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Václav Klaus ml. 
pokfitil knihu rodaãce 
z Mezifiíãka u Letovic

Pozvánka

V páteãní podveãer 17. února se
pomalu zaãala zaplÀovat Mûstská
knihovna v Blansku. Se‰lo se zde na
90 hostÛ nejen z celé jiÏní Moravy,
ale také z brnûnské Masarykovy uni-
verzity ãi z Prahy. 

Rodaãka z Mezifiíãka u Letovic, kte-
rá v souãasné dobû Ïije v Blansku, stu-
dovala na Gymnáziu v Blansku, se
rozhodla pokfitít své dílo právû na „do-
mácí pÛdû”. Ing. Hana Lipovská, 
nadûjná mladá ekonomka, která 
ekonomii vystudovala na Ekonomic-
ko-správní fakultû Masarykovy 
univerzity, zde také pÛsobí na katedfie
ekonomie. Externû spolupracuje
s Institutem Václava Klause, jako ana-
lytiãka se podílí i na ‰etfieních âeského
statistického úfiadu a Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.
Je ãlenkou American Economic
Association a v˘konného v˘boru 
brnûnské poboãky âeské spoleãnosti
ekonomické. 

Kfitu knihy Ing. Hany Lipovské
„Moderní ekonomie: Jednodu‰e
o v‰em, co byste mûli vûdût” se ujal
Václav Klaus ml. Kfiest probûhl ve

spolupráci s Centrem pro obãanské
svobody, které vydání knihy podpofii-
lo. Knihu autorka psala zhruba rok
a k jejímu napsání ji inspirovaly zku-
‰enosti, které nabírala na obou stra-
nách katedry. KdyÏ se ãlovûk uãí
a naopak kdyÏ sám uãí. Publikace je
napsána srozumiteln˘m jazykem i pro
ekonomické laiky. 

K dostání je ve v‰ech knihkupec-
tvích nebo v e-shopu nakladatelství
Grada, jeden z prvních v˘tiskÛ obdr-
Ïel napfiíklad klavírní virtuos Ivo
Kahánek nebo kardinál Dominik
Duka. V lednu se prodávala pouze t˘-
den, pfiesto se stala nejprodávanûj‰í
knihou Grady v kategorii Ekonomie
a pfiedbûhla tak dokonce i nové vydá-
ní Smithova Bohatství národÛ.

Souãástí kfitu byla i zajímavá bese-
da s Václavem Klausem ml., kdy mûl
kaÏd˘ moÏnost se zeptat na cokoliv,
co ho zajímalo. 

Tak, jako v‰e, co se kfití, je podle
tradice dobré zapít dobr˘m mokem.
Obãerstvení na akci zaji‰Èovali stu-
denti Stfiední ‰koly gastroekonomické
Blansko. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

GALERIE DOMINO
Vás srdeãnû zve na v˘stavu 

MALÍ¤I VYSOâINY A MRÁZKOVA KERAMIKA
V̆ stavu lze nav‰tívit do soboty 29. dubna 2017

v dobû Po - Pá 9.00 – 15.00 hodin, So 9.00 - 11.00 hodin  
Galerie DOMINO, Havírna 55, 679 61 Letovice

Tel.: 516 470 777, www.galeriedomino.cz

Pohled do sálu.

Enersol 2017 
ve znamení vody

Dne 28. února 2017  zamífiily do
Kulturního domu v Letovicích  desítky
delegátÛ – úãastníkÛ Krajské konfe-
rence Enersol 2017  pofiádané
Regionálním centrem pro OZE
Jihomoravského kraje pfii  Masarykovû
stfiední ‰kole Letovice. Program
Enersol reaguje na aktuální celospole-
ãenskou objednávku smûfiující k tomu,
aby do povûdomí ÏákÛ stfiedních ‰kol
vstoupila problematika úspor energií
a obnoviteln˘ch zdrojÛ energií, která
zdÛrazÀuje potfiebu odborné pfiípravy
nejen technick˘ch profesí  v této oblas-
ti.  Prioritou vyhlá‰enou Asociací
Enersol  pro 13.roãník programu  bylo
téma Vody a hospodafiení s vodou.

Osobní zá‰titu nad krajskou konfe-
rencí pfievzal  hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumil ·imek.

Prezentovaná projektová témata
v kategorii Enersol praxe a Enersol
inovace byla  rozmanitá a podnûtná,
cenn˘ byl vlastní názor ÏákÛ na zpra-
covanou problematiku a jejich dopo-
ruãení a návrhy na zmûnu ãi zlep‰ení
situace.   V kategorii  Enersol - popu-
larizace byly zdÛraznûny hodnoty 
úcty k pfiírodû a k Ïivotu ve v‰ech je-
ho formách za pomoci umûleck˘ch
vyjadfiovacích  prostfiedkÛ.

V prÛbûhu konference mûli
v‰ichni úãastníci moÏnost vyzkou-
‰et si jízdu elektromobilem nebo se
povozit elektrovozítkem, které
zkonstuovali na‰i Ïáci 1. roãníku 
oboru elektrikáfi.  

Nejvy‰‰í ocenûní z na‰í ‰koly získa-
li  a do celostátního finále postupují:

Karel Stria, 1. místo v kategorii
Enersol – popularizace, Ondfiej
Musil, 2. místo v kategorii Enersol –
praxe a Vít Kir‰ner, 4. místo v kate-
gorii Enersol – praxe.

Dûkuji v‰em na‰im ÏákÛm, ktefií
se zapojili do projektu Enersol  a kte-
fií pfiem˘‰lí nad  potfiebou zachování
Ïivotního prostfiedí  pro budoucí 
generace  v co nejménû pozmûnûné
podobû. Jsme pfiíli‰ zahlceni techni-
kou a odtrÏeni od pfiirozen˘ch rytmÛ
pfiírody. Pokud se nenajde dostatek
odváÏn˘ch lidí ‰ífiících osvûtu
o moÏnostech ‰etrn˘ch zpÛsobÛ vyu-
Ïívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energií
a úspor energií v pracovním i osob-
ním Ïivotû, mÛÏeme si nev‰imnout,
Ïe kolem nás mizí celé ekosystémy,
se kter˘mi jsme bytostnû propojeni
a Ïe se ztrácí okouzlující  krása pfií-
rody, která sytí na‰i du‰i.

Text: Helena Mare‰ová, fieditelka ‰koly
Foto: Dominik Cypra

POZVÁNKA
MùSTO LETOVICE zajistilo pro
obãany mûsta Letovice a míst-
ních ãástí

PLAVÁNÍ - Doprava po vlastní
ose, prÛkaz totoÏnosti alespoÀ jed-
noho ãlena rodiny je vstupenkou
do areálu.

KDY? - 25. bfiezna 2017, 8. dubna
2017, 22. dubna 2017

V KOLIK? - 13.30 – 15.00 hodin.

KDE? - Mûstské láznû Boskovice.

Václav Klaus ml. se ujal kfitu knihy.

Ing. Hana Lipovská signuje svoji knihu. 


