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Malé baletky na scénû.

O divadlo byl takov˘ zájem, Ïe pofiada-
telé na poslední chvíli museli pfiidat asi
sedmdesát Ïidlí a i to nakonec nestaãilo.

Strhující hodinku plnou nádherného
dûtského tance a pestr˘ch kost˘mÛ sledo-
vali v‰ichni se zatajen˘m dechem. Na je-
jím konci zaznûl dlouhotrvající boufiliv˘
potlesk. V‰ak si jej v‰ichni za své skvûlé
v˘kony plnû zaslouÏili.

„Snûhovou královnu jsme vybrali pro
její pestrost a rozmanitou nabídku taneã-
ních rolí”, rozhovofiil se na konci, kdyÏ uÏ
opadla tréma a nervozita, autor nastudo-
vání -   sympatick˘ mlad˘ uãitel ZU·
Boskovice dipl. um. Petr Palas. „Na jevi‰-

Velk˘ sál boskovické Sokolovny byl v nedûli odpoledne 14. února
2016 zaplnûn˘ do posledního místa. Místní ZU· uspofiádala reprízu
asi hodinového baletního pfiedstavení na motivy slavné pohádky
Snûhová královna Hanse Christiana Andersena (*1805 - †1875).

V de‰tivém nedûlním dni 21. 2. pofiádal oddíl Stopa ze
Skalice nad Svitavou Herní odpoledne, které se konalo na
Obecním úfiadû. Dûti i dospûlí si zahráli rÛzné deskové hry.
Pohráli jsme si, vyzkou‰eli postfieh i znalosti, zkrátka jsme si
zpfiíjemnili nedûlní den. 

Text: Vûra Valnohová
Foto: Eva Jano‰ková

ti se postupnû vystfiídalo asi osmdesát dû-
tí ve velkém vûkovém rozpûtí 5 – 18 let.
S pfiípravou jsme zaãali v lednu 2015,
v ãervnu téhoÏ roku probûhla premiéra
a toto byla první repríza”. Petr Palas dále
uvedl, Ïe ãást kost˘mÛ si ‰ili sami za vy-
datné pomoci pfiátel z dal‰ích umûleck˘ch
‰kol, zbytek si zapÛjãili. „Sami ve ‰kole
bychom obléci tolik dûtí nezvládli, byla to
dfiina v‰e takto pfiipravit,” usmál se.

Nedûlní baletní pfiedstavení ZU· v bos-
kovické Sokolovnû pfii‰lo zhlédnout asi
350 divákÛ.

„Je‰tû bych rád podûkoval SokolÛm za
poskytnutí prostor, Igoru Lánikovi za

technickou pomoc a skvûlou spolupráci
na realizaci pfiedstavení. TéÏ diváci od-
cházeli spokojeni. Myslím, Ïe jejich závû-
reãn˘ srdeãn˘ potlesk a v˘kfiiky bravo!,
hovofiily za v‰e. Zde je vidût, Ïe se nûko-

likamûsíãní práce vyplatila,” uzavfiel dipl.
um. Petr Palas.

Co k tomu dodat? Snad jen, dûkujeme
za krásn˘ kulturní záÏitek!

Text a foto: Lubo‰ Su‰il

Balet v Boskovicích

Ve Skalici si hráli

Obec ·ebetov 
nabízí k pronájmu 

uvolnûné prostory 
po gynekologické ambulanci

v budovû zdravotního 
stfiediska ã.p. 117. 

K dispozici je celkem 58 m2

ve ãtyfiech místnostech. 
Roãní nájemné ãiní 

14 066 Kã + úhrada sluÏeb
spojen˘ch s pronájmem.

BliÏ‰í informace podá OÚ ·ebetov, 
tel. 516 465 429, 

e-mail: podatelna@sebetov.cz

Hledám ke koupi dÛm na Blanensku. 
Tel.: 728 996 814 

Koupím byt na investici. 
Tel.: 720 519 375 

Koupím dÛm/chalupu Boskovice – Letovice. 
Tel.: 774 193 566 

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz


