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• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah
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MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

KDU-âSL má 100 let, strana bude slavit 
pfiedev‰ím na bfieznovém sjezdu

Hlavní zásluhy na jejím vzniku mûl Jan ·rámek,
kter˘ sjednotil katolickou politickou scénu na
Moravû a Bohumil Sta‰ek, kter˘ byl vÛdãí osob-
ností a sjednotitelem katolíkÛ v âechách. Za svého
pÛsobení si lidová strana pro‰la rÛzn˘mi etapami.
V letech 1921 aÏ 1938 byla silnou a respektovanou
vládní stranou, v roce 1938 vystupovala proti 
ústupkÛm Sudetonûmecké stranû a odmítala pfiijetí
mnichovského diktátu. Po roce 1948 se ani âesko-
slovenské stranû lidové nevyhnuly tvrdé komunis-
tické perzekuce. Dal‰í dÛleÏité kapitoly strany se
zaãaly psát po roce 1989. V roce 1992 do‰lo k pfie-

jmenování na KDU-âSL (KfiesÈanská a demokra-
tická unie – âeskoslovenská strana lidová), byl
podpofien kfiesÈansko-demokratick˘ program. 

„KDU-âSL oslaví sv˘ch 100 let pfiedev‰ím na
sjezdu, kter˘ se koná 29. a 30. bfiezna. 31. bfiezen pak
bude vûnován oslavám v˘roãí zaloÏení. Sjezd i osla-
vy se budou konat v Brnû na V˘stavi‰ti. Na Oslavy
jsou zváni jak ãlenové, tak i pfiíznivci, pro které bu-
de pfiipraven bohat˘ program i pro rodiny s dûtmi,”
pozvala v‰echny senátorka Jaromíra Vítková. 

text: Tisková zpráva OV KDU-âSL Blansko
foto: archiv KDU-âSLJan ·rámek

Lidová strana slaví letos sto let od svého vzniku. V led-
nu 1919 do‰lo ke sjednocení nûkolika katolicky orien-
tovan˘ch stran, které pÛsobily v âechách a na Moravû,
a tak zaãala existence âeskoslovenské strany lidové. 

Poslední loì
Co nutí ãlovûka, aby nûjakou for-

mou oslavil místo svého mládí - krása
prostfiedí a krajiny, vzpomínky na zná-
mé lidi nebo snad pocit splacení nûja-
kého dluhu? V pfiípadû Gordona Stinga
(Gordon Matthew Thomas Sumner)
bude nejspí‰ platit to poslední. Jeho
rodné mûsto Wallsend na severov˘cho-
du Anglie, s obrovsk˘mi lodûnicemi
a doly, nebylo to nejhezãí místo na ze-
mi. A v˘hled na budoucnost - pracovat
v docích nebo dolech. To Gordon roz-
hodnû odmítal a zvolil odchod.
V Lond˘nû se stal hudebníkem ve sku-
pinû The Police, vydává alba, pfiíleÏi-
tostnû hraje a stává se znám˘m jako
Sting. Stále se inspiruje záÏitky z dût-
ství, v roce 2003 vydává knihu vzpo-
mínek ze svého mládí. Ale stále cítí, Ïe
to není to pravé. AÏ nápad napsat hru,
promluvit ústy jin˘ch, ukonãilo proble-
matické období. ProtoÏe je muzikant,
zvolil pfiímo muzikál. S libretem mu
pomohl John Logan a Brian Yorkey.
Vznikl naprosto v˘jimeãn˘ muzikál,
kter˘ má styl a pÛsobivé nosné písnû.
Sting postavil pomník opravdov˘m
chlapÛm prÛmyslového vûku. Sám

Sting o hfie fiíká: „Potfieboval jsem spla-
tit dluh své komunitû a tahle hra pro
mû byla cestou jak toho docílit.”

Jen se samotn˘mi dûlníky by asi
pfiíbûh nepostavil. Je tu proto také „lo-
ve” pfiíbûh, romantick˘, siln˘ a pfie-
kvapiv˘. Sting ve své hfie také sám
hraje - pfiedáka Jackie Whita a právû
v den premiéry v Brnû, na které slíbil
b˘t, musel hrát v Torontu. Tato brnûn-
ská inscenace je kontinentální premié-
ra, pfiedurãená pro Evropu. UÏ teì je
zájem o uvedení ve ãtyfiech mûstech,
první bude Lipsko. Herecké obsazení je
vynikající, v‰echny role jsou alternova-
né herci souboru Mûstského divadla
Brno - musela bych vypsat padesát
jmen, v‰ichni mají zásluhu na mimofiád-
ném pfiedstavení. ReÏie se ujal Stanislav
Mo‰a, vidûl pfiedstavení v New Yorku
a Anglii, ale mûl, jako vÏdy, svoji pfied-
stavu. Specialitou Brna je také velk˘ 
orchestr a scéna Christopha Weyerse,
realistická, podpofiená projekcemi. Pfieji
krásn˘ záÏitek se Stingovou hudbou.

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová
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