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Gymnázium Boskovice 
pfiichází s nabídkou 

vzdûlávání pro vefiejnost

Pfii pfiíleÏitosti oslav 130. v˘roãí zaloÏení hasiãského sboru byl v sobotu 27. ãervence v Borotínû pfii-
praven pestr˘ program pro hasiãe a ‰irokou vefiejnost. Akce zaãala ve 13 hodin slavnostním prÛvodem
obcí z autobusové zastávky na náves, kde se odehrávalo hlavní dûní.

Hasiãi v Borotínû slavili 130. v˘roãí

hasiãské zbrojnici byl den otevfien˘ch
dvefií a náv‰tûvníci mohli vidût novû
zrekonstruované zázemí ‰atny, sprch,
toalet, klubovny i garáÏe. K tanci a po-
slechu hrála po celé odpoledne dechová
hudba Malohanaãka a v podveãer ji vy-
stfiídala skupina Merkur Konice. Pfiijelo
nás podpofiit celkem 18 sborÛ z blízka
i daleka - z Jihoãeského kraje dorazili
zástupci SDH Pikov a Borotín u Tábora,
coÏ je na‰e partnerská obec. Dále pfiijali
pozvání paní senátorka Jaromíra
Vítková, starostka Krajského sdruÏení

hasiãÛ Jihomoravského kraje Zdena
Jandová a starosta Okresního sdruÏení
hasiãÛ Blansko Milan Vykydal.
Náv‰tûvnost bûhem dne pfiekroãila 300
lidí i pfies nepfiízeÀ poãasí v odpoledních
hodinách, která v‰ak program neohrozi-
la.  Celkovû hodnotíme akci jako velmi
vydafienou a jsme vdûãní za hojnou 
úãast, za kterou bychom v‰em chtûli je‰-
tû jednou podûkovat.

Text: Libor Toul, 
starosta SH âSM - SDH Borotín 

Foto: Bára Palánová

Pfied nastoupen˘mi hasiãi bylo pa-
nem faráfiem Miroslavem Hfiibem
z Velk˘ch Opatovic slavnostnû poÏehná-
no nové zásahové vozidlo - Ford Transit
DA L1Z , které zajistila obec v loÀském
roce i za pomoci dotací ministerstva
vnitra a Jihomoravského kraje. Poté pro-
bûhla slavnostní schÛze, kde jsme 
seznámili v‰echny pfiítomné s historií
na‰eho sboru, následovalo pfiedání vy-
znamenání zaslouÏil˘ch ãlenÛ a vefiejné
podûkování dlouhodob˘m sponzorÛm
s pfiedáním pamûtních listÛ. Po schÛzi
následovala soutûÏ TFA - Nejtvrd‰í ha-
siã pfieÏije, které se zúãastnilo 16 závod-
níkÛ. Ostatní závodníci byly zejména z
hasiãského okrsku ·ebetov, kter˘ ãítá 13

okolních obcí. Zvítûzil Rostislav Hajn˘
z SDH Doubravice nad Svitavou, kter˘
se této disciplínû vûnuje více profesio-
nálnû v rámci TFA ligy. Na 2. místû se 
umístil Zbynûk Ziman z SDH Vanovice,
kter˘ se sv˘m ãasem vítûzi pfiiblíÏil nej-
více, 3. místo obsadil Tomá‰ Trmaã
z SDH Knínice. Nezapadli ani závodní-
ci 40+, nûktefií porazili i o 20 let mlad‰í
borce.  DoplÀkov˘ program byla static-
ká v˘stava historické i novodobé tech-
niky ve spodní ãásti návsi. Nejstar‰í 
exponát byla na‰e stále funkãní 
konûspfieÏná stfiíkaãka Hydrofor z roku
1900, dále rÛzné druhy historick˘ch ãer-
padel, k vidûní byla i v˘‰ková technika,
vypro‰Èovací zafiízení nebo cisterny. Na

·koly vÏdy b˘valy stfiediskem vzdû-
lanosti v regionech. V poslední dobû se
vrací trend otevfiít brány ‰kol vefiejnos-
ti, to je historicky posláním práce kan-
torÛ. Zájem o celoÏivotní vzdûlávání
a rozvíjení vlastních schopností doklá-
dá nárÛst poãtu studentÛ v otevfien˘ch
studijních a vzdûlávacích programech
na univerzitách i stfiedních ‰kolách.
S vûdomím své regionální zodpovûd-
nosti se vedení Gymnázia Boskovice
rozhodlo umoÏnit ‰ir‰í vefiejnosti vyu-
Ïít moÏností, kter˘ch se doposud do-
stávalo pouze interním studentÛm. 

Zpoãátku chce ‰kola nabídnout dlou-
hodobû poptávané jazykové vzdûlávání
formou speciální pfiípravy na mezinárod-
nû uznávané Cambridge zkou‰ky FCE 
úrovnû B2. Kurzy by mûly probíhat od
záfií 2019 intenzivnû dvakrát t˘dnû po 90
minutách v mal˘ch skupinách po 5 – 10

studentech. Cena kurzu závisí na poãtu
studentÛ, bude se pohybovat kolem 3500
- 7000 Kã/pololetí. Tento zpÛsob jazyko-
vého vzdûlávání v regionu dlouhodobû
chybí; pro srovnání brnûnské soukromé
jazykové ‰koly nabízejí prázdninové
zkrácené kurzy 2x90 minut v cenách ko-
lem 3000 – 5000 Kã/6 t˘dnÛ. 

Následovat by mûly kurzy astrono-
mie (8 setkání za rok s celkovou cenou
cca 800 Kã vãetnû vyuÏití hvûzdárny
v Boskovicích), historicko-cestovatel-
ské pfiedná‰kové cykly a dal‰í dle zá-
jmu vefiejnosti a moÏností ‰koly.

Podrobnûj‰í informace ke kur-
zÛm a pfiedná‰kám ‰kola zvefiejní na
pfielomu srpna a záfií, nicménû uÏ
teì je moÏné pfiedbûÏn˘ zájem a ná-
mûty na dal‰í témata pfiedná‰ek
a kurzÛ smûfiovat na adresu ‰koly:
jaromir.dvorak@gymbos.cz.

Kurz je koncipován jako celoroãní s pfiípravou na zkou‰ku Cambridge English:
First (FCE). Cambridge zkou‰ky jsou mezinárodnû uznávané a mají ãasovû
neomezenou platnost. FCE je urãen pro mládeÏ i dospûlé.

• Frekvence: 2 x 2 vyuãovací hodiny t˘dnû (2 x 90 minut)
• Start: záfií 2019
• Poãet studentÛ: 5 – 10 
• Místo: uãebny Gymnázia Boskovice

Cena kurzu: 3.500 – 7.000 Kã/pololetí - dle poãtu úãastníkÛ
V kurzovném není zahrnuta cena uãebnice a poplatek za vykonání zkou‰ky.

BliÏ‰í informace: jaromir.dvorak@gymbos.cz, www.gymbos.cz

FCE - Intenzivní kurz angliãtiny
pro stfiednû pokroãilé zájemce.


