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RAJBAS pfiedstaví 
osobnosti regionu

JiÏ podevatenácté probûhne v Blansku festival filmÛ, setkání
a dobrodruÏství. KaÏdoroãnû se zde setkávají nejrÛznûj‰í pfiíz-
nivci pobytu v pfiírodû a cestování, filmafii a fotografové. Jde
o setkání ostfiílen˘ch dobrodruhÛ,  ktefií stoupají k vrcholÛm
osmitisícov˘ch hor, sjíÏdí divoké pefieje fiek, potápí se do hlu-
bin oceánÛ, odhalují taje neznámého podzemí... Stejnû v‰ak
i tûch, ktefií na svá velká dobrodruÏství teprve ãekají, pfiijdou
se jen pobavit, hledat inspiraci nebo jen chvíli snít.

Organizátofii mají o programu jiÏ jas-
no. Dramaturgie zÛstane u osvûdãeného
schématu. Také letos se plánuje úãast
více neÏ dvacítky hostÛ a vedle fiady
znám˘ch tváfií pfiedstaví i zajímavé 
osobnosti z Blanenska. Listy regionÛ,
partner festivalu, nyní jako pozvánku na
akci pfiedstaví dva z nich. 

Filmafi Milo‰ Brunner se narodil
v Brnû, ale pfied nûkolika léty se pfie-
stûhoval do Kochova u Letovic, od-
kud pocházela jeho maminka.
Cestuje, fotí a filmuje uÏ dlouho a je-
ho oblíben˘ cíl Madagaskar se mu
stal osudn˘m. Prostfiednictvím svého
filmu nás zavede na ostrov, kter˘ b˘-
vá oznaãován za konec svûta. Zde se
seznámil se svou malga‰skou Ïenou,
kterou si pfiivedl domÛ do Kochova.
Kontrasty a rozdílnosti Ïivota v tak
odli‰n˘ch svûtech poznáme prostfied-
nictvím druhého dokumentu s názvem
„Z Madagaskaru do moravské domác-
nosti”. 

Zatímco reÏisér Brunner cestuje po
svûtû a Ïije a tvofií nenápadnû na ves-
nici, je druhá osobnost místní sportov-
ní vefiejnosti v˘raznû známûj‰í. Je jí
ãeská triatlonová legenda Milda
Bayer z Boskovic. Od roku 1982 se
vrcholovû vûnuje triatlonu a letos,
pfiesnû v den sv˘ch sedmdesát˘ch na-
rozenin, se stal Mistrem svûta ve
stfiedním triatlonu (1,9 km plavání ve
‰pinavém Dunaji po proudu i proti
proudu za teploty vody 19 stupÀÛ, 90
km na kole a 21,1 km bûhu). TitulÛ
Mistra âeskoslovenska a Mistra âR
má na svém kontû více neÏ 100 a na
dal‰í svûtové tituly se je‰tû chystá.
Nejvût‰ím snem je vítûzství na nejpres-
tiÏnûj‰ím triatlonovém závodû svûta.

Byla by to jeho tfietí cesta na Ironman,
konan˘ na Hawaji. Závodil zde jiÏ
v roce 1997 a 2012), ale nikdy nemûl
ke splnûní svého snu tak blízko. O své
záÏitky a plány se premiérovû podûlí
na festivalu. 

RAJBAS 2017 propukne o víkendu
24. - 26. listopadu 2017. Nedoãkavci
také letos mohou pfiijít na
PfiedRAJBAS, kter˘ je pfiipraven na
nedûli 12. listopadu na Statku Samsara
v Klepaãovû. Bûhem festivalu v repor-
táÏích obletíme cel˘ svût a nezapome-
neme na krásná místa, která máme 
tfieba za humny. Také letos program
nezÛstane jen za dvefimi sálÛ… âeká
nás bûh do vrchu, ‰ifrovaãka a vyrazí-
me do okolní pfiírody. V‰e o programu
na www.festivalrajbas.cz
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Milo‰ Brunner za kamerou poznává svût. 

Milda Bayer je drÏitel Ceny za pfiínos
ãeskému sportu 2015 a také ãlen 

Sínû legend âeského svazu triatlonu. 

Nov˘ zoo koutek
slouÏí jako terapie

Ve stfiedu 13. 9. 2017 probûhlo slavnostní otevfiení zoo
koutku v Paprsku, pfiíspûvkové organizaci. Domov pro zdra-
votnû postiÏené ve Velk˘ch Opatovících, se za pomoci a fi-
nanãního pfiispûní sponzorÛ mÛÏe pochlubit prvními Ïiv˘mi
obyvateli zoo koutku.

Jako podûkování v‰em, ktefií se
na stavbû zoo koutku podíleli
(sponzofii, dodavatelé, zamûstnan-
ci domova, ale i klienti), zajistila
spoleãnost Vera s.r.o. Praha
v rámci projektu „Udûlejte, co li-
dé ocení" dechovou hudbu
Moraváci, která de‰tivé odpoled-
ne zpfiíjemnila muzikou. Hodnû
‰tûstí obyvatelÛm Paprsku i zvífia-
tÛm popfiála jak paní starostka
mûsta Mgr. Katefiina Gerbrichová,
tak místní pan faráfi.

Obyvatelé domova teì mohou
o zvífiata peãovat, tím pfiebírají
zodpovûdnost za jinou Ïivou by-
tost. Taková ãinnost posiluje 
sebevûdomí ãlovûka, neboÈ mu 
dává dÛleÏitou náplÀ souãasného
Ïivota. Zvífiata také posilují 
fyzickou kondici sv˘ch o‰etfiova-
telÛ, aÈ je to pfii krmení, pfii hfie,
pfii jejich hygienû nebo na pro-
cházkách. S domácími zvífiaty lze
slovnû komunikovat. Je tu vÏdyc-

ky nûkdo, s k˘m si mÛÏeme na-
hlas popovídat. Zvífiata také 
usnadÀují komunikaci mezi lid-
mi. Jsou podnûtem a pfiedmûtem
rozhovorÛ mezi obyvateli domo-
vÛ. Pomocí zvífiat nacházejí 
o‰etfiovatelé a terapeuti snadnûji
moÏnost k zahájení rozhovoru.
Domácí zvífiata vyÏadují urãit˘
denní rytmus a tím pÛsobí jako
léãebn˘ prostfiedek. Zvífiata dáva-
jí ãlovûku urãitou jistotu, chovají
se stále stejnû a nejsou náladová.
Toto v‰e dostávají obyvatelé do-
mova pro zdravotnû postiÏené
spoleãnû s dokonãením a zpro-
voznûním zoo koutku.

Velké podûkovaní v‰em, ktefií
pomohli projekt realizovat, aÈ se
oveãkám v jejich novém domovû
dobfie vede a pfiiná‰ejí na‰im kli-
entÛm radost a lásku.

Text: Marie Wetterová – fieditelka
Foto: archiv Paprsek, 

pfiíspûvková organizace

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky.
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