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Brány památek dokofián je celostátní
kampaÀ SdruÏení historick˘ch sídel âech,
Moravy a Slezska k Mezinárodnímu dni

památek a sídel. Akce
probûhla v Boskovi-
cích 14. dubna, kdy 
byly pfiipraveny ko-
mentované prohlídky v
Muzeu regionu Bosko-
vicka, Hradní 1.
Souãasnû byl pfiístupn˘
sklep radnice s prezen-
tací vybran˘ch rozvo-
jov˘ch zámûrÛ mûsta
Boskovice. V masn˘ch
krámech byla prezento-
vána historie programu
regenerace.

Text: Mgr. Dagmar Hamalová
Foto: Renata Kuncová Polická

14. Brány památek dokofián 

Komunitní centrum s knihovnou

V sobotu 14. dubna probûhla v Galerii
Otakara Kubína v Boskovicích vernisáÏ
prodejní v˘stavy Valéra Kováãe s malbou

a vrstven˘m sklem,
Karla Trefného a jeho
keramiky a Martina
Kováãe se sklenûn˘mi
scénografick˘mi objekty.
Úvodním slovem v‰ech-
ny pfiítomné pfiivítal 
galerista Josef Bafiinka.
Franti‰ek ·alé v‰em pfií-
tomn˘m, kter˘ch byl 
opravdu hojn˘ poãet,
pfiedstavil v‰echny tfii vy-
stavovatele a o hudební
vloÏku se postaral Martin
Kováã, kter˘ vyuÏil pfií-
tomné kfiídlo a zahrál. 

Text a foto: 
Renata Kuncová Polická

VernisáÏ Kováã - Trefn˘ - Kováã

Martin Kováã pfii hfie na klavír

Po nedûlních pfiíjezdech z leti‰È
v Brnû (Nûmci), Vídni (·panûlé)
a Prahy (Francouzi) následovalo pon-
dûlí, kdy se jednotlivé skupiny pre-
zentovaly na slavnostním zahájení
v tûlocviãnû gymnázia. Tím okamÏi-
kem vypukla série intenzivních pro-
jektov˘ch prací stfiídan˘ch chvílemi
odpoãinku a snahou ukázat hostÛm

krásy na‰eho regionu. Îáci se setkali
v pÛsobivém pracovním semináfii
Science Slam se souãasn˘mi ‰piãko-
v˘mi vûdci, plnili nároãné, ale i zá-
bavné úkoly v brnûnském centru
Vida!, poznávali skrze úkoly z fyziky
a matematiky nûkteré pozoruhodnosti
Brna, komunikovali, spolupracovali
a objevovali vûdu i mimo ‰kolních la-

vic. Bûhem t˘dne nav‰tívili také elek-
trárny v Dale‰icích a Dukovanech.
A samozfiejmû mohli obdivovat
Moravsk˘ kras a jeho ponornou fiíãku
Punkvu nebo rájeck˘ zámek vyzdo-
ben˘ kaméliemi. Mnoh˘m se dokon-
ce díky hostitelsk˘m rodinám podafii-
lo bûhem volné soboty nav‰tívit
i Prahu.

V pátek dopoledne byly t˘denní
práce zakonãeny a vyhodnoceny.
Pfied závûreãn˘m veãírkem na roz-
louãenou byly pfiedány certifikáty
a dûkovalo se a obdarovávalo…
Nechybûly dobroty pfiipravené hosti-
telsk˘mi rodinami – spoleãnou rukou
hostÛ a domácích – a hudba a tanec.
A po odpoãinkové sobotû pfii‰la nedû-
le a louãení…

Byl to pern˘ t˘den. Jak pro uãite-
le, tak pro Ïáky a hostitelské rodiny.
Vûnovat se nûkomu 24 hodin dennû

a 7 dní v t˘dnu, to není jen pfiíleÏitost
k upevnûní a procviãení angliãtiny, to
je rovnûÏ pfiíleÏitost poznat na 
vlastní kÛÏi kulturní rozdíly, najít si
pfiátele, pobavit se, fie‰it desítky kom-
plikovan˘ch situací a zjistit, co je to
odpovûdnost a jak je obtíÏné ji nést.
Byl to krásn˘ t˘den. ·panûlé se na-
pfiíklad díky promûnlivému poãasí
poprvé v Ïivotû postavili na lyÏe
a poprvé v Ïivotû se koulovali ãer-
stvû napadan˘m snûhem. Byl to pro-
my‰len˘ t˘den. A za organizaci
a program toho t˘dne je nezbytné 
podûkovat zejména koordinátorce,
Mgr. Katefiinû Pernicové, vedení ‰ko-
ly a pedagogÛm. A v neposlední fiadû
také v‰em zodpovûdn˘m a ochotn˘m
rodiãÛm a zúãastnûn˘m ÏákÛm.

Text: Mgr. Petr Janãík, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.

Foto: archiv ‰koly

Ve dnech 4. 3. 2018 aÏ 12. 3. 2018 probûhlo na Gymnáziu Rájec-Jestfiebí závûreãné setkání ÏákÛ a uãitelÛ
v dvouletém projektu Vûda za hranicemi ‰kolní tfiídy. Pfiedchozí pracovní setkání se odehrávala v zahraniãí, v nû-
meckém Hannoveru, francouzském Pau a ‰panûlské Seville. Poslední projektov˘ t˘den bylo hostitelem rájecké
gymnázium, tedy uãitelé, Ïáci a jejich rodiãe. Zahraniãní Ïáci byli ubytovaní v hostitelsk˘ch rodinách, takÏe ten-
tokrát oni – na oplátku – mûli moÏnost nahlédnout do bûÏného Ïivota v ãesk˘ch rodinách. 

Projektov˘ t˘den v mezinárodních barvách
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www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* prodej balkonov˘ch rostlin v akãních cenách
* projekce, realizace a údrÏba zahrad

* hledáme zamûstnance na pozici zahradníka

tel.: 737 475 290, 732 940 763


