FOTOREPORTÁŽ – TRUCK TRIAL KUNŠTÁT 13.– 14. 8. 2022
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Antonín Vojtek – Vyznání rodnému kraji
Městské kulturní středisko v Adamově připravilo ve
Společenském centru (Horka, ul. Komenského 6) výstavu prací známého jihomoravského výtvarníka Antonína Vojtka. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 11. září ve 14:30 hodin. Výstavu uvede autor
a Jaroslav Budiš. K návštěvě jste zváni od 11. 9. do
20. 9. 2022, a to v pondělí – pátek od 14:15 do 17:15
hodin, v neděli 14:15–16:45 hodin. V sobotu je zavřeno.
Anton Vojtek se narodil 10. ledna 1934 v Horních Bojanovicích. Žije a pracuje v Břeclavi.
Bývá nazýván Malířem jižní Moravy. Na jižní Moravě
se narodil, na jižní Moravě žije. Jižní Moravu miluje a celý život ji ztvárňuje svým osobitým způsobem. Krajina
pod Pálavou, lužní lesy, říční zátoky Dyje nebo lednické
rybníky se pro Antonína Vojtka staly náplní obrazů i bytí.
Uchvácení krajinou pro něj však neznamená její doslovný
přepis. Její zobrazení je i její oslavou: dokonalostí forem

vyrovnává rozdíl mezi realitou a ideálem. Přechodné, nedokonalé tvary jsou většinou vyloučeny; zůstávají oblé,
kulovité, plasticky působící stromy a keře, z nichž je
umně sestavena stylizovaná podoba skutečného modelu.
Antonín Vojtek vystavil svá díla na 200 místech na
samostatných prezentacích jak v České republice, tak
v zahraničí. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích
a soukromých sbírkách v téměř padesáti zemích světa.
V současné době tvoří nejvíce olejomalby. Můžeme však
sledovat i jeho tvorbu kresebnou a grafickou, akvarely
i plastiky. V posledních létech vychází každoročně barevný kalendář s jeho dílem a patrony se stávají významné osobnosti České republiky. Od roku 2001 se akt křtu
kalendáře stává významnou společenskou událostí s bohatým kulturním programem.
Text: Jaroslav Budiš

Foto: archiv Antonína Vojtka

Antonín Vojtek před svým obrazem

Prázdninové info z Bowlingu Blansko
Po náročné sezóně jsme si dali v červenci od bowlingu
oddech, ale od srpna už postupně začínáme něco dělat.
Hned první týden v srpnu jsem ve spolupráci s dalším
trenérem Jaroslavem Uhrem uspořádal od pondělí do pátku Bowlingový kemp na Bowling Blansko a Bowling
Brno. Tentokrát se kempu účastnili i mladší hráči, které
jsem měl na starosti já a Jarda se věnoval starším a zkušenějším juniorům. Mladší se učili pětikrokový rozběh,
správný postoj a vypuštění koule. Starší se učili číst mazání, jak hrát na krátkém, středním a dlouhém mazání.
Nechyběly ani dovednostní hry. Kemp jsme zakončili
turnajem, kde za juniory zvítězil s průměrem nad 200
Kuba Hasoň, druhý byl Jirka Hasoň, třetí Lucka Hrazdírová těsně před svým bratrem Honzou a na 5. a 6. místě
byli Marek Štěrba a Patrik Vais. Mladší hráli svůj turnaj,
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kde zvítězil Vojta Parák, druhý byl Dominik Gric a třetí
Pavel Matuška.
Chtěl bych poděkovat Jardovi, který se snažil předat
svoje zkušenosti starším hráčům. Dále bych chtěl poděkovat vedení a personálu Bowlingu Blansko a Bowlingu
Brno za přípravu drah, občerstvení a zázemí pro uspořádání kempu.
V neposlední řadě chci poděkovat městu Blansko,
které nám (Bowling Blansko z.s.) poskytlo sponzorský
dar, který jsme využili k zafinancování drah během
kempu. Také velký dík Petrovi Sedláčkovi (jednatel
m.s.trade-cz s.r.o. Blansko), jehož sponzorský dar jsme
využili na nákup nových dresů, které jsme používali na
kempu a dětem se moc líbí.
Text a foto: Petr Hrazdíra, trenér Bowling Blansko z.s.

Drakiáda BOŘITOV 2022
TRADIČNÍ JIŽ 28. ROČNÍK
DRAKIÁDY NA LETIŠTI
V BOŘITOVĚ PROBĚHNE
V SOBOTU 8. 10. 2022
OD 12 HODIN

Jedna z drakiád na Moravě, potažmo v celé České
republice, kam se sjíždí letci z celé republiky a i ze zahraničí. Také je
to v současné době asi jediná drakiáda, kde můžete vidět soutěže
v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit.

Více informací a celý program najdete na adrese http://draci.net
www.listyregionu.cz
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