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RD se zahradou a garáÏí,

po ãást. rekonstrukci 

o CP 815 m2 v Boskovicích.

Cena 5 400 000 Kã 

+ provize RK.

PENB ,,F”

Tel: 733 713 239

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov u âerné Hory
Hledáme na dvousmûnn˘ provoz:
• manipulaãního dûlníka
• smûnového mistra 

Nabízíme:
• zázemí silné firmy pÛsobící ve svém oboru jiÏ více jak 10 let    • zajímavé a motivující ohodnocení
• benefity: dotované stravování, u vybran˘ch pozic sluÏební vozidlo

Hledáme na jednosmûnn˘ provoz: 
• asistentku péãe o zákazníky                       
• provozního technika - údrÏbáfie   

BliÏ‰í informace o na‰í spoleãnosti a o námi nabízen˘ch pracovních pozicích najdete na www.atomo.cz, záloÏka volná místa nebo
na tel. ãísle 516 412 635, 775 564 997- pí. NároÏná. Email s Va‰ím Ïivotopisem zasílejte na adresu narozna@atomo.cz

V t˘dnu od 14. do 21. fiíjna 2018 se na
rájeckém gymnáziu uskuteãnilo první pro-
jektové a mezinárodní setkání zarámované
tématem MINIMALISMUS: Je zjednodu-
‰ování cestou pro na‰i planetu? Jde o novû
schválen˘ projekt v programu Erasmus+,
za kter˘m hledejme pfiedev‰ím Mgr.
Katefiinu Pernicovou z Gymnázia Rájec-
Jestfiebí, du‰i a hlavní koordinátorku.
Zahraniãními úãastníky jsou ·panûlé
(Sevilla), Nûmci (Hannover) a Francouzi
(Pau). Hlavními hrdiny projektu jsou sa-
mozfiejmû studenti ze ãtyfi spolupracují-
cích evropsk˘ch ‰kol. Cílem v‰ech v˘-
mûnn˘ch setkání v‰ak není jen fie‰ení úko-
lÛ dan˘ch tématem a rozvoj jazykov˘ch

pin tak, aby odev‰ad znûl jen oficiální jazyk
projektu, tedy angliãtina, si pod vedením
Mgr. Barbory Honzátkové vyzkou‰eli na-
pfiíklad tvofiit umûlecká díla z odpadkÛ.
Následnû nav‰tívili boskovick˘ obchÛdek
Bez obalu paní Filipové, kde po pfiedná‰ce
i ochutnávali, a v závûru t˘dne se jim dosta-
lo praktické ukázky z domácího vermikom-
postování. Pomysln˘m vrcholem pracovní
ãásti projektu pak byla v˘roba domácí kos-
metiky z kvalitních pfiírodních surovin do-
dan˘ch sponzorsky firmou Míãa a Hara‰ta.

Minimalismus v‰ak lze uplatnit i jinde,
nejen v ekologickém pfiístupu ke svûtu.
Ostatnû minimalistická filosofie vznikla
v umûní, a tak si na‰i i zahraniãní studenti
vyzkou‰eli minimalistickou fotografii a pro-
hlédli si údajnû nejuÏ‰í hotel v Evropû, kte-
r˘ je postaven podle plánÛ architekta
Fuchse v Brnû na âeské a jmenuje se Avion.
âe‰tí studenti na svém podílu v projektu
pracovali je‰tû pfied projektov˘m setkáním,
kdyÏ se snaÏili aplikovat klíãové minimalis-
tické pravidlo – ménû je více – ve sv˘ch
skfiíních, pokojících, toaletních a pracov-
ních stolcích a stolech. Své zku‰enosti a na-
byté znalosti vyfotografovali, nafilmovali,
sepsali a následnû shrnuli do dvacetiminuto-
vého, anglicky mluveného filmu (bez titul-
kÛ), kter˘ nasnímal Nicolas Bezdûk ve 
spolupráci s Adamem VaÀurou, Klárou
Jelínkovou a nûkolika dal‰ími spoluÏáky.

V˘sledek je k dispozici na YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=N4FkP
uAzIlA&feature=youtu.be.

Úspûch u studentÛ sklidila i náv‰tûva tzv.
treehouses (stromov˘ch domÛ) v oblasti
Babího lomu. Jde o názorn˘ pfiíklad úspor-
ného a souãasnû ekologického bydlení.
Treehouses obvykle fungují jako hotely, pro-
to dûkujeme LesÛm mûsta Brna za mimo-
fiádnou moÏnost prohlídky. Studenti i uãitelé
také bûhem mezinárodního projektového
t˘dne háãkovali ta‰ky, aby do nich v pátek
na Zelném trhu v Brnû bezobalovû nakoupi-
li. Zahraniãní uãitelé si uÏili i domácí pohos-
tinnosti na‰ich uãitelÛ, za coÏ patfií díky pfie-
dev‰ím Mgr. Milenû Míãové, ale nejen jí.
V pátek veãer se pak ve ‰kole odehrál roz-
luãkov˘ veãírek, kter˘ byl pln˘ domácích
dobrot a intenzivních emocí. Na tomto ve-
ãírku uÏ mohli v‰ichni úãastníci a jejich ro-
diny sledovat video projektového t˘dne -
https://www.youtube.com/watch?v=ME2G
AKFoEhE. Ná‰ student, Michal ·am‰ula, za
nû mûl potlesk ve stoje! V nedûli jsme se
s mil˘mi hosty rozlouãili, abychom se s nimi
opût setkali: na jafie 2019 v nûmeckém
Hannoveru, na podzim 2019 ve francouz-
ském Pau a na jafie roku 2020 v Seville.
Práce ani pfiátelství tak zdaleka nekonãí…

Text: Mgr. Petr Janãík, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s. 

Foto: archiv ‰koly

dovedností, ale i vzájemné poznání kultur-
ních a Ïivotních podmínek a odli‰ností.

Zahraniãní studenti v doprovodu sv˘ch 
uãitelÛ pfiicestovali do âeské republiky jiÏ
v nedûli 14. fiíjna ve veãerních hodinách.
Letecky, autobusem, vlakem. U nás je pfievza-
ly hostitelské rodiny ãesk˘ch studentÛ a od-
vezly si je k sobû domÛ, aby se o nû cel˘ t˘den
staraly. A staraly se dobfie, za coÏ patfií zejmé-
na rodiãÛm velké, opravdu velké podûkování.

Smyslem dvouletého projektu je nejen
zjistit, co je vlastnû minimalismus a v ja-
k˘ch oblastech jsou principy zjednodu‰ová-
ní a úspornosti uplatnitelné, ale i vyzkou‰et
si, jak minimalistické zásady fungují.
Studenti, rozdûlení do mezinárodních sku-

Náv‰tûva tzv. treehouses (stromov˘ch domÛ) v oblasti Babího lomu

Minimalismus jako Ïivotní projekt
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