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Její vznik inicioval René Kvapil, zná-
m˘ hudebník pÛsobící zejména ve skupi-
nû Avangard a také kurátor pro mládeÏ
v Boskovicích na Odboru sociálních vûcí.

Akce byla a je pojata jako prevence pfied
sociálnû patogenními jevy pfii mimo‰kol-
ní práci s dûtmi. 

Letos se poprvé konal v Letovicích

v Mûstském kulturním stfiedisku. Jde ze-
jména o soutûÏ mlad˘ch umûlcÛ, ale ne
jenom hudebníkÛ, pfiedstavilo se tu také
nûkolik taneãních souborÛ. Vítûz získal
moÏnost natoãení svého prvního profesi-
onálního snímku. Cenu do soutûÏe vûno-
valo nahrávací studio Agrostav Jevíãko. 

Náv‰tûvník také mohl vidût nûkolik
skvûl˘ch hudebních skupin z okolí…
Namátkou Tfietí zuby, René z Mo‰tárny,
Kopjam, Arakain revival, Tygfii a jejich
Laura,… Absolutním vítûzem se stal 
ETIEN BAND ZU· Jevíãko.

Text a foto: Jifií Palán

Tato soutûÏ urãená mlad˘m talentÛm z umûleck˘ch sfér tu nebyla témûfi 10 let! 

FEST MAZEC – opût tady!!! 

Absolutní vítûz ETIEN BAND ZU· Jevíãko.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Krabiãková dieta
Vá‰ zdrav˘ Ïivotní styl nechte na nás!

NedrÏte drastickou dietu, stravujte se
zdravû a pfiitom hubnûte.

Pod vedením nutriãního poradce vám
pfiipravíme 5-6 ãerstv˘ch jídel dennû.

Rozvoz jídel aÏ k vám.

Tel.: 775 506 101-3      info@dietalinie.cz 
www.dietalinie.cz

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

SLEVY AÎ 30%      

AÏ do konce prosince
2013 si mÛÏete 

prohlédnout v Galerii 
a antikvariátû Joná‰

Blansko, Smetanova 6,
Centrum JeÏek v˘stavu
obrazÛ grafika, malífie 
a galeristy Kabinetu 

grafiky a Galerie Kafe 
Franti‰ka KrÀávka.

Pozvánka do Galerie

Tomuto sportu se vûnuje od útlého
mládí a nutno dodat, Ïe za svoji píli
a snahu sklízí jeden úspûch za druh˘m.
KdyÏ v ãervnu tohoto roku vybírali
v nedaleké âerné Hofie finalistky sou-
tûÏe Dívka âeské republiky, mezi osm-
nácti pohybovû nadan˘mi dívkami se
Anetka neztratila a postoupila do finá-
le, které se konalo 19. fiíjna v Blansku.
Mezi tím si „jen tak” odskoãila do
Prahy, kde se 5. a 6. fiíjna 2013 konala
soutûÏ PRAGUE OPEN AEROBIC
2013 – Mistrovství âR. Spolu se sv˘-
mi pûti sportujícími kamarádkami ob-
sadila v kategorii AG1 TEAM GR 1.
místo. Vûfite, Ïe vítûzství v tomto pfií-
padû nebylo vÛbec snadné. A kdyÏ uÏ
tam byla, tak si zasoutûÏila také v jed-
notlivcích. I kdyÏ umístûní nebylo me-
dailové, desáté místo v tak silné kon-
kurenci je velk˘m úspûchem. Ale vraÈ-
me se k finále Dívky âR 2013 do
Dûlnického domu v Blansku. Tato sou-
tûÏ není jen o tom, pûknû vypadat.
Podtitul soutûÏe zní – sportující Dívka
âR 2013. A tady, zdá se, byla Anetka
ve svém Ïivlu. Finalistky soutûÏe se di-
vákÛm pfiedstavily ve tfiech kategori-
ích. Ve volné disciplínû, pfii promenádû
ve spodním prádle a ve spoleãensk˘ch

