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Galerie v Jedovnicích
V Jedovnicích, na Havlíãkovû námûstí je od zaãátku roku otevfiena

nová umûlecká galerie zamûfiená na prodej litinov˘ch plastik Pavla
Zouhara z Rudice a kameninov˘ch plastik Petra ·evãíka z Jedovnic. 

Dále jsou zde nabízeny obrazy, umû-
lecká keramika a sklo od dal‰ích auto-
rÛ, napfiíklad ak. soch. Sergeje Kuliny,
malífie Pavla Bílka, grafika Jana
Hanu‰e, keramika a malífie Prokopa
Veselého, bulharského keramika
Lyubomira Ivanova a dal‰ích. UÏitková
keramika a porcelán jsou z ateliérÛ ak.
sochafiÛ Hlu‰iãkov˘ch, od Radky
Linhartové nebo od Ale‰e Véndfiicha
a Katefiiny Dominové. Okruh autorÛ
spolupracujících s galerií se nadále roz-

‰ifiuje. Z neÏijících autorÛ jsou v galerii
zastoupeni akademiãtí sochafii Ladislav
Fládr a Bfietislav Benda.

Prostor galerie slouÏí ãásteãnû jako
ateliér, takÏe pfii náv‰tûvû je moÏno 
vidût rozpracovaná díla Petra ·evãíka,
kter˘ galerii provozuje. Dal‰í informa-
ce vãetnû ukázek vystaven˘ch dûl lze
shlédnout na www.sevcikpetr.cz.
Náv‰tûvu lze domluvit i mimo otvíra-
cí dobu na tel. ãísle 724 205 653.

Text: ps
Foto: archiv Petra ·evãíka

Interiér galerie. 

Babolky slavily 700 let
Dne 10. 6. 2017 s konala oslava 700 let od první písemné zmíÀky

o obci Babolky. Pfii této pfiíleÏitosti byla pokfitûna starostou mûsta
Letovic panem Stejskalem kniha o Babolkách.

Tato vydafiena akce, na které vy-
stoupili Bohemia Classic Quartet-
smyãcov˘ orchestr, Velk˘ dechov˘
orchestr (men‰í ãást), leteck˘ akrobat
Radim Bagár, místní dûti s vlastním
programem a country skupina Asi tak,

byla zakonãena velkolep˘m ohÀostro-
jem. Akce by se nemohla konat bez
podpory mûsta Letovice, fiady spon-
zorÛ a obyvatel Babolek.

Text: Jarda Kum‰ta
Foto: Irena Pelí‰ková

Setkání harmonikáfiÛ
v Lysicích

V sobotu 29. ãervence 2017 se na
farním dvofie v Lysicích uskuteãnil
jiÏ 10. roãník setkání harmonikáfiÛ
Veselá harmonika. Akce se konala
pod zá‰titou Hospodáfiské a vzdûlá-
vací besídky v Lysicích. V leto‰ním
roce si do Lysic pfiijelo zahrát cel-
kem 40 muzikantÛ z blízkého
i vzdáleného okolí. 

PosluchaãÛm pfiipravili pestrou
smûs písní, takÏe si kaÏd˘ mohl najít

tu svoji oblíbenou a spoleãnû s hu-
debníky si ji i zanotovat. Bezmála 350
nad‰en˘ch náv‰tûvníkÛ zaplnilo farní
dvÛr a neváhali doprovodit hráãe
sv˘m zpûvem a potleskem. Na závûr
setkání se na pódiu se‰li v‰ichni pfií-
tomní zpûváci a harmonikáfii a spoleã-
nû si zahráli nûkolik znám˘ch skladeb
s pfiíslibem své úãasti i v pfií‰tím roce.

Text: Lenka VaÀková
Foto: Jaromír Fiala


