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Na co si dát v zahraničí pozor
Pokračování ze str. 8
	 Vůz	před	jízdou	prověřte
Kromě nastudování příslušných zahraničních pravidel dopravního provozu by 
měl motorista před cestou na dovolenou rovněž řádně prověřit stav svého auta. 
Řidiči tento krok ušetří stres, spojený s obavou, že mu vůz vypoví službu. 
Opravy v zahraničí bývají totiž násobně dražší než v tuzemsku. Celá dovolená 
pak může získat velmi nepříjemnou pachu, v horším případě se člověk do mís-
ta pobytu ani nedostane. Pokud motorista nechá kondici svého vozidla před 
dlouhou jízdou překontrolovat profesionálem, získá tím jistotu, že se bude moci 
během dovolené na svůj dopravní prostředek spolehnout. 

Text: Marek Zukal, Quick Stop Car
Foto: Renata Kuncová Polická

UMĚLECKÉ CENTRUM ART-TEP OTVÍRÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ 
DO UMĚLECKÝCH KURZŮ V BOSKOVICÍCH:

SYNTETICKÝ OBOR PRO 4 LETÉ DĚTI (tanec, hudba, zpět, výtvarná tvorba)

SYNTETICKÝ OBOR PRO 5 LETÉ DĚTI (tanec, hudba, zpět, výtvarná tvorba)

BALET – KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA  PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU HRY NA NÁSTROJ PRO DOSPĚLÉ
VÝUKA PROBÍHÁ NA STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLE, KOMENSKÉHO 5
VŠECHNY INFORMACE VČETNĚ UKÁZKOVÝCH HODIN NALEZNETE 
NA WWW.ART-TEP.CZ NEBO NA//www.facebook.com/arttepumeni/

Pozvánka na dvě floristická tvoření
VÍTE, CO JE MECHÁRIUM?

Jestliže to nevíte, odpově najdete na floristickém setkání s Marikou v Obecní 
knihovně v Oboře v úterý 30. srpna, začínáme v 16:30 hodin. Napovíme, že 
je to způsob, jak si domů přinést kousek lesa nebo zahrádky. Vytvoříme si své 
vlastní malé mechárium, které nám umožní obdivovat krásu mechových bo-
chánků, rostlinek a přírodnin přímo a zblízka v našem domově.

 Podzimní čas můžeme zachytit a prodloužit na druhém floristickém 
tvoření s Jiřinou Jakubcovou Barvy a vůně babího léta.
 A to v úterý 20. září 2022 od 16:30 hodin v knihovně v Oboře.
Více na internetové stránce knihovny: https://obora.knihovna.cz/aktuality2/
 Přeji všem krásné letní dny a těším se na setkání s vámi u nás v oborské 
knihovně.
 Milí přátelé, jste vítáni. Jana Trubáková, knihovnice OKO

Bylinky podle znamení – Lev (23. 7. – 22. 8.) 
 Nejcitlivějším orgánem Lvů je rozhodně srdce, o které by měli pečovat. Na 
krevní tlak jim pomůže heřmánek, měsíček lékařský, hojivá a protizánětlivá 
arnika a v rozumných dávkách také třezalka tečkovaná. Na celkové uklidnění 
a harmonizaci organismu, který je občas přesycen lvím hektickým stylem  
života, dobře poslouží hořké byliny, jako je petržel, možná trochu překvapi- 
vě artyčok, ale také bazalka, koriandr anebo hřejivý kardamom, který dodá 
všemu omamnou orientální vůni.  Zdroj: net

Mechárium Foto: Jiří Trubák


