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VO· v Boskovicích oslavila 130 let od zaloÏení

Jednak zde byl pro uchazeãe o studium Den otev-
fien˘ch dvefií, ‰kola slavila 130 let od svého zaloÏe-
ní a je‰tû probíhal „gastroden”, kdy studenti matu-
ritních roãníkÛ formou vlastnoruãnû pfiipraven˘ch
pochoutek prezentovali svÛj gastronomick˘ um.
NejenÏe jejich v˘tvory lahodily oku, ale mohu po-
tvrdit, Ïe i Ïaludku. O zdafiilé zakonãení studia ma-
turitou zde nelze pochybovat. Pro mû odmaturovali
v‰ichni. 

Jak jsem jiÏ podotkla, ‰kola slavila v˘roãí zaloÏe-
ní a k této pfiíleÏitosti vydala Almanach. Ten slav-
nostnû pokfitil v aule ‰koly Ing. Mgr. Pavel Vlach,
fieditel ‰koly. Na Almanachu spolupracovalo nûkolik
kolegÛ kantorÛ a je velmi zdafiile vytvofien. ¤editel

‰koly na prezentaci podotkl, Ïe se chystají na ‰kole
vymûnit zb˘vající nevymûnûná okna, zateplit celou
budovu a zpfiístupnit budovu A a budovu B pro vo-
zíãkáfie. Plo‰ina bude vybudovaná pod schody v bu-
dovû A. V̆ tah, kter˘ musí mít dvoje oplá‰tûní, by se
pod schody nevtûsnal, proto to bude plo‰ina, která
má pouze jedno oplá‰tûní – pozn. redakce. 

·kola „Ïije” nejen co se t˘ká stavebních úprav
a poskytováním ãím dál lep‰ích podmínek pro stu-
dium, ale bûhem roku se studenti úãastní rÛzn˘ch
sportovních, kulturních a jin˘ch akcí, aÈ uÏ je ‰kola
pfiímo sama pofiádá nebo jsou studenti pfiizváni na
akce jiné. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

V pátek 10. listopadu panoval na Vy‰‰í odborné ‰kole ekonomické a zdravotnické
a Stfiední ‰kole v Boskovicích ãil˘ ruch. Se‰lo se zde hned nûkolik zajímav˘ch akcí. 

Spoleãnost ATOMO PROJEKT s.r.o. v Bofiitovû u âerné Hory pfiijme:

Dûlníky kovov˘roby - pfiíprava dílÛ ke zpracování, obsluha v˘r. zafiízení 
(za‰kolíme).  Smûnn˘ provoz. 
Specialistku péãe o zákazníky - obch.- tech. komunikace se zákazníky, 
aktivní fiidiãka, NJ slovem i písmem, tech. vzdûlání v˘hodou. 
Obchodnû - technického zástupce - akvizice nov˘ch klientÛ, obch. - tech.
komunikace se zákazníky, aktivní fiidiã. Min. 3 roky praxe v tech. oboru. 
Kontakt: pí. Monika NároÏná, tel. 775 564 997, email: narozna@atomo.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2018.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

Na Gastrodnu se i flambovalo.

Divadelní pfiedstavení „Îena z dfiívûj‰ka”

Ve hfie vystupuje pût postav na velmi jednoduché
scénû s nûkolika dvefimi a zabalen˘mi krabicemi. Je
veãer pfied odjezdem, rodina s dospûl˘m synem se stû-
huje aÏ za mofie, aby zaãala nov˘ Ïivot. Frank
a Klaudie se chystají proÏít poslední veãer v bytû, kde
Ïili devatenáct let. Syn Andi je se svou dívkou Tinou.
Obãas si pfiipomenou nad objevenou vûcí nûjak˘ záÏi-
tek z minulosti. Tato idyla je naru‰ena zvonkem na
dvefiích a od této chvíle je v‰echno jako v neskuteãném
snu. Objevuje se Ïena, Romy Vogtländerová a Ïádá
Franka, aby splnil svÛj dávn˘ slib, pfii kterém jí pfiísa-
hal vûãnou lásku. Nebere na vûdomí jeho Ïenu ani sy-
na, chce, aby je opustil a ode‰el s ní. Frank je zprvu
zmaten˘, nevzpomíná si, odmítá takové fie‰ení. KdyÏ si
nûkteré skuteãnosti upamatuje, nesdílí nad‰ení Romy,
jak bude jejich Ïivot úÏasn˘. UÏ to není ten Frank jako
tenkrát, kdyÏ jim bylo sedmnáct. JenÏe Romy, které se
nenaplnily její vztahy s muÏi jak si pfiedstavovala, si
vysní tu krásnou vzpomínku na první lásku a chce ji 
uskuteãnit teì s Frankem. Je pfiímo umanutá dávn˘m

slibem a pfiísahou vûãné lásky. Ale minulost uÏ nejde
vrátit. KdyÏ si Frank ani nevzpomene, jak˘ dárek mu
tenkrát dala, rozzlobenû odchází a pomstí se. VÏdyÈ od
velké lásky je jen krok k velké nenávisti.

Pojem „slib” patfií k lidské spoleãnosti od pradáv-
na, je to jeden z archetypÛ. Jednání lidí bylo ãasto ur-
ãováno a ovlivnûno sliby, pfiipomeÀme antickou
Medeu, sliby králÛ, slib pfie‰el i do pohádek, slib sklá-
dali skauti i pion˘fii a také vojáci volají jednohlasnû
„tak slibuji”. Bylo by moÏné diskutovat, jestli byl
dfiív slib závaznûj‰í. Ani si neuvûdomujeme, kolikrát
za den proneseme slib, prostû nûkomu nûco slíbíme.
A mÛÏeme si veãer fiíct: „Dostál jsem slibu?”.

Hra nemá alternaci, trvá zhruba 90 minut a nemá
pfiestávku. Franka hraje Igor Ondfiíãek, Klaudii Radka
Coufalová, Romy ztvárnila Markéta Sedláãková a dvo-
jici Andi a Tinu Vojtûch Blahuta a Eli‰ka Skálová.
Osudovost hry podbarvuje hudbou Jakub Kudláã. 

AÈ se vám líbí, pfieje Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Listopadová premiéra v Mûstském divadle Brno patfiila souãasnému nûmeckému autorovi Rolandu Schimmelpfennigovi.
Pí‰e nejménû jednu hru roãnû a ãasto na objednávku, „Îena” byla napsána v roce 2004 pro vídeÀsk˘ Burgtheatr. Hru reÏí-
ruje, poprvé v MdB, mladiãká reÏisérka AlÏbûta Burianová.

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Pfiejeme v‰em klientÛm krásné Vánoce 
a pevné zdraví ve ‰Èastném roce 2018!

Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ a dÛvûru
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS !

LÉTO + EXOTIKA = V¯BùR SLEV aÏ 21%!
VùNUJTE SV¯M BLÍZK¯M ZÁÎITEK, NA KTER¯ SE NEZAPOMÍNÁ! 

CESTOVÁNÍ P¤INÁ·Í RADOST A ZÁBAVU!
DÁRKOV¯ POUKAZ KAÎDÉHO POTù·Í!


