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Veãerníãkovy narozeniny jsme s dût-
mi z Blanenska oslavili v rámci ãtenáfi-
ského  projektu pro období 2014/2015
s názvem Haló, haló - tady Veãerníãek. 

Cílem projektu je podpora ãtenáfiství
i ãetby s pochopením textu a rozvíjení 
fantazie. A také setkání se zajímav˘mi 
osobnostmi, se kter˘mi by se jinak dûti ale
i dospûlí z tohoto regionu nepotkali (napfií-
klad Jára Fi‰erová - kost̆ mní v t̆varnice
z Divadla Radost v Brnû i z âeské televize,
Eugen Sokolovsk  ̆- televizní i filmov  ̆re-
Ïisér pofiadÛ pro dûti a mládeÏ, Renata
Hladká - Divadlo Radost v Brnû).

Souãástí slavnostního ukonãení pro-
jektu v âerné Hofie je i putovní v˘stava
autorsk˘ch prací dûtí z Blanenska. 
Napfiíklad: 
• Literární – vlastní pohádka, popis po-

hádky, která se nejvíce líbila
• V̆ tvarné – ilustrace, plakát, koláÏ,

pásová frotáÏ
• Literárnû-v˘tvarné – komiks, obrázek

s popisem

• Video dramatizace  pohádky
• Dramatické – ukázka ztvárnûní po-

hádky
• Trojrozmûrné – keramické, papírové,

pfiírodninové objekty…
V âerné Hofie se nás se‰lo nakonec

130 dûtí i dospûl˘ch. Dûtské kolektivy
byly odmûnûny diplomem, knihou (vû-
noval Albatros Media Praha a MZK
Brno), pro dal‰í v˘tvarnou tvorbu dár-
kem z Papíren Brno, volnou vstupen-
kou na rozhlednu Podvr‰í ve Veselici
a dal‰ími drobn˘mi dárky. Obãerstvení
zajistil Pivovar âerná Hora a Pekárny
Blansko. Dûti nás potû‰ily jak písniãka-
mi, zaznûly i autorské ze Z· âerná
Hora s paní uãitelkou Mgr. Janou
Kubelkovou, tak dramatizací pohádek
nebo taneãky.

Na‰eho projektu se za období fiíjen
2014 - duben 2015 zúãastnilo celkem
730 dûtí i dospûl˘ch úãastníkÛ.

Jsou to dûti z Ole‰nice, Obory,
Kun‰tátu, Rájeãka, Blanska, Boskovic,

âerné Hory, Lysic, Velk˘ch Opatovic,
Kuniãek, Ostrova u Macochy, Rájce-
Jestfiebí a Olomuãan.

Bylo to jednodu‰e úÏasné a my se jiÏ

tû‰íme na dal‰í setkání nad knihou i pfii
ãtenáfisk˘ch putováních.

Text: Mgr. Jana Trubáková, Helena Jalová
Foto: Ing. Jifií Trubák

Kvûtnové setkání dûtí z projektu Haló,
haló - tady Veãerníãek v âerné Hofie

Dûti pfii svém vystoupení.

Ve stfiedu 20. kvûtna 2015 v budovû matefiské ‰koly
v âerné Hofie jsme mûli moÏnost se na chvíli vrátit do dût-
ství a do pohádek, protoÏe nás zde ãekal kluk Veãerníãek.
Veãerníãek letos slaví neuvûfiiteln˘ch 50 let. 50 let dûtem
pomáhá usínat s pohlazením z Pohádkové fií‰e.

www.himmer.cz
Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

BLIÎ·Í INFORMACE NA TELEFONNÍM âÍSLE 516 411 765
Provozovna: TextilEco, a.s. Dfievafiská 1418/17, 680 01  Boskovice
ÎIVOTOPISY ZASÍLEJTE NAADRESU: lucievaloskova@textileco.as

Nabízíme pracovní pozice:

- jednosmûnn˘ provoz 

MOÎN¯ V¯DùLEK aÏ 18 000 Kã HRUBÉHO
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