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Blansko a okolí

CYKLISTÉ NA BLANENSKU
POMÁHALI SV¯M POHYBEM

HANDICAPOVAN¯M

Celé léto mohli lidé díky projektu
Birell jízda pomáhat handicapovan˘m,
jejichÏ snem je vrátit se zpût na kolo.
Staãilo projet na kole pod speciální 
bránou, která putovala po ãesk˘ch cyk-
lostezkách. Za kaÏdého cyklistu, kter˘

se chce vrátit k cyklistice. Nechybí mu

ani chuÈ, ani vytrvalost. Jediné, co mu

chybí, je handbike, na kterém by mohl

jezdit a závodit.

Text: Ing. Katefiina Havlová
Foto: Martina Kuãerová

branou projel, se pfiiãetlo na
konto 5 Kã. Celkovou sumu
Birell vûnuje na nákup kol
a handbikÛ pro handicapované. 

Handicapovaní, které zákefiná
nemoc ãi úraz zatím nepustí
zpátky na kolo, jsou ke splnûní
svého snu zase o kus blíÏe. V ne-
dûli 23. srpna v Jedovnicích na
Blanensku pro nû 1 646 lidí vy-
jelo ãástku 8 230 Kã. 

Do pomoci handicapova-
n˘m se zapojil i starosta
Jedovnic Ing. Jaroslav ·íbl,
kdyÏ v nedûli odpoledne projel
Birell bránou u kempu.

Îe se získá dostatek penûz,
vûfií pûtadvacetilet˘ Pavel BroÏ
z Nového Mûsta na Moravû,
kter˘ je vá‰niv˘ sportovec
a navzdory svému handicapu

Do pomoci handicapovan˘m se zapojil 
i starosta Jedovnic Ing. Jaroslav ·íbl.

T˘m mini ÏákyÀ Blansko.

Rádi pfiijmeme dal‰í zájem-
ce o basketbal. Trénujeme ve
sportovní hale na Údolní ulici
v sousedství kuÏelny. Pfiiveìte
dûvãata nezávaznû na trénink
pfiípravky kaÏd˘ t˘den v úter˘
a ve ãtvrtek od 15.30 hodin. 

BliÏ‰í informace o klubu na
www.bkblansko.cz

V˘bor BK Blansko 
Foto: Milan ·evãík

5. 9. 2015 se v areálu blanenské ne-
mocnice uskuteãnil jiÏ 6. roãník Dne
pro dûti. Díky bohatému a pestrému

programu, soutûÏím, hrám, ukázce zá-
sahu hasiãÛ a zdravotnické záchranné
sluÏby má tato akce mnoho pfiíznivcÛ,

ktefií chodí uÏ „kaÏdoroãnû”.  „UÏ teì
se tû‰íme na pfií‰tí rok” zaznûlo po ofi-
ciálním ukonãení. 

FotoreportáÏ na www.listyregionu.cz     
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