‰atech. Volná disciplína byla u Anetky
celkem jasná. Aerobik, co také jiného.
Rozhovor, kter˘ s ní vedla vítûzka mi-
nulého roãníku, zvládla rovnûÏ bez

problémÛ. Bez nervozity se pro‰la ve
spodním prádle a pak uÏ jen ãekala na
verdikt poroty. Vyhrát nemÛÏe kaÏdá.
·tûstí tentokrát stálo na stranû dívky 
ã. 1. Toto ãíslo od zaãátku soutûÏe pat-
fiilo Anetû Koupé a pfiineslo jí opravdu
‰tûstí. VÏdyÈ v soutûÏi MISS SYMPA-
TIE vystoupala na stupínek nejvy‰‰í
a v hlavní kategorii se stala I. VICE-
MISS. Takov˘ byl verdikt poroty
a myslím, Ïe zcela zaslouÏen˘. Krásn˘
a nezapomenuteln˘ záÏitek pro Anetu
také bylo pfiedávání kurunky za druhé
místo. Tu jí pfiedávala samotná Miss
âeské republiky a Miss Europe
Monika Îídková, která tyto tituly zís-
kala pfied osmnácti lety. A jaké dal‰í
dárky Aneta získala? Dárkov˘ poukaz
na ãtrnáctidenní pobyt v Garganu
v Itálii, kde se bude nejen rekreovat,
ale souãasnû také vyuãovat aerobik,
poukaz na sportovnû relaxaãní víkend
v Bystfiici nad Pern‰tejnem a co víc,
stala se tváfií znaãky CVISNAMI.CZ. 

Myslíte, Ïe je jí co závidût? Urãitû
ne. VÏdyÈ v‰echny dárky a v‰echna 
ocenûní získala jen díky tomu, Ïe cvi-
ãí, cviãí a zase cviãí. Tak jí pfiejme, aÈ
jí to cviãení aerobiku baví je‰tû hodnû
dlouho a je‰tû hodnû dlouho dûlá dob-
ré jméno na‰emu mûsteãku. V závûru
mohu zase jen napsat: Veni, vidi, vici
- Pfii‰la, vidûla, zvítûzila!

Eva SáÀková, kronikáfika
Foto: archiv A. Koupé

Korunku I.Vicemiss pfiedává Anetû Monika Îídková.

vcik@rasino.cz  •  tel.: 602 486 331, Ra‰ino a.s., KU¤IM, Brnûnská 1085

Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 389.900 Kã bez DPH

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE●DESINSEKCE●DESINFEKCE

FIRMA

PA¤EZ

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

Aneta má dvû ‰erpy a dvû korunky
Veni, vidi, vici-v‰em urãitû znám˘ CeasarÛv v˘rok (pfii‰el jsem, vidûl jsem, zvítûzil jsem), kter˘m oznámil pomûrnû snadné

vítûzství ve válce proti pontskému králi Farnakovi II, jsem si jen vypÛjãila k uvedení tohoto ãlánku. Mohla bych také zaãít tak,
Ïe témûfi kaÏd˘ z nás má nûjakého koníãka. AÈ uÏ je to sbírání známek, odznakÛ, turistika, pûstování kytiãek anebo cviãení.
A u toho cviãení právû zÛstaneme. Cviãení aerobiku, to uÏ není koníãek, ale pfiímo kÛÀ Anety Koupé z Doubravice. 

604 150 378
Rájeãko, námûstí 9. kvûtna 87
MIROSLAV SLEZÁK

renovujeme dfievûné dvefie, zárubnû, dobov˘
nábytek, loÏnice a trezory
povrchové úpravy

lakování, mofiení, fládrování, stfiíkané hmoty

RENOVACE DVE¤Í A ZÁRUBNÍ


