Stalo se v naší městské části

Turnaj České basketbalové federace odstartoval na náměstí Svobody

Zahajovací turnaj v seriálu basketbalu 3x3 České basketbalové federace se odehrál 1. června na náměstí Svobody.
Nová basketbalová disciplína 3x3
se netají svými olympijskými
ambicemi. Loňská sezona byla
tou první, kdy se celosvětově
pořádaly dlouhodobé soutěže
v basketbalu 3x3. Letošní ročník

tvoří čtyři hlavní turnaje, ze kterých se účastníci kvalifikují na
závěrečný finálový turnaj do Prahy. Brněnským soubojům ČBF
3x3 – Tour 2013 mohli diváci fandit
první červnový den. Na souboje
tříčlenných basketbalových týmů
se mohou těšit také sportovní příznivci v Ostravě, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Praze. Více na www.cbf.cz.  (red)

Festival návštěvníky rozpohyboval. Zdravému životu učil děti i dospělé
Festival Brno v pohybu přinesl
ukázky sportů a poradil s péčí
o zdraví.
Stadion Sokola na Kounicově ulici
zaplnili 18. května rodiče s dětmi,
aby vyzkoušeli basketbal, florbal,
hokej nebo zhlédli ukázky bojového umění. Především malé
návštěvníky zaujala zvířátka ze
zoologické zahrady, rodiče zase

ocenili nácvik správné péče
o chrup svých ratolestí. Součástí
akce byly exhibice a autogramiáda sportovců. Na své si přišli
také fanoušci nových technologií
v automobilovém průmyslu, příznivci elektromobilů nebo hybridních technologií.
Akci připravilo CentrumBrna.cz.


(red)

Soutěž Úhel pohledu ocenila aktivní ženy ve věku padesát a více let

Snímek „Dámy“ Kateřiny Göttlichové získal druhé místo
Sdružení Ženy50 vyhlásilo
12. května na koncertu ke Dni
matek výsledky fotografické soutěže Úhel pohledu.

Do pátého ročníku fotosoutěže zaslalo sedmačtyřicet soutěžících celkem dvě stě čtyřicet pět fotografií.
V kategorii A vybírala porota nej-
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lepší snímky, na kterých byly zachyceny ženy ve věku padesát a více
let. První místo získala Drahomíra
Petříková z Brna se snímkem Život
po padesátce, z druhého místa se
radovala Kateřina Göttlichová z Prahy s fotografií s názvem Dámy
a ocenění za třetí místo obdržela
Stanislava Sadovská z Brna za fotku Na koncertě.
V kategorii B, ve které soutěžily fotografky po padesátce, zvítězila Petra
Badinová z Ivančic se snímkem
Když domy tančí. Za ní se umístila
Růžena Odehnalová z Brna s fotkou Postřehy. Bronzové umístění
potěšilo Evu Stavovskou z Chrudimi
za fotografii Ulice v červené.
Vyhlášení bylo součástí kulturního
programu, které občanské sdružení

Ženy50 připravilo v budově Kanceláře veřejného ochránce lidských
práv na Údolní 39 ke Dni matek.
Téměř dvě stovky diváků tleskaly
nejen vítězkám soutěže, ale také
tenoristovi Martino Hammerle-Bortolottimu, v jehož podání na koncertě zazněla písňová tvorba autorů
devatenáctého a dvacátého století,
a to v nezvyklých aranžmá za
doprovodu saxofonu Antonína
Mühlhansla a klavíru Šárky Králové.
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