
3

roãník II       ãíslo 10        listopad 2013606 931 795☎

Informujeme / i*

roãník II       ãíslo 10       listopad 2013 www.listyregionu.cz

14

Vojtûch Jasn˘ pfii podpisu Pamûtní knihy.

Akce pfiilákala mnoho dûtí i rodiãÛ.

Takto se pfiedstavil legendární reÏisér
Vojtûch Jasn˘ v sobotu 19. fiíjna 2013
v doubravickém kinû sv˘m pfiíznivcÛm
a obdivovatelÛm, ktefií pfii‰li, aby shlédli
promítání jeho filmÛ a zaposlouchali se
do jeho skvûlého vyprávûní nejen o fil-
mech a filmování samotném, ale také o
obyãejném Ïivotû.

Hned v zaãátku musíme vzpomenout
rok minul˘, kdy Doubravici a na‰e kino
nav‰tívil pan reÏisér 22. ãervna poprvé,
a kdy mûli diváci moÏnost vidût jeho skvû-
lé filmy Touha,  AÏ pfiijde kocour a vrchol-
né dílo reÏiséra i cel˘ch ‰edesát˘ch let mi-
nulého století, V‰ichni dobfií rodáci.
Nezapomenuteln˘ den! Rádi jsme proto
vyuÏili nabídky na‰eho spoluobãana pana
Radima Bedana, kter˘ zprostfiedkoval dal‰í
milou náv‰tûvu legendárního reÏiséra. 

Pfiíchod pana Vojtûcha Jasného do sálu
kina provázel srdeãn˘ a hlavnû zaslouÏen˘
potlesk. Diváci souãasnû pfiivítali hereãku
Drahomíru Hofmanovou, která ve slavn˘ch
Rodácích hrála Veselou vdovu. Po úvodním
slovu prof. PhDr. Jifiího Voráãe, Phd.
z Masarykovy univerzity Brno, byl promít-
nut dokument o Vojtûchu Jasném, kter˘ byl
natoãen pro Filmov˘ festival Karlovy Vary
jako úvod k promítání restaurované kopie
filmu V‰ichni dobfií rodáci. Ten byl na festi-
valu uveden v digitální podobû. Po tomto
skvûlém dokumentu následoval film z roku
1960, PfieÏil jsem svou smrt. 

I kdyÏ souãasná promítací technika tro-
‰iãku zkomplikovala ãitelnost jeho titulkÛ
myslím, Ïe i tak to byl pro v‰echny pfií-
tomné záÏitek. A následná beseda urãitû
také. Po krátké pfiestávce jsme pfie‰li k ve-
selej‰ímu Ïánru a promítali povídkov˘
film z roku 1966, D˘mky. Tento film se-
stává ze tfií povídek: D˘mka hercova,
D˘mka lordova a D˘mka sv. Huberta.
Také vám schází D˘mka reÏisérova? Ve
filmu ji neuvidíte, ale jako dárek si ji

z Doubravice (kromû jin˘ch dárkÛ) odve-
zl spokojen˘ Vojtûch Jasn˘. 

Na Filmovém festivalu v Cannes v ro-
ce 1968 obdrÏel Cenu za reÏii, v roce
2007 v Praze cenu âesk˘ lev za celoÏi-
votní pfiínos ãeské kinematografii, na le-
to‰ním MFF v Karlov˘ch Varech obdrÏel
z rukou Jifiího Barto‰ky Cenu prezidenta
MFF a v Doubravici od vûrn˘ch divákÛ
a obdivovatelÛ jeho díla cenu D˘mka re-
Ïisérova Doubravice nad Svitavou 2013.

Neúnavn˘ pan reÏisér Vojtûch Jasn˘
pak dlouho odpovídal na dotazy pfiítom-
n˘ch a stejnû neúnavnû si vedl pfii auto-
gramiádû, která celé slavnostní a krásné
odpoledne uzavírala.

Co k této akci je‰tû dodat? Jen pár slov.
¤eknûte sami – komu se po‰tûstí, aby
v tak skvûlé spoleãnosti mohl proÏít celé
jedno odpoledne?  VaÏme si toho, Ïe se ta-
kové osobnosti, jakou je Vojtûch Jasn˘
u nás líbí a ãekejme, jestli splní to, co na-
psal do Pamûtní knihy Doubravice nad
Svitavou: „UdrÏte kino a já se vrátím.”
Budeme se tû‰it!

Eva SáÀková, programov˘ pracovník kina
Foto: archiv Evy SáÀkové

JSEM VOJTùCH JASN¯ 
– PO¤ÁD STÁLE ·ËASTN¯!

Uãitelé pfiipravili pro dûti pestr˘ program.

