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Blansko a okolí

YOU DREAM WE RUN MÁ UÎ PO¤A-
DÍ, V KTERÉM SE BUDOU PLNIT SNY
Leto‰ní, 4. roãník You Dream We Run –

charitativního ãtyfiiadvacetihodinového 
bûhu se uskuteãní 10. a 11. ãervna na stadi-
onu ASK v Blansku. Úãastníci bûhu i obãa-
né si mohou koupit na místû triãko nebo
pfiispût i hmotnû. 

Ve ãtvrtek 17. bfiezna se na blanenské
radnici rozhodovalo o tom, komu se letos
splní sny jako prvnímu. Jednotlivé sny jsou
vÏdy plnûny podle pofiadí a to aÏ do vyãer-
pání celé nashromáÏdûné ãástky. Ráno se
se‰li v zasedací místnosti zástupci organi-
zátorÛ akce You Dream We Run 2016 v ãe-
le s panem Romanem Janãiarem, starosta
mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák, kter˘ pfie-
vzal opût zá‰titu nad touto akcí, zástupce
hlavního partnera akce firmy Synthon Dita
Hrube‰ová, zástupci médií, aby se vyloso-
valo pofiadí „plnûní snÛ” leto‰ního roãníku
této akce. 

V leto‰ním roce se pfiihlásilo celkem 12
postiÏen˘ch se sv˘mi sny, 6 dûtí a „novû” 6
dospûl˘ch. Losování probíhalo v pofiadí je-
den dospûl˘, jedno dítû…  A v tomto pofia-
dí se jim budou plnit sny: 

1. Radka z Blanska, 46 let, vidût noãní
PafiíÏ, 2. Nathalie ze Sudic, 9 let, pobyt
u mofie, 3. Michaela, z Doubravice, 25 let,
vybavení pokoje, 4. Eli‰ka T. z Velk˘ch
Opatovic, 10 let, rehabilitaãní pobyt

Klimkovice, 5. Jifiina z Blanska, 18 let, po-
byt v termálech na Slovensku, 6. Alex
z Blanska, 5 let, diagnostick˘ pobyt Praha
Apla + pobyt v Praze, 7. Jana z Blanska, 42
let, televize + ‰atní skfiíÀ, 8. Nicolas
z Pamûtic, 5 let, rehabilitaãní pobyt
Klimkovice, 9. Andrea z Blanska, 42 let,
tablet, 10. Eli‰ka K. z Blanska, 5 let, reha-
bilitaãní pobyt Klimkovice, 11. Tomá‰
z Blanska, 33 let, tablet, 12. Dominik
z Doubravice, 12 let, koleãkové brusle.

A na koho „nezbude” a nesplní se mu
sny, mÛÏe se podle pravidel soutûÏe pfiihlá-
sit pfií‰tí rok znovu. 

LoÀského roãníku se úãastnilo pfies 800
bûÏcÛ nejen z na‰eho okresu a podafiilo se
dát dohromady 140 000 korun. „Loni jsme
splnili v‰ech pût snÛ. Letos jich bude dva-
náct a budeme vûfiit, Ïe se podafií také spl-
nit v‰echny. Zda se tak stane, uÏ teì záleÏí
na lidech, ktefií pfiijdou a pomohou,” podo-
tkl za pofiadatele akce Roman Janãiar.

Urãitû se tak mÛÏeme tû‰it na dal‰í „po-
vedenou akci”, která pomÛÏe dobré vûci.
Pofiadatelé i letos pfiipravili pestr˘ dopro-
vodn˘ program. Náv‰tûvníci akce se mo-
hou tû‰it napfiíklad na kapelu O5
a Radeãek, na zpûváky Marka Ztraceného,
Pavla Calltu a fiadu dal‰ích.

Text: Renata Kuncová Polická

ANGLIâTINA NA GYMNÁZIU
V RÁJCI-JEST¤EBÍ JE AKâNÍ!

