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Dvû kvûtnové v˘stavy v Adamovû

Rekonstrukce kina v Blansku V pátek, 3. kvûtna t.r. byla ve v˘stav-
ní síni MKS (na Ptaãinû) zahájena v˘sta-
va fotografií Vladimíra Kejíka nazvaná
„Moje ohlédnutí”. Jak název napovídá,
ohlíÏel se autor za fiadou v˘stav, které
v prÛbûhu let uspofiádal (napfi. Seniorsk˘
vûk, Adamov v promûnách ãasu, Dívãí
portrét…). Po celou dobu konání v˘sta-
vy se Vladimír Kejík snaÏil b˘t na v˘sta-
vû pfiítomen a mohl tak s náv‰tûvníky
hovofiit o v‰em, co vzniku vystaven˘ch
fotografií pfiedcházelo. Na vernisáÏi s je-
dineãn˘m kulturním programem vystou-
pili studenti I. roãníku JAMU Brno pod
vedením Dady Klementové.  

Druhá v˘stava - Vysoãina v obrazech,
kterou uspofiádal Historicko-vlastivûdn˘
krouÏek pfii MKS Adamov, byla zahájena
12. kvûtna ve Spoleãenském centru MKS
na Horce. Náv‰tûvníkÛm pfiedstavila ob-
razy Heleny Puch˘fiové. Akci uvedla
PhDr. Zuzana Ledererová – Protivová
a PhDr. Jaroslav Budi‰. O kulturní vy-
stoupení se postaraly Ïákynû ZU· Brno
Vranovská, Miriam ·erá a Nela
Koudelková. Stejnû jako dfiívûj‰í v˘stavy
Heleny Puch˘fiové se i tato v˘stava díky
svému tématu náv‰tûvníkÛm velice líbila.

Pozvánku na ãervnové v˘stavy na-
jdete v inzerátu MKS Adamov na ti-
tulní stranû.

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Jaroslav Budi‰

Rekonstrukce blanenského kina bude trvat
tfii mûsíce. Stavební práce pfied budovou a
uvnitfi objektu budou probíhat od 14. ãervna do
15. záfií leto‰ního roku.

„Jde o rekonstrukci elektroinstalace a druhou
akcí je nová terasa avstupní schodi‰tû pfii hlavním
prÛãelí do budovy kina, které slouÏí pro vstup do
kina i kavárny,” upfiesnil starosta Jifií Crha. 

„Obû stavby jsou koordinovány do stejného
období a vzhledem k jejich velkému rozsahu
bude budova kina vãetnû kavárny od poloviny
ãervna do poloviny záfií vefiejnosti nepfiístupná.

Vûfiím, Ïe to diváci pochopí, protoÏe zmínûná
rekonstrukce uÏ byla potfiebná,” uvedl starosta.

Filmoví fanou‰ci o promítání filmÛ úplnû
nepfiijdou. Blanenské kino totiÏ chystá letní
promítání na prostranství na takzvaném
Poduklí. O prázdninách – tedy v ãervenci
a srpnu – se tam bude promítat kaÏd˘ pátek.
Od 5. ãervence do 30. srpna bude promítnu-
to devût filmÛ. Tradiãnû se budou promítat
ãeské filmy a vstup na projekce letního kina
pod ‰ir˘m nebem bude zdarma.

Text a foto: Ondfiej PoÏár
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