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Nabízíme práci praktické lékařky v ordinaci PL  
v Adamově na částečný i plný úvazek. 
Výhodné pracovní a finanční podmínky, benefity a další 
výhody. Od června 2020 akreditované pracoviště, možnost 
práce i pro neatestované. 
Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Nabízíme k pronájmu prostor pro účely 
provádění masáží. 
Prostor je v lékařském zařízení. Možnost doporučování klientů. 
Pomůcky, včetně stolu vlastní. Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Zdravotnické zařízení v Adamově (AZZA) MUDr. Bartáková, 
PhD. příjmá nové pojištěnce. Pravidelné preventivní pro-
hlídky, krátké objednací termíny, vlídná péče, vstřícná se-
střička. Objednejte se na tel. č. 516 446 315

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561

Babský bál – znovuobnovená tradice v Olešnici na Moravě
22. února 2020 od 18:00 se v Olešnici na Moravě v KD odehraje tradiční Babský bál. Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. 

Povedená taškařice
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	 Babský	bál	v	minulosti	probíhal	v	pondělí	před	Popeleční	středou	a	byl	
určen	pro	zadané	a	sezdané	páry,	především	pak	pro	starší	a	pokročilé,	
nesměli	však	na	něj	svobodní	mládenci.	Z	praktických	důvodů	se	časem	
přesunulo	pořádání	babských	bálů	z	pondělí	na	sobotu	a	zúčastnit	se	ho	
mohou	také	svobodní	a	nezadaní.	Babské	bály	z	dob	První	republiky	byly	
charakteristické	přítomností	„babského“	pití,	které	se	podávalo	ve	speci-
álně	pojmenovaném	baru	(dle	tématu	daného	ročníku	bálu),	pokrmy	teplé	
a	výrobky	studené	kuchyně,	bohatým	kulturním	programem	a	vyhláše-
ním	soutěže	„Lva	salónu“.	
	 Velkou	měrou	se	těchto	tradic	snaží	držet	pořadatelé	z	Olešnice	–	Spo-
lek	(na)Moll,	město	Olešnice	a	Svaz	tělesně	postižených	Olešnice.	Spolek	
(na)Moll,	který	se	doposud	zaměřoval	spíše	na	volnočasové	aktivity	dětí		

a	mládeže	 se	pro	 tuto	 akci	 spojil	 právě	 se	Svazem	 tělesně	postižených	
v	Olešnici	a	městem	Olešnice,	s	myšlenkou	uspořádat	akci	pro	snad	nejví-
ce	 společensky	 opomíjenou	 skupinu	 seniorů	 a	 zdravotně	 znevýhodně-
ných.	Především	pro	ně	bude	připraven	kulturní	program,	který	zahrnuje	
koncert	Josefa	Zímy,	skupinu	M&A	Band,	která	bude	hrát	k	tanci	a	posle-
chu,	tombolu,	a	další	aktivity	typické	pro	tuto	akci.	Návštěvy	se	však	ne-
musí	bát	ani	mladší	ročníky,	naopak	i	mladí	budou	vítáni,	obzvláště	pokud	
podpoří	dobrou	a	uvolněnou	náladu	všech	návštěvníků	a	předají	trochu	ze	
svého	elánu	těm,	pro	které	bude	celý	večer	přichystán	především.
	 Ze	strany	pořadatelů	tak	jde	primárně	o	snahu	připravit	příjemný	večer	
pro	osoby	v	pokročilém	věku,	vytvořit	místo,	kde	se	nebudou	cítit	opomí-
jení	a	vyloučení	z	kulturního	dění.

ká,	 byly	 vypuštěny	 písničky,	 které	 by	
děj	 protahovaly,	 ovšem	 v	 Nestroyově	
době	na	ně	obecenstvo	čekalo,	často	zpí-
valo	společně	s	herci.	Obsazení	herců	se	
nadobyčej	vydařilo	-	mazaní	a	výřeční	
hlavní	hrdinové	Artur	 a	Picl	v	podání	
Aleše	Slaniny	a	 Jana	Brožka,	Arturův	

	 Opravdu	 povedenou	 taškařici	 může	
shlédnout	 ctěné	 publikum	 v	 divadle	
Městském	v	Brně	od	ledna	2020.	Přene-
se	 se	 do	 časů	 habsburské	 monarchie,	
doby	našich	pradědů	a	trošku	nahlédne,	
jací	byli.	Děj	se	sice	odehrává	v	Rakous-
ku,	ale	poměry	v	monarchii	byly	více-
méně	všude	stejné.	Lidé	byli	chudí	i	bo-
hatí,	vykutálení	i	poctiví,	milovali	sebe,	
své	děti,	ženy	a	hlavně	peníze.	A	podle	
toho	 uměli	 žít!	 Deset	 postav	 hry	 „Pro	
nic	za	nic“	nám	mistrně	předvádí	všech-
ny	výše	jmenované	vlastnosti.	Dva	po-
tulní	 herci	 -	 chudí,	 jak	 jinak,	 bohatý	
strýček,	 mladá	 schovanka,	 vypočítavý	
hostinský,	 poctivý	 číšník,	 zamilovaná	
dcera	hostinského	-	co	víc	si	přát	k	po-

řádné	 zápletce.	 Na	 zápletky	 byl	 autor	
hry,	 Johann	 Nepomuk	 Nestroy,	 mistr	
nad	 mistry.	 Pocházel	 ze	 Slezska,	 hrál,	
zpíval,	a	to	i	v	opeře,	a	psal.	V	roce	1826	
byl	 v	 krátkém	 angažmá	 i	 v	 Brně,	 půl	
roku	 v	 Redutě.	 Hrál	 hlavně	 ve	 Vídni,		
v	Praze,	v	Retzu.	Byla	s	ním	ale	potíž,	
na	jevišti	si	mimo	text	občas	neodpustil	
narážky,	které	se	c.k.	úřadům	nelíbily.	
Napsal	kolem	stovky	her,	hra	„Pro	nic	
za	nic“	je	z	konce	jeho	tvůrčího	období.	
Je	nekomplikovaná,	lehce	naivní,	takže	
i	režisér	Mikoláš	Tyc	k	ní	zaujal	melan-
cholický	nadhled.
	 Známá	slovenská	výtvarnice	Alexan-
dra	 Grusková	 oblékla	 herce	 do	 dobo-
vých	kostýmů.	Hudba	je	pouze	scénic-

tifikovat.	 Ještě	 několik	 průpovídek	 ve	
své	době	zlidovělo,	půvabná	je	ta	o	pití.	
„Ještě	 že	 utápím	 svůj	 smutek	 ve	 víně,	
jinak	bych	mohl	propadnout	chlastu!“	
	 Tak	hurá	na	klasika	a	dobrou	zábavu.

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová
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bohatý	 strýc	 -	 Petr	 Štěpán		
a	jeho	schovanka	Ema	v	po-
dání	Barbory	Goldmanno-
vé.	Potlesk	provázel	Micha-
la	Isteníka	při	každém	jeho	
nástupu	na	scénu	v	roli	ka-
pitalisty	Myšičky.	Petr	Ště-
pán	si	užil	roli	Truchlanta,	
druhého	 kapitalisty,	 který	
jen	 tak	 mimochodem	 po-	
dotkl,	že	„s	Myšičkou	jsme	
začínali	 v	 kroužku	 kapita-
listů“,	to	když	ho	měl	iden-


