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Reliéf „Mír” na budo-
vû MÚ v Blansku,
nám. Republiky

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (6)

Jifií Marek, rodák z Velkého Mezifiíãí, zanechal v˘raznou sto-
pu v podobû sochafisk˘ch dûl na rÛzn˘ch místech Moravy, ze-
jména na Vysoãinû a v Brnû, kam pfiesídlil v roce 1945. Pro
Blansko vytvofiil v roce 1969 pfied polikliniku v˘tvarn˘ artefakt
pod názvem „BuÀka” a v roce 1963 reliéf „Mír” na budovu
Mûstského úfiadu v Blansku, námûstí Republiky 1. Studoval na
sochafiské a kamenické ‰kole v Hofiicích, pak na Akademii 
v˘tvarn˘ch umûní v Praze u profesora Bohumila Kafky, kde 
absolvoval v roce 1938. Za svÛj Ïivot realizoval na sedmdesát
monumentálních prací pfiedev‰ím na Moravû a stal se zaslouÏe-
nû respektovan˘m a uznávan˘m sochafiem pováleãné generace.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

V sobotu 8. záfií 2018 probûhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin jiÏ devát˘ roãník DNE PRO DùTI. Stejnû jako pfiedchozí roã-
níky vûfiíme, Ïe i ten leto‰ní vyjde poãasí na jedniãku. KaÏdopádnû program se bude konat za kaÏdého poãasí a bude letos opravdu pestr˘! 

Tak jako kaÏd˘ rok, i letos bude pro-
gram opût rozdûlen mezi vystoupení na
pódiu a atrakce a stanovi‰tû v celém 
areálu nemocnice. Dûti budou plnit 
úkoly na pûti stanovi‰tích, které budou
jako kaÏd˘ rok tematicky propojeny.
Leto‰ním tématem je RECYKLACE.
Jednotlivá stanovi‰tû provûfií dûti v‰ech
vûkov˘ch kategorií a po absolvování
v‰ech stanovi‰È bude kaÏd˘ odmûnûn.

Na pódiu se vystfiídá pohádka divadla
Koráb – O Budulínkovi, RECYKLOshow
s ÁÀou, pódium rozh˘be zumba i aerobik
Cvicsnami.cz, i pokraãování loÀské vele-
úspû‰né talentové soutûÏe NEMOCNICE
MÁ TALENT! Do soutûÏe na podiu se
mohou zapojit dûti, které nûco mimo-
fiádného umí – zpívat, tanãit, hrát na nû-
jak˘ nástroj, cokoli! Odborná porota bû-
hem dne vybere 10 finalistÛ a ti pfiedve-
dou svÛj talent na pódiu. Na závûr dne
probûhne vyhlá‰ení vítûzÛ. 

V areálu nebudou chybût blanen‰tí
hasiãi se svou kompletní technikou
i dynamickou ukázkou zásahu (ha‰ení
hofiícího vozu). Pfiítomna bude
i Mûstská policie Blansko a Policie
âR se svou technikou a Zdravotnická
záchranná sluÏba. Také se pfiedstaví
fiada spolkÛ, které nabídnou dûtem
pestrou paletu aktivit a ãinností.

Na této akci byste rozhodnû nemûli
chybût! Po cel˘ den zábava pro dûti
i dospûlé, soutûÏe, bohat˘ program. To
je DEN PRO DùTI v Nemocnici
Blansko v sobotu 8. 9. 2018. Akce se
koná za kaÏdého poãasí. 

Text: Bc. Katefiina Ostrá
Foto: Veronika Pernicová

Nemocnici Blansko ovládne 
Den pro dûti, uÏ po deváté

Den pro dûti v Nemocnici Blansko 2017

V leto‰ním roce si pfiipomíná praÏsk˘ V˘bor dobré vÛle – Nadace Olgy Hlavové (VDV), nedoÏi-
té pûtaosmdesátiny jeho zakladatelky, paní Olgy Havlové (+ 1996). 

Na rÛzn˘ch místech âR se vysazuje
celkem 85 stromÛ Olgy Havlové. Jeden
strom byl vysazen také v zahradû

Domova OLGA, L. Janáãka 15
v Blansku, a to 30. kvûtna. Pfiítomen byl
blanensk˘ starosta I. Polák, kter˘ akci

se velmi dobfie znali, neboÈ nás zde
v Blansku kaÏdoroãnû nav‰tûvovali
od r. 1997 do r. 2005, na‰i práci
v Domovû OLGA (i v Centrum VE-
LAN) podporovali a nemalou mûrou
pfiispûli k vybudování právû klepaãov-
sk˘ch chránûn˘ch bytÛ, které byly na
jejich památku pojmenovány Centrum
VELAN.

Text: MUDr. Jaromír Kratochvíl
Foto: Renata Kuncová Polická

za‰tiÈoval, zástupci VDV z Prahy, ãle-
nové Klubu pfiátel Domova OLGA
a dal‰í v˘znaãní hosté. Paní Olga
Havlová a paní Olga Velanová
z Montrealu, byly pfiítelkynû a Velanovi
VDV jiÏ od jeho vzniku podporovali.
Pan  A. K. Velan zemfiel loni na podzim
ve vûku 99 let a paní Olga Velanová se
doÏila letos 28. bfiezna krásn˘ch 100 let.
Proto jsme se rozhodli vysadit i druh˘
strom na pamûÈ doÏit˘ch 100 let paní
Olgy Velanové. Svou úãast pfiislíbil pan
Tomas Velan (syn), Chairman korpora-
ce VELAN Inc.

Pfiedsedkynû spolku Hnutí humani-
tární pomoci, paní Jana Kratochvílová
se s paní Olgou Havlovou opakovanû
setkala, (tato v r. 1994 nav‰tívila ná‰
Domov – tehdy je‰tû CARITAS – pfie-
jmenování na pamûÈ obou Olg pro-
bûhlo v r. 1999). S Velanov˘mi jsme

Vysazování památeãních stromÛ

jsou mediálním 
partnerem akce 


