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Blansko a okolí

Majetková trestná ãinnost 
páchaná v prostfiedí internetu

Jaro jiÏ nesmûle zaÈukalo na vrátka
a sluníãko nás po‰kádlilo sv˘mi hfiejiv˘mi
paprsky. Stejnû proslunûná a opravdu jarní
byla sobota 21. bfiezna v âerné Hofie. JiÏ
od dopoledních hodin probíhaly v sále na
Zámeãku velikonoãní trhy. K vidûní zde
byly jarní a velikonoãní dekorace, perníã-
ky, proutûné zboÏí, galanterie, v˘robky
z lineckého tûsta, vy‰ívaná pfiáníãka, ma-
sové v˘robky, prostû v‰e, na co si ãlovûk
vzpomene. Nezanedbateln˘m lákadlem
byla jarní kavárna, kde jste se mohli za-
kousnout do sympaticky vyhlíÏejících
sladk˘ch i slan˘ch v˘robkÛ od maminek
z Veselé beru‰ky. Krátce po poledni zaãal
hlavní program, kter˘ byl letos zamûfien na
lidové tradice a folklór, tedy na hudební

a v na‰em pfiípadû pfiedev‰ím taneãní  vy-
stoupení.  V úvodu se pfiedstavil folklórní
soubor âtveráãek, kter˘ pracuje v âerné
Hofie jiÏ fiadu let. Jeho trpûlivé vedoucí se
zamûfiují na práci s nejmlad‰ími dûtmi.
Jejich nad‰ení a radost z práce s dûtmi se
viditelnû odráÏejí v jednotliv˘ch vystoupe-
ních. Leto‰ní jarní pfiíspûvek byl mil˘m
a pfiíjemn˘m zahájením celého folklórního
odpoledne. Poté se pochlubili se sv˘m ta-
neãním pásmem Ïáci 7. roãníku Základní
‰koly âerná Hora. Jejich program tvofiily
ukázky z âeské a Slezské besedy.
Vyvrcholením celého odpoledne bylo vy-
stoupení nejzku‰enûj‰ích ãernohorsk˘ch
taneãníkÛ – ãlenÛ Svazu zdravotnû posti-
Ïen˘ch. Po krásném kulturním záÏitku

Jarní den s folklórem

Îáci Z· âerná Hora, ktefií tancovali âeskou 
a Slezskou besedu.

(Pokraãování textu ze strany 1)

Dafií se na Blanensku potírat v˘robu
a distribuci drog?

Máme speciální t˘m, kter˘ se zab˘vá
odhalováním této trestné ãinnosti. Prioritou
je odhalování v˘robcÛ a distributorÛ; v sou-
ãasné dobû napfiíklad v˘robci pervitinu vo-
lí metodu mobilních varen, coÏ zvy‰uje 
nároky na sledování a dopadení tûchto 
pachatelÛ. Pfiedpokládám, Ïe v rámci avi-
zovaného navy‰ování poãetních stavÛ poli-
cistÛ dojde také ke zv˘‰ení tabulkov˘ch
míst pro oblast potírání drogové kriminali-
ty. Právû v této oblasti je, domnívám se, dÛ-
leÏitá osvûta a pÛsobení na mládeÏ, neboÈ
pokud bude po drogách a dal‰ích omam-
n˘ch látkách poptávka, tak vÏdy bude i na-
bídka a to navzdory na‰emu úsilí.

Preventivní osvûtová ãinnost je jistû
dÛleÏitá; pfiinesla zlep‰ení napfiíklad
v oblasti potíraní nekal˘ch praktik podo-
mních prodejcÛ a dal‰ích, pro které se
vÏil termín „‰mejdi”. Poãítáte i letos
s pofiádáním preventivních akcí?

