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V pondûlí 22. ledna se konala v kinû
Panorama v Boskovicích premiéra fil-
mu reÏiséra Filipa Renãe „Zoufalé Ïeny
dûlají zoufalé vûci”. Diváky potû‰ila
pfiítomnost kapely Mariachi  Espuelas,
která ve filmu vystupuje a hraje sklad-
by, které pro film napsal Bc. Martin

Krajíãek, uãitel hudby a virtuóz ve hfie
na mandolínu a dal‰í strunné nástroje.
Pfied zahájením filmu hudebníci ve 
stylov˘ch mexick˘ch krojích zahráli
publiku nûkolik sv˘ch skladeb.

Text: ph
Foto: Ivo Legner 

Boskoviãtí Mariachi Espuelas
ve filmu reÏiséra Renãe

Mariachi Espuelas, vlevo skladatel Martin Krajíãek.

Kdo z nás by se nechtûl ohlédnout
za uplynulou sobotou? U nás se ohlí-
Ïejí snad v‰ichni!  V‰ichni vyznavaãi
vesnick˘ch plesÛ a je‰tû k tomu plesÛ
z Kofience. Nastavili jsme krásnou
záfiivou laÈku zábavy a to se vyplatí!

V sobotu 20. ledna 2018 se u nás
konal 28. OBECNÍ BÁL. Pfiedtanãení
se chopili dnes jiÏ také obãané
Kofience, manÏelé Honovi.

Jejich taneãní um byl v skutku úÏas-
n˘. Se spoleãensk˘m tancem na mezi-
národní úrovni zaãali aÏ v  pozdûj‰ím
vûku, pfiesto není jejich
vûk znát. Ukázkou tancÛ
je slovem doprovodila 
jejich dcera, která si neod-
pustila milou poznámku.
¤ekla, Ïe jejich spoleãn˘
vûk se letos sãítá na 130
let. 

Dal‰í velkou, hosty 
oãekávanou a vÛbec popr-
vé na na‰em plese, byla
módní pfiehlídka paní
Vûry Zemánkové. Nápad
to byl úÏasn˘. Sama si vy-
myslela a u‰ila 12 jedi-

neãn˘ch modelÛ. Potlesk a uznání paní
Vûfie patfií právem. Jak sama po pfie-
hlídce uvedla, nebylo to jednoduché
v‰e skloubit. ·ití, modelky, ale i rodi-
nu! Právû ve své rodinû na‰la paní
Vûra nesmírnou podporu. Stáli pfii ní
nejen synové s manÏelkami, ale i vnu-
ci a hlavnû manÏel, ná‰ pan starosta
Miroslav Zemánek.

Na Kofienci to tak b˘vá. Ples bez dob-
ré hudby, jídla a pití my neznáme.
Zábava se rozproudila, tak jak to má b˘t.

Text a foto: manÏelé  Svobodovi

Obecní bál na Kofienci 

Zábava v plném proudu.
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První koncert nazvan˘ jako „Novoroãní tfiíkrálov˘ koncert” se konal v sobotu 6. ledna v podveãer ve velkém sále
Löw-Beerovy vily ve Svitávce. Zahájil jej starosta mûstysu Jaroslav Zoubek, kter˘ pfiivítal v‰echny pfiítomné. Potom
se jiÏ ujal taktovky vedoucí Kun‰tátské dechovky Mgr. Pavel Göpfert. Zaznûly skladby ·ampaÀská od G. 

Koncert ve velkém sále Löw-Beerovy vily ve Svitávce.

Verdiho, Ave Verum Corpus od W.
A. Mozarta, Nabucco od G. Verdiho,
Agnus Dei od J. Valenty. Dechovku
pak vystfiídal sbor veden˘ Leontinou
Koryãánkovou a doprovázen˘ Jifiím
Pohlem. Sbor zazpíval Vínek koled
od A. Hromádky, Nabucco od G.
Verdiho a Slavnostní m‰i od J.
Valenty. Pokraãovala dechovka
skladbami Jakob de Haan, Uhersk˘
tanec a Snûhurka, Druhá vûta
z Novosvûtské. Obû tûlesa pak pfied-
vedla âeskou píseÀ od Bedfiicha
Smetany a Aleluja z oratoria Mesiá‰
od G. F. Händela. Tato skladba za-

konãila koncert a pan starosta podû-
koval v‰em úãinkujícím.

Obû vystupující tûlesa se druh˘ den
vydala na vystoupení na zámek v ·e-
betovû. Zde nás odpoledne v sále pfiiví-
tala fieditelka Ing. Zdenka Va‰íãková.
V zaplnûném sále hudba zahrála a zpû-
váci zazpívali stejn˘ repertoár, jak˘
pfiedvedli pfiede‰l˘ den ve Svitávce.
Vystoupení sklidilo velk˘ úspûch a na
závûr paní fieditelka podûkovala úãin-
kujícím a popfiála v‰em v novém roce
dobré zdraví a hodnû úspûchÛ. 

Text: Miroslav Holík
Foto: Marcela Dyãková

Spoleãná vystoupení Kun‰tátské dechovky
a Svatojánského pûveckého sboru


