
ročník IX číslo 6 srpen 2020606 931 795

BLAHOPŘÁNÍ
Píseň ta něžně svatební nesla se síní lehce a že je to už 60 let - tomu se věřit nechce. 

V červenci 2020 si připomněli 
svůj velký den 

DIAMANTOVOU SVATBU 

manželé 
ANNA A JAROSLAV ČÍŽKOVI 

ze Žárné. 

Vážení a milí rodiče, Váš vztah je pro nás velkým vzorem. 
Z celého srdce blahopřejeme a za všechno děkujeme. 

S úctou, láskou a obdivem dcera Jarmila a syn Milan s rodinami. 
Pohlazení a pusu babičce a dědečkovi posílá pět vnoučat a devět pravnoučat. 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 11. 8. 2020 oslaví krásné 80. narozeniny náš milý 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 

pan EDUARD ZACHOVAL z Boskovic, 
rodák z Rájce. 

K životnímu jubileu srdečně gratulují a do dalších let 
hodně zdraví a životního elánu přejí manželka Věra, dcera 

Radka a syn Leoš s rodinami.

NOVÉ CYKLY VZDĚLÁVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST 
OD ZÁŘÍ 2020

Intenzivní angličtina -
příprava na zkoušky

FCE

Němčina
Španělština

Francouzština
úroveň dle zájmu

Dějiny kultury

Astronomie pro laiky

Cestovatelské večery

GYMNÁZIUM BOSKOVICE

Bližší informace a ceny kurzů na 
www.gymbos.cz/vzdelavani-pro-verejnost/
nebo na emailové adrese
jaromir.dvorak@gymbos.cz

 

Gymnázium Boskovice 
rozšiřuje nabídku vzdělávání 

pro veřejnost
	 V	uplynulém	školním	roce	Gymnázium	Boskovice	odstartovalo	projekt	vzdě-
lávání	pro	veřejnost.	Nechalo	se,	vědomo	si	své	role	jako	důležitého	regionálního	
vzdělávacího	centra,	inspirovat	programy	univerzit	a	některých	středních	škol.
	 Pro	začátek	se	veřejnosti	nabídly	dva	cykly:	intenzivní	kurz	angličtiny	jako	
příprava	na	zkoušky	FCE	a	kurz	astronomie.	„Poptávka	po	obou	kurzech	byla	
značná	a	zároveň	jsme	zaznamenali	ze	strany	veřejnosti	zájem	o	rozšíření	nabíd-
ky	vzdělávacích	cyklů,“	říká	ředitelka	Alena	Svanovská.
„Zájem	nás	potěšil	a	zároveň	před	nás	postavil	výzvu,	jak	očekávání	veřejnosti	
naplnit.	Rozhodli	jsme	se	proto,	že	zopakujeme	loňský	model	kurzů	astronomie	
a	intenzivní	angličtiny	a	rozšíříme	nabídku	o	kurz	němčiny,	francouzštiny	a	špa-
nělštiny	a	dále	cyklus	cestovatelských	přednášek	a	besed	a	cyklus	dějin	kultury	
zaměřený	na	významná	období	světové	historie,“	pokračuje	paní	ředitelka.
	 Téměř	všechny	cykly	budou	zahajovat	v	září	2020,	kurz	dějin	kultury	potom	
v	 lednu	 2021.	 Kurzy	 němčiny,	 španělštiny	 a	 francouzštiny	 budou	 probíhat	 	
1x	 týdně / 90	 min	 a	 s	 úrovní	 dle	 možností	 přihlášených.	 Intenzivní	 angličtina	
bude	mít	časovou	dotaci	dvojnásobnou.	Cestovatelské,	astronomické	a	kulturně-
-historické	přednášky	a	besedy	jsou	plánovány	cca	jednou	měsíčně.	
	 V	rámci	cestovatelských	besed	se	můžete	těšit,	kromě	informací	o	jednotli-
vých	zemích,	na	inspirativní	zážitky	většinou	individuálního	a	finančně	úsporné-
ho	 cestování	 po	 Jižní	 Americe,	 Asii,	 Austrálii,	 SAE	 a	 Maltě	 doplněné	 před-	
náškou	o	fotografování.	Astronomický	cyklus	přinese	kromě	povídání	o	hvěz-
dách	a	planetách	i	pozorování	hvězdné	oblohy.	A	témata	kulturně-historických	
přednášek	budou	zaměřena	na	umění,	vědu	a	techniku,	filozofii	a	náboženství		
a	historické	souvislosti	jednotlivých	významných	epoch	lidstva.	Doplněny	budou		
obrazovým	materiálem	včetně	literárních	a	hudebních	ukázek.		
	 Podrobnější	 informace	 ke	 kurzům	 a	 přednáškám	 najdete	 na	 stránkách		
školy	www.gymbos.cz/vzdelavani-pro-verejnost/,	kde	 je	 také	možné	se	při-
hlásit.	Před	zahájením	kurzů	budou	zájemcům	poslány	další	podrobnosti.	
Případné	 dotazy	 můžete	 směřovat	 na	 adresu	 koordinátora	 vzdělávání	 pro		
veřejnost:	jaromir.dvorak@gymbos.cz.

KULTURNÍ DŮM A HOSPŮDKA 
NA TOČNĚ TĚCHOV - BLANSKO
tel. 724 266 931, www.hospudkatechov.cz

chystáme pro vás:
19. září 2020 – Prasklý Bachor

– rockový koncert původně blanenské kapely. 
Dnes jsou tito bardi rozběhlí po Česku, ale sejdou se znovu na Těchově

6. října 2020 v 18.30 – Kuba Venglář
– Všechny krásy Kavkazu – povídání plné vtipných 

a trefných postřehů o cestách po Kavkazu s krásnými fotkami

10. října ve 20.20 – Kandidát rock
– po letech zase spolu – jedinečný koncert  legendární čochové kapely

26. října v 18.30 – Dobroběžník v Asii 
– Marek Jelínek si  jezdí po světě na koloběžce a ještě při tom pomáhá 

– autentická přednáška doplněná spoustou fotek 
a zajímavých a vtipných historek 

Předprodej vstupenek je v Hospůdce Na Točně na Těchově

KULTURNÍ DŮM A HOSPŮDKA 
NA TOČNĚ TĚCHOV - BLANSKO
tel. 724 266 931, www.hospudkatechov.cz