Základní ‰kola Blansko, Erbenova 13
ve ãtvrtek 31. 10. pfiivítala více neÏ 200
dûtí v doprovodu rodiãÛ ãi prarodiãÛ na
oslavû Halloweenu. Tato jiÏ tradiãní 
akce se setkala s velk˘m zájmem vefiej-
nosti. V celé budovû ‰koly byl pfiipraven
bohat˘ program. Dûti v kost˘mech ãaro-
dûjnic, upírÛ, superhrdinÛ a dal‰ích po-
hádkov˘ch bytostí provûfiily svoji kuráÏ
na stezce odvahy. V uãebnû chemie by-
ly vidût hokusy pokusy, napfi. duch
v láhvi, nehofilav˘ kapesník ãi oceán
v láhvi. Také se zde vyrábûly ze zázraã-
né hmoty skákací hopíky. V tûlocviãnû
stál stra‰ideln˘ tunel, k jehoÏ zdolání
byla tfieba odvaha i obratnost. U vese-
l˘ch ãarodûjnic se vyrábûla brãka a zdo-
bila se chaloupka obrázky duchÛ a d˘ní.
Unavené náv‰tûvníky ãekal odpoãinek
v biografu pfii sledování stra‰ideln˘ch
filmÛ a pojídání popcornu. Oblíbenou
zastávkou se také stala Jedová ch˘‰e
s nabídkou kouzeln˘ch nápojÛ a drobné-
ho obãerstvení…

Na závûr probûhla diskotéka, kde od-

borná porota vybrala a ocenila nejlep‰í
masky.

Dûkujeme v‰em za pomoc a úãast
a tû‰íme se za rok na shledanou!

Mgr. NadûÏda Rychnovská
PaedDr. ZdeÀka Kalová

Foto: Mgr. Jaroslav Cinkl

DOBRODRUÎSTVÍ 
VE STRA·IDELNÉ ·KOLE

Blansko a okolí

ADAM PRUDIL 
V REPREZENTACI

V nedûli 13. 10. 2013 se v Tfiebíãi set-
kali nejlep‰í hráãi Ïákovské kategorie
baseballu, aby zabojovali o reprezentaã-
ní triãko. Olympii Blansko reprezento-
vali Adam Prudil, Tomá‰ PotÛãek, Jakub
·treit, Ondfiej ·ebela a Jakub Gregor.
A právû Adamovi se to podafiilo. Tak Ti,
Adame, drÏíme palce!

Adam Prudil se bude pfiipravovat
v na‰em oddílu na lednové dal‰í soustfie-
dûní, na kterém bude znovu podroben
dal‰ím testÛm, které urãitû pro nûj do-
padnou dobfie.

mp
Foto: Petr Prudil Adam Prudil na hfii‰ti.

Pokraãování textu ze strany 1
Celé vy‰etfiení zabere pfiibliÏnû 3

hodiny. Studenti se mohou k vy‰etfiení
dostavit bez doprovodu rodiãÛ, potfie-
bují s sebou v‰ak mít podepsan˘ sou-
hlas rodiãÛ a vyplnûn˘ krátk˘ dotaz-
ník. Oba dokumenty lze zaslat rodi-
ãÛm na poÏádání e-mailem, pfiíp. si je
mÛÏou vyzvednout osobnû (www.ppp-
vy.cz/blansko).  Pokud se k vy‰etfiení
dostaví se Ïákem rodiã, lze potfiebné
podklady vyplnit aÏ na místû.  Po vy-
‰etfiení Ïáci odcházejí domÛ ãi do ‰ko-
ly, na základû dohody se sv˘mi rodiãi. 

S pfiítomn˘mi rodiãi mÛÏe b˘t jiÏ
v den vy‰etfiení dohodnuta individuál-
ní konzultace v˘sledkÛ, která se vût‰i-
nou uskuteãÀuje za 14 dní po probûh-
nutém vy‰etfiení a trvá asi 15 minut.
V ostatních pfiípadech kontaktuje dle
sv˘ch moÏností pedagogicko-psycho-
logickou poradnu rodiã a domluví si
konkrétní termín konzultace telefonic-
ky ãi e-mailem. Na konzultaci s rodiãi
mohou pfiijít i studenti, ktefií dostanou
podnûty jak˘ typ studia je pro nû nej-
vhodnûj‰í (budou probírány konkrétní

‰koly a obory, které na základû v˘-
sledkÛ vy‰etfiení odpovídají profilu
jednotliv˘ch studentÛ). Konzultace se
vût‰inou konají v odpoledních hodi-
nách, v pfiípadû potfieby rodiãe se v‰ak
lze dohodnout i na dopoledne.
Rodiãe, resp. i studenti, jsou ústním
zpÛsobem seznámeni s v˘sledky vy-
‰etfiení – písemná zpráva tedy není
v tomto pfiípadû vystavována.

Nutno dodat, Ïe vy‰etfiení profesní-
ho smûfiování uskuteãnûné pedagogic-
ko-psychologickou poradnou není nik-
terak závazné (jedná se pouze o nabí-
zenou sluÏbu) a volba konkrétní stfied-
ní ‰koly závisí v koneãné fázi vÏdy na
studentovi a jeho rodiãích. Lze ho tedy
chápat jako hlas poradní, kter˘ v‰ak
mÛÏe nabídnout na tento zásadní Ïivot-
ní krok jin˘ úhel pohledu.

Pfieji ‰Èastnou ruku pfii v˘bûru stfied-
ní ‰koly a tû‰ím se na setkání pfii tes-
tech volby povolání.

