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PRODÁVÁTE, PRONAJÍMÁTE, KUPUJETE DŮM,BYT NEBO POZEMEK?
Jsme Vaše realitní kancelář a jsme tu pro Vás

Zajistíme veškerý realitní a právní servis
u prodeje, pronájmu Vaší nemovitosti

dufek@vatoreal.cz
info@vatoreal.cz

774 559 093
800 100 994

WWW.VATOREAL.CZ

Sokolská 1, Brno 602 00

Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská,
příspěvková organizace

10.00 - 18.00 hodin
17.10.2020
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Výstava obrazů v Oboře 

Gymnázium Rájec-Jestřebí a mezinárodní projekty

	 V	souladu	s	myšlenkou	„Malířství je 
poezie, která se vidí, ale necítí a poezie 
je malířství, které cítí, ale nevidí“		
od	 Leonarda	 da	 Vinci	 	 byla	 15.	 září	
2020	představena	veřejnosti	(i	prodejní)	
výstava	 obrazů	 Aleny	 Hönigové,	 a	 to		

v	 Oboře	 v	 malebné	 místní	
obecní	knihovně.	
	 Obrazy	jsou	různých	té-
mat	 a	 žánrů.	Výstava	nese	
název	Obrazy v nás a ko-
lem nás.	 Paní	 Alena	 umí	
opravdu	 vystihnout	 oka-
mžik,	 vdechnout	 obrazům	
duši.	 Jak	 se	 říká,	 „to	 chce	
prostě	 vidět“…	 Výstava	 je	
prodejní	a	bude	otevřená	až	
do	 15.	 prosince	 letošního	
roku.	Takže	možná	i	Vy	zde	
koupíte	 dárek	 k	 Vánocům	
někomu	 blízkému.	 A	 že	 je	
opravdu	 z	 čeho	 vybírat.	
Ceny	 jsou	více	než	přijatel-
né;	cena	je	včetně	rámování.	
	 A	 kdo	 vlastně	 je	 Alena	
Hönigová?	 Narodila	 se	 14.	
března	1956	v	Hranicích	na	
Moravě.	Už	od	dětství	ji	ba-
vilo	kreslení	a	jiné	výtvarné	
techniky.	 Je	 malířkou	 sa-
moukem;	neměla	žádné	od-
borné	 vedení,	 někoho,	 kdo	

by	 jí	 výtvarně	 pomohl	 radou,	 ukázal	
chyby,	 ale	 i	 povzbudil.	 A	 plynul	 čas,	
plynul	 život.	 Rodina,	 zaměstnání,	 vše	
utíkalo	jako	voda.	Když	se	paní	Alena	
chystala	do	důchodu,	trošku	váhala,	zda	
není	pozdě	oprášit	svůj	koníček	a	záro-

veň	srdcovou	záležitost	–	malování.	Za-
ujala	ji	nabídka	kurzu	malby	v	Ostravě.	
Přiznává,	že	zprvu	váhala,	ale	 její	ka-
marádka	ji	povzbudila	a	řekla	jí:	„Když 
ne te, tak kdy? Alenko – máš na to, 
splň si svůj sen“.	A	bylo	rozhodnuto.
	 Výstava	v	Oboře	je	její	první	samo-
statnou	výstavou.	Několik	společných	
výstav	 již	 proběhlo	 v	 rámci	 ateliéru	
HAMAKA	v	Kulturním	domě	v	Orlo-
vé,	v	K-Triu	v	Ostravě.		V	ateliéru	HA-
MAKA	 byla	 pod	 vedením	 zkušené	
lektorky	paní	Alena	tři	roky,	absolvo-
vala	několik	workshopů	s	profesionál-
ními	malíři,	 jejich	odborné	 rady	 jsou	
pro	ni	velkým	přínosem.	
	 V	malování	se	paní	Alena	našla,	je	
jejím	obrovským	duševním	stimulem,	
pohodou.	V	každém	obraze	je	kousek	
jí	 samotné,	 dobrosrdečné,	 pohodové		
a	milé	Alenky.	
	 Mohu	 to	 sama	 potvrdit,	 obrazy	
jsou	nádherné	a	člověk	neví,	který	by	
si	koupil.	Určitě	se	přijete	na	Oboru	
do	knihovny	podívat,	stojí	to	za	to.	
	 Otevřeno v knihovně mají v úterý 
od 16.30–18.30 nebo dle dohody na 
tel.: 728 11 37 35. 
 Více info: www.obora.knihovna.cz 
nebo e-mail: knihovna@obecobora.cz

Text: Renata Kuncová Polická
Foto: Jana Trubáková

Alena Hönigová se svými obrazy

	 Zimní	sporty	a	aktivní	životní	styl,	
Minimalismus,	Jednota	v	rozdílnosti,	
to	jsou	názvy	tří	mezinárodních	pro-	
jektů,	které	rájecké	gymnázium	reali-
zuje	 spolu	 se	 zahraničními	 partne-	
ry.	Všechny	projekty	jsou	z	programu	
Erasmus+	a	jsou	plně	hrazeny	z	pro-
středků	Evropské	unie.	

	 Bohužel	situace	kolem	šíření	nemo-
ci	 covid-19	 nám	 neumožnila	 usku-	
tečnit	plánované	výjezdy	studentů	do	
Španělska,	Litvy,	na	Slovensko	a	usku-
tečnit	mezinárodní	setkání	u	nás.	Mu-
seli	 jsme	 také	 zrušit	 výukový	 pobyt	
studentů	v	anglickém	Barnstaple.	Pev-
ně	doufáme,	že	v	následujícím	kalen-
dářním	 roce	 všechny	 plánované	 vý-	
jezdy	 doženeme	 a	 rozšíříme	 seznam	
navštívených	zemí	o	Maarsko,	Finsko	
a	Německo.	
	 Zvažujeme	 také	 zapojení	 do	 mi-	
mořádné	výzvy	EU	pro	rok	2020,	a	to	

Partnerství	 pro	 připravenost	 na	 di-	
gitální	 vzdělávání.	 Se	 zahraničními		
partnery	se	chceme	zabývat	aktivita-
mi,	které	podporují	studenty	a	učitele	
k	 přizpůsobení	 se	 on-line /distanční-
mu	 vzdělávání	 a	 prosazování	 výuky	
s	bezpečným	a	zodpovědným	využí-
váním	digitálních	technologií.	

	 Jednou	 z	 novinek	 nového	 progra-
mu	Erasmus+	pro	období	2021–2027	
je	akreditace	škol.	To	by	nám	v	násle-
dujících	 letech	 umožnilo	 zorgani-	
zovat	 více	 výjezdů	 do	 zahraničí	 pro	
naše	studenty,	a	 to	bez	složité	admi-	
nistrativní	zátěže.	

Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy


