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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz
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Skvělý výkon florbalistů Atlasu Blansko

Mezigenerační klub 
vstupuje do osmého ročníku
	 V	polovině	září	se	na	Střední	ško-	
le	 cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie	
v	 Blansku	 sešli	 přátelé	 z	 Mezige-	
neračního	 klubu,	 který	 působí	 již		
osmým	rokem	při	škole.	
	 Úvodní	řeč	pronesl	zástupce	školy	
Martin	Jaglář.	Ředitelka	školy	Marta	
Truhlářová	 přítomné,	 kterých	 byla	
„plná	 třída“	 informovala	 o	 opravách		
a	 investicích,	 které	 na	 škole	 během	
prázdnin	 byly	 zrealizovány.	 V	 přá-	
telském	 duchu	 s	 přípitkem	 na	 nový	

ročník	Martin	 Jaglář	 představil	 plno	
akcí,	které	v	tomto	školním	roce	škola	
společně	 se	 studenty	 pro	 Mezigene-
rační	klub	chystá.	
	 Propojení	generace	 studentů	a	ge-
nerace	„jejich	babiček“	 je	velmi	pří-
nosné	pro	obě	strany,	kdy	se	studenti	
zapojují	 do	běžného	 soužití	 se	 starší	
generací	 a	 naopak	 generace	 jejich	
prarodičů	 získává	 od	 studentů	 příliv	
pozitivní	životní	energie.	
	 28.	října	2019	si	občané	mohou	při-

jít	„zamávat	naší	
vlajkou“	 na	 věž	
kostela	 sv.	 Mar-
tina	 v	 Blansku		
a	 to	 v	 době	 od		
13.	 00	 do	 16.00	
hodin.	 I	 zde	 se	
můžete	potkat	se	
studenty	 Střední	
školy	 cestovního	
ruchu	 a	 gastro-
nomie	 a	 s	 členy	
Mezigenerační-
ho	klubu.	

Text a foto: 
Renata Kuncová 

Polická

Florbalisté Atlasu Blansko

	 Po	 nedlouhé	 době	 se	 ozývám	 s	 pravidelným		
příspěvkem	novinek,	které	se	udály	v	našem	Bla-
nenském	oddílu	florbalistů,	a	to	konkrétně	v	kate-
gorii	starších	žáků.	Dne	25.	9.	až	28.	9.	proběhl	ve	
Slovenské	 Stupavě	 mezinárodní	 turnaj,	 kde	 naši	
borci	zaznamenali	nebývalý	úspěch.	Ve	své	skupi-
ně	 se	 umístili	 na	 nádherném	 druhém	 místě	 po		
hravě	 zvládnutém	 čtvrtfinále	 i	 semifinále.	 Do		
rozhodujícího	boje	o	první	a	druhé	místo	nastou-
pili	 v	 následující	 sestavě.	 První	 formace	 Kuba	
Müller,	Filip	Mazač,	David	Zemánek,	Ríša	Jeřá-
bek,	Ondra	Navrátil.	V	druhé	formaci	Vojta	Na-
vrátil,	 Honza	 Kobylka,	 Vojta	 Polách,	 Marek	
Švarc,	 Jonáš	 Franc.	 V	 brance	 se	 střídal	 Honza	
Opletal	s	Adamem	Sudou.	Jelikož	Atlas	Blansko	

trpí	nedostatkem	hráčů,	byl	výkon	našich	odivu-
hodný.	 Některé	 týmy	 točily	 tři	 a	 více	 formací		
a	 naši	 si	 vystačili	 se	 svou	 skromnou	 účastí.	 Ve		
finále	se	utkali	se	Snippers	Bratislava	a	po	napí-	
navém	klání	plným	zvratů	podlehli	ve	finále	3:2.	
Toto	je	nebývalý	uspěch	našich	sportovců	a	v	ne-
poslední	 řadě	 jejich	 trenéra	 Davida	 Poliaka.	 Za	
zmínku	rozhodně	stojí	i	vyhlášení	nejlepšího	hrá-
če	 kategorie,	 a	 tím	 se	 stal	 náš	 David	 Zemánek.	
Takového	úspěchu	zatím	žádná	kategorie	v	Atlasu	
nedosáhla.	A	my	jim	za	rodiče,	příznivce	a	spon-
zory	přejeme	mnoho	dalších	úspěchů.	Za	mediál-
ní	podporu	děkujeme	i	Listům	regionů.

Text: PaNa
Foto: František Kobylka

Mezigenerační klub zaplnil školní lavice


