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Zjistěte, jak dopadl
váš maturant.
Na ulici ve Žďáru
Soutěž o Tablo roku 2012 na Vysočině zná své vítěze. V anketě, kterou vyhlásil
ve spolupráci s Mladou frontou DNES internetový portál Rajče.net, zvítězili
gymnazisté ze Žďáru nad Sázavou. Druzí skončili studenti z Telče, třetí je Jihlava.

N

Tablo na dvě fáze Žďárští gymnazisté se nejprve vyfotili, například
v obležení učebnic, a pak kreslili své siluety v pěší zóně.
Foto: Rajče.net

a pěší zóně ve Žďáře
nad Sázavou jsou nakreslené siluety místních studentů. Originálním způsobem přistoupili k tvorbě
tabla gymnazisté. Třída 4.A se stala vítězem krajského kola v letošním ročníku Tablo roku 2012.
„Ten nápad se siluetami byl
spontánní. Ani nevím, jestli někdo
sledoval detektivku a tam třeba viděl, jak kriminalisté obkreslují těla
obětí na místě činu,“ přemítala maturantka Eva Hammerová.
Žďárští studenti se vlastně vyobrazili jako „oběti“ letošní maturity.
I když... nakonec to tak strašné nebylo, u zkoušky všichni prošli.
A mají vtipnou památku na poslední rok na střední škole – díky tablu.
Zatímco siluety jsou nabarvené
na pěší zóně, tak fotky a „klasické“
tablo je vystaveno ve výloze staveb-

FAKTA

Jak dopadla soutěž
o nejoriginálnější tablo

V Kraji Vysočina se na prvním místě
umístila třída 4.A z Gymnázia Žďár
nad Sázavou (viz snímek).
Do soutěže se mohli přihlásit
letošní maturanti. Vítěze určilo
hlasování na internetu. Soutěž je
vedena i na republikové úrovni, kde
o 1. místě rozhodne porota. Hlavní
cenou je paintball pro celou třídu.

Studenti jako malí prvňáčci. Nebo dřevěné figurky
TELČ