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V sobotu 26. 5. 2018
pofiádá jachetní oddíl TJ
Sokola Letovice na vod-
ním díle Kfietínka 7. roã-
ník jachtafisk˘ závodÛ
FINN CUP, závodu, kte-
r˘ organizujeme jako
vzpomínku na MUDr.
Milana Pi‰tûláka a Josefa
Koryãánka, dlouholeté
ãleny jachetního oddílu. 

Text: Ferdinand Ker‰ner
Foto: Luká‰ Vach

FINN CUP 2017

Plachetnice tfiídy
FINN na KfietínceZasedala valná 

hromada ASK Blansko

Úvodního slova se ujal pfiedseda
ASK Blansko Josef Vrba st., pfiítomen
byl Ing. Jakub Skoták, pfiedseda spor-
tovní komise mûsta Blanska, v˘konn˘
v˘bor a zástupci jednotliv˘ch oddílÛ. 

Projednávala se ãinnost a hospoda-
fiení za uplynulé období, valná hroma-
da odsouhlasila vznik nového oddílu
a to silového trojboje v kulturistice,
kladnû byl vyhodnocen III. roãník
sportovního plesu, kter˘ byl letos
v lednu. UÏ nyní se ví, Ïe 26. ledna
2019 bude v pofiadí uÏ IV. roãník to-

hoto plesu. Volil se pfiedseda, revizní
komise a v˘konn˘ v˘bor na dal‰í
funkãní období. Pfiedsedou se opût
stal Josef Vrba st. 

Mimo jiné se hovofiilo o PÛlmara-
tonu Moravsk˘m krasem, kter˘ letos
pofiádá právû AKS Blansko pod zá-
‰titou místostarosty mûsta Ing. Jifiího
Crhy. Probûhne 18. srpna 2018
v Blansku na námûstí, jako vÏdycky.
Více na www.blanenskypulmara-
ton.cz.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Dne 26. dubna v odpoledních hodinách probûhla
v Blansku jiÏ 28. valná hromada ASK Blansko. 

Požadujeme: Manuální zručnost. 
Dobrou pracovní morálku. 
Dvousměnný, třísměnný provoz.  

Hledáme nové 
kolegy na pozice:

• Zaměstnanec montáže

Požadujeme: Vzdělání min. vyučen.
Znalost výkresové dokumentace. 
Obsluha komunálních měřidel (Posuvné měřítko,
Mikrometr, Profilprojektor).  

Pracovní náplň: Uvolňování výrobků z produkce, mezio-
perační kontrola, obsluha 3D měřidla, Konturograph.

Dvousměnný, třísměnný provoz.  

Bližší informace na kontaktech: 
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128, 
e-mail: personal@novibra.com

• Samostatný technický kontrolor

• Obsluha automatů a CNC strojů

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (5)

V Blansku stojí v dolní severní ãásti kruhového
objezdu na RoÏmitálovû ulici zajímavé umûlecké
sochafiské dílo. Je tvofieno vysok˘m ‰tíhl˘m hrano-
lem ze svûtlé ‰edé Ïuly, kter˘ nahofie nese plastic-
k˘ útvar vzdálenû pfiipomínající Möbiovu pásku.
Plastika na pilífii je z kamene tmav‰ího a její po-
vrch je le‰tûn˘. Dílo bylo nazváno Promûny a sku-
teãnû se pozorovateli mûní pfied oãima, kdyÏ dílo
obchází. Promûny vytvofiil Zdenûk Kuãera, univer-
zitní a pozdûji emiritní profesor, kter˘ se vûnoval
sochafiské tvorbû a volné grafice, realizoval plasti-
ky pro architekturu a zúãastÀoval se mezinárod-
ních grafick˘ch bienále.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko


