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Noc v SVâ, Ma‰karní párty

Stfiedisko volného ãasu v Boskovicích,
dfiíve dÛm dûtí a mládeÏe, pÛsobí svou
bohatou ãinností jiÏ 60 rokem. Je ‰kol-
sk˘m zafiízením nabízejícím sluÏby ve
volném ãase dûtem, mládeÏi i dospûl˘m.

Poprvé byl dÛm dûtí slavnostnû otev-
fien 26. kvûtna 1959 v prostorách b˘va-
lé porodnice na Hybe‰ovû ulici. Bûhem
let se mûnili nejen zfiizovatelé, ale i síd-
la domu a názvy. V roce 1972 zaãala
dal‰í nová kapitola tohoto zafiízení v bu-
dovû b˘valého internátu na ulici 17. li-
stopadu, která si vyÏádala rekonstrukci
témûfi celé budovy a pfiilehl˘ch prosto-
rÛ. V roce 1959 nabízel dÛm sedmnáct
krouÏkÛ.  

Zájemci kaÏdého vûku z Boskovic
a okolí si dnes mohou ve stfiedisku vy-
brat z pestré nabídky témûfi osmdesáti
krouÏkÛ, ve kter˘ch je letos zapsáno ti-

síc sto úãastníkÛ. Mezi ãleny krouÏkÛ se
najde spousta cenn˘ch medailí ze závo-
dÛ a soutûÏí, pfii kter˘ch reprezentují 
nejen organizaci, ale i mûsto a jihomo-
ravsk˘ kraj. Mezi nejúspû‰nûj‰í patfií na-
pfi. plavci. âinnost stfiediska nekonãí ani
o prázdninách, kdy jsou nejen pro ãleny
krouÏkÛ, ale i ostatní zájemce pfiiprave-
ny pfiímûstské a stálé tábory. Mimo tuto
ãinnost ve‰la do podvûdomí vefiejnosti
také spousta dal‰ích akcí, které se staly
souãástí kulturního Ïivota mûsta, napfi.
pochod „Mikulá‰i, co má‰ v ko‰i”, na
kter˘ se sejdou dûti s rodiãi a stráví spo-
lu pfiíjemnou podveãerní procházku.
Cestou za Mikulá‰em se pobaví a zasou-
tûÏí si, aby v cíli dûti dostaly nadílku.

Mezi dal‰í ãinnosti patfií organizace
vzdûlávacích programÛ nejen pro ‰koly,
kaÏdodennû je otevfiena herna pro dûti,
je realizována i spousta dal‰ích projek-
tÛ. ·iroká nabídka ãinností dává moÏ-
nost vyzkou‰et si spoustu nov˘ch vûcí.
V celé této ‰kále se zájemci nejen poba-
ví, mohou najít koníãka na cel˘ Ïivot,
ale také najít motivaci a nasmûrování
pro svÛj profesní Ïivot. Realizace akti-
vit by nebyla moÏná bez fiady ochot-
n˘ch lidí, externích pedagogÛ, pfiátel,
rodiãÛ a dal‰ích organizací. Ti v‰ichni
se podílí na této ãinnosti a obûtují svÛj
voln˘ ãas pro druhé, za coÏ jim patfií po-
dûkování.

Za t˘m pracovníkÛ Alena StaÀková
Foto: archiv SVâ Boskovice

V sobotu 27. ãervence 2019 se uskuteãní jiÏ 12. roãník tradiãního setkání harmoni-
káfiÛ Veselá harmonika na farním dvofie v Lysicích. Zaãátek akce je ve 14 hodin. 
Zveme v‰echny pfiíznivce harmoniky a dobré zábavy.
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POZVÁNKA
Setkání harmonikáfiÛ v Lysicích

Setkání harmonikáfiÛ v roce 2018 Foto: Jaromír Fiala


