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Leto‰ní téma soutûÏe vzhledem
k 100. letému v˘roãí zaloÏení repub-
liky bylo „Blansko pfied 100 lety aneb
jak Ïili na‰i prarodiãe”. Dûti musely
zji‰Èovat, jak asi mohli Ïít jejich pra-
rodiãe a jaká byla doba pfied 100let-
mi. Nedílnou souãástí leto‰ní soutûÏe
byl vliv dospûl˘ch osob, pedagogÛ,
babiãek, dûdeãkÛ a prarodiãÛ…

Akci za‰títil starosta mûsta
Blansko Ivo Polák a místostarosta Jifií
Crha. Za spolupofiádající firmu CER-
GO, s.r.o. byl pfiítomen jednatel spo-
leãnosti Josef Vrba. Listy regionÛ by-
ly mediálním partnerem soutûÏe.
V odborné porotû zasedli Irma
Charvátová, Mgr. Eva Holou‰ová
a Bohumil Neãas. 

Cenu starosty mûsta Blansko získala
Ella Alexová, cena místostarosty mûsta
Blansko náleÏí Barbofie DoleÏelové, ce-
nu sponzora a spolupofiádající firmy
CERGO, s.r.o. získal Jakub Janãík.
Zvlá‰tní cena poroty byla udûlena dí-
lÛm Jakuba Klímy a Jana Kováfie.
V jednotliv˘ch kategoriích vyhráli: I.

kategorie: 1. místo Tamara Francírková,
II. kategorie 1. místo Pavel Dvofiáãek
a Luká‰ Chovan, 2. místo Lucie
Kratochvílová, 3. místo Sabina
Hrdliãková a je‰tû jedno 3. místo Alena
Nesrovnalová. Ve III. kategorii získala
1. místo Petra ·tefanová, udûleny byly
dvû druhá místa a to: 2. místo Matou‰
Ungerman, 2. místo Tomá‰ Lusala, 3.
místo Lucie Honzátková. 

Kolektivní práce 3D práce: 1. mís-
to Marek Husák, Matûj Hanousek,
Filip JeÏek, 2. místo Jifií Kakáã, Matûj
Mû‰Èan, Filip DoleÏel, David Svítek
a 3. místo David Vychodil, Zuzana
Stojkoviãová, Haku Enkhbayar
Khartsagbayar. V‰ichni ocenûní do-
stali diplomy a krásné ceny. 

Práce soutûÏících si mÛÏe vefiejnost
prohlédnout do 25. fiíjna na blanenském
zámku. 

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Reakce s.r.o.

Kromû vlastní soutûÏe vystou-
pil orchestr na dal‰ích 4 samo-
statn˘ch koncertech a show 
programech ve mûstech Lloret de
Mar a v Barcelonû. T˘den stráve-
n˘ ve ·panûlsku bylo pro v‰ech 64
muzikantÛ a doprovod bájeãnou
pfiíleÏitostí pro poznávání krás té-
to nádherné zemû, ale velmi dÛle-
Ïitá byla také setkání s muzikanty
a orchestry z celé Evropy.
Navazování pfiátelství a vzájemn˘
respekt k umûní toho druhého.
Zejména den stráven˘ v Barcelo-
nû, v této zajímavé a atraktivní
metropoli nadchl v‰echny muzi-
kanty. Obdivována byla Gaudího
katedrála, fotbalov˘ stadion pro
100 tisíc divákÛ, zajímavé futuris-
tické stavby, promenáda s Ïiv˘mi
sochami, neskuteãnû krásná a bo-

hatá trÏnice, akvárium, pfiístav,
atd. Korunu v‰emu dala 1,5 hod.
trvající show v‰ech orchestrÛ
v parku Sants a vzájemné upfiímné
pfiátelství mezi v‰emi muzikanty.
Je to docela logické, Ïe si v‰ichni
muzikanti rozumûli, protoÏe hud-
ba ta je jediná mezinárodní fieã,
která v‰echny spojuje.

PS: Velké podûkování patfií v‰em,
ktefií se umûleckého zájezdu VDO
ZU· Letovice zúãastnili za vzornou
reprezentaci ZU· Letovice, mûsta
Letovice, Jihomoravského kraje
a ãeské kultury. Zvlá‰tní podûkování
patfií mûstu Letovice a JMK za fi-
nanãní pomoc pro uskuteãnûní toho-
to zájezdu.

Text: Petr Kfiivinka, 
fieditel ZU· a dirigent VDO

Foto: archiv VDO ZU· Letovice

III. roãník 
v˘tvarné soutûÏe 

Vynikající úspûch Velkého dechového
orchestru ZU· Letovice ve ·panûlsku

2. fiíjna 2018 probûhlo v Hudebním salonu blanenského zámku
vyhlá‰ení v˘sledkÛ III. roãníku v˘tvarné soutûÏe, kterou pofiá-
dá Umûlecké centrum ART-TEP, spolek a firma CERGO, s.r.o.
za finanãní podpory mûsta Blansko.

Ve dnech 18. – 23. 9. 2018 se VDO ZU· Letovice zúãastnil prestiÏního mezinárodního soutûÏního festivalu Golden Sardana v pfiímofi-
ském ‰panûlském letovisku Lloret de Mar na pobfieÏí Costa Brava. V konkurenci 11 v˘born˘ch evropsk˘ch orchestrÛ získali letoviãtí
muzikanti tfii 1. místa v soutûÏních kategoriích. 1. kategorie byla Vlastní koncertní program, 2. Nejlépe zahraná a originálnû ztvárnû-
ná hymna fotbalového klubu FC Barcelona a 3. kategorie byla Originálnû ztvárnûná a zahraná národní píseÀ Katalánska Sardana.

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu
• Informace o pfiijímacích zkou‰kách
• Prohlídka areálu gymnázia
• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 16. 11. 2018 od 12.30 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

jsou mediálním 
partnerem 

Obraz Petry ·tefanové, vítûzky III. kategorie

VDO ZU· Letovice po koncertû na promenádû v Lloret de Mar


