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O víkendu 3. aÏ 4. 5. se nûkteré na‰e
softballistky, hostující za t˘m Arrows
Ostrava, zúãastnily prvního turnaje 2.
ligy kadetek. Pofiádajícím oddílem byla
Chemie-Kotláfika Praha. Dívky za cel˘
víkend odehrály 5 zápasÛ, pfiiãemÏ pfie-
dev‰ím v sobotu to bylo za velmi ne-
pfiízniv˘ch povûtrnostních podmínek-
zima a vlhko.

T̆ m Arrows sloÏen˘ z hráãek tfií rÛz-
n˘ch oddílÛ (Arrows Ostrava, Apolo
Bratislava a Olympia Blansko), pfiestoÏe
se teprve sehrává a chybûly mu tradiãní 
opory, nestaãil pouze na zku‰ené hráãky
ze Softballového klubu Merklín (okres

PlzeÀ), které v celkovém umístnûní nako-
nec skonãily první a s nimiÏ se o víkendu
t˘m Arrows utkal 2x – jednou ve skupinû
a podruhé ve finále turnaje. Na‰e hráãky
se prosadily ve v‰ech utkáních a pfiedved-
ly velmi dobré v˘kony, jak v poli, tak i na
pálce. Musíme vyzdvihnout pfiedev‰ím
v˘kon Natálie Bfiou‰kové na nadhozu,
Markéty Gregorové na pálce a pfii kráde-
Ïích met a Lucie Krytináfiové na postu
chytaãe. T̆ m obsadil krásné 2. místo a vy-
tvofiil si tak dobrou v˘chozí pozici do dal-
‰ích bojÛ o úãast na mistrovství âR kade-
tek, které se bude konat v záfií tohoto roku.

Text a foto: Marek Pomazal

Blansko a okolí

Ohlédnutí za ‰perkováním
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Holky z Olympie 
na hostování v Arrows

UÏ víme, co je FIMO…
Ve stfiedu 23. 4. 2014 se v dopoled-

ních hodinách uskuteãnilo v˘tvarné
tvofiení s Marcelou Chmelafiovou
(Ateliér MADUHA) v Domovû Olga
Blansko, které pro tuto instituci zorga-
nizovala Mûstská knihovna Blansko
v rámci svého projektu Kouzlíme
s barvami. S polymerovou hmotou 
FIMO jsme tvofiili celkem 2,5 hodiny.
Odmûnou nám bylo nad‰ení i radost
klientÛ Domova Olga. 

A také krásné ‰perky i barevné maliã-
kosti, které zde vznikly.

Stejn˘ den odpoledne pak zaãala pro ‰i-
rokou vefiejnost v˘tvarná dílna pfiímo v kni-
hovnû. Celkem se nás se‰lo 15 a dal‰ích 5,
ktefií se pfii‰li jen tak podívat. I na tomto tvo-
fiení jsme pouÏívali techniku mokumo gane.

Vytvofiili jsme náhrdelníky, náu‰nice, ko-
rále, knoflíky, broÏe a jiné módní drobnosti. 

Po nûkolika hodinách tvÛrãí práce jsme
si odná‰eli domÛ své autorské ‰perky.

Marcela Chmelafiová je kreativní a vel-
mi trpûlivá lektorka. Tím bych jí chtûla za
v‰echny úãastníky (byli i muÏi) podûkovat.

Mgr. Jana Trubáková, 
Mûstská knihovna Blansko

Na‰e dûvãata v dresu Arrows.

Lektorka M. Chmelafiová v knihovnû. Foto: Renata Kuncová Polická

Beseda mlad˘ch autorÛ s odbornou porotou.

V Blansku se konal 24. - 25. 4. 2014 jiÏ 6.
roãník zemského kola celostátní soutûÏe
Zlaté slunce 2014. SoutûÏ je urãena pro mla-
dé filmové neprofesionální tvÛrce ve vûku
od 6 do 19 let. Byly zastoupeny v‰echny
Ïánrové kategorie – hrané filmy, dokumenty
a reportáÏe, animované filmy, experimenty
a videoklipy. Nejpoãetnûji byly obsazeny
kategorie animovan˘ch a hran˘ch filmÛ
v kategorii tvÛrcÛ do 15 let. Pofiadatelé dopl-
nili soutûÏní program o doprovodné akce. 

V soutûÏi se objevilo nûkolik experi-
mentálních filmÛ, které natoãili tvÛrci

v kategorii do 19 let a aãkoli jde o nepro-
fesionální snímky, mohly by svou kvali-
tou soupefiit s komerãními filmy.

KaÏd˘ rok se zvy‰uje poãet autorÛ
a filmÛ. Letos celkem soutûÏilo 30 autorÛ
a 4 dûtské kolektivy tvÛrcÛ s celkem 49
filmy. Z na‰eho regionu získaly ocenûní
filmy z filmového krouÏku Z· Blansko,
Erbenova 13 a filmy Jakuba âerno‰ka
z gymnázia v Rájci – Jestfiebí.

Mgr. Jaroslav Cinkl
fieditel soutûÏe Zlaté slunce Blansko 2014

Foto: Ondfiej Grund

Liga vozíãkáfiÛ v Blansku konãí
BohuÏel nabídka Ligy vozíãkáfiÛ

v Blansku kvÛli nedostatku financí s kon-
cem dubna 2014 konãila. Bûhem na‰eho
dvouletého pÛsobení projektu Zapojte
se...! jsme na Blanensku poskytli podporu
lidem se zdravotním postiÏením v oblasti
hledání zamûstnání, úspû‰nû jsme po-
mohli najít zamûstnání pfies 60 klientÛm
ze zdravotním postiÏením, 160 klientÛ 
absolvovalo na‰e kurzy. Dále jsme spolu-
pracovali s mnoha firmami, které zamûst-
naly na‰e klienty díky mzdov˘m pfiíspûv-
kÛm.

Pfiípadné zájemce o podporu v hledání
nového zamûstnaní i v samostatném Ïi-
votû (bydlení, vzdûlávání, získávání in-
formací atd.) mÛÏete odkazovat na na‰i
nejbliÏ‰í poboãku Ligy vozíãkáfiÛ v Brnû
na Bzenecké 23, která nadále funguje.
Kontakt: e-mail: brno@ligavozic.cz,
tel.: 777 010 334. Více informací na
www.ligavozic.cz

Za celou Ligu vozíãkáfiÛ dûkujeme za
ochotu a vstfiícnost.

Bc. Lucie Ch˘lková, DiS.
konzultantka projektu Zapojte se...!


