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P¤ÍPRAVA BK BLANSKO 
NA NOVOU SEZÓNU

Hráãky Basketbalového klubu
Blansko zahájily ve druhém t˘d-
nu srpna pfiípravu na sezónu
2016-2017. Z poãátku trénovaly
tfiikrát t˘dnû v Blansku a poté 
odcestovaly na pûtidenní soustfie
dûní do znám˘ch míst v Hustope-
ãích. Soustfiedûní se zúãastnilo
celkem 32 hráãek v‰ech vûko-
v˘ch kategorií a 5 trenérÛ.
Trénovali jsme tfiikrát dennû buì
ve sportovní hale, nebo v pfiileh-
l˘ch lesích, kde jsme nabírali 
fyziãku pro dal‰í sezonu.
Fyzickou ãást pfiípravy zajistila
na v˘borné odborné úrovni paní
Tereza âermáková z FIT PLUS
Blansko, za coÏ jí patfií podûko-
vání.  Po návratu ze soustfiedûní

pfiíprava pokraãovala do konce
srpna venkovními v˘bûhy a posi-
lováním. Od záfií jiÏ zaãnou trénin-
ky pfiípravky + U 12, U 15 a U 19
+ Ïeny v domácím prostfiedí spor-
tovní haly na Údolní. Zpestfiením
pfiípravy basketbalistek byla 27.
srpna 2016 úãast na tradiãním
mûstském bûhu, kter˘ je souãástí
Blanenského pÛlmaratónu. 

V‰echny t˘my BK Blansko 
budou startovat v oblastních sou-
tûÏích. Do fiíjnového startu si lze
pfiát nejen dobré sportovní v˘sled-
ky, ale hlavnû radost ze hry.

Dal‰í zajímavosti, fotky a infor-
mace na www.bkblansko.cz

Text: Pavel Zouhar

PO PRÁZDNINÁCH
DO KNIHOVNY!

Mûstská knihovna Blansko nabízí
v prÛbûhu mûsícÛ záfií a fiíjna 2016 v‰em
dûtem do 15 let registraci zcela zdarma!

A co u nás najdete? Nepfieberné
mnoÏství knih pro dûti a mládeÏ - po-
hádky, pfiíbûhy, nauãnou literaturu
rÛzného zamûfiení. Také ãasopisy
a kaÏd˘ mûsíc nové knihy. Posedût

mÛÏete v pfiíjemném a klidném pro-
stfiedí s pohovkami a sedacími vaky,
pro nejmen‰í je k dispozici koutek
s leporely a hraãkami.

Pfiijìte se podívat, vyzkou‰et, zare-
gistrovat se… Tû‰íme se na vás!

Bc. Ivana Filou‰ová, 
Mûstské knihovny Blansko

Faráfi Martin Kopeck˘.

VZPOMÍNKA NA HOLOCAUST
MORAVSK¯CH ROMÒ

Na místû hromadného hrobu
v Hodonínû u Kun‰tátu známého jako
Îalov se uskuteãnilo pietní shromáÏ-
dûní k uctûní památky obûtí nedale-
kého Cikánského tábora. Vzpomínka
probûhla za úãasti pfiedstavitelÛ ob-
ãansk˘ch sdruÏení, iniciativ a hostÛ
pod patronací Muzea romské kultury.
Pietní akt se koná vÏdy v nedûli ne-
bliÏ‰í k datu 21. srpna, ponûvadÏ 21.

srpna 1943 byl z cikánského tábora
v Hodonínû u Kun‰tátu vypraven 
nejpoãetnûj‰í transport vûzÀÛ do kon-
centraãního tábora Osvûtim-Bfiezinka
(Auschwitz II-Birkenau). Na místû
b˘valého tábora dokonãuje Národní
pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského v Praze budování
Památníku romského holocaustu.

Text a foto: Jifií Vymûtalík

DRAKIÁDA BO¤ITOV
Zveme vás na tradiãní, jiÏ 22. roãník

drakiády na leti‰ti v Bofiitovû. Probûhne
v nedûli 18. 9. 2016 od 11 hod.

Je to jedna z drakiád na Moravû,
potaÏmo v celé âeské republice, kam
se sjíÏdí letci z celé republiky a i ze
zahraniãí. Také je to v souãasné dobû
asi jediná drakiáda, kde mÛÏete vidût
soutûÏe v létání s akrobatick˘mi dra-
ky a pfiípadnû se jich i úãastnit.

Tak neváhejte a pfiijeìte!

Více informací a cel˘ program najde-
te na adrese:
http://draci.net/18.9.2016-drakia-
da-boritov.a143.html

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu nebo na internetu 

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

EXOTIKA 2016/17 – slevy aÏ 31 % nebo dítû ZDARMA!
BALI – DOMINIKANA – EGYPT – EMIRÁTY – FLORIDA – HAVAJ 
KAPVERDY – KUBA – KOSTARIKA – MALEDIVY – MAURICIUS
PANAMA – SRI LANKA – THAJSKO – VIETNAM – ZNZIBAR, aj.

HORY – âR + EVROPA:  AUTEM I AUTOBUSEM

! LETECKÉ POBYTY + POZNÁVACÍ = PRO SENIORY +55!

LAST MINUTE –NEJNIÎ·Í CENY od 340 CK