Ano, z plánu tûchto akcí bych zmínil: 
JiÏ tradiãní Den s Policií âeské republiky
umoÏní zájemcÛm seznámit se s ukázkami
ãinnosti rÛzn˘ch sloÏek policie; 
napfiíklad s kynology, jízdním oddílem na

koních, zásahovou jednotkou a dal‰ími.
Den s PâR se bude konat v Blansku 17.
ãervna a 10. ãervna opût také
v Boskovicích. Tam se akce pfiesune
z âervené zahrady do areálu Zámeckého
skleníku, kde se uskuteãní v odpoledních
hodinách koncert Hudby Hradní stráÏe
a Policie âeské republiky. 

Sloup v Moravském krasu bude 6.
ãervna hostit akci „NeÏij vtefiinou”, coÏ je
preventivní akce zamûfiena na bezpeãnou
a ohleduplnou jízdu motorkáfiÛ.

V druhé polovinû roku (termíny budou
je‰tû upfiesnûny) uspofiádáme akce
„DÛvûfiivost se nenosí” - preventivní akce za-
mûfiená na seniory, „Kdo je vidût vyhrává”
(v Blansku a v Boskovicích) - akce zamûfie-
na na uÏívání reflexních prvkÛ, ve spoluprá-
ci s MÚ zmínûn˘ch mûst a BESIP. V kinosá-
lech v Blansku a v Boskovicích to bude akce
„Nedej drogám ‰anci” - anal˘za problemati-
ky drog, zamûfiená na studenty prvních roã-
níkÛ stfiedních ‰kol. Z dal‰ích akcí alespoÀ
názvy: Na kole 0 promile, Obezfietnost se vy-
platí, Pfiilba patfií na kolo, ¤ídím - piju neal-
ko, Zebra se za tebe nerozhlédne. 

Pane Grénare, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: ph

Fotografická soutûÏ Blansko 
oãima dûtí

Budova Mûstské knihovny v Blansku.

Jak vidí své mûsto na‰e dûti? Dovedou
ocenit hezká místa v Blansku? Kam nao-
pak radûji nechodí? Jak vnímají svoje 
okolí?  

To bychom se mohli dozvûdût díky sou-
tûÏi mlad˘ch fotografÛ, kterou Mûstská kni-
hovna Blansko pfiipravila na leto‰ní jaro. 

Je urãena zájemcÛm do 15 let. KaÏdé z
dûtí (nemusí b˘t ãtenáfiem na‰í knihovny)
má moÏnost zaslat maximálnû dvû vlastní
fotografie, kter˘mi pfiiblíÏí svÛj pohled na
Blansko. Bûhem jarních mûsícÛ si mohou
nafotit snímky, z nich pak vybrat po jed-
nom do kaÏdé ze dvou kategorií: 

CO SE MI V BLANSKU LÍBÍ?
CO SE MI V BLANSKU NELÍBÍ?
Je moÏné se zúãastnit soutûÏe jen v jed-

né kategorii, pak úãastník za‰le pouze jed-
nu fotografii.

Podmínkou úãasti v soutûÏi je pfiihlá‰-
ka, kterou rodiãe (zákonní zástupci) 
úãastníkÛ vyjádfií souhlas se zvefiejnûním
snímkÛ, a doruãení pfiihlá‰ky do dûtského
oddûlení Mûstské knihovny Blansko.
Tato pfiihlá‰ka je k dispozici v dûtském
oddûlení Mûstské knihovny Blansko a je
jí moÏno také stáhnout z webu knihovny
www.knihovnablansko.cz.

Snímky zasílejte elektronicky nebo pfie-
dejte osobnû v knihovnû od 1. kvûtna 2015! 