O dÛleÏitosti anglického jazyka pro Ïivot
nelze polemizovat. O tom, Ïe nejlépe se na-
uãíte v˘razn˘m záÏitkem, také ne.
V‰eobecn˘ rozhled se bude hodit kaÏdému
z na‰ich studentÛ. A tak nám nestaãí jen sna-
ha o kvalitní v˘uku, kde se kromû gramatic-
k˘ch struktur hodnû zamûfiujeme na obecná
i specifická témata ke konverzaci, nestaãí
nám ani ãasté v˘jezdy studentÛ do zahrani-
ãí, elektronická spolupráce se zahraniãními
‰kolami a anglicky mluvící hosté ve v˘uce,
ale zaãleÀujeme akce.

V posledních t˘dnech se ‰kola pfievlék-
la do zeleného na Den svatého Patricka

a o pfiestávkách tfiídy hledaly poklad irské-
ho skfiítka Leprechauna, zdobila se perní-
ková vejce a soutûÏilo se v koulení 
vafien˘ch pomocí hÛlky dle britské tradice.
My o zvycích v anglicky mluvících ze-
mích jen nepfiedná‰íme a nediskutujeme
nad videi, ale Ïijeme je.

Nabízíme pfiíleÏitost ÏákÛm 7. tfiíd Z·,
pro ‰kolní rok 2016/2017 máme je‰tû 6 vol-
n˘ch míst v ‰estiletém studiu. Informace
získáte na tel. ãíslech 516 432 181, 603 588
369 nebo na www.gymnaziumrajec.cz.

Vyuãující anglického jazyka 
na Gymnáziu  Rájec-Jestfiebí

PrÛbûh Technické olympiády 
v S· TEGA Blansko.

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

V úter˘ 22. 3. 2016 se v S· TEGA
Blansko uskuteãnila Technická olympi-
áda ÏákÛ 6. a 7. tfiíd základních ‰kol.
SoutûÏ probûhla za v˘razné podpory
firmy TE Connectivity Kufiim. Úãastní-

ci olympiády si mohli vyzkou‰et svoje
dovednosti pfii zapojování jednodu-
ch˘ch elektrick˘ch obvodÛ a také svoji
‰ikovnost pfii ruãním zpracování 
kovÛ. O úãast byl mezi základními ‰ko-
lami zájem, soutûÏilo celkem 37 ÏákÛ
z 13 základních ‰kol okresu Blansko.
V˘sledky byly následující:1. místo –
·tûpán Zajíc (Z· TGM Blansko), 
2. místo – Jakub Hlou‰ek (Z· Sloup),
3. místo – Daniel Kuãera (Z· Rájec –
Jestfiebí), 4. místo – Jana Men‰íková
(Z· Rájec – Jestfiebí), 5. místo –
Rostislav Kofiínek (Z· LipÛvka).
Zúãastnûné ‰koly: Z· Adamov, Z·
Blansko - Dvorská, Z· TGM Blansko,
Z· âerná Hora, Z· Jedovnice, Z·
Letovice, Z· Lipovec, Z· LipÛvka, Z·
Ostrov u Macochy, Z· Rájec – Jestfiebí,
Z· Sloup, Z· Svitávka, Z· Îìárná.

Tex a fotot: S· TEGA Blansko

Vítûzná dvojice s hlavním pofiadatelem Pavlem Husákem (na snímku uprostfied).

