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V Sedlejovû u Tfie‰tû, kde je upro-
stfied vesnice pûknû udrÏovan˘ rybní-
ãek, se letos konalo od 15. - 17. 6.
2012 Mistrovství âeské republiky Ïá-
kÛ v lodním modeláfiství. 

Závodilo se v sedmi kategoriích.
Na toto mistrovství pfiijelo 65 sou-
tûÏících z 8 krajÛ a 14 klubÛ. Na to-
to soutûÏní klání se pfiipravovali ta-
ké na‰i modeláfii - Ïáci z KLoM
Blansko. V‰echny tfii dny bylo
krásné poãasí a to také pfiispívalo
k dobré náladû na‰í v˘pravy. V˘-
borná byla celá organizace soutûÏe,
o kterou se staral pofiádající klub
Tfie‰È. Na‰i závodníci se snaÏili,
mechanici dobfie naladili modely,
a tak se snaÏení promítlo i na úspû-
‰ích v kategoriích:

RYCHLOSTNÍ MODELY
Mini Eco Standard: Musil

Roman - 1. místo; Michal ·tégner -
2. místo. Mini Eco Expert: Musil
Roman - 1. místo; Mini Eco

Team: Musil Roman a ·tégner
Michal - 1. místo.

MODELY BEZ HODNOCENÍ
STAVBY NA SLALOMOVÉ TRATI

F 4 A: Musil Roman - 1. místo;
Podrazil Joná‰ - 22. místo; ·tégner
Michal - 40. místo.

MODELY S HODNOCENÍM
STAVBY NA SLALOMOVÉ TRATI

F4 B: Podrazil Joná‰ - 2. místo.
VOLNÉ NE¤ÍZENÉ MODELY
EX Î: Podrazil Joná‰ - 4. místo;

EX 500: Musil Roman - 3. místo;
Podrazil Joná‰ - 21. místo.

Máme i velké nedûje opût vyhrát
Moravsk˘ pohár, tak si vás dovoluje-
me pozvat na letos uÏ poslední sou-
tûÏ, která se bude konat ve dnech od
29. - 30. 9. 2012 na retenãní nádrÏi
Palava v Blansku.

Pfiijìte se podívat a povzbudit na‰e
závodníky. Miroslav Viãar

pfiedseda KLoM Blansko
Foto: archiv KLom Blansko

Lodní modeláfii z Blanska
opût úspû‰ní

Dne 5. ãervence se v Blansku na
ulici 9. kvûtna uskuteãnilo slavnost-
ní Ïehnání kfiíÏe k zastavení, modlit-
bû a zamy‰lení, kter˘ si na zahradû
svého domu postavil faráfi Církve
ãeskoslovenské husitské Martin
Kopeck˘ z dfievûného kostelíka.
Slavnosti se zúãastnilo kolem 150
vûfiících z rÛzn˘ch vûkov˘ch sku-
pin. Nejmlad‰ím zúãastnûn˘m byl 3
mûsíãní Daniel z Blanska, nejstar‰í
byla 97 letá Drahoslava Beranová
z Blanska.

Cel˘ akt zaãal hodinovou boho-
sluÏbou, kterou vedl patriarcha celé
Církve ãeskoslovenské husitské
ThDr. Tomá‰ Butta na ulici pfied do-
mem faráfie Martina. Po skonãení bo-
hosluÏby do‰lo k slavnostnímu poÏe-
hnání kfiíÏi, po kterém faráfi Martin
vyzval pfiítomné k obãerstvení a po-
sezení na zahradû za jeho domem. Pfii
obfiadu i po nûm zazpívaly ãlenky 
amatérského pûveckého a taneãního
souboru Katefiinka DraÏovice.

Text a foto: mp

V Blansku Ïehnali kfiíÏi

Dne 4. ãervence 2012 byly v bla-
nenském kinû slavnostnû pfiedány di-
plomy absolventÛm bakaláfisk˘ch stu-
dií blanenského v˘ukového stfiediska
Vysoké ‰koly medzinárodného podni-
kania ISM Slovakia v Pre‰ove.

Z celkového poãtu 37 pfiijat˘ch 
uchazeãÛ, ktefií nastoupili pfied tfiemi
roky do studií oboru Sociální sluÏby
a poradenství, ‰kolu úspû‰nû dokonãi-
lo 29 studentÛ. Studijní obor Meziná-
rodní podnikání v obchodû a sluÏbách
úspû‰nû dokonãilo 9 z 15 pfiijat˘ch 
uchazeãÛ. Samotného slavnostního za-
konãení se zúãastnilo 35 absolventÛ.

KdyÏ v roce 2009 byla otevfiena
první vysoká ‰kola v Blansku, nikdo
netu‰il, co mÛÏe od tohoto projektu
oãekávat. Samotná ‰kola byla obou-
strannou v˘zvou a experimentem zá-
roveÀ. Vysoká ‰kola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Pre‰ovû
si poprvé vyzkou‰ela, jaké je to po-
skytovat vzdûlávání v zahraniãí.
Naproti tomu místní studenti si vy-
zkou‰eli, jaké je to studovat na zahra-
niãní ‰kole. Leto‰ní pfiedání bakaláfi-
sk˘ch diplomÛ bylo jiÏ druh˘m pfie-
dáváním v historii blanenského v˘u-
kového stfiediska a s úspû‰n˘mi stu-
denty - absolventy se v Blansku poãí-
tá i do dal‰ích let. V záfií se otevfie

i navazující magisterské studium v
oboru Etika vztahÛ s vefiejností a ob-
chodní protokol.
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V Blansku si pfievzali 
diplomy mezinárodní 

absolventi

Slavnostní pfiedání diplomÛ 
v blanenském kinû.

Slavnostní Ïehnání kfiíÏi.

Blanenské kino od zaãátku leto‰-
ních prázdnin pfiichází s novinkou
v podobû online rezervace vstupenek
na pfiedstavení. V minulosti bylo
moÏné si vstupenky zarezervovat te-
lefonicky na záznamníku, tato forma
v‰ak byla pro mnohé náv‰tûvníky ne-
pohodlná. Nov˘ rezervaãní systém
pfiichází spoleãnû s nov˘m poklad-
ním systémem a kino Blansko si od
nûj slibuje zv˘‰ení komfortu pro ná-
v‰tûvníky.

Rezervace náv‰tûvníci mohou prová-

dût na stránkách www.kinoblansko.cz,
kde si staãí jednodu‰e vybrat pro-
gram a kliknout na preferovan˘ ter-
mín promítání. Dojde k pfiesmûrová-
ní do rezervaãního systému, kde si
uÏ jen na pfiehledném plánku vybere-
te sedadla a rezervaci potvrdíte. Na
vámi zadan˘ email následnû dojde
potvrzení o rezervaci s instrukcemi
k vyzvednutí vstupenek. V pfiípadû
náhlé zmûny plánÛ je moÏné rezerva-
ci pfies internet také zru‰it.
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Kino Blansko zavádí online
rezervaci vstupenek

Závodníci t˘mu KLoM Blansko.


