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Červenka beach již podesáté

POZVÁNKA 
ZO Českého zahrádkářského svazu Blansko 
Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ VÝSTAVU
ovoce, zeleniny a květin 
konanou ve dnech 27. a 28. září 2019
v době od 9 do 17 hodin 
v Domě zahrádkářů Blansko, ul. Křížkovského 59.

POZVÁNKA
 T.J.Sokol Svitávka se připojí do celorepublikového projektu Sokolské ka-
meny zmizelých. Tyto kameny mají připomínat oběti nacistické perzekuce 
a jsou umístněny ve veřejném prostranství a jejich podoba na sebe upoutává 
pozornost kolemjdoucích.
 Tento kámen bude ve Svitávce věnován panu Františku Řepkovi, který 
byl  náčelníkem župy Krále Jiřího a Sokola Svitávka, ředitelem školy a čle-
nem obecního zastupitelstva. Organizoval vystoupení sokolského divadla  
a pěveckého sboru, různá veřejná vystoupení, tělovýchovné akademie. Měl 
největší zásluhu na postavení místní sokolovny, která svému účelu slouží 
dodnes.
 Dne 8. 10. 1941 byl zatčen gestapem a 15. 10. 1942 umučen v Osvětimi.
 Slavnostní odhalení kamene zmizelých proběhne v rámci akce „Večer 
sokolských světel“ 7. 10. 2019 ve Svitávce. Text: Marcela Dyčková

 Již 10. rok bojovaly na koupališti 
Červenka v Boskovicích beach vo-
lejbalové dvojice o poháry a věcné 
ceny. Tentokrát se přihlásilo 8 smí-
šených párů a po celý čtvrtek 8. 8. 
2019 sváděly páry vyrovnané boje 
na 2 kurtech v areálu koupaliště. 
 Vítězem se stal pár z Přerova Eva 
Skácelová a Radim Škvára se 12 
body. Druhé místo získali tradiční 
účastníci z Rájce – Jestřebí Petr  
a Eva Mrázkovi. Pomyslné bronzové 

medaile putovali do Polné páru Jiři-
na Karasová, Vladimír Krejčí. Oba 
páry získaly 9 bodů. Další pořadí:  
4. Jana Stehlíková, Petr Nezval 8 
bodů, 5. Lenka Zouharová, Petr  
Putna 8 bodů, 6. Andrea Huzlíková, 
Radovan Pokorný 7 bodů, 7. Tea Ho-
lubová, Martin Stehlík 3 body,  
8. Lenka Kuběnová, Michal Šášek 0 
bodů.

Text: Milan Strya
Foto: Matěj Veselý

Ovocnářská poradna v pátek 27. září 2019 od 14 do 16 hodin.
Floristická ukázka s výkladem v sobotu 28. září 2019 od 14 do 16 hodin.

Prosíme o donesení vzorků ovoce a zeleniny. 
Příjem zboží k vystavování proběhne ve čtvrtek 26. září 2019 od 17 do 19 hodin.
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