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Ocenûní „zpûváci”.

JEDOVNICKÁ KU≈KA
Dne 12. 4. 2017 bylo v kinosále

v Jedovnicích Ïivo. Konala se zde
tradiãní pûvecká soutûÏ Jedovnická
KuÀka. Hlavním pofiadatelem byla
Z· Jedovnice ve spolupráci se ZU·
Jedovnice, která zajistila technickou
stránku akce. SoutûÏe se zúãastnili
nejlep‰í zpûváci, zpûvaãky ale i dua
ãi tria zpûvákÛ ‰esti ‰kol sdruÏen˘ch
v Regionálním sdruÏení Cirsium: Z·
Jedovnice, Z· Kfitiny, Z· a M·
Lipovec, Z· Sloup, Z· Podomí a Z·
Ostrov u Macochy. Do poroty, která
hodnotila v‰echny v˘kony, zasedli
zástupci z kaÏdé ‰koly.  

Úãastníci se utkali v kategoriích
sólového zpûvu nebo ve zpûvu 
vícehlasém. KaÏdá kategorie zahr-
novala tfii podkategorie. V první
kategorii byli Ïáci 1. - 3. tfiídy.
V druhé kategorii soutûÏili Ïáci 4. -
6. tfiídy a ve tfietí kategorii zpívali
Ïáci 7. - 9. tfiídy. 

V̆ kony v‰ech zpívajících úãastní-
kÛ byly doprovázeny klavírem, 

kytarou nebo hudbou z CD. V̆ bûr
písní byl velmi pestr˘. Diváci mohli
sly‰et jak písnû lidové, tak moderní,
ale i ty pohádkové.  

V leto‰ním roce byla konkurence
opravdu obrovská. V‰echny v˘kony
ÏákÛ byly nûãím zajímavé aÏ v˘ji-
meãné. BohuÏel ne kaÏd˘ mÛÏe stát
na vítûzném stupínku, a tak si v‰ich-
ni soutûÏící odnesli upomínkové 
diplomy. Vûcn˘mi cenami byla oce-
nûna vÏdy první tfii místa v kaÏdé 
kategorii.  

Podûkování patfií nejen v‰em zpû-
vákÛm, ale i jejich uãitelÛm, ktefií je
vedli, pfiipravovali, doprovázeli a
povzbuzovali. Dûkujeme také porot-
cÛm, ktefií nemûli jednoduch˘ úkol,
ale nakonec spravedlivû rozhodli.
Nesmíme opomenout ani pofiadatele
ze ZU· a ·kolní klub Z· Jedovnice,
ktefií velmi zodpovûdnû a preciznû
celou akci pfiipravili.  

Text: Mgr. Regina Rusová
Foto: archiv ‰koly

ZLAT¯ VLAK V BLANENSKÉ
KNIHOVNù

Sly‰eli jste uÏ o opancéfiovaném vla-
ku, kter˘ nacisté naloÏili zlatem a cen-
nostmi a vypravili jej z Polského
Walbfiichu? Tento vlak na 62. kilometru
smûrem do tehdej‰ího âeskoslovenska
uhnul na boãní kolej, která jej navedla
do umûle vykopaného tunelu – krytu,
koleje byly následnû rozebrány, tunel
zasypán, vlak schován... Nebo ne? Bylo
to snad celé úplnû, ale úplnû jinak? Na
toto téma probûhla 18. dubna v Kulturce
Mûstské knihovny v Blansku zajímavá
pfiedná‰ka pana Milana Zachy Kuãery.

Text: Iveta Pernicová, 
Mûstská knihovna Blansko

Foto: Ladislav Král

Kdy? 24. 6. 2017
V kolik? 9:00 do 14:00 cena 990 Kã
Kde? Galerie mûsta Blanska, 
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V dne‰ní dobû jsme ãím dál
více vystavováni nejen
stresov˘m situacím, ale
i tlaku okolí a nûkdy je vel-
mi tûÏké, se s tím v‰ím vy-
rovnat.  Jedním ze zpÛsobÛ
relaxace je právû kresba. 
Právû ta kresba, která
je‰tû nedávno patfiila pou-
ze k dûtem, je nyní povaÏována za souãást osobního rozvoje
a pokud z ní umíte správnû ãíst, najednou se Vám nabízí více
fie‰ení k dan˘m problémÛm a více pfiíleÏitostí, které jste dfiíve
nevidûli. NezáleÏí tedy na tom, jak to nakreslíte, ale co nakres-
líte.  Pojìte tedy spoleãnû se mnou nahlédnout do svého nitra
a odhalte to, co Vás trápí, nebo po ãem touÏíte. Rozbor obráz-
ku Vás mÛÏe pfiekvapit. 

Kurz vede lektorka Mgr. Monika Valou‰ková  
monika-valo@seznam.cz, tel.: 721 554 006

Pozvání na kurz 
intuitivní kresby
do Galerie mûsta Blanska

více zpráv na
www.listyregionu.cz


