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Zdravotnick˘ vagón, kde se za jízdy 
i operovalo. 

Kpt. Jaroše 102/25, 680 01 Boskovice
tel.: 736 746 808, e-mail: boskovice@invia.cz

Wanklovo nám. 1436/3, 678 01 Blansko
tel.: 737 397 646, e-mail: blansko@invia.cz

- možnost brigády i pracovního poměru
- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí
- ranní i odpolední směny
- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

Životopisy zasílejte na: alchema@alchema.cz

Více informací na tel.: 516 416 444

Najdete nás na adrese: Alchema s.r.o., 
Dolní Palava 26, 678 01  Blansko

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

Legiovlak na bla-
nenském nádraÏí 

Ve dnech 18. – 23. ãervence 2017 mûli nejen milovníci 
vojenské historie moÏnost si na nádraÏí v Blansku prohlédnout
pfiistaven˘ Legiovlak. Ten je replikou legionáfiského vojenské-
ho e‰alonu z let 1918-1920, s nímÏ se legionáfii pfiesouvali 
bojem s bol‰eviky pfies Rusko po Transsibifiské magistrále.
V Blansku, coÏ byla dvacátá zastávka pfii jeho leto‰ním putová-
ní po okresních a dal‰ích mûstech âeské republiky, stál
Legiovlak se tfiinácti zrekonstruovan˘mi dobov˘mi vozy.

Podívaná to byla vskutku 
ojedinûlá, kdo chtûl, mohl
vyuÏít i odborn˘ v˘klad, kte-
r˘ byl vÏdy v odpoledních
hodinách. Jinak si kaÏd˘ ná-
v‰tûvník mohl vlak sv˘m
tempem projít a prohlédnout.
K vidûní byl vÛz polní po‰ty,
zdravotní, velitelsk˘, krej-
ãovsk˘, kováfisk˘ vÛz, a dal-
‰í, neménû zajímavé.

Legiovlak bude jezdit âeskou
republikou do roku 2020, kdy
tuto svou pouÈ ukonãí. Poznání,
které Legiovlak pfiiváÏí, je urãe-
no pfiedev‰ím nejmlad‰í genera-
ci, a proto je pozornost vûnována zvlá‰tû
‰kolním exkurzím. Celá expozice je pfií-
stupná zdarma a to i díky podpofie
Ministerstva obrany âR, Ministerstva
dopravy âR, âesk˘ch drah a. s., SÎDC,
âD Cargo a. s. a dal‰ích partnerÛ. 

Pokud by nûkoho zajímal osud své-

ho pfiedka, kter˘ bojoval v legiích nebo
ve svûtov˘ch válkách, mÛÏe napsat na
Vojensk˘ ústfiední archiv, e-mail: po-
datelna-vua@army.cz. Zde kaÏdému
rádi vyhoví, dohledají a za‰lou infor-
mace, které se dochovaly.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Pozvání na drakiádu
do Bofiitova

Tradiãní jiÏ 23. roãník drakiády na leti‰ti v Bofiitovû probûh-
ne v nedûli 17. 9. 2017 od 12 hod. 

Je to jedna z drakiád na Moravû,
potaÏmo v celé âeské republice,
kam se sjíÏdí letci z celé republiky
a i ze zahraniãí. Také je to v sou-
ãasné dobû asi jediná drakiáda, kde
mÛÏete vidût soutûÏe v létání s ak-
robatick˘mi draky a pfiípadnû se
jich i úãastnit. 
Více informací a cel˘ program na-
jdete na adrese:
http://draci.net/17.9.2017-drakia-
da-boritov.a151.html

Foto: Martin Mart

Policisté nav‰tívili
kemp Jedovnice 

Dne 27. 7. 2017 v dopoledních hodinách i pfies nepfiízeÀ poãa-
sí nav‰tívili policisté z prevence  spoleãnû se stráÏníkem Obecní
policie mûstysu Jedovnice ubytované hosty v místním autokempu. 

Nikdo z hostÛ se v tuto dobu
nekoupal, ale dûti se pod do-
hledem rodiãÛ brodili na mûl-
ãinû. Oslovovali jsme hosty
kempu, upozorÀovali na rÛzná
nebezpeãí, na moÏnosti pfiípad-
n˘ch krádeÏí vûcí ze stanu a na
moÏnost vyuÏití trezoru na re-
cepci. Policisté mlad˘m cyklis-
tÛm kontrolovali povinnou v˘-
bavu jízdních kol a poukázali
na drobné nedostatky.

Policisté rozdávali dospûl˘m
preventivní letáky Bezpeãné
kempování a dûtem vystfiiho-
vánky, omalovánky, pexesa s do-
pravními znaãkami a rozvrhy hodin.

Sami náv‰tûvníci nám sdûlovali
své zku‰enosti a porovnávali s mi-
nul˘mi lety. Nejvíce ocenili pfií-
tomnost pracovníkÛ bezpeãnostní
agentury, která se v kempu pohy-
buje v noãních hodinách a fie‰í

pfiípadné prohfie‰ky ubytovan˘ch.
Policisté bûhem akce odpovídali

na otázky dospûl˘ch fiidiãÛ t˘kající
se problematiky pouÏívání reflex-
ních prvkÛ a také na oÏehavou letní
problematiku alkoholu za volantem.

Text: nprap. Milan Gru‰ka
Foto: Renata Kuncová Polická


