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Vnitfiní pohled na hfii‰tû  

Zápis do Z· Erbenova v Blansku v roce 2015

Sportovní hala Svitávka

Stolní tenis

Posilovna

Sport bar (K
om

er
ãn

í s
dû

le
ní

)

Zveme Vás k náv‰tûvû nového sportovního zafiízení do Svitávky. Nabízíme hfii‰tû o rozmûru 40 x 20 m
s v˘‰kou 9 m, kde je moÏné hrát florbal, futsal, tenis, volejbal, kolovou, badminton, nohejbal atd. Mal˘ sál
je vybaven 3 stoly na stolní tenis. Souãástí haly je i modernû vybavená posilovna a Sport bar. Halu lze vyuÏít
i na celodenní akce: turnaje, firemní akce atd. Více: www.halasvitavka.cz nebo tel.: 724 097 622

KdyÏ jsme v listopadu 2017
poprvé zvali na akci, o které
v‰ichni vûdûli jen to, Ïe se set-
kají s trojicí hostÛ se zajímav˘m
povoláním nebo koníãkem, ne-
tu‰il nikdo z nás, kolik mil˘ch,
krásn˘ch a zajímav˘ch setkání
nás v rámci této akce ãeká. Za
více neÏ rok na akci zavítala té-
mûfi padesátka hostÛ. 

Ten dûlá to a ten zas tohle... 

Termíny zápisÛ 
do Z· a M·

Letos jsme se poprvé se‰li 30. ledna.
Akce probíhala tak, jak je zvykem. Hosté
Renata, RosÈa a manÏelé Lada a Radek by-
li pro zaãátek jako vÏdy tro‰ku anonymní.
Úkolem pfiítomn˘ch bylo za pomoci nápo-

S vedením blanensk˘ch ‰kol ozna-
mujeme termíny zápisu k pfiijetí do 1.
roãníkÛ základních ‰kol a podání pfii-
hlá‰ek k pfied‰kolnímu vzdûlávání.  

Termín zápisu do Z·: úter˘ 9. 4.
2019 v dobû od 14:00 do 17:00 hodin,
náhradní termín ve stfiedu 10. 4. 2019
v dobû od 14:00 do 16:00 hodin.

Termín zápisu do M·: ãtvrtek 2. 5.
2019 v dobû od 9:00 do 16:00 hodin,
M· v Dolní Lhotû od 13:00 do 16:00
hodin.

MÚ Blansko - odbor ‰kolství, kultury, 
mládeÏe a tûlov˘chovy
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vûdy a kladení otázek zjistit, co hosté dû-
lají, nebo jakého provozují koníãka.
Tentokrát byla nápovûda asi jednoduchá,
protoÏe v‰echny hosty odhalili náv‰tûvníci
akce za chvilku. Paní Renata nás seznámi-
la s prací vydavatele ListÛ regionÛ, pan
RosÈa vyprávûl o tom, co ãeká uchazeãe
o práci u Policie âR a manÏelé Lada
a Radek nám pfiipomnûli dobu, kdy jsme
nav‰tûvovali hodiny taneãních, poradili,
jak se pfiipravit na ples a na závûr nechy-
bûla ukázka jejich taneãního umûní. 

Hodina a pÛl utekla v pfiíjemné atmo-
sféfie hodnû rychle, ale ani v únoru nebude
pozvání na dal‰í setkání chybût. Dûkuji
v‰em hostÛm, ktefií nûkdy mezi nás zavíta-
li. A 28. února se tû‰ím na vidûnou... 

Text: Jitka Králíãková, 
fieditelka MKS Adamov
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