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Busty blanensk˘ch velikánÛ
vznikly v noci

Pfiihlá‰eno 
rekordních 32 filmÛ

Celkem ‰estnáct ÏákÛ ve vûku 9 – 15 let ZU· Blansko z v˘tvarného oboru strá-
vilo noc „ve ‰kole”.  Eva Juraãková, která dûti ve v˘tvarném oboru vede, stá-
la za zdafiil˘m workshopem. Dûti byly nad‰ené ze záÏitku a v‰ichni spoleãnû
vytvofiili v noci z 12. na 13. fiíjna celkem 10 soch blanensk˘ch velikánÛ, ktefií
pob˘vali v Blansku nebo mûli s na‰ím mûstem nûjakou spojitost, ktefií sv˘mi
objevy a svou prací pfiesáhli hranice mûsta, kraje, ãi dokonce republiky.
Úãastníci tohoto workshopu svou prací zase pfiesáhli hranici v˘uky i dne. 

SoutûÏ neprofesionálního filmu OKEM DOBRODRUHA je souãástí
20. roãníku festivalu filmÛ, setkání a dobrodruÏství RAJBAS 2018.
Festival probûhne o víkendu 23.-25. listopadu v Blansku a do sou-
tûÏe je letos pfiihlá‰en rekordní poãet 32 krátk˘ch dokumentÛ. Tû‰í
mû, Ïe mezi nimi nechybí tvorba filmafiÛ z Blanenska, protoÏe
hned 7 snímkÛ zaslali autofii z na‰eho regionu.

Práce zaãaly v 18.30 v pátek veãer a v so-
botu v 1.45 ráno bylo „hotovo”.  Po zaslou-
Ïeném spánku dûti pokraãovaly v podmalbû
a nápisech.

Polystyrenové busty tak v sobotu ráno pfii-
pomnûli napfiíklad Hugo Salma,  Jindfiicha
Wankela, Karla Absolona, Karolinu Meineke,
Josefa Mánesa a dal‰í. Eva Juraãková dodává:
„Bylo tûÏké vybrat z mnoÏství znám˘ch jmen
a lidí. Tito mají své expozice v Muzeu a na 
základû této skuteãnosti byl v˘bûr jasn˘. No
a jak jsem k nápadu do‰la? Soch a památek ne-
ní nikdy dost, aby nám nûco pfiipomnûli, fiekli
a nejen nám, ale i mlad‰í generaci. Ke 100. v˘-
roãí republiky jsme vyrobili 10 soch.”

Hned v sobotu byly sochy vystaveny v zá-
meckém parku. „Bylo to fajn a pfii upevÀování
v sobotu dopoledne nás lidi moc chválili.
Vypadali spokojenû, ãetli si nápisy na so-
chách,…” fiíká o atmosféfie vystavení soch Eva
Juraãková.

BohuÏel, na‰li se mezi námi i vandalové,
ktefií nûkolik dní po vystavení soch v zámec-
kém parku sochy poniãili, jeden velikán byl vy-
vrácen˘, Ïelezo ohnuté, druh˘ mûl díru v hlavû
a Karolína Meineke byla zniãená nejvíce. Je
smutné, Ïe nûkdo nûco krásného vytvofií, lidi
z toho mají radost a druh˘ bez dÛvodu dílo zni-
ãí. Text: Renata Kuncová Polická

Foto: Eva Juraãková

K mimofiádnû zajímav˘m bude urãitû
patfiit film Michala Huberta z Blanska.
Kuriózní je, Ïe k porotcÛm doputoval
tûsnû pfied uzávûrkou aÏ z Nového
Zélandu. Zde Michal se svou pfiítelkyní
Bûtkou Nedvûdovou uÏ více neÏ rok ce-
stují, pfiíleÏitostnû pracují a hlavnû fotí.
Dalo se tedy oãekávat, Ïe to bude nûco
z této destinace. JenÏe není. Oni si totiÏ
popoletûli na dovolenou. A to do pofiád-
né exotiky tropického Pacifiku, místa
ostrovÛ, hor a velryb - Království
Tonga. 

Zajímavé budou jistû snímky také dal-
‰ích autorÛ z Blanska a okolí. Jde o filmy
Ondfieje Grunda, Adama ·indeláfie,
Jaroslava Cinkla a Ale‰e Koneãného.
A urãitû i ostatních autorÛ z celé âR
i Slovenska. Pfiijìte se pfiesvûdãit do bla-
nenského kina. V‰e o programu celého
festivalu na www.festivalrajbas.cz. 

Text: Milan Danûk 
Foto: Michal Hubert
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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

• zapÛjãíme vám vysavaã na mokré ãi‰-
tûní kobercÛ a ãalounûného nábytku •

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko
Nabízíme k pronájmu nebytové

prostory pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb v hlavní

budovû b˘valého ADASTu
Blansko.

Ceny od 1700 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

Na RAJBAS nepfiijedou, ale poslali film. Bûtka Nedvûdová a Michal Hubert, au-
tofii dokumentu Tonga, království velryb 
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