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Boskovice a okolí

KO·T VÍN SE VYDA¤IL

VAJÍâKO ZA ·EST TISÍC

Ten, kdo zavítal v sobotu 22. dubna
2017 v podveãer do kulturáku v Knínicích,
urãitû nelitoval. Pfii pfiíleÏitosti knínické
pouti zde probûhl uÏ jubilejní 10. roãník
Ko‰tu vín.

K degustaci bylo celkem neuvûfiitel-
n˘ch 114 vzorkÛ, z toho 69 bíl˘ch vín, 35
ãerven˘ch a 10 rÛÏov˘ch vín. Tfii vzorky
byly prodejné, takÏe kdo chtûl, mohl si za-
koupit domÛ v˘bornou lahvinku. Na mís-
tû kaÏd˘ obdrÏel degustaãní skleniãku
s logem akce na památku a seznam vzor-
kÛ vãetnû odrÛdy, pûstitele a roãníku.
Samozfiejmû pofiadatelé se postarali i o nû-
co na zub, nálada byla v˘borná, k tanci
a poslechu hrála vynikající profesionální
hudební kapela Réva. Mix rÛzn˘ch ÏánrÛ
urãitû pfii‰el k chuti kaÏdému posluchaãi
v sále. Pro opravdové milovníky vinného
moku probûhla i fiízená degustace vybra-
n˘ch vzorkÛ vín s v˘kladem sklepmistra
a rautov˘m obãerstvením pro skloubení
chuti vína s vhodn˘m pokrmem. 

Co dodat? V‰ichni byli evidentnû
spokojení, dobfie naladûní a nikomu se
v pozdních noãních hodinách nechtûlo
odcházet…  

Velk˘ dík patfií pofiadatelÛm a to
Knínice 1078 o. s., protoÏe tak, jako
v‰echno, tedy i pfiipravit takto povede-
nou akci dá práci. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická.

V BOSKOVICK¯CH SKLEPECH 
ZNùLA SLAM POETRY

V jednu chvíli vtrhla za mikrofon
barmanka Nikol Halamásková.
„Mohli byste vracet sklo na bar?”
zeptala se, „my pak nemáme do ãe-
ho nalévat”. Právû to je slam poet-
ry, potfieba nûco sdûlit. Vûdût co,
nebo to ze sebe vytáhnout publikem
a adrenalinem. Zkusit to mÛÏete
tfieba i vy. 

VÛbec první tzv. exhibici slam
poetry v Boskovicích 7. dubna 
uspofiádal mladoboleslavan Václav
·indeláfi, slamersky Anatol
Svahilec, kter˘ ji také moderoval,
spolu s místní gymnazistkou, která
si pro potfieby slamu fiíká Kamila
Kamila. Ta zvítûzila s textem o tom,
jak ji neodolatelnû pfiitahují básníci.
Publikum k básníkÛm také nebylo
chladné, akci si pochvalovalo.
„Líbilo se mi, Ïe od kaÏdého slame-
ra zaznûlo nûco, co jsem znal nebo
nûkdy zaÏil. Tady to bylo pûknû po-
hromadû. To jsem je‰tû nezaÏil.
Taky se mi líbilo, Ïe tam nebyla
propast mezi vystupujícími a divá-
ky jako tfieba na koncertech.
V‰ichni byli pohromadû,” zhodnotil
své dojmy gymnazista Jirka âer-
mák.

Kromû recitace nauãeného textu

je moÏné i vafiit z vody aÏ na místû.
Tuto cestu zvolil autor ãlánku.
Vlastní bezradnost je moÏné ka-
muflovat komunikací s publikem,
které by dle definice Ïánru mûlo dû-
lat víc, neÏ jen sedût v komfortní
zónû a dívat se, zapojit se. Z ne-
smûlého hledi‰tû se po kaÏdém ãís-
le jen vynofiily cedule od jedniãky
po desítku. Aktivní bylo spí‰ nepfií-
mo smíchem a úsmûvy. 

Na druhém místû páteãního veãe-
ra se umístil Honza Dibitanzl s im-
provizací o tom, Ïe zrovna pfiijel
s pfiítelkyní slamerkou Adeladlou
z Mnichova. Ta se tam letadlem
vrátila ze studijního pobytu
v Madridu. Vyprávûla o tom, jaké to
je, zase mluvit ãesky. To je dal‰í 
aspekt slamu, dát do nûj nûco sou-
ãasného, nejlépe pfiímo pfiítomného.
Na téma instantních vztahÛ v pfiíli‰
komunikativní dobû zruãnû zar˘-
moval lokální Romis Dvoris. Na
dal‰í boskovick˘ poetry slam (pfii
naz˘vání konkrétní akce se slova
v názvu Ïánru pfiesm˘knou) se ne-
jen místní diváci mohou tû‰it uÏ
v létû v rámci místního fenomenál-
ního festivalu. 

Text: Adam El Chaar
Foto: Miroslav Hrnãífi.

Vítûzná slamerka Kamila Kamila v akci.

·Èastn˘ vítûz draÏby.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ na
Obofie pofiádal 15. 4. 2017 svÛj jiÏ
dvanáct˘ Velikonoãní veãírek.
Jeho úãel byl stejn˘, jako b˘vá
u v‰ech podobn˘ch akcí, to je vy-
dûlat peníze na svoji existenci.
SborÛm dobrovoln˘ch hasiãÛ totiÏ
Ïádná legislativa nezaji‰Èuje fi-
nanãní prostfiedky na ãinnost. 

Pfiesto je tento spoleãensk˘
podnik nûãím zcela v˘jimeãn˘.
Souãástí veãírku je uÏ po nûkolik
roãníkÛ vefiejná draÏba p‰trosího
vajíãka a s ní spojená finanãní
sbírka. Zámûrem oborsk˘ch hasi-
ãÛ je takto získan˘mi penûzi po-
moci v nouzi konkrétním osobám
nebo dobroãinné organizaci. 

Vajíãko vûnovala do draÏby P‰trosí
farma v Doubravici. Zájem o nû byl tak
velk˘, Ïe vítûz draÏby je získal aÏ za ce-
nu 6 000 Kã! K tomu hosté veãírku i je-
ho pofiadatelé pfiispûli penûzi do sbírky.
Celkem v‰ichni zúãastnûní shromáÏdili
kulatou ãástku 15 000 Kã. Tu pofiadatelé
vûnovali celou Stacionáfii Emanuel
v Doubravici nad Svitavou.

Lidé, buì jednotlivci, nebo rÛzná
sdruÏení, ktefií dávají pfiednost dobroãin-

nosti pfied v˘dûlkem pro vlastní potfiebu,
zaslouÏí jistû spoleãenské uznání.
Doufejme, Ïe dobrá povûst veãírku a
jeho pofiadatelÛ pfiiláká pfií‰tû je‰tû víc
hostÛ, ktefií se budou nejen dobfie bavit,
ale i projeví svÛj soucit s potfiebn˘mi.

PS: A doufejme také, Ïe cena zde 
zaplacená za jedno p‰trosí vajíãko 
nezv˘‰í bûÏné prodejní ceny tûchto va-
jíãek na trhu.

Text: JiH
Foto: Jaroslava Dobiá‰ová

O vzorky vín byl zájem.


