první v cíly Eminger Petr, ja-
ko druh˘ Kropáã Miroslav a jako tfietí
Havel Tomá‰. V‰em vítûzÛm gratulujeme
a tû‰íme se na sezónu 2016. 

Text: Ivana ·ikulová
Foto: Michal Poláãek

Dne 21. 12. 2015 budou slosovány v‰echny úãtenky nad 150 Kã z lázní vhoze-
né do pfiipravené krabice a opatfiené jménem, pfiíjmením, telefonem a bydli‰tûm.

Autocross burácel v Chrudichromské
rokli, naposled v sezónû 2015

RYBÁ¤SK¯ DEN

Mladí rybáfii se sv˘mi cenami.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Boskovicích, které se 
bude konat v nedûli 29. 11
na Masarykovû námûstí od 16:00