V DOUBRAVICI BUBLALY 
POLÉVKY

Polívãiãku zelnou, tu mûl Brouãek nej-
radûji… Vzpomínáte? Ti star‰í urãitû ano,
vÏdyÈ Karafiátovi Brouãci nás provázeli
na‰im dûtstvím, a tu mlad‰í generaci zase
oslovovali ve Veãerníãku jako loutková
pohádka. Úvod sice trochu matoucí, ale
vûfite, Ïe pokraãování ãlánku v‰e vysvûtlí.
A v hlavní roli bude „POLÍVâIâKA”,
i kdyÏ ne jenom zelná. Devût polévek, a to
kaÏdá jiná, se vafiilo v sobotu 19. bfiezna
2016 v místním kulturním domû na IV.
roãníku Doubravické polévky. Pro inspi-
raci a hlavnû ochutnávat pfii‰lo nûkolik 
desítek náv‰tûvníkÛ a pfii prohlíÏení pofií-
zen˘ch fotografií mohu s klidn˘m svûdo-
mím napsat, Ïe urãitû spokojen˘ch 
náv‰tûvníkÛ (fotografie najdete ve fotoga-
lerii na www.doubravicens.cz ). Devût 
t˘mÛ úderem ‰estnácté hodiny zapnulo
nejen vafiiãe, ale také svoje mozkové závi-
ty, aby náhodou na stolech nezÛstalo nûco,
co by mûlo b˘t hlavní ingrediencí. Sál kul-
turního domu za malou chvíli provonûly
tyto polévky: Vala‰ská kyselica od rybníã-
ku, Polévka minestrone, Fazolová se 
zelím, Bílá ovarová ãesneãka, Baziho
bramboraãka, Fazolová s klobásou,
Andûlská zelÀaãka, Slovenská hubová,
Hovûzí v˘var z oháÀky s domácími nudle-
mi a játrov˘mi knedlíãky. V‰ichni pfiítom-
ní museli uznat, Ïe tak pestrá nabídka 
neb˘vá ani v tûch nejlep‰ích restauracích.
Vafiilo se, vafiilo, k tomu hrála pfiíjemná
hudba, o kterou se staral DJ Livka, ãas 
utíkal a schylovalo se k tomu nejdÛleÏitûj-
‰ímu, a tím je ochutnávka. Nebylo dÛleÏi-
té, která polévka byla nabízena jako první.

DÛleÏité bylo, která nejvíce chutnala. Jak
se ale fiíká, sto lidí – sto chutí. Tak tomu by-
lo i na této akci. A aby hodnocení bylo spra-
vedlivé, kaÏd˘ náv‰tûvník pfii vstupu do 
sálu obdrÏel tfii kuliãky, které podle svého
uváÏení následnû vloÏil do misky toho t˘mu,
jehoÏ polévka mu chutnala nejvíc. A nemys-
lete, Ïe hodnocení bylo snadné. VÏdyÈ jedna
polévka byla chutnûj‰í jako druhá. 

„Putovní ‰ufánek” (ãesky nabûraãku)
v‰ak mohl získat jenom jeden t˘m.
LoÀské vítûzství obhájili Sláva a SoÀa se
sv˘m hovûzím v˘varem, kter˘ získal 56
kuliãek z 339 odevzdan˘ch, druhé místo
obsadilo âesko-slovenské duo Tomkoviã
se slovenskou hubovou (54 kuliãek) a na
pomyslné stupnû vítûzÛ je‰tû vystoupala
skupina Pindolíny (doubravické fotbalist-
ky) se ziskem 50 kuliãek za fazolovou
s klobásou. Tak, jako na slavn˘ch
Oskarech, i tady je nutné podûkovat, a to:
Pavlu Husákovi a jeho kamarádÛm, ktefií
tuto skvûlou akci pfiipravili. V‰em ama-
térsk˘m kuchafiÛm, ktefií mûli odvahu,
pfiihlásili se a dobrovolnû pfiedvedli svoje
kuchafiské umûní. V neposlední fiadû
v‰em náv‰tûvníkÛm, ktefií vytvofiili bájeã-
nou atmosféru celého sobotního odpoled-
ne. DJ Livkovi, kter˘ se staral o to, aby
sálem kulturního domu nebublaly jenom
polévky, ale také pfiíjemná hudba. V ne-
poslední fiadû také kytarové dvojici
Pijáãek+Ra‰, ktefií po skonãeném soutûÏ-
ním klání nabídli nejen k tanci, ale také
k poslechu pfiíjemnou hudbu.

Text a foto: Eva SáÀková 
kronikáfika mûsteãka Doubravice


