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Gymnázium Blansko slaví 70 let
V letošním roce si blanenské gymnázium připomíná 
sedmdesáté výročí svého založení. V souvislosti 
s oslavami tohoto jubilea proběhnou pro veřejnost 
následující akce.

8. listopadu 2019 – 10.00–18.00 Den otevřených dveří 
Gymnázia Blansko 

DOD začne slavnostním shromážděním v jídelně školy, 
budou připraveny ukázky učeben, prezentace předmětů, 
kulturní program, ukončení v 18.00 hod.

9. listopadu 2019 – 10.00 – mše v kostele Sv. Martina 
v Blansku, mši slouží absolventi gymnázia Mgr. Jiří Plhoň 
a jáhen Martin Mokrý

29. listopadu 2019 – Ples absolventů v Dělnickém 
domě (informace o předprodeji a ceně vstupenek budou 
zveřejněny na webových stránkách školy)

Podzim 2019 – Gymnázium sobě – v průběhu září až 
listopadu proběhnou besedy s významnými absolventy 
blanenského gymnázia

Podrobné a bližší informace o oslavách 70. výročí 
založení školy jsou dispozici na www.gymbk.cz.

Na všechny akce Gymnázia Blansko srdečně zvou žáci, 
učitelé i vedení školy.

Husí slavnosti 2019 Kreslíme pro radost
	 Poslední	víkend	v	září	se	v	Boskovi-
cích	konaly	tradiční	Husí	slavnosti,	kte-
ré	se	opět	setkaly	s	velkým	zájmem	ná-
vštěvníků	 z	 širokého	 okolí.	 I	 když	
hlavní	 část	 programu	 se	 odehrávala		
v	 areálu	 letního	 kina	 a	 Zámeckého	
skleníku,	 doprovodný	 kulturní	 pro-
gram	měl	své	pódium	také	na	náměstí		
a	další	zajímavé	akce	bylo	možno	po-
tkat	 na	mnoha	dalších	místech	města.	
Místní	restaurace	připravily	husí	pečín-
ky,	 které	 hodnotila	 komise	 a	 v	 neděli	
byly	vyhlášeny	vítězné	podniky:	1.	ho-
tel	 Záložna	 Boskovice,	 2.	 restaurace	
Nová	Duha	Sudice,	3.	hotel	Moravia	-	
Lasákův	mlýn.	Ceny	vítězům	předával	
host	slavností,	režisér	Zdeněk	Troška.

	 Ivo	 Legner,	 dramaturg	 Kulturních	
zařízení	 města	 Boskovice,	 hodnotí	
16.	 ročník	 Husích	 slavností	 takto:	
„Návštěvnost	 letošních	 slavností	 by-	
la	 opět	 vynikající,	 účastnilo	 se	 na		
13	000	návštěvníků.	Hlavní	magnety	
kulturních	vystoupení,	koncerty	sou-
borů	Spirituál	kvintet,	Lenny,	Mňága	
a	Žorp,	Kamelot,	Barbora	Poláková	
a	Těžkej	Pokondr,	se	konaly	v	amfite-
átru	 letního	 kina.	 Zájem	 o	 koncerty	
byl	 tak	 velký,	 že	 kapacita	 hlediště		
téměř	nestačila.	Chtěl	bych	za	zvlád-
nutí	této	organizátorsky	náročné	akce	
poděkovat	 všem,	 kdo	 přiložili	 ruce		
k	dílu.“

Text a foto: ph

Hlediště letního kina během vystoupení Spirituál kvintetu

	 V	malé	obci	Chrudichromy	na	Bos-
kovicku	pořádá	zapsaný	spolek	Chru-
dichromský	šípek	dvakrát	do	roka	nej-
různější	 akce.	 Před	 rokem	 vyzvali	
obyvatele,	 aby	 bez	 zadání	 témat	
nakreslili	obrázek	a	přinesli	ho	na	vý-
stavu.	Podnětem	byla	složka	školních	
výkresů	pana	Ladislava	Dostála	z	roku	
1930–1931.	 Práce	 zaplnily	 5.	 října	
2019	celý	sál	kulturního	domu	a	k	vi-
dění	 byly	 i	 některé	
unikáty	 –	 dekorace	
pro	 divadlo,	 kreslený	
plakát	 na	 Poslední	
leč,	 obrázky	 z	 rodin	
od	 několika	 generací		
i	 práce	 profesioná-	
lů,	např.	Jana	Vičara.	
Po	zahájení	zazpívala	
Adélka	 Kocmanová	
tři	 písně	 z	 dětských	
filmů	 a	 Radomíra	
Měkutová	 seznámila	

přítomné	s	obsahem	výstavy.	Při	pro-
hlídce	obrazů	bylo	dojemné,	jak	někte-
ří	 pamětníci	 vzpomínají	 na	 autory,	
kteří	už	nežijí	a	naopak	mladí	se	baví	
nad	pracemi	svých	vrstevníků.	Nálada	
byla	 výborná	 a	 je	 vidět,	 jak	 každá		
taková	 akce	 občany	 obce	 stmeluje.	
Přejme	do	Chrudichrom	více	takových	
počinů.																								Text: Naa Parmová
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