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pfiekvapil novinkami

Mo‰tování ovoce 

Zaãátkem ãervence jiÏ po ‰estadvacá-
té mûsto Boskovice propÛjãilo své 
centrum multiÏánrové kultufie. Konal se
totiÏ dal‰í roãník Festivalu Boskovice.
V rámci Festivalu Boskovice 2018 se ve
mûstû pfiedstavila fiada umûlcÛ. Letos si
pestr˘ kulturní program vychutnalo pfies
ãtyfii a pÛl tisíce náv‰tûvníkÛ. „Poãet li-

dí, ktefií na festival pfiijeli, se oproti loÀ-
sku opût nav˘‰il. Je to pro nás impuls
vym˘‰let dal‰í novinky a tûmi leto‰ními
byla interiérová divadla na Panském
dvofie a Dûtsk˘ festivalov˘ stan s promí-
táním raníãkÛ a veãerníãkÛ,” uvedla jed-
na z pofiadatelek Adéla Vojáãková.

Text a foto: PeHa

Od 3. 9. 2018 kaÏdé pondûlí a úter˘ v Domû zahrádkáfiÛ
v Blansku bude probíhat mo‰tování ovoce. 

Objednávky pfiijímá a informace podává: Rudolf Kunc, tel.
731 730 999 ve v‰ední den od 18.00 do 20.00 hodin. Zaãátek
mo‰tování bude vÏdy v 13.00 hod. a ukonãení v cca 18.00 hod.

Dále upozorÀujeme zájemce, Ïe práce budou zahájeny aÏ
po objednávkách dostateãného mnoÏství ovoce na zpraco-
vání a to do vlastních nádob.

Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka je 30 kg,
pro mo‰tárnu celkem cca 300 kg. 

Cena za mo‰tování je 3,50 Kã za 1 kg ovoce. Ovoce se
myje na místû a biologick˘ odpad (zbytky z jablek) je moÏ-
no ponechat na místû. ZO âZS Blansko

Dílo Olgy Hofiavové na farní zahradû v Blansku.

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (7)

Adamovská v˘tvarnice Olga
Hofiavová – Fryãová vytvofiila pro
Blansko pût objektÛ na farní zahradû
kostela svatého Martina. Vychází
z pûti tajemství radostného rÛÏence.
Autorka má velmi ráda tyto kapitoly
Nového zákona a vyprávûní o zvû-
stování, poãetí z Ducha svatého,
Mariino nav‰tívení AlÏbûty, narození
v Betlémû, obûtování i nalezení
JeÏí‰e v chrámû mají pro ni své
kouzlo. Matrice na skla byla vytvo-
fiena sejmutím odlitku bfiicha tûhotné
Ïeny v rÛzn˘ch fázích tûhotenství.

Vystudovala Stfiední umûlecko-
prÛmyslovou ‰kolu v Uherském
Hradi‰ti (1998–2002), obor v˘tvarné
zpracování keramiky a porcelánu u

akademického sochafie Jifiího Vlacha
a Vladimíra Gro‰e.

Bakaláfiské studium ukonãila na
Vysoké ‰kole v˘tvarn˘ch umûní
v Bratislavû u profesora Jozefa
Jankoviãe v ateliéru Socha, objekt, in-
stalace. Zde získala Cenu za nejlep‰í
bakaláfiskou práci na katedfie sochafiství
za videoinstalaci „KdyÏ ná‰ táta hrál”.
Magisterské studium ukonãuje tamtéÏ
na katedfie Intermedia, multimedia
u docenta Antona âerného v roce 2008.
V akad. roce 2006–2007 absolvovala
zahraniãní v˘tvarnou stáÏ v Rumunsku.

Nûkolik let stála v ãele Galerie
mûsta Blanska.

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie Joná‰, Blansko

Bratfii v triãku – BûÏkafiská odysea. 

MAS Boskovicko PLUS, z.s.
vyhla‰uje V¯TVARNOU SOUTùÎ

V¯TVARNÁ SOUTùÎ

Podmínky soutûÏe:
1) SoutûÏ je urãena pro v‰echny vûkové kategorie. Zúãastnit se mohou jak jednotlivci,

tak i skupiny – vÏdy pouze s 1 obrázkem.
2) MoÏnost malování i kreslení.
3) DodrÏení tématu soutûÏe: Moje záÏitky z v˘letu.
4) Do soutûÏe mohou b˘t zaslány pouze PÒVODNÍ V¯TVARNÁ DÍLA.
5) Velikost v˘tvarného díla: nejlépe formát A4, maximálnû A3.
6) Na zadní stranû uveìte: jméno, vûk, kontakt (adresa, tel., e-mail).
7) SoutûÏní v˘tvory doruãte osobnû nebo po‰tou do kanceláfie MAS.

(Masarykovo nám. 29/28, Boskovice 680 01), nebo osobnû v papírové podobû nej-
pozdûji do 30. záfií 2018.


