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Bojkovickou knihovnu
zaplnili záchranáři i psi

UHERSKý BROD

BRODexpo nabídne módní
přehlídlry i ábavné

nÁVŠrĚVn. Pozvali

\

do knihovny i

áchranáře.

PAVEL BOHUN

Boj kov ice - O prvním říjnovém
dnu se v Městské knihovně Bojkovice konala beseda se slovenskými záchranáŤi z Bratislavské kynologické záchrarrárske

brigády. Ta se uskutečnila v
ráncl jĚ 19. ročníkucelonárodní akce s názvem Týden knihoven. ,,Naše knihovna začala jž
tuto akci s předstihem v duchu
Motta letošníhoročníkuZažIjte
knihovnu jinak, a tak jsme po-

Fotti: Martina Junaštfl<ová

zva]i doknihovny záchranáře se
§vými pejsky," uÝedla Kristýna

Sopíková z bojkovické knihov-

ny. Beseda byla podle jejích slov

dophrěna také videoprojekcí a
praktickýmiukázkami.

,,Akce se vydaři]a, v knihormě
bylo plno, hlavně přišIo hoďně

dětí. Velké díky patří také paní
Martině Junaštíkovése sdrrrženi Labradoří pac, která se spo-

Iupodílela na organizaci této akce," doplnila Kristýna Šopíko-

.

vá.

(pb)

Drakiádu uspořádaIi na letišti
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clenú Ewopského parlamentu, po zrušeníletního
času. Argumentují tím, že úspora energie je dis-

kutabi]ní.

RostisIav Raich!

S DRAKY. Nělderé děti se fotily nejen s draky, ale i se psy.

Foto: M. Junaštíková

Bojkovice -Na

300 dětí a studenkonávání překážek, poslušnost.
tů z Bojkovic a okolí se zúčastni- Na závěr si děti výzkoušely vodit

lo o pnrnim říjnovém dňu na

pejsky a aportovat s nimi. ,,OdIe-'
tišti v Bojkovicích IV. ročníku poledne se konaly všestranné cadrakiády pořádané Labradoří nisterapeutické zkoušky a
pac. Kromě pouštění draků a sou- všechny testované fýmy získaly

těží,se akce zúčastnilikynologové se psy z Bratislavské kynoloďcké záchranárské brigády, kynologové z Ptahy, kteň dětem
ukázalyjak pracuji pejsci při vyh]edávání osob v sutinách, pře-

certifikáty. Vítězem zkoušky se
sta] bílý švýcarský ovčák jménem Vali s majitelkou Alenou Pětošovou z hahy," upřesnila za
organizátory Martina Junaští-

ková.

(pb)