Ze zaslan˘ch snímkÛ vybere porota nej-
lep‰í a zvefiejní je na webu knihovny. 

v první pÛli programu,
zaãala druhá, neoficiál-
ní ãást odpoledne. Dûti
se zapojily do veliko-
noãního tvofiení a do-
spûlí si mohli bez sta-
rostí uÏívat volné zába-
vy. Po celé odpoledne
nám k poslechu vyhrá-
vala cimbálová muzika
Tomá‰e Zouhara.
Organizátory jarního
setkání byly CPR
Veselá beru‰ka a SPOZ
âerná Hora. Pfiíjemné
prostfiedí, usmûvaví li-
dé, dobré jídlo a pití,
v˘borná nálada a spo-
kojenost. Tûmito slovy
bychom mohli jedno-
du‰e shrnout leto‰ní set-
kání, kter˘m jsme
v âerné Hofie dÛstojnû
pfiivítali jaro i Veliko-
noce.

Za organizátory J.
Kubelková

Foto: A. Honzáková

O vítûzích v jednotliv˘ch kategoriích
rozhodne hlasování vefiejnosti na webu
knihovny. 

Vítûzové budou odmûnûni a jejich
snímky vystaveny v prostorách knihovny
a prezentovány na webu blanenské kni-
hovny. 

Garantem soutûÏe, kter˘ poskytne ve‰-
keré bliÏ‰í informace je paní Drahoslava
Kfiivánková (krivankova@mk.blansko.cz,
tel. 516 410 101) z dûtského oddûlení
Mûstské knihovny Blansko.

Drahoslava Kfiivánková, 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: archiv Mûstské knihovny Blansko

Tréninková skupina Jana Kohuta
Tak závodní sezóna se nám pomalu roz-

bíhá a ná‰ t˘m uÏ zaznamenal nûkolik me-
dailov˘ch úspûchÛ. Na Kbelské desítce
v Praze padly hned 3 osobní rekordy,
2x jsme mûli zastoupení na stupních vítû-
zÛ (Robert Míã 2.místo do 29 let  a Jan
Kohut 3.místo nad 30 let) a v t˘mové sou-
tûÏi, kde se zapoãítávali nejlep‰í 3
(s Míãem a Kohutem je‰tû bûÏel Jifií ·terc)
z na‰eho t˘mu jsme dokonce zvítûzili.
V̆ bornou formu má i Lenka Rozbofiilová,
která na bûhu LuÏánkami na trati 6,4 km
vylep‰ila svÛj loÀsk˘ ãas o 2:20min
a o t˘den pozdûji na PraÏském pÛlmarato-
nu svÛj osobák zlep‰ila dokonce o 8 mi-
nut. První leto‰ní stupnû vítûzÛ zazname-
nal i Jirka Dvofiáãek, kter˘ na bûhu
Drahanskou vrchovinou obsadil 2.místo
v kategorii MV1. V tom samém závodû
dobûhl Jan Kohut na 3.místû a Vojta Grun
na místû 4. Dobfie si vedl i ná‰ Lubo‰
Gro‰ek, kter˘ absolvoval 2 Aqautlony ja-

ko pfiípravu na jarní triatlony. Ostatní ãle-
nové t˘mu na svoje první starty v sezónû
teprve ãekají, ale podle tréninkÛ se máme
na co tû‰it.

NezapomeÀte, Ïe do na‰eho t˘mu se mÛ-
Ïe pfiidat opravdu kaÏd˘ a to bez rozdílu vû-
ku a v˘konnosti. Na‰e spoleãné tréninky
probíhají v Blansku, Brnû a Boskovicích.

A Ti, komu skupinové tréninky nevyho-
vují ãasovû, mohou vyuÏít i individuál-
ních tréninkÛ jak bûÏeck˘ch, tak fitness
v posilovnû, venku ãi u vás doma nebo
vám zpracujeme tréninkov˘ plán na míru
– na bûh, triatlon, kolo i do posilovny.

Na léto jsou pfiipraveny bûÏecké a kon-
diãní kempy na ãesk˘ch horách a novû
i v Chorvatsku.

S námi se dostanete do kondice…
www.relax-fit.cz

www.bezeckykemp.cz
www.bezecke-kondicni-kempy.cz

Text: Katefiina Kohutová


