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Blansko a okolí

NOVÁ KAFÁRNIâKA DOMOVA OLGA
I jeden ‰álek dobré kávy pfiipravené od

srdce mÛÏe b˘t radostí na cel˘ den.
Domov OLGA otevfiel ve svém obchÛd-

ku Karitásek, L. Janáãka 15 v Blansku,
svoji novou Kafárniãku, jako dal‰í inte-
graãní-terapeutickou aktivitu, na které se
podílejí jeho zdravotnû postiÏení klienti.

Co nabízíme? Espresso klasické, esp-
resso dlouhé (long), capuccino, ãokoládu,
ãokoládu se smetanou, café late, espresso
s mlékem a ãaj. Také i na‰i v˘bornou spe-
cialitu – espresso s ãokoládou a se smeta-
nou. Prodáváme také Cafe to go.

K zakousnutí jsou na v˘bûr trubiãky
vlastní v˘roby, a to ofií‰kové, ãokoládové,
vanilkové nebo skofiicové plnûné ‰lehaã-
kou. Máme také i vlastní lázeÀské oplatky
stejn˘ch druhÛ.

A kdy je otevfieno? KaÏd˘ v‰ední pra-
covní den od 9 do 18 hodin.

Zveme vás k náv‰tûvû! Tak tedy, pfiijì-
te si udûlat u nás radost!

Foto: RePo

Sv. Martin na bílém koni.

VÍTÁNÍ SV. MARTINA 
JIÎ PODEVÁTÉ

O víkendu 13. - 15. 11. 2015 se usku-
teãnila akce Vítání sv. Martina. 

Program zaãal jiÏ v pátek v 11:11
zvonûním zvonu „Poledník” a zahájil
tak tfiídenní oslavy. Následovaly pro-
hlídky kostela sv. Martina a vûÏe. Na
blanenském zámku se uskuteãnil kon-
cert Beau Soir a kfiest sborníku
o Karolínû Meineke.

Sobotní program byl zahájen 
komentovanou prohlídkou mûsta
s prÛvodcem Pavlem Svobodou. Pak
následovala novinka, akce byla 
nazvána Svatomartinsk˘ festival

a konala se na Wanklovû námûstí.
Souãástí bylo slavnostní otevfiení
svatomartinského vína a jeho degus-
tace - bylo moÏné ochutnat aÏ 100
druhÛ vín a speciality místních res-
taurací. Na pódiu probíhala hudební
vystoupení rÛzn˘ch ÏánrÛ. Na závûr
pfiijel sv. Martin a pozval úãastníky
na nedûli. Dal‰í akce se konaly  na
rÛzn˘ch místech v Blansku napfi. na
blanenském zámku byly mimofiádné
prohlídky historick˘ch interiérÛ
s v˘kladem. Dûti si uÏily pochod
svût˘lek ke sv. Martinovi.

V nedûli program zaãal v kostele sv.
Martina slavnostní bohosluÏbou, kte-
rou slouÏil souãasn˘ olomouck˘ arci-
biskup a metropolita moravsk˘ Jan
Graubner. Po 11. hodinû mohli ná-
v‰tûvníci vidût a vítat sv. Martina
s druÏinou, koãáry, na kter˘ch jeli
pfiedstavitelé mûsta Blanska a pozvaní
hosté, a dal‰í úãastníky prÛvodu v his-
torick˘ch kost˘mech. Historick˘ 
prÛvod byl oãekáván blanensk˘mi ob-
ãany, a pfiestoÏe bylo de‰tivé poãasí,
se‰lo se mnoho divákÛ, ktefií vytvofiili
‰palír od kostela sv. Martina aÏ do zá-
meckého parku. V zámeckém parku
probíhal cel˘ den bohat˘ program, 
napfi. Svatomartinské jízdní klání
(spoleãnost ·tvanci). U stánku s histo-
rick˘m sklem byly ukázky v˘roby
foukaného skla. V 17 hodin pak
Blansko ozáfiil krásn˘ Svatomartinsk˘
ohÀostroj. Svatomartinské slavnosti
byly zakonãeny koncertem Petra
Koláfie v Dûlnickém domû.

Den se sv. Martinem byl úÏasn˘
i pfies de‰tivé poãasí, pln˘ kulturních
a gastronomick˘ch záÏitkÛ.

Text a foto: Pavel Krupka

T˘m VZS Blansko.

BLANEN·TÍ ZÁCHRANÁ¤I
ROZ·Í¤ILI SBÍRKU CEN

âlenové Vodní záchranné sluÏby Blansko
se vypravili na dalekou cestu do mûsta
Sokolov, aby v sobotu 14. 11. pomûfiili své
síly v místním 25. roãníku soutûÏe „O pohár
mûsta Sokolova”.  

Blanen‰tí záchranáfii startovali ve tfiech t˘-
mech vedle Karlov˘ch VarÛ, Plznû, Ústí nad
Labem a dal‰ích mûst, dokonce i jednoho t˘-
mu nûmeckého. DruÏstva po tfiech plavcích se
utkala ve ãtyfiech plaveck˘ch disciplínách se
ztíÏen˘mi podmínkami a v simulaci kardio-
pulmonální resuscitace na figurínû. „Áãkové”

druÏstvo ve sloÏení Michal Vondráãek, Luká‰
Molek a David Ondrou‰ek si doplavalo pro
stfiíbrn  ̆pohár, pfiiãemÏ Michal Vondráãek se
stal absolutním vítûzem. I dal‰í dvû druÏstva
se umístila na velmi pûkném místû, a to
i vzhledem k tomu, Ïe jedno druÏstvo tvofiily
dvû plavkynû a druhé bylo v podstatû nováã-
kem v soutûÏním svûtû. Dûkujeme místní sku-
pinû za pfiíjemné podmínky závodu a pohodo-
vou, pfiátelskou atmosféru, která VZS slu‰í. 

Text: Tereza Dostálová
Foto: M. Vondráãek

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme pfiíjemné 
proÏití vánoãních svátkÛ, 
v novém roce 2016 hodnû ‰tûstí,
zdraví a spokojenosti.

Mgr. Ivo Polák, starosta

Ing. Jifií Crha, místostarosta

Doc. Ing. Jaromír Rouãka, CSc., místostarosta

Ing. Josef Kupãík, tajemník Strom Blansko. Foto: RePo

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

• 79-41-K/41 gymnázium (v‰eobecné ãtyfileté) pfiijímáme 60 ÏákÛ z 9. tfiídy
• 79-41-K/81 gymnázium (v‰eobecné osmileté) pfiijímáme 30 ÏákÛ z 5. tfiídy
• V‰ichni uchazeãi o studium vykonají pfiijímací 

zkou‰ku z ãeského jazyka a matematiky
• Pfiihlá‰ky ke studiu do 15. 3. 2016
• Kvalitní v˘uka cizích jazykÛ – angliãtina, nûmãina, 

francouz‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina
• ·irok˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ 
• Vysoká úspû‰nost absolventÛ pfii pfiijetí na V·

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
28. 1. 2016 od 12.00 do 17.00 pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190


