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MgA. Jan Hrubec pobavil dûti i rodiãe.

Mal˘ sál Obecního úfiadu ve
Skalici nad Svitavou patfiil ve
stfiedu 26. února nejmen‰ím.

„Milé dûti, rodiãe a prarodiãe, spustil
pfied zcela zaplnûn˘m hledi‰tûm starosta
Ing. Richard âern˘. Pfiipravili jsme pro
Vás jiÏ tfietím rokem loutkové divadlo,
tentokrát Zvífiátka a loupeÏníci. Pfiíjemnou
zábavu.”

„Znáte nûkdo tu pohádku?” uti‰il ‰tûbe-
tající drobotinu mlad˘ sympatick˘ loutko-
herec MgA. Jan Hrubec z nedalekého
Nového Mûsta na Moravû. „Já, já,” oz˘va-
lo se ze v‰ech stran a pfiitom se zvedl les
mal˘ch rukou.

Umûlec pak pfiedvedl asi ãtyfiicetiminu-
tov˘ skvûl˘ koncert mistrovského ovládání
dfievûn˘ch panáãkÛ a zvífiátek, kdy se nej-
men‰í aktivnû do dûje zapojili. Hlavními
hrdiny byli dva loupeÏníci s pfiíznaãn˘mi
jmény ·perhák a Bambitka. Dûtské v˘ská-
ní a smích nebraly konce. Mladí, stafií
v‰ichni se skvûle bavili. A tak to má b˘t.

Úspûch pfiedstavení vyjadfioval pfii zá-
vûreãném zvonku smutn˘ povzdech z dût-
ského publika: „UÏ je konec?”

Pak si mohly dûti v‰e osahat a zkusit si
vedení loutek. Mnohé s pfiekvapením zjis-
tily, Ïe to není jen taková jednoduchá hra,

rekvizity sám. „Jen tfieba malování a oblé-
kání nechávám ‰ikovnûj‰ím. Nûkteré lout-
ky váÏí i pût kilogramÛ.”

„Zatím bych se tomu chtûl ve sv˘ch
sedmatfiiceti letech vûnovat dál, baví mû
to,” zakonãil MgA. Jan Hrubec.

Starosta Skalice nad Svitavou Ing. Richard

âern˘: „Akce pro dûti pofiádá Obec, oddíl
Stopa a Mladí hasiãi. KaÏd˘m rokem jich
b˘vá tak osm. V‰echny malé i velké zvu
zaãátkem ãervna na volejbalov˘ turnaj
a 14. ãervna oslavíme 110 let Sboru dob-
rovoln˘ch hasiãÛ.”

Starosta se pak pochlubil v˘stavbou no-
vého hfii‰tû na místû b˘valého koupali‰tû
u základní ‰koly a úspûchy fotbalistÛ: „Ti
hrají na ‰pici tfietí tfiídy b˘valého okresu
Blansko, po odehran˘ch tfiinácti kolech
a podzimní pfiedehrávce se drÏí na druhém
místû. T˘den pfied zaãátkem podzimní se-
zóny pofiádají tradiãní turnaj za úãasti ãtyfi
muÏstev z okolí.”

Obec podala zaãátkem ledna Ïádost o do-
taci na dûtské hfii‰tû v pfiírodním stylu za
matefiskou ‰kolou, cel˘ projekt má název
Pfiírodní zahrada se zvífiátky.

Pozvání do Skalice zakonãil zmínkou o v˘-
stavû historick˘ch fotografií období 1900 –
1960 ze soukrom˘ch sbírek Arno‰ta Roháãka
a Vladimíra Bartáka. Je trvale ke zhlédnutí
v malé zasedací síni Obecního úfiadu.

„Pfiijìte na fotbal i na dal‰í akce, které
v na‰í obci pofiádáme. Rádi Vás uvidíme,”
zakonãil starosta Ing. Richard âern˘.

Více: www.skalicenadsvitavou.cz
www.drevenedivadlo.cz

Text a foto: L. Su‰il

ale ovládání rekvizit vyÏaduje hodnû
a hodnû cviku.

„Loutkové divadlo hraji od sv˘ch sedm-
nácti let, i kdyÏ mám strojní prÛmyslov-
ku,” prozradil MgA. Jan Hrubec. „Po ab-
solvování DAMU jsem zaãal sám, protoÏe
na Vysoãinû divadla nejsou. Dûtské publi-

kum je i pfies dne‰ní
pfietechnizované stre-
sující prostfiedí stále
perfektní. Mám ‰iroké
spektrum divákÛ od
2,5 roku do pozdního
‰kolního vûku. Za ‰est
let jsem odehrál témûfi
dva tisíce pfiedstavení
u nás, na Slovensku
a v Rakousku.”

MgA. Jan Hrubec
je ãlenem Zdravotních
klaunÛ: „Právû dnes
jsem byl s kolegyní
klaunovat v nemocni-
ci HavlíãkÛv Brod pro
26 dûtí. VÏdy se nám
podafií je rozpt˘lit
i v takovém prostfiedí,
máme z toho hezk˘
pocit.”

Umûlec si kromû
hraní vyrábí ve‰keré

Pro radost a rozzáfiené oãi dûtí 
najezdí za rok 80 000 kilometrÛ


