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„·moulinky a ‰moulata” ze Z· âerná Hora.

Od ãtvrtku, 30. kvûtna probíhaly na Z·
v âerné Hofie ukázky netradiãních bojo-
v˘ch umûní a v pátek ráno v‰e pokraão-
valo celo‰kolním projektov˘m dnem,
kter˘ je kaÏdoroãnû vûnován Dni dûtí. 

Leto‰ní téma bylo „vy‰moulané”,
takÏe ·moulí olympiádu slavnostnû
zahájil senátor Jozef Regec spoleãnû
se starostou âerné Hory Ing. Ondfiejem
Mû‰Èanem. Nechybûlo zapálení olympij-
ského ohnû, vztyãení olympijské vlajky
a vypu‰tûní holubÛ míru.

BohuÏel kvÛli nepfiízni poãasí se ne-
mohly hry odehrávat venku, ale zúãast-
nûn˘m to vÛbec nevadilo. Celá ‰kola se
jako kouzlem promûnila v rÛzná stano-
vi‰tû, kde dûti zdolávaly pfiekáÏky
a soutûÏily. Byly to disciplíny v netra-
diãních sportech jako napfi. slalom na

kolobûÏce, pfiechod pfies ·moulí potok
nebo lyÏování na suchu.

Slavnostní ukonãení ·moulí olympi-
ády, kde v‰echny dûti, které poctivû
soutûÏily, byly ocenûny odznáãky za
své sportovní v˘kony, probûhlo v odpo-
ledních hodinách.

Po té se besedovalo se skuteãn˘mi
„olympioniky”, a to s panem Jozefem
Regecem a panem Ivem Koblasou.

V‰ichni si sportovní klání a hezky
stráven˘ ‰kolní den uÏili v legraci a uÏ
teì se tû‰í na pfií‰tí rok… jaké bude té-
ma, to se dozvíme za rok…

Podûkování patfií v‰em ·moulinkám,
·moulÛm i Gargamelovi z uãitelského
sboru, ktefií pfiipravili dûtem opravdu
nev‰ední Den dûtí.

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

·MOULÍ OLYMPIÁDA 
V âERNÉ HO¤E

Z natáãení: promítání b˘valé Sokolovny na budovu Blanenského Penny marketu.

30. kvûtna se v blanenském kinû se‰li
jak pfiedstavitelé mûsta v ãele s Ing.
Lubomírem Toufarem a Ing. Jifiím
Crhou, tak pamûtníci nebo pfiátelé a zná-
mí pana Jifiího Polá‰ka. Ten nejen Ïe letos
slaví Ïivotní jubileum a to 85 let svého Ïi-
vota, ale také je prvním z blanensk˘ch 
osobností, které ve svém dokumentárním
filmu zachytil reÏisér Radek Popelka.

Pan Polá‰ek coby divadelní reÏisér,
grafik, malífi a designér vypráví svÛj Ïi-
votní pfiíbûh. Jedná se o cyklus Îivá pa-
mûÈ, kde se v jednotliv˘ch dílech budou
pfiedstavovat osobnosti z Blanska. UÏ
teì se tû‰ím na dal‰í pokraãování, av‰ak
kdo je teì „na fiadû” mi pan Popelka
s potuteln˘m úsmûvem neprozradil…

Text : RePo, foto: Stanislav Mrázek

„ÎIVÁ PAMùË” P¤IPOMÍNÁ
BLANENSKÉ OSOBNOSTI

Bylo, nebylo, ale ono spí‰ bylo jak ne-

bylo. Tak právû tûmito slovy Jana

Wericha zaãíná film  AÏ pfiijde kocour.

Stejnû by v‰ak mohlo zaãít vyprávûní

o vzniku fotbalového muÏstva Diagnoza

307 Gambrinus a malé kopané

v Blansku. Psal se rok 1973. Tehdy se se-

‰lo pár kamarádÛ, ktefií se rozhodli, snad

z dlouhé chvíle nebo snad na zlost dobû,
udûlat nûco, ãím by si po
svém vyplnili volnou
chvíli. Absence hudební-
ho stejnû jako dramatic-
kého talentu urãila smûr.
A tím byl sport. A kdyÏ
sport, tak fotbal.

MuÏstvo Diagnoza 307
Gambrinus odehrálo ve
své ãtyfiicetileté historii
stovky zápasÛ, desítky

turnajÛ, z nichÏ mnohé samo organizovalo.
V roce 2013, kdy Diagnoza 307

Gambrinus slaví ãtyfiicáté v˘roãí svého
zaloÏení, pofiádá v sobotu 29. 6. 2013 na
hfii‰ti v Dolní Lhotû jiÏ 20. roãník fotba-
lového turnaje ,,Na ÏízeÀ”, na kter˘ 
srdeãnû zve v‰echny pfiíznivce malé ko-
pané, jakoÏ i vyznavaãe dobré kultury. 

Text: Milo‰ Zezula, foto: Milan Dub Svoboda

DIAGNOZA 307 GAMBRINUS
SLAVÍ V¯ROâÍ

V blanenské galerii a antikvariátu
Joná‰ si mÛÏete aÏ do 27. ãervna pro-
hlédnout v˘stavu dvou v˘tvarníkÛ.
Kolekci obrazÛ pfiedstavuje Jana
Hejlová a umûleckou litinu Pavel
Zouhar. 

Galerie je otevfiena vÏdy v úter˘
a ve ãtvrtek od 9 do 17 hodin.

POZVÁNÍ DO GALERIE JONÁ· 

Ve dnech 7. a 8. 6. 2013 probûhla
v obfiadní místnosti mûstyse Sloup v˘-
stava 10 let od povodní. Vystavené fo-
tografie stejn˘ch míst nafocené 26. 5.
2003 v den povodnû, pfiesnû 5 let po té
a stejná místa nafocená 26. 5. 2013 uka-
zovaly, jak se Sloup po povodních „sta-
vûl zase na nohy.”

V rámci v˘stavy byly na fotografiích
pfiipomenuty i povodnû a záplavy z let
1934, 1938, 1961 a 1997, které postihly
Sloup. 

Text: RePo, foto: Pavel Novák

V¯STAVA VE SLOUPù

Blansko a okolí

26. 5. 2003 26. 5. 2013


