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ADVENT VE VÍDNI

Pro skupinu studentÛ blanenského gymnázia se bude v jedné z nejkrásnûj‰ích vzpomínek na pﬁedvánoãní ãas zrcadlit romanticky osvûtlená VídeÀ s vÛní vánoãního punãe.

Je ráno 6. prosince, kdyÏ se scházíme
u autobusu, kter˘ se co nevidût rozjede
vstﬁíc hlavnímu mûstu Rakouska. KaÏd˘
se tû‰í na den bez uãebnic a je zvûdav˘,
co mu pﬁedvánoãní VídeÀ nabídne.
Bûhem jízdy nás paní prÛvodkynû zahlcuje informacemi o rakouské kultuﬁe,
historii, kuchyni, vládû, ‰kolní docházce a spoustû dal‰ích skuteãnostech
s Rakouskem souvisejících. Po desáté

hodinû dopoledne se ocitáme ve vídeÀsk˘ch ulicích. Nejdﬁíve nás okouzlí
podmanivá atmosféra v císaﬁsk˘ch kulisách zámku Schönbrunn, kam míﬁí na‰e
první kroky.
Pozdûji vystupujeme na námûstí Marie
Terezie, jehoÏ dominantou je právû socha
této císaﬁovny. Zde pak zaãíná a pozdûji
i skonãí ná‰ pû‰í okruh Vídní. Poznáváme
spoustu vídeÀsk˘ch památek, ulic i staveb,

Studentky Gymnázia Blansko, VídeÀ,
zámek Schönbrunn.
jako je Hofburg – dﬁíve zimní sídlo panovníka a v souãasnosti prezidenta. Prohlídka
pokraãuje na námûstí Stephansplatz, jehoÏ

velkou ãást zabírá pﬁekrásná gotická katedrála Stephansdom. Dostáváme se také do
centra mûsta nazvaného Graben (Pﬁíkopy).
Po procházce v prosincovém poãasí se
uÏ ale v‰ichni tû‰íme na teplo. AÈ uÏ ve
formû horkého vi‰Àového punãe, kávy
melange, vyhﬁát˘ch komnat muzea
v Hofburgu nebo radnice. Pak se uÏ ale
opravdu nemÛÏeme doãkat, aÏ utratíme
pﬁebyteãná eura na tradiãním vánoãním trhu pﬁed vídeÀskou radnicí (Rathaus).
Omámení vÛní vídeÀské kávy, praÏen˘ch
mandlí, ka‰tanÛ nebo obﬁích ,,Kremrollen”
nahlíÏíme do stánkÛ s ruãnû foukan˘mi
baÀkami a jin˘mi vánoãními dekoracemi.
Spolu s vídeÀsk˘mi specialitami odváÏíme domÛ nezapomenutelné záÏitky z neobyãejnû proÏitého dne.
Text a foto: Mgr. Jana Îilková,
Gymnázium Blansko
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MùSTSKÁ
KNIHOVNA
BLANSKO

UZAV¤ENÍ KNIHOVNY
ÚTER¯ 24. 12. 2013 - ST¤EDA 1. 1. 2014
Pro veﬁejnost bude knihovna
otevﬁena ve ãtvrtek 2. 1. 2014!

23. SNOW CUP

Baseballov˘ oddíl Olympia Blansko poﬁádá ve dnech 13. - 15. 12 2013 jiÏ 23. roãník
Vánoãního turnaje SNOW CUP. Turnaj probûhne v tûlocviãnách Z· Salmova v Blansku,
která se v˘raznû podílí na poﬁádání turnaje.

Ve vûkov˘ch kategoriích do 8 let, do 10 let, do 12 let a do 14 let
sehrají mladí baseballisté nûkolik zápasÛ, jeÏ pﬁispûjí k jejich
zimní pﬁípravû. Úãast pﬁislíbily také oddíly z Rakouska
a Slovenska, máme se tedy na co tû‰it a pro na‰e nejmen‰í to
bude první setkání s mezinárodním baseballem.
mp

âtyﬁicetpût let od slavnostního otevﬁení
blanenské polikliniky
Právû v leto‰ním roce probûhla napﬁíã nemocnicí ﬁada v˘razn˘ch zmûn. V rámci provozu lÛÏkové ãásti do‰lo ke vzniku Spoleãného lÛÏkového fondu, kter˘ celkov˘ chod v nemocnici zefektivnil a pacientÛm pﬁinesl
novû zrekonstruované oddûlení C.
V rámci polikliniky byl v listopadu
zcela zmodernizován dûtsk˘ pavilon
v projektu Nadace Archy Chantal. Tou
ale zcela zásadní zmûnou je rekonstrukce
vestibulu, kter˘ pamatoval je‰tû do poloviny leto‰ního roku v naprosto nezmûnû-

roãník II

ãíslo 11

né podobû v‰ech 45 let chodu polikliniky.
Na rekonstrukci vestibulu se vedení
Nemocnice Blansko podaﬁilo získat dotaci z Jihomoravského kraje. Do konce roku bude projekt dokonãen.
Nemocnice Blansko poskytuje zdra-

prosinec 2013

Zcela nová blanenská poliklinika
pﬁed 45 lety.
votní péãi pro spádovou oblast cca 150
tis. obyvatel. Nemocnice má zaveden˘
systém kvality a je akreditována dle
Národních akreditaãních standardÛ
Spojené akreditaãní komise, certifikována dle normy âSN EN ISO 9001.

Blanenská poliklinika dnes.
Oddûlení klinick˘ch laboratoﬁí je autorizováno dle Národního autorizaãního
stﬁediska (NASKL II).
Text: Bc. Kateﬁina Ostrá
Foto ãernobílé: archiv Nemocnice Blansko
Foto barevné: Renata Kuncová Polická
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