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Pohár starosty Blanska skonãil u Olgy
Aãkoliv jsou teplé letní dny uÏ minulostí, babí léto právû vrcholí. Sluneãná obloha pfies den v kombinaci s ranními mrazíky o sobû uÏ dávají nále-
Ïitû vûdût. Zahrada SENIOR centra Blansko se postupnû halí do podzimního hávu, a pfiece je Ïivot v ní stále v plném proudu. DÛkazem toho byla 
ojedinûlá akce na místním pétanquovém hfii‰ti. Ve stfiedu 26. záfií odpoledne se zde se‰li hráãi ãtyfi t˘mÛ, aby zmûfiili svÛj odhad, sílu a trpûlivost
v turnaji O pohár starosty mûsta Blanska. 

Tento turnaj se letos v zahradû SENI-
OR centra Blansko konal poprvé, ale 
urãitû ne naposledy. DruÏstvo klientÛ
Domova Olga, seniofii z Mûstského klubu
dÛchodcÛ, dûti z dûtského domova
v Hodonínû u Kun‰tátu a uÏivatelé sluÏby
Domov pro seniory se vzájemnû utkali
o lákavou cenu, kterou do soutûÏe vûno-
val starosta mûsta Blanska Mgr. Ivo
Polák. Ten byl také po celou dobu turna-
je pfiítomen a spoleãnû s fieditelem SENI-
OR centra Blansko Bc. Rudolfem
Krejãífiem neváhali a rovnomûrnû po-
vzbuzovali v‰echny pfiítomné hráãe.
Spoleãnû s nimi na turnaj dohlíÏel v roli
hlavního rozhodãího i moderátora akce
jednatel SluÏeb Blansko Ing. Jifií Charvát.
Vítan˘m zpestfiením celé akce byla také
úãast a exhibice profesionálního repre-
zentanta âR v pétanque Jana Charváta.

I pfies svefiepé boje a vyrovnané v˘kony
mohlo vítûzn˘ pohár získat jen jedno druÏ-
stvo hráãÛ. Nakonec skonãil v rukou 
klientÛ Domova Olga, ktefií ve finálním
turnaji vyfiadili dûti z Hodonína u Kun‰tátu.
Pûkné tfietí místo obsadil t˘m z Mûstského
klubu dÛchodcÛ Blansko. Domácí pofiáda-
jící t˘m obyvatel SENIOR centra Blansko
tak i pfies ve‰kerou snahu a herní ‰tûstí
skonãil na posledním ãtvrtém místû. 

Dûkuji závûrem panu Polákovi a panu
Charvátovi za my‰lenku uspofiádání turnaje
v na‰em zafiízení, a mediálnímu partnerovi
akce ListÛm regionÛ za podporu a propaga-
ci. Doufám, Ïe jsme byli svûdkem zrodu
nové sportovní tradice, a pevnû vûfiím, Ïe
pfií‰tû uÏ pohár zÛstane takfiíkajíc doma.

Text: Petr Novotn˘, metodik a soc. pracovník
Foto: Renata Kuncová PolickáHra probíhala v pfiátelském duchu

Vánoãní soutûÏ 
s Mûstsk˘mi 
láznûmi v Boskovicích

Velká vánoãní losovací soutûÏ v lázních bude i letos.
Slosovány budou v‰echny vstupenky v hodnotû 150 Kã
a vy‰‰í, opatfiené jménem, pfiíjmením, telefonním ãíslem

a vhozené do krabice ve vestibulu. 

První cenou bude televizor 
vûnovan˘ spoleãností Elektro MiRa.

NZDM v Blansku 
pomáhá mládeÏi jiÏ 19 let

Nízkoprahov˘ klub, kter˘ v Blansku za‰tiÈuje Spoleãnost Podané ruce, je vyhledávanou sociální sluÏbou pro dûti a mládeÏ od 13 do 26 let.
„Nízkoprahov˘ znamená v tomto smyslu dostupn˘, tedy niãím neodrazující,” vysvûtluje vedoucí NZDM v Blansku Robert Hofiava a dodává:
„Nízkoprahové zafiízení je chránûn˘ prostor, kde mohou mladí lidé trávit ãas, aniÏ by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromû zábavy ta-
dy najdou také odbornou pomoc a podporu pfii fie‰ení sv˘ch problémÛ.” Cílem nízkoprahov˘ch klubÛ je minimalizovat rizika související se zpÛso-
bem Ïivota mlad˘ch lidí a umoÏnit jim lépe se orientovat ve spoleãnosti. 

Nízkoprahové kluby jsou pro
mládeÏ atraktivní, protoÏe zachy-
cují nové trendy a podporují mladé
lidi v rozvíjení talentÛ v hudebních,
v˘tvarn˘ch a sportovních aktivi-
tách. „V blanenském klubu je to
napfiíklad moÏnost nauãit se zákla-
dy tvorby elektronické hudby
a mládeÏ se dozví o moÏnostech
aktivního trávení volného ãasu
a mnoho dal‰ího,” doplÀuje
Hofiava. Klub nav‰tíví dennû asi 30
dospívajících, za rok se v centru
objeví aÏ 250 mlad˘ch tváfií.
Bûhem roku se zde konají nejrÛz-
nûj‰í akce jako napfi. jiÏ tradiãní
happening StreetArt Jam nebo Den

otevfien˘ch dvefií, kter˘ letos vzbu-
dil zájem také u odborné vefiejnosti
z fiad pracovníkÛ Úfiadu práce nebo
organizací zamûfiujících se na ro-
dinnou problematiku.

Klub také nabízí mládeÏi dva stol-
ní fotbaly, kuleãník, basketbalov˘
ko‰, ping pong, poãítaãe s internetem,
playstation, hudební zku‰ebnu, gra-
mofony, pÛjãovnu se sportovním vy-
bavením a taneãní parket. Otevírací
doba je úter˘ aÏ pátek od 14 do 19
hod (Sadová 2, Blansko). Více infor-
mací na tel: 777 916 283 nebo na we-
bu: pvcklub.podaneruce.cz

Text: Spoleãnost Podané ruce
Foto: J.N.


