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* údrÏba soukromé i vefiejné zelenû

* realizace sadov˘ch úprav

* sezonní prodej rostlin a ostatních potfieb pro zahradu

tel.: 737 475 290

Za prvé proto, Ïe jen rok a pÛl po
premiéfie v New Yorku mÛÏe
Mûstské divadlo Brno sv˘m divá-
kÛm nabídnout bryskní ãernou 
komedii s tímto podivn˘m názvem.
A za druhé? To vám musím alespoÀ
struãnû vysvûtlit obsah pfiíjemnû
dlouhého pfiedstavení. Rozvûtvená
rodina DrexelÛ oãekává na nemoc-
niãní chodbû smrt hlavy rodiny,

Sidney Drexela. KaÏd˘ se za ním do
pokoje zajde rozlouãit podle svého -
vût‰inou dost svéráznû. Mezi ãekají-
cími zaãínají konflikty, které se po-
zdûji rozrostou do sporÛ - kter˘ ze
synÛ si vezme k sobû ponûkud své-
ráznou matku Glorii, komu vlastnû
odkázal Sidney  své rolexky (hodin-
ky). Znovu se ozve nepfiátelství me-
zi Glorií a Ïenou Normana,

Brendou. Glorie teatrálnû pronese:
„A co ta ryba potmû? Schválnû bylo
pfiítmí, aby mnû zaskoãila kost”, to
kdyÏ byla u Brendy a Normana jed-
nou na veãefii. Tím je vysvûtleno
druhé proã, proã tento název hry.

Kdo nutnû cítí potfiebu se inte-
ligentnû pobavit, aÈ zajde na Rybu
potmû.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová  
Foto: archiv MdB

„Jako inspirace pro studium na této
katedfie mi slouÏil pfiíklad jiného studen-
ta, kter˘ zrealizoval svÛj nápad a díky
podpofie univerzity obeplul svût na pla-
chetnici. Pfieãtení tohoto pfiíbûhu mû 
inspirovalo ke studiu na této ‰kole”, 
uvedl souãasn˘ student Jaroslav John.
Toto studium Vás nauãí jak aktivnû trá-
vit voln˘ ãas, jak v této oblasti podnikat
a zejména jak inovovat a posouvat 
aktivní trávení volného ãasu.

Studium oboru Rekreologie na Fakultû
tûlesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci Vás pfiipraví na uÏití nabyt˘ch
vûdomostí v praxi. Po absolvování si mÛ-
Ïete otevfiít pohybovou ‰kolu, fitness cent-

rum, mÛÏete vést expediãní v˘pravy, nebo
cokoliv si jen vzpomenete. Vynikající
zpráva je, Ïe obor lze studovat i dálkovû.
B˘valá studentka kombinovaného studia
Hana Horáková fiíká: „Díky studiu jsem si
roz‰ífiila své znalosti a upevnila tak svou
pozici na trhu. Vlastním Jóga centrum
a díky studiu jsem si roz‰ífiila klientelu.
Studium mi nedalo pouze více klientÛ, ale
také zku‰enosti, záÏitky, pfiátelé a radost.
Byly to 3 nároãné ale velmi ‰Èastné roky”. 

PakliÏe jsi dobrodruÏná povaha, rád zkou-
‰í‰ nové vûci, miluje‰ pohyb a nové zku‰e-
nosti pfiijì studovat do Olomouce! Fakulta tû
podpofií a pomÛÏe ti splnit si svÛj sen!

Text: Jaroslav John

Sportovec 
okresu 2016 

Pfiijìte si splnit sny!

Dvakrát proã Ryba potmû

Katedra Rekreologie v Olomouci, místo kde mÛÏete studovat a zá-
roveÀ si plnit své sny. Letní kurzy, zimní kurzy, expediãní projekty, v˘-
zkumy, aplikaãní centrum BALUO. To v‰e a mnohem víc Vám nabídne
pouze katedra Rekreologie na Univerzitû Palackého v Olomouci.

Vyhlá‰ení ankety „Sportovec okresu 2016” se konalo ve
ãtvrtek 26. ledna 2017 v kulturním domû v Kun‰tátû.
Hlavním moderátorem veãera byl zakladatel této akce Mgr.
Bohuslav Hlaváãek, kterému vypomáhal Ale‰ Havelka. Ceny
pfiedávali starostové a místostarostové z mûst a obcí vyhod-
nocen˘ch sportovcÛ. Kulturní vystoupení obstaral pûveck˘
sbor Z· Kun‰tát.

Kromû hlavní kategorie, kde se 
vyhla‰ovalo deset nejlep‰ích sportovcÛ
bez urãení pofiadí, se vyhla‰ovalo i de-
vût dal‰ích kategorií. Kandidáty zasla-
ly na Okresní sdruÏení âUS
Tûlov˘chovné jednoty, jimiÏ jsou 
vyhla‰ovaní sportovci ãleny. Koneãné
slovo potom mûli ãlenové VV OS âUS
Blansko, ktefií provedli nominaci z na-
vrÏen˘ch kandidátÛ.
Hlavní kategorie - Sportovec okresu
Blansko 2016: Jan Kohut – atletika,
Lubo‰ Bednáfi – kulturistika, Adéla ·a-
fáfiová – horská kola, Václav Koláfi –
cyklotrial, Milan Kuãera – plavání,
Ondfiej Padûra – fotbal, Vlastimil ·afa-
fiík – silov˘ trojboj, Nela Tihelková –
judo, Tomá‰ Kejík – vzpírání, Petr
Mareãek – vzpírání. 
Dal‰í kategorie - Sportovní talent 
okresu Blansko 2016: Pavla ·toudko-
vá – atletika, Vojtûch Fedra – florbal,
Jifií Sehnal – biketrial. Sportovec
s handicapem: Ivo Koblasa – cyklisti-
ka. Sportovní kolektiv – mládeÏnic-
k˘ t˘m: Mlad‰í dorost FK Blansko 
– fotbal, DruÏstvo juniorÛ do 20 let 
– vzpírání, Volejbal TJ ASK Blansko –
minivolejbal. Sportovní kolektiv –
seniorsk˘ t˘m: FK Blansko – fotbal,

Jifií Hrdliãka + Pavel Loskot – kolová,
Florbal muÏi Blansko, TJ ASK
Blansko – atletika. Sportovní akce
roku: Blanensk˘ GOLEM - horská
kola. Osobnost okresu v oblasti
sportu: Pavel Loskot – kolová
a Zdenûk Nechuta – tenis. SympaÈák
okresu Blansko roku 2016: Jan
Koudelka – FK Blansko (fotbal) +
Blanensko (mal˘ fotbal). Trenér
okresu: âestmír Sekanina – vzpírání
a Bohumil Kazda – atletika. Zvlá‰tní
cena pfiedsedy OS âUS Blansko:
Milo‰ Bayer - triatlon.

Text: âUS Blansko
Foto: RePo


