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Kde? Galerie Joná‰, Blansko, Centrum JeÏek, Smetanova 6

Kdy? do 5. listopadu 2016

MONOKRAJINY II 
V̆ stava malífie a grafika Josefa Hejãe (* 1973) je vûnována krajinû – té-

matu, kterému se autor dlouhodobû vûnuje a tentokrát jej pojímá v ‰ir‰ím
hledisku.

Slovní hfiíãka v názvu odkazuje na techniku monotypu, jíÏ jsou pfied-
stavované velkoformátové grafiky tvofieny. Tato technika spoãívá v 
neopakovatelném provedení v˘sledného díla. Jedineãné obrazy evoku-
jí jedineãn˘ charakter krajiny. V˘stava dává divákovi moÏnost nechat
se vtáhnout do tûch nejfantastiãtûj‰ích svûtÛ a nabízí spoustu prostoru
pro vlastní asociace a pfiedstavy.

Pozvánka na v˘stavu 

Ve stfiedu 2. listopadu 2016 od 16.30
hodin se v kulturce Mûstské knihovny
Blansko bude konat beseda s ing.
Miroslavem Chlápkem, fieditelem
Domu pfiírody Moravského krasu na
Skalním ml˘nû. 

Dozvíte se podrobné informace

o v‰em, co je pfiipraveno pro náv‰tûvní-
ky rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií v tomto
moderním zafiízení.

Text: Michal Kala, 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: archiv knihovny

Dne 24.9.2016 se konal jiÏ 16.roãník
oslav Baboleck˘ch lip svobody a milé-
nia. Souãástí oslav bylo dûtské odpoled-
ne s maskami vodníkÛ a víl z lesÛ, vod
a strání. Na této vydfiené akci vystoupi-
la country kapela ASI TAK, která mûla

velk˘ úspûch. Ve veãerních hodinách se
uskuteãnil lampionov˘ prÛvod zakon-
ãen˘ ohÀostrojem. Celá akce se poved-
la díky mûstu Letovice, sponzorÛm
a velkému úsilí organizátorÛ z Babolek.

Text a foto: Jaroslav Kum‰ta

Pfiedstavení Domu pfiírody
Moravského krasu

Oslava Baboleck˘ch lip

Handicapovaní cyklisté zavíta-
li v prvním fiíjnovém víkendu do
Prahy na Strahov, na poslední díl
leto‰ního seriálu mezinárodních
závodÛ. Na závodníky ãekala 
opût skvûle pfiipravená technicky
nároãná traÈ, kterou postavili 
organizátofii z âATHS. Ivo potfie-
boval získat co nejvût‰í poãet bo-
dÛ do mezinárodního rankingu,
pfii vítûzství by se Ivo posunul na
2. místo leto‰ních svûtov˘ch 
tabulek. Sobotní silniãní závod
vyhrál a v nedûli jej ãekala je‰tû
ãasovka, tuto Ivo bezpeãnû opa-
noval a tímto vítûzství potvrdil
svoji leto‰ní formu, která jej
v souãtu bodÛ donesla na 2. mís-
to svûtového rankingu.

Více na www.ivokoblasa.cz

Ivo Koblasa sen., manager
Foto: archiv I. Koblasy

mediálnû podporují 
Iva Koblasu

Ivo vítûzem EP Praha

U obecních úfiadÛ zatím
Svitávka vyhrává, ale hlaso-
vání potrvá aÏ do 31. fiíjna.
Tak se v‰echno mÛÏe v˘raznû
zmûnit. Aby ke zmûnû nedo-
‰lo, prosíme o hlas pro Löw-
Beerovu vilu ve Svitávce. 

Hlasovat mÛÏete kaÏd˘
den jednou v kaÏdé z katego-
rií v pravé postranní li‰tû (zo-
brazeno na poãítaãi) nebo 
úplnû dole pod textem na
stránce zobrazené v mobilní
aplikaci.  Pokud anketa není
aktivní, znamená to, Ïe z va‰í IP adresy
uÏ bylo hlasováno. Dal‰í pokus je moÏn˘
za 24 hodin od pfiedchozího hlasování. 

Odkaz na hlasování: http://moravske-
hospodarstvi.cz/article/souteze/nejkras-
nejsi-radnice-a-obecni-urad-hlasujte-
pro-sve-favority/.  MÛÏete hlasovat
i prostfiednictvím webov˘ch stránek
mûstyse: www.mestys-svitavka.cz , nebo
na Facebooku – profil: Mûstys Svitávka

– oficiální stránka mûstyse, kde najdete
odkaz na v˘‰e uvedené hlasování. 

Za kaÏd˘ hlas dûkujeme. Pokud vy-
hrajeme v celostátní soutûÏi, bude to
pro Svitávku i na‰i vilu velká reklama,
která mÛÏe mít vliv i na získávání 
finanãních prostfiedkÛ na opravu této
kulturní památky. 

Miroslava Holasová, 
místostarostka Mûstys Svitávka

SoutûÏ o nejkrásnûj‰í 
radnici ãi obecní úfiad

Nyní probíhá celostátní soutûÏ Moravského hospodáfiství
„Nejkrásnûj‰í radnice ãi obecní úfiad”. 