PhDr. Martina ·vancarová, 
psycholog OPPP Vy‰kov – pracovi‰tû Blansko

Foto:  zdroj internet

Konãím „devítku” a co dál?

Po ãtyfiech utkáních, odehran˘ch
o víkendu 2. a 3. listopadu se t˘m bla-
nensk˘ch basketbalistek dostane na 1.
místo v tabulce. V sobotu 2. 11. ode-
hrálo BK Blansko dvojutkání
s Velk˘m Mezifiíãím, které by mûlo b˘t
nejvût‰ím soupefiem Blanska v bojích
o 1. pfiíãku. První zápas zaãalo
Blansko hodnû nervóznû, nedafiila se
stfielba ani z nejjednodu‰‰ích pozic,
naopak soupefi se prosazoval, pfiede-
v‰ím díky svojí kapitánce, která dala
vût‰inu bodÛ. Blansku se v prÛbûhu zá-
pasu podafiilo odskoãit aÏ na rozdíl de-
seti bodÛ, ale nechalo soupefie dotáh-
nout náskok a kvÛli ‰patnû zahrané
koncovce prohrálo zápas o 3 body. 

Ve druhém zápase jiÏ Blansko una-
venûj‰ího soupefie pfiehrálo a zvítûzilo.

BK Blansko x BK Velké Mezifiíãí 
1. zápas - 43:46 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Formánková Zuzana 12b.
2. zápas - 53:39 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Kfiapová Tereza 16b.
V nedûli se Blansko stfietlo s Rosicemi

a tentokrát svého soupefie jednoznaãnû
pfiehrálo v obou zápasech.  JiÏ od zaãátku
Blansku urãovalo tempo hry a nedalo sou-
pefiÛm Ïádnou ‰anci pfiekvapit. V‰echny
hráãky Blanska se bodovû prosadily.

BK Blansko x BK Rosické ‰tiky
1. zápas - 123:13 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Mrázková Zuzana 25b.
2. zápas - 53:39 nejvíce bodÛ za do-

mácí: Kfiapová Tereza 29b.

Text: Bc. Luká‰ Bufit
Foto: Michaela MaÀou‰ková

Blanenské basketbalistky
vedou soutûÏ

T˘m blanensk˘ch dorostenek U17.

Oblastní pedagogicko-psychologická
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko

Kdo se v poslední dobû procházel po-
blíÏ kostelíku v Újezdu u âerné Hory, ur-
ãitû si v‰imnul, Ïe se tu oz˘vají tajemné
zvuky. Varhanáfi Pavel PlhoÀ z Doubra-
vice nad Svitavou, (rodák z Rájce-
Jestfiebí) zde dokonãoval své dal‰í dílo.
KaÏdou pí‰Èalu bylo nutné nastavit tak,
aby souhra mezi nimi navzájem byla od-
razem umûlcovy pfiedstavy. Stavba nové-
ho nástroje se sice pro velké vytíÏení var-

hanáfie zpozdila, ale nyní jsou jiÏ dokon-
ãeny v plném lesku. V nové dubové skfií-
ni se nachází dvoumanuálov˘ nástroj
s témûfi 500 pí‰Èalami. Ovládání varhan je
fie‰eno modernû vestavûním pfiímo do
varhanní skfiínû. Farnost se nyní mÛÏe tû-
‰it na dÛstojné proÏití nejen nadcházejí-
cích svátkÛ, ke kter˘m zvuk varhan roz-
hodnû patfií. RePo

Foto: Eva SáÀková

Nové varhany v Újezdu 
u âerné Hory

Nové varhany na svém místû.

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Blansku, které se bude 
konat v pátek 29. 11.
na námûstí Republiky v 17:10.

Diváci na Blanensku mohou novû na-
ladit televizní stanice FANDA,
SMÍCHOV, TELKA, Pohoda-Relax,
Pohoda-Rebel a dal‰í televizní stanice
‰ífiené vysílací sítí Multiplex 4.
Spoleãnost Digital Broadcasting spusti-
la provoz vysílaãe Blansko-Veselice,
kter˘ pokr˘vá zmiÀovanou oblast. Jde
o souãást projektu druhé vlny digitaliza-
ce televizního vysílání, kter˘ zahrnuje
budování nové celoplo‰né sítû vysílaãÛ
a pfiiná‰í ‰ir‰í nabídku televizních pro-
gramÛ lidem po celé âeské republice. 

DivákÛm jako první krok doporuãu-

jeme, aby na svém televizním pfiijíma-
ãi spustili manuální ladûní na kanálu
44. Pfiípadnû mohou volit automatické
ladûní.

Pokud by stávající anténa nebyla do-
staãující pro pfiíjem signálu, bude nutné
pofiízení nové antény a sluãovaãe signá-
lu, instalovanou smûrem na nov˘ vysí-
laã. V pfiípadû, Ïe není moÏné realizovat
instalaci svépomocí, mÛÏe divák kon-
taktovat infolinku provozovatele vysílá-
ní 595 694 660 nebo servisní firmu
v místû bydli‰tû. 

RePo

NOV¯ VYSÍLAâ BLANSKO-
VESELICE JE UÎ V PROVOZU


