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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 12. ãervna 2014, uzávûrka je 2. ãervna 2014.

Ve v˘sledné podobû si mÛÏete pro-
hlédnout historické budovy na foto-
grafiích, památníky, pamûtní desky
i v˘znamné osobnosti doslova krok za
krokem anebo tento v˘let Blanskem
absolvovat. Putování mûstem vás za-
vede na pozoruhodná místa. Kromû
nezbytn˘ch historick˘ch faktÛ se pub-
likace zab˘vá lidmi. Zajímav˘mi,
znám˘mi i zapomenut˘mi, ktefií se ve
mûstû narodili, pfiípadnû mají k mûstu
vztah, kaÏdopádnû v‰ak v Blansku za-
nechali své stopy.

Druhá ãást knihy je vûnována bla-
nensk˘m Ïivnostem. Ukázka Ïivno-
stenské propagace v Blansku není jen
ukázkou inzertní praxe v období první
republiky. Je pfiedev‰ím zprávou
o tom, kolik drobn˘ch, dnes jiÏ témûfi
zapomenut˘ch ÏivnostníkÛ a jejich Ïiv-
ností pfiispûlo k rozvoji mûsta Blanska.

Tfietí ãást knihy je vûnována
Blansku v datech. Jsou zde chronolo-
gicky sefiazeny v˘znamné letopoãty
a události v Ïivotû mûsta.

Závûr knihy nás upoutá ãástí pod
názvem Zajímavosti, kuriozity a vûci
neobvyklé a statí KdyÏ se v Blansku
fiekne.

Knihu vydal, sestavil, upravil a fo-
tografiemi ze soukromé sbírky dopl-
nil Pavel Svoboda. Precizní tisk od-
vedla firma Reprocentrum a.s.,
Blansko. Publikace vy‰la za finanãní
podpory mûsta Blanska, Galerie
a antikvariátu Joná‰ Blansko

a ObchÛdku pro dûti Blansko. K do-
stání je v Galerii a antikvariátu Joná‰
Blansko, v Blanenské informaãní
kanceláfii Blanka a v ObchÛdku pro
dûti Blansko, Bezruãova 1.

spav
Foto: archiv P. Svobody

Po úÏasném v˘konu (pfiedev‰ím na pálce) obsadili sen-
zaãní 3. místo.Pfiitom postup do semifinále vybojovali aÏ
po prodlouÏení a tiebreaku, po pfiedposlední smûnû pfiitom
prohrávali 10:15!

RodiãÛm i trenérÛm dûlají velkou radost. 
Text a foto: Marek Pomazal
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SENZACE NA KOMÍNSKÉ PÁLCE

VY·EL BLANENSK¯ CHODEC

Blansko okolo roku 1915.

Nejmlad‰í blanen‰tí baseballisté „na bednû”.

Novû vy‰lá publikace je autorov˘m vyznáním mûstu, jak˘si „blanensk˘ chodec”.
Oslovuje rodáky, obyvatele i náv‰tûvníky, zkrátka v‰echny, kdo mají rádi mûsto Blansko.

Ve ãtvrtek 1. 5. 2014 se na‰i nejmen‰í ba-
seballisté poprali o v˘sledek na Komínské
pálce.

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      

Tû‰íme se na vás:
PO – SO 8 - 18 hod. 

a NE 8 - 12 hod.

www.zerarajec.cz
516 412 774 velkoobchod

516 412 236 prodejna

Parkovi‰tû pfiímo u prodejny 
Pofiíãí 5, Blansko!

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!

Aktuální nabídka:
- pfiísady 
- hrnkové i fiezané kvûtiny 
- slavnostní i smuteãní 

vazby 
- substráty, krmné smûsi
- balkónové kvûtiny
- hnojiva a postfiiky

V‰e za pfiíznivé ceny!

PRODEJNA KVùTIN
ZAHRADNICTVÍ BLANSKO

/SKLENÍKY/
Pofiíãí 5, Blansko
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