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Eli‰ka s maminkou a plk. Mgr. ZdeÀkem Grénarem pfii pfiedání finanãního daru. 

Odmûnou byly 
rozzáfiené oãi Eli‰ky

Tradiãním sportovním setkáním 
blanensk˘ch policistÛ se stal podzimní
fotbalov˘ turnaj Memoriál Marka
Opatfiila. UÏ ãtvrt˘m roãníkem sportov-
ního podniku si pfiipomínají památku
svého kolegy sportovce, kter˘ podlehl
srdeãní slabosti pfii fotbalovém zápase.
KaÏd˘ z minul˘ch roãníkÛ dostal chari-
tativní rámec. Policisté bûhem turnaje
vybrali peníze, které vÏdy vûnovali na
charitativní úãely. Leto‰ní roãník tak pfii-
nesl peníze pro Eli‰ku Trmaãovou
z Velk˘ch Opatovic, která je postiÏena
mozkovou obrnou. Na turnaji, kter˘ byl
letos prémiovû okofienûn závodem hor-
sk˘ch kol a konal se pfied nûkolika dny
ve sportovním areálu ve Valchovû, vy-

brali patnáct tisíc korun. Peníze, které re-
prezentují asi t˘denní pobyt Eli‰ky v
rehabilitaãním zafiízení v Klimkovicích,
kde se tamní lékafii specializují právû na
rehabilitaci dûtí postiÏen˘ch mozkovou
obrnou, pfiedali zástupci blanensk˘ch
policistÛ v úter˘ 26. záfií 2017 Eli‰ce
a jejím rodiãÛm v jejich domku ve
Velk˘ch Opatovicích. Rodiãe pfii pfiedání
daru ocenili lidsk˘ pfiístup policistÛ
a skvûlou my‰lenku, Eli‰ka se pak vedle
velkého ‰eku radovala z drobn˘ch dárkÛ.
Rozzáfiené oãi dítûte pak byly tou nej-
emotivnûj‰í odmûnou jak pro pfiedávají-
cí policisty, tak i pro jejich kolegy.

Text: por. Bohumil Malá‰ek
Foto: archiv PâR
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Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Ve ‰kolním roce 2017/2018 nabízíme studium
v ‰estiletém oboru (pro Ïáky ze 7. tfiíd Z·)
a ãtyfiletém oboru (pro Ïáky z 9. tfiíd Z·).

Tel.: 516 432 181, 603 588 369, www.gymnaziumrajec.cz
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Dny otevfien˘ch dvefií budou 
10. 11. 2017 a 19. 1. 2018. VÏdy od 9 do 17 hod.

Svatojánsk˘ sbor 
a Kun‰tátská dechovka 
vystoupily v ·ebetovû 
U pfiíleÏitosti jiÏ tradiãního Dne otevfie-

n˘ch dvefií v sociálním zafiízení na zámku
v ·ebetovû byla pozvána dvû tûlesa a to
dechová hudba pod vedením sbormistra
pana Göpferta a pûveck˘ svatojánsk˘
sbor veden˘ Leontinou Koryãánkovou.
Toto vystoupení se uskuteãnilo o tfietí zá-
fiijové nedûli. I kdyÏ tato nedûle propr‰ela,
byla úãast náv‰tûvníkÛ velice slu‰ná.
Bûhem dne si kaÏd˘ mohl prohlédnout
rozlehlé prostory zámku vãetnû nové pfií-
stavby. Obrazovû zde byla k vidûní celá
minulost i dne‰ní souãasnost zámku.
Prostory celého zámku a pfiilehl˘ch bu-
dov doslova vonûly ãistotou a v‰echny
podlahy se tak leskly, Ïe v‰ichni náv‰tûv-
níci mûli obavy z upadnutí a uklouznutí.
Po cel˘ den bylo co prohlíÏet. 

Pfied zahájením m‰e svaté knûz P.
Josef Somr pfiivítal senátorku Jaromíru
Vítkovou, fieditelku sociálních sluÏeb
paní Ing. Va‰íãkovou, Kun‰tátskou 
dechovku, Pûveck˘ svatojánsk˘ sbor,
pacienty ústavu a v‰echny pfiítomné ná-
v‰tûvníky. Úderem 14. hodiny zapoãala
m‰e svatá, kterou slouÏil duchovní Otec
P. Josef Somr. Svitáveck˘ sbor pfii ní
zpíval jednotlivé ãásti Slavnostní m‰e
od Josefa Valenty. Tuto slavnou m‰i
zkrá‰lila sv˘mi líbezn˘mi tóny dechová
hudba z Kun‰tátu pod vedením sbor-
mistra Göpferta. Zpûváky na klávesy
doprovázel Jifií Pohl. Pfiídavkem byla

je‰tû zpûváky zazpívána skladba Tebe
poem od Bortnianského a skladba Ave
regina od Jana Kfi. Knahla. 

Mariánskou písní zazpívanou v‰emi pfií-
tomn˘mi a poÏehnáním Otce Somra byla
tato slavnostní m‰e zakonãena. Na závûr té-
to slavnostní m‰e vystoupila paní fieditelka
Va‰íãková a podûkovala za tak hojnou 
úãast v neustálém de‰ti a to jak Kun‰tátské
dechovce, tak Svatojánskému sboru, jejich
vedoucím, slouÏícímu m‰i P. J. Somrovi
a v‰em pfiítomn˘m, ktefií se slavnostní m‰e
zúãastnili. KaÏd˘ se pak roze‰el na prohlíd-
ku areálu zámku, v‰ech jeho prostor vãetnû
v˘stavy prací, které sami vytvofiili pacienti
ústavu. V‰ichni hudebníci Kun‰tátské de-
chovky i zpûváci Svatojánského sboru dû-
kují tímto paní fieditelce za pozvání, milé
pfiijetí a obãerstvení. 

Díky v‰em, ktefií se o nás starali.

Text: Miroslav Holík
Foto: archiv M. Holíka


