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Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Opût jedeme k vám a vyráÏíme do boje s podzimními bacily! Nalaìte si Radio Haná
a zjistíte, kde se právû pohybuje na‰e hlídka se zásobou vitamínÛ pro kaÏd˘ den. Nejlep‰í
hudební v˘bûr Vám posíláme do Boskovic i Letovic (96,2 FM), Blanska (98,6 FM) i do
celého svûta díky online pfiehrávaãi na novém webu www.radiohana.cz. 

Pfiejeme parádní podzim s Radiem Haná.

Tel.: 516 802 211, fieditelka: 516 802 216, 
v˘chovná poradkynû: 516 802 220, ‰kolní psycholoÏka: 516 802 220

e-mail: info@gymbos.cz   www.gymbos.cz

Gymnázium Boskovice
Informace o studiu: Ve ‰kolním roce 2016/2017 otevíráme dva obory: pro Ïáky 
po ukonãení deváté tfiídy ãtyfilet˘ obor GYMNÁZIUM a pro Ïáky po ukonãení
páté tfiídy osmilet˘ obor GYMNÁZIUM.

Do primy osmiletého gymnázia pfiijímáme 30 ÏákÛ 
a do prvního roãníku ãtyfiletého gymnázia 60 ÏákÛ.

Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. 2015 od 8.00 do 16.00
Zveme Vás srdeãnû k náv‰tûvû ‰koly, rádi Vám poskytneme podrobnûj‰í informace. 

Gymnázium Boskovice,
pfiíspûvková organizace

Palackého námûstí 1
680 11  Boskovice

Keramika v Kun‰tátû, Kun‰tát v keramice

Zcela zaplnûné kun‰tátské námûstí spokojen˘mi náv‰tûvníky.

KaÏdoroãnû koncem záfií pfiijíÏdí 
obdivovat práci zhrubl˘ch dlaní, neko-
neãné trpûlivosti a fantastické tvofiivosti
na tisíce lidí, stejnû tomu bylo 
i leto‰ní pfiedposlední záfiijov˘ víkend. 

Internetové prohlíÏeãe, plakátovací
plochy, reklamy v autobusech nebo le-
táãky kfiiklav˘ch barev nás neustále
zvou do spoleãnosti, do pfiírody,
k podpofie toho ãi onoho. Stejnû tak se
témûfi kaÏdá vesnice mÛÏe pochlubit
vánoãním, jarním nebo tradiãním jar-
markem, z kalendáfie na nás vyskaku-
jí poznámky, kam urãitû musíme jet.
Ale není slavnost jako slavnost. Proto
jsou tak Ïádané tématické jarmarky,
které mají historii a v neposlední fiadû
pak nápad. A tohle v‰echno kun‰tát-
sk˘ hrnãífisk˘ jarmark splÀuje. Je to
akce tradiãní, kterou organizuje v jád-
ru stejná skupina lidí. Souãástí celo-

roãních pfiíprav je také inovace jar-
marku. Napfiíklad nûkolik posledních
úspû‰n˘ch roãníkÛ soutûÏ O nejlep‰í
v˘robek. Letos jsme se pustili i do v˘-
zkumu mezi náv‰tûvníky. Cílem anke-
ty bylo zjistit, za jak˘m úãelem lidé
pfii‰li. Jestli je nejvût‰í lákadlo pálená
hlína nebo bohat˘ hudební program.
V˘sledky ankety zatím nejsou vhodné
distribuce, jarmareãní komise se o nû
bude opírat v sestavû jarmarku v dal-
‰ím roce -  uvedl ãlen organizaãního
t˘mu.

Napadá mû uÏ jen jediná otázka. Je
to právû charakteristickou osobytostí
námûstí, které stfieÏí Jifiík z Podûbrad
nebo je to va‰í pozorností pfii ãetbû na-
‰eho periodika, kdyÏ jsem se vloni
zmiÀovala, Ïe kdo pfiijede jednou, bude
se vracet?

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Franti‰ek Kobylka

Tak jako k Boskovicím patfií letní kino (nejvût‰í promítací plocha v âR), k Blansku povûstmi opfiedená Macocha, tak ke Kun‰tátu kera-
mika a s ní spojen˘ hrnãífisk˘ jarmark. 15 500 náv‰tûvníkÛ zavítalo do svébytného mûsteãka za nákupem nebo za inspirací, která ãefií z
opracované hlíny. Ano, ãtenáfii, ãísla mluví za v‰e a opût nám potvrzují, Ïe hrnãífiské fiemeslo nevymfielo, naopak. 


