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Blansko a okolí

Pokraãování textu ze strany 1
Také se pfiedstaví fiada spolkÛ, které

nabídnou dûtem pestrou paletu aktivit
a ãinností: megahoupaãka, lanové akti-
vity, stfielba z luku i ze vzduchovky pod
taktovkou Junák Blansko, Matefiské
centrum Paleãek, Mûstská knihovna
Blansko, Muzeum Blansko, Klub stolní-
ho tenisu Blansko, SONS – vodící psi,
ukázka angliãtiny pro nejmen‰í, OA
a SZd· s ukázkou maskování a
o‰etfiení zranûní, Olympia Blansko – ba-
seballov˘ klub, hokejov˘ t˘m HC
Blansko, malování na obliãej, trampo-
línky, stanovi‰tû Oblastní charity
Blansko, dûtská zumba, logopedická po-
radna a estetická medicína Nemocnice
Blansko, dva krásné klouzací hrady, sta-
novi‰tû soutûÏí s OvocÀákem o atraktiv-
ní ceny a hlavnû – loÀsk˘ „trhák” – Jet
arows t˘m a jejich úÏasné letecké mode-
ly s moÏností ukázkov˘ch letÛ. Za pfiíz-
niv˘ch podmínek budou k vidûní exotiã-
tí hadi. Leto‰ní novinkou bude úãast FK
Blansko a jiÏ zmínûná zvífiátka
z Minifarmy v Drválovicích.

Úãast charitativního spolku Peãení
pro dûti, kter˘ na na‰í akci prodejem

v˘robkÛ za dobrovolnou cenu podpofií
nûjaké nemocné ãi znev˘hodnûné dítû
je jiÏ samozfiejmostí, stejnû jako prodej
v˘robkÛ s rÛÏovou stuÏkou, kde v˘tû-
Ïek smûfiuje na boj s rakovinou prsu. 

Na této akci byste rozhodnû nemûli
chybût! Po cel˘ den zábava pro dûti
i dospûlé, soutûÏe, bohat˘ program. To
je Den pro dûti v Nemocnici Blansko
v sobotu 3. 9. 2016. Akce se koná za
kaÏdého poãasí. 

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: archiv Nemocnice Blansko

jsou mediálním 
partnerem akce

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky. 

Dne 26. kvûtna 2016 byla slavnostnû
pfiestfiiÏena páska pfied zrekonstruovanou
budovou Z· Jedovnice. Setkání byl pfiíto-
men fieditel ‰koly Mgr. Michal Souãek,
starosta Jedovnic Ing. Jaroslav ·íbl, za
zhotovitele - firmu Cergomont s.r.o. Ing.
Josef Vrba a za projekãní firmu Energy
Benefit Centre a.s. Ing. Jan Ko‰ner.

Celá rekonstrukce probíhala za provo-
zu, tudíÏ situace byla nelehká nejen pro
Ïáky, ale hlavnû pro vyuãující a personál
‰koly. V‰e se zvládlo bez úrazÛ i bez pro-
dlev. ·kola byla zateplená, byla vymûnûna
nûkterá okna a stfie‰ní plá‰È budovy.
Velkou investicí byla demontáÏ stávají-
cích plynov˘ch kotlÛ a instalace nového
zdroje tepla. Rekonstrukce pfii‰la na 21,1
milionu korun, 85 % zaplatily fondy EU, 5
% ‰lo ze státního rozpoãtu a 10 % zaplatil
ze svého rozpoãtu mûstys Jedovnice. 

Dobrá vûc se podafiila a teì jen, aÈ slou-
Ïí ku prospûchu v‰ech.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

DEN EVROPY 2016 NA 
BLANENSKÉM GYMNÁZIU

Z· JEDOVNICE 
JE JAKO NOVÁ

NEMOCNICI BLANSKO OVLÁDNE
DEN PRO DùTI. UÎ PO SEDMÉ

Ani v leto‰ním roce nepfii‰li Ïáci
sekundy o atraktivní moÏnost 
usnadnit si rozhodování pfii v˘bûru
druhého cizího jazyka, kter˘ zaãnou
studovat od pfií‰tího ‰kolního roku
v tercii. Jejich star‰í spoluÏáci tercie
a kvarty, ktefií se studiem dvou ci-
zích jazykÛ jiÏ mají své zku‰enosti,
pro nû spoleãnû se sv˘mi uãiteli jiÏ
tradiãnû pfiipravili dopoledne s pre-
zentacemi v˘uky cizích jazykÛ na
‰kole. Pfiedstavili cizí jazyk a zemû,
kde se jím mluví - prezentace se za-
mûfiily na francouz‰tinu, nûmãinu,
ru‰tinu a ‰panûl‰tinu. 

Program zaãal interaktivní hrou

o ãlensk˘ch zemích Evropské unie,
jejím vzniku a historii. Po ukázce
z hymny Evropské unie, ódy Na ra-
dost  Ludwiga van Beethovena, vy-
slechli studenti krátkou motivaãní
pfiedná‰ku o nezbytnosti ovládat ak-
tivnû cizí jazyk pro budoucí profesní
uplatnûní.

Pro domácí, ale i náv‰tûvníky pro-
jektu byly pfiipraveny infostánky, hu-
dební a taneãní vystoupení. Mimo 
jiné je ãekala interaktivnû-zábavná
zóna, odborné pfiedná‰ky a spoluÏáci
v maskách a pfievlecích.

Text: Mgr. Jana Îilková
Foto: RePo
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