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Ve stfiedu 3. 5. 2017 se uskuteãnila
exkurze do televizního studia âeské te-
levize Brno. Tato akce byla odmûnou za
sbûr starého papíru pro Ïáky 2. B a nej-
lep‰í sbûraãe z 1. stupnû Z· Jedovnice.

Televizní studio se novû nachází
v Brnû - Lí‰ni, pÛsobí zde od ãervna
2016. Hned po pfiíjezdu jsme potkali
milé moderátory Dobrého rána SoÀu
Baranovou a Ondfieje Blaha, ktefií se
s námi ochotnû vyfotili. Potom jsme
mûli moÏnost nahlédnout do maskérny,
kostymérny a do ‰aten. 

Nejvíce zajímavá v‰ak byla prohlíd-
ka jednotliv˘ch studií a ateliérÛ, kde
se natáãí známé pofiady - Dobré ráno,
Sama doma, AZ kvíz a AZ kvíz junior,
Události v regionech.

Zuzana Neuvirtová, která se právû
pfiipravovala na moderování Událostí
v regionech, v‰em vûnovala svoji fot-
ku s podpisem. Náv‰tûva televizního
studia âeské televize Brno se v‰em
moc líbila.

Text: Mgr. SoÀa Hrazdírová
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Za sbûr do televize

V˘prodej knih byl rekordní
Dvû kvûtnové stfiedy byly pro milov-

níky knih prodejní. Jak se stalo dobr˘m
zvykem, knihy, ãasopisy a LP desky na-
bízíme pfii této akci k prodeji pfiímo
pfied budovou blanenské knihovny. 

V loÀském roce se osvûdãilo prodlou-
Ïení prodeje do pozdního odpoledne –
konkrétnû do 17 hodin. Z tohoto dÛvodu
jsme se i v leto‰ním roce rozhodli pro pro-
dlouÏen˘ prodej. V̆ sledkem bylo 1 108
prodan˘ch kusÛ, coÏ nás velmi potû‰ilo. 

Zájemci, ktefií prodej v uveden˘ch

termínech nestihli, nás mÛÏou kdykoliv
kromû stfiedy nav‰tívit v oddûlení pro
dospûlé ãtenáfie ve tfietím patfie knihov-
ny, kde prodej probíhá celoroãnû.

Zájemci o LP desky si mohou na vy-
Ïádání nechat poslat e-mailem jejich 
seznam. Cena v‰ech prodávan˘ch titulÛ,
tj. knih, ãasopisÛ i LP desek je 5 Kã za kus.

BliÏ‰í informace podá pan Michal Kala.
Kontaktní adresa: kala@mk.blansko.cz

Text: Bc. Pavlína Gargo‰ová, 
Mûstská knihovna Blansko

Dne 16. a 17. 5. 2017 probûhlo 
okresní kolo poháru rozhlasu ve
sportovním areálu na ostrovû L.
DaÀka v Blansku. 

Poãasí nám oba dva dny pfiálo a pa-
novala pfiíjemná sportovní atmosféra.
V úter˘ 16. patfiilo dopoledne 
ÏákÛm 6. a 7. tfiíd základní ‰koly. Tam
bude na krajském kole v Bfieclavi repre-
zentovat za dívky Z· Blansko,
Erbenova 13 a za chlapce Z· Letovice.
17. 5. soutûÏili Ïáci 8. a 9. tfiíd. Za ty 
budou reprezentovat Z· LipÛvka za
dûvãata a Z· Jedovnice za chlapce.
Velké podûkování patfií hlavnû úãastní-
kÛm, dále také panu Jifiímu O‰lej‰kovi
a atletickému klubu ASK Blansko za
pomoc u jednotliv˘ch disciplín, Ing.
Lence Sotákové za vypsání v˘sledkÛ,
v‰em pomocníkÛm a Josefu Jalovému

za zorganizování celé akce. Doufáme,
Ïe se sejdeme i pfií‰tí rok a pfiejeme
hodnû ‰tûstí v Bfieclavi. 

Anna Marie TvarÛÏková 9.B, 
Z· TGM Blansko
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Pohár rozhlasu

Chvíle napûtí pfied startem.

Îáci Z· Jedovnice v âeské televizi Brno.


