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Blansko a okolí

V Klepaãovû oslavili MDD
Spoustu spokojen˘ch dûtí i rodiãÛ jste

mohli v sobotu 1. ãervna potkat v
Klepaãovû u Blanska. Na Statku
Samsara byl v rámci MDD pro dûti za
mírn˘ poplatek pfiipraven program pln˘
her. Celkem osm stanovi‰È provûfiilo je-

jich zdatnost a dÛvtip. Poãasí se po obû-
dû umoudfiilo, a tak zaslouÏená odmûna
v podobû nanuka pfii‰la vhod. 

Text: RePo
Foto: Pavel Navrátil

Dûti u jednoho z osmi stanovi‰È plní své úkoly.

27. 5. se 3 ãlenové na‰eho t˘mu postavi-
li na start 3. dílu Hrabûnka Cupu z Rájeãka
do Petrovic o délce 7,8km a vedli si v˘bor-
nû, protoÏe na celkovém 1. místû probûhnul
cílem trenér t˘mu Jan Kohut v ãase 30:28
min. Na celkovém 29. místû a 5. místû v ka-
tegorii MV2 dobûhnul Radoslav Husák
v ãase 37:06 minut  a Marek Such˘ i pfies
virózu, která ho v posledních dnech trápila,
dobûhl na 66. místû v ãase 43:09 minut. 

Nyní na‰i skupinu ãekají je‰tû 3 závo-
dy OBL a pak hurá na vysokohorské
soustfiedûní, které probûhne na Pradûdu.
www.relax-fit.cz

Text: Jan Kohut, foto: Tomá‰ Srnsk˘

RELAX-FIT TEAM  vítûznû na
závodech Okresní bûÏecké ligy

Z tréninku – rozcviãka. Ples byl v duchu 60.t˘ch let.

První letní ples skautského
stfiediska Srdce na dlani

Leto‰ní plesová sezona uÏ je u konce,
ale to blanensk˘m skautÛm vÛbec nevadí.
Centrum Srdce na dlani uspofiádalo první
letní skautsk˘ ples, kter˘ se konal 31.
kvûtna v Katolickém domû v Blansku.
Nebyl to klasick˘ bál, Ïádné obleky
a dlouhé veãerní roby. Celá akce byla to-
tiÏ ve stylu známého amerického filmu
Pomáda, takÏe zde pfievládali hlavnû ko-
Ïené bundy, nagelované vlasy a spousta
puntíkÛ.

K tanci hrála skupina PROROCK.
Dále byl pro náv‰tûvníky pfiichystán
zábavn˘ kulturní program, kter˘ si pfii-
pravili skauti z 9. oddílu, a bohatá tom-
bola plná hodnotn˘ch darÛ. Komu
z tancování vyhládlo, mohl si pochut-
nat na grilovaném steaku, nebo se 
osvûÏit míchan˘m koktejlem. 

Tato událost byla opravdu vydafiená, tak
doufejme, Ïe se stane tradicí. 

Text a foto: Lucie Meluzínová 

Bambiriáda mûla úspûch

Dûti se skvûle bavily.

V zámeckém parku v Blansku bylo ve
dnech 23. a 24. kvûtna nabyto. Konal se

zde druh˘ roãník Bambiriády, pfiehlídky
volnoãasov˘ch aktivit. Na akci zamífiilo
témûfi dva tisíce náv‰tûvníkÛ, ktefií se
mohli seznámit s ãinností dvaceti osmi re-
gionálních organizací. 

Pro sportovce organizátofii pfiipravili
stfielbu z luku, baseball nebo stolní tenis.
Rovnováhu si mohli dûti i rodiãe vyzkou-
‰et pfii chÛzi na lanû nad místním rybní-
kem. Kdo zaváhal, skonãil ve studené vo-
dû. Kdo nechtûl sportovat, mohl sledovat
dûní na podiu, kde vystoupili judisté a nû-
kolik hudebních a taneãních skupin.

Bambiriáda má v âeské republice uÏ
‰esnáctiletou tradici, letos se kromû
Blanska konala v dal‰ích ãtrnácti mûstech
po celé zemi.

Text: anja
Foto: archiv Bambiriády

V nedûli 25. kvûtna hostil Státní zá-
mek Lysice se spolupofiadateli kvûti-
nov˘m salonem Sissi a svatební agen-
turou Elysée dal‰í roãník Svatební
show. 

Celkem se se‰lo kolem pûtatfiiceti
vystavujících firem z rÛzn˘ch oborÛ
(doprava, cukráfii, fotografové, hote-
ly, restaurace, líãení, úãesy, kvûtiny,
dekorace, prsteny, oznámení, doplÀ-
ky, ‰aty, obleky a dal‰í). Zámecká 
zahrada byla v obleÏení, celkov˘ po-
ãet náv‰tûvníkÛ Svatební show se vy-
‰plhal na 1 300. Mimo moÏnosti 
seznámit se s nabídkou sluÏeb vysta-
vujících firem byly k zhlédnutí dvû
módní pfiehlídky.

Vrcholem akce byla svatba v pfiímém
pfienosu, kterou pfiipravovala a organi-
zovala svatební agentura Elysée s part-
nery. JiÏ v zimû se pfiihlásilo kolem 30
párÛ a po peãlivém v˘bûru zvítûzila
Pavlína a VráÈa z Lelekovic, ktefií se tu-
to nedûli ve 14 hodin vzali. Oddával je
pan faráfi Martin Kopeck˘. 

Cel˘ leto‰ní roãník byl, jako i v mi-
nul˘ch letech, úspû‰n˘. Podûkování
patfií organizátorÛm, vystavovatelÛm,
modelkám a v neposlední fiadû hojnému
poãtu náv‰tûvníkÛ.

Text: RePo
Foto: mp

Svatba v pfiímém pfienosu?
Ano, v Lysicích

Nevûsta s druÏiãkou pfii pfiehlídce.

byly jedním z partnerÛ 
celé akce.

FotoreportáÏ ze Svatební show najdete
na www.listyregionu.cz


