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V pátek 6. fiíjna 2017 se uskuteãnilo slavnostní pfiedání Pocitov˘ch
knih. Pfiedání probíhalo za úãasti pana starosty Vladimíra
Stejskala, fieditelky MKS paní Mgr. Jany Trubákové, ÏákÛ Základní
‰koly pro zrakovû postiÏené Brno, Kamenoml˘nská 2, paní uãitelky
Mgr. Jany Pokorné a ÏákÛ souãasné IV. B Z· Komenského Letovice. 

Pfiedání 
„Pocitov˘ch knih” 

Poslední jmenovaní vyrábûli v loÀském
‰kolním roce ve spolupráci s knihovnou
Pocitové knihy. Bylo vyrobeno celkem 10
knih na téma ovoce, 10 knih na téma zele-
nina a 5 knih, pfii jejichÏ v˘robû byla pouÏi-
ta semínka. Tyto knihy jsou urãené zrakovû
postiÏen˘m. Na v˘robu byly pouÏity nejen
pfiírodniny, ale i dal‰í materiály. Finanãní
prostfiedky na nákup materiálu byly poskyt-
nuty z dotaãního programu Ministerstva
kultury „Knihovna 21. Století”. 

Celé setkání provázel kulturní pro-
gram. Zrakovû postiÏené dûti ukázaly, jak
se ãte a pí‰e v Brailovû písmu, a zahrály
na zobcové flétny. IV. B si mohla pro-

hlédnout psací stroj a hmatem poznat co
je v uãebnicích a ãasopisech pro nevido-
mé. Hostem setkání byla paní Renata
Moravcová z Dobru‰ky se sv˘m vodícím
psem Xantem. Je to velká optimistka, kte-
rá pfii‰la o zrak pfied sedmnácti lety.
Ukázala co v‰echno Xanto dokáÏe a po-
vyprávûla, jak je tûÏké se pohybovat v 
domácím prostfiedí i na ulici.

Na závûr setkání byly zrakovû postiÏe-
n˘m dûtem pfiedány Pocitové knihy a od
nevidom˘ch dûtí zase obdrÏeli Ïáci IV. B
malé dáreãky. 

Text: Romana Hoderová
Foto: Lenka Páralová

Zasklení balkonÛ
Sleva 4 000 Kã do 31. 1. 2018*
*slevy jsou platné pfii objednání a zaplacení zálohy, slevy se sãítají

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOST NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Lambi plast servis s.r.o.
Svatoplukova 21, Prostûjov
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SLEVA

Tel.: 605 214 305, 702 011 022  • e-mail: lambiservis@post.cz  • www.plast-servis.cz

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro
obãany mûsta Letovice a míst-
ních ãástí

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní
ose, prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jed-
noho ãlena rodiny je vstupenkou
do areálu.

KDY? - 12. prosince 2017, 
16. prosince 2017 
a 30. prosince 2017. 

V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.

KDE? - Mûstské láznû Boskovice.

Halloweenská diskotéka 
O tom, Ïe taneãní klub Jízdárna

v Boskovicích není klubem jenom pro
„dospûláky”, mûly moÏnost pfiesvûdãit se
dûti ze ‰kolní druÏiny Základní ‰koly
Boskovice, pracovi‰tû Su‰ilova. V úter˘
31. fiíjna zde probûhla Halloweenská dis-
kotéka pro dûti. Bohat˘ program pln˘
soutûÏí, taneãkÛ, ale i malování na obliãej
a barvení vlasÛ doplnila halloweenská 
v˘zdoba prostorÛ klubu, na které se dûti
aktivnû podílely.  Dûti, které pfii‰ly
v kost˘mech, mûly moÏnost vyhrát cenu
za nejlep‰í masku. Celé odpoledne jsme si
uÏívali stra‰idelnou atmosféru a spoustu
zábavy. S organizací na Jízdárnû nám 
pomáhaly i studentky ze Stfiední pedago-
gické ‰koly v Boskovicích. Chtûly 
bychom touto cestou podûkovat rodiãÛm
dûtí, ktefií nás podpofiili finanãnû, materi-

álnû nebo svojí pfiítomností. Jistû i pro nû
byly velkou odmûnou spokojené a usmû-
vavé dûti, které si ãas stráven˘ na Jízdárnû
maximálnû uÏívaly. Velké díky patfií 
klubu Jízdárna za profesionální pfiístup,
podporu a v˘bornou spolupráci. 

Text a foto: Vychovatelky ·D

Vydafien˘ 17. roãník
Baboleck˘ch lip

Dûkujeme v‰em hostÛm, soutûÏícím
i pofiadatelÛm za pfiekrásn˘ 17. roãník
Baboleck˘ch lip, kter˘ se konal 30. 9. 2017.

Zúãastnilo se pfies 200 hostÛ, 49 soutû-
Ïících dûtí, 19 pofiadatelÛ a 8 pomocní-
kÛ na stanovi‰tích pro dûti. Leto‰ní 
téma Divokého západu se povedlo
a k vidûní bylo nespoãet neohroÏen˘ch
pistolnic a kovbojÛ, krásn˘ch indiánek
i mal˘ch moudr˘ch náãelníkÛ.

Fotky z akce si mÛÏete prohlédnout
na na‰ich facebookov˘ch stránkách
www.facebook.com/baboleckelipy

Tû‰íme se na Vás zase pfií‰tí rok!
Spolek pro obnovu tradic v Babolkách a Osadní v˘bor Babolky


