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Divadelníci z regionu zdoko-
nalovali svÛj um v Polsku

Festival 3+1 
= festival 4 sektorÛ

V˘stava na zámku

Kapela Ta druhá pfii svém vystoupení.

Zveme v‰echny zájemce na malou
v˘stavu prací ÏákÛ Masarykovy stfied-
ní ‰koly do prostor letovického zámku.

V̆ stava je, bûhem celého léta, k vidû-
ní v místnosti s balkónem. MÛÏete zde
vychutnat i v˘hled na mûsto Letovice

a na‰i ‰kolu z „leteckého” pohledu.
Na‰i „nábytkáfii”, „truhláfii”, „sta-

vafii” a „v˘tvarnice” pfiedstavují ne-
tradiãní projekty, na kter˘ch pracova-
li v prÛbûhu ‰kolního roku se sv˘mi
odborn˘mi uãiteli. 

JiÏ patnáct˘ roãník oblíbeného festivalu
hostily Letovice v prvním srpnovém ví-
kendu. V prostorách ZU·, MKS a osvûÏu-
jícího koupali‰tû mohli náv‰tûvníci vnímat
muziku nejrÛznûj‰ích barev. V nabídce byl
jazz ale také Adam Mi‰ík nebo BSP.

Pan Palán, fieditel MKS Letovice pro
Listy regionÛ, které byly mediálním
partnerem akce, vysvûtlil symboliku ãí-
sel ve jménû festivalu. 

T¤I jsou neziskov˘ sektor (nestátní
neziskové organizace, obãané), soukro-
m˘ sektor (podnikatelé, firmy, Ïivnostní-
ci), státní správa a samospráva.

JEDNA zastupuje kulturní program
festivalu.

Festival 3+1 = místo pro setkání, na-

vázání nov˘ch kontaktÛ a prohloubení
spolupráce mezi zástupci tfií sektorÛ 
obãanské spoleãnosti v neformálním
prostfiedí kulturního komunitního festi-
valu. Cílem projektu Festival 3+1 je pro-
stfiednictvím kulturnû-spoleãenské akce
zapojit ãleny zastupující tfii sektory do
fie‰ení aktuálních problémÛ v regionu.

Jedineãnost tohoto festivalu spoãívá
v propojení kultury s prvky komunitního
Ïivota. Festival 3+1 podporuje projekty
mezinárodního kulturního dialogu a nabí-
zí prostor pro jejich prezentaci.

FotoreportáÏ z akce najdete na
www.listyregionu.cz

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Renata DaÀková

Pod zá‰titou organizace MládeÏ v akci
se do projektu Europejski MIMOchodem
zapojila i kun‰tátská skupina ochotnic-
kého divadla LMD a dal‰í divadelnû
spfiíznûné du‰e. A tak expedice vyrazi-
la vstfiíc novému dobrodruÏství aÏ do
dalekého Polska. Od poloviny prázd-
nin 31. ãervence mûli divadelníci deset
dnÛ na to, aby se seznámili s tamûj‰í

kulturou, mûsty, divadly a pod taktov-
kou profesionálního mima sehráli
vlastní inscenaci. Herci bez hranic se
nauãili mnoh˘m divadelním trikÛm,
kter˘mi se v nadcházející divadelní se-
zónû opût pochlubí. TakÏe, milí ãtená-
fii, máte se na co tû‰it!

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Jan Souãek

Z workshopu pantomimy.

Josef Zíma & ÎiÏkovanka
Petra Soviãe v CSSML

V pondûlí 23. 6. 2014 jsme v zahradû
CSSML pfiivítali vzácného hosta – zpû-
váka, herce, dabéra a moderátora pana
Josefa Zímu, kter˘ k nám pfiijel spolu
s ÎiÏkovankou Petra Soviãe s pofiadem
Sejdeme se na Vlachovce. Tento pofiad
bavil milovníky tradiãní ãeské dechov-
ky po mnoho generací a jsme tedy moc
rádi, Ïe jsme si jeho atmosféru mohli
pfiipomenout naÏivo. 

Cel˘ program zahájila a také ukonãi-
la ÎiÏkovanka Petra Soviãe, coÏ je jeden
z nejstar‰ích staropraÏsk˘ch orchestrÛ,
kter˘ letos slaví 43. sezónu. Orchestr se
nûkolikrát  zúãastnil natáãení pofiadu
Sejdeme se na Vlachovce a je drÏitelem
mnoha ocenûní za svou hudební tvorbu.
Mladého zpûváka Petra Soviãe, kter˘ je
kapelníkem ÎiÏkovanky posledních pût
let, v˘bornû doplÀovala neménû vitální
paní Alena Mravcová a spoleãnû jim to
moc pûknû zpívalo. Uprostfied pofiadu
vystoupila hvûzda, kterou v‰ichni poslu-
chaãi netrpûlivû oãekávali. Pan Josef
Zíma s námi strávil témûfi tfiiãtvrtû hodi-
ny a jeho pfiítomnost si v‰ichni evidentnû

uÏívali. I pfies seniorsk˘ vûk ãi‰í z pana
Zímy stále velká radost ze Ïivota, opti-
mismus a dobrá nálada. Mnoho na‰ich
uÏivatelek potû‰il úsmûv pana Zímy,
kter˘ je pofiád tak vesel˘, nemûnn˘ a pro
nûj tolik charakteristick˘. Sly‰et jsme
mohli známé „hitovky”, které pan Zíma
prokládal mil˘m povídáním rÛzn˘ch his-
torek. Kapelník povzbuzoval publikum
ke spoleãnému zpûvu a fiada divákÛ 
opravdu neváhala a zapojila se – zahra-
dou se nesly písnû jako napfi. Pfies dvû
vesnice, Od Tábora aÏ k nám, Zbraslavská
a nesmûla chybût ani ·koda lásky ãi
Zelené háje. Náv‰tûva této v˘znamné 
osobnosti byla jistû velk˘m zpestfiením
pro v‰echny uÏivatele CSSML i ostatní
posluchaãe a vûfiíme, Ïe si odnesli siln˘
kulturní záÏitek. Na závûr bychom rádi
podûkovali Mûstskému kulturnímu stfie-
disku Letovice, které celou akci organizo-
valo a díky pûknému poãasí mohlo CSS-
ML poskytnout prostory k její realizaci. 

Za zamûstnance CSSML 
Andrea Knödl

Foto: archiv CSSML

Pan Josef Zíma pfii svém vystoupení.


