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Co se dûje pod vysokou sítí v Blansku
V mûsíci záfií se rozbûhly naplno

volejbalové soutûÏe, fiízené jihomo-
ravsk˘m volejbalov˘m svazem.
V krajsk˘ch soutûÏích se v leto‰ní se-
zonû 2012/2013 zúãastní mistrov-
sk˘ch soutûÏí druÏstva muÏÛ a Ïen TJ
âKD Blansko.

V sobotu 22. 9. na svojí domácí palu-
bovce ve sportovní hale na Údolní ulici
v Blansku, hostili muÏi i Ïeny v dal‰ím ko-
le soutûÏí celky z 1. místo prÛbûÏné tabul-
ky. DruÏstvo muÏÛ pfiivítalo celek TJ Útû-
chov, v jehoÏ fiadách se objevují pravidel-
nû hráãi hrající v minulosti vy‰‰í soutûÏe
v dresu nejrÛznûj‰ích brnûnsk˘ch t˘mÛ.
I pfies bojovn˘ v˘kon se jim nepodafiilo
bodovat a podlehli v obou dvou utkání. 

Daleko lépe se dafiilo druÏstvu Ïen, které
hostilo dosavadního lídra soutûÏe – t˘m
Orla ¤eãkovice. JiÏ první velice vyrovnané
utkání o jehoÏ osudu rozhodoval aÏ tie

brejk, kter˘ skonãil v pomûru 12-15 pro br-
nûnské druÏstvo slibovalo napínavou podí-
vanou i v odvetném utkání. A opravdu, do-

mácí t˘m, i kdyÏ nenastoupil v kompletní
sestavû, favorita dokonale zaskoãil a pfiipsal
si do tabulky cenné vítûzství v pomûru 3 : 1. 

Základní sestava domácích: Veronika
Dobiá‰ková, Jitka Hofmannová, Martina
Illková, Pavlína JeÏová, Pavla KfiivonoÏková
a Regina Psohlavcová. Tûmito body se druÏ-
stvo Ïen TJ âKD posunulo na 7. místo prÛ-
bûÏné tabulky. 

Kromû t˘mÛ muÏÛ a Ïen zahájil v mû-
síci srpnu svoji ãinnost také t˘m mládeÏe.
Jejich první konfrontací se stejnû star˘mi
soupefii bude fiíjnov˘ turnaj O blanenskou
turbínu, kter˘ se uskuteãní ve sportovní
hale na Údolní ulici ve stfiedu 24. 10.
2012. Pravidelná ãinnost skupiny mládeÏe
probíhá ve sportovní hale kaÏdé pondûlí
a stfiedu od 18.00 hodin . Rádi mezi námi
pfiivítáme dal‰í zájemce o tuto krásnou ko-
lektivní hru, narozené v letech 1999-2001.

Ve‰keré aktivity v‰ech volejbalov˘ch
druÏstev probíhají za podpory mûsta
Blansko, jihomoravského kraje a blanen-
sk˘ch firem Taspa Blansko a FPO
Blansko.

Text a foto: Mgr. Bc. Michal Souãek

Utkání TJ âKD Blansko s TJ Útûchov.

V âerné Hofie bylo opût veselo

V âerné hofie na Blanensku probû-
hl jiÏ 16. roãník tradiãní pivní pouti.
Jak je tradicí dáno, ani tento roãník
nebyla o zábavu nouze. Celá akce
byla perfektnû zorganizovaná a jiÏ od
zaãátku pfii vjezdu do âerné hory by-

lo znát, Ïe pofiadatelé nenechali nic
na náhodû. 

PrÛjezd âH byl uzavfien a byla vytvofie-
na tfii velká parkovi‰tû pro ty, ktefií byli od-
váÏní natolik, Ïe pfiijeli autem. Ono vy-
hnout se toãenému zde bylo pomûrnû ob-

tíÏné a ani já jsem se mu nevyhnul. Pro ty,
kdo tolik odvahy nemûli, byla pfiipravena
autobusová doprava na nádraÏí do Rájce
a zpût. Hlavní ulice âH byla plná stánkÛ
s pokrmy jako domácí kozí s˘ry, které byly
mimochodem velmi dobré, perníkáfiské
a cukrovinkáfiské stánky, které snad na Ïád-
né pouti nesmí chybût. Nechybûly stánky
s cukrovou vatou a pro ty, ktefií si dopfiáva-
li hodnû piva tu bylo dost stánkÛ pln˘ch
grilovaného masa, klobásek a jin˘ch domá-
cích pochutin. Na stáních se také dalo kou-
pit plno „ originálního” obleãení a jiné vûci
jako tfieba kuliãkové pistole, které podle mû
aÏ tak úplnû na takovou pouÈ nepatfií.

Hlavní program pouti v‰ak nebyl na uli-
ci, ale v samotném pivovaru, kde byla pro
náv‰tûvníky pfiipravena dvû pódia. Hlavní,
na kterém vystupovali zpûváci a kapely bû-
hem celé pouti a pak men‰í vedlej‰í podi-
um, které bylo ze zaãátku vûnováno na‰im
nejmen‰ím, aby i oni odcházeli s nûjak˘m
tím záÏitkem. Program zahájil Petr Bende
s cimbálovkou Grajcar a pokraãovalo se ve
velkém stylu aÏ do veãera, kdy byla pouÈ
ukonãena koncerty kapel No Name a âe-
chomor, ktefií byli na pivní pouti poprvé, aã
je pofiadatelé zvali jiÏ vícekrát, ale nikdy
dfiíve se âechomoru nepodafiilo vmûstnat
pivní pouÈ do programu. Celou pouÈ uza-
vfiel ohÀostroj, kter˘ pyrotechnici chystali
od samotného rána na stfie‰e pivovaru.
Pofiadatelé byli s celou poutí velmi spoko-
jeni i pfies men‰í uãast náv‰tevníkÛ, kterou

mûl na vinû prodlouÏen˘ víkend. I pfies nûj
se do pivovaru pfii‰lo podívat okolo 5000
náv‰tûvníkÛ a kdyÏ k tomu pfiiãteme ten
obrovsk˘ dav, kter˘ byl mimo pivovar a
okupoval stánky s pivem a jídlem venku,
dospûjeme jistû ke krásn˘m ãíslÛm, které
musel ãernohorské jistû potû‰it. Kolik se
vytoãilo piva se nám zatím nepodafiilo
pfiesnûji zjistit (z pivovaru máme informa-
ci, Ïe podobné mnoÏství jako v loÀském
roce), protoÏe ne nadarmo patfiíme k nej-
vût‰ím pijákÛm piva na svûtû.  

Text a foto: Jan Dvofiák

Vystoupení Petra Bendeho (dal‰í foto na www.listyregionu.cz).

âepovala se i v˘borná malinovka.
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CÍLE PROJEKTU:
• Vybudování experimentální 

uãebny
• Vybudování technické 

a pfiírodovûdecké knihovny

• Realizování ãinností v experimentální uãebnû
s vyuÏitím sad PASCO a dal‰ího zafiízení vãet-
nû v˘poãetní techniky

• Vytvofiení  a realizování systému exkurzí,
praktick˘ch cviãení a kurzÛ pro studenty 

S cel˘m projektem se mÛÏete seznámit na 
Dni otevfien˘ch dvefií dne 15. 11. 2012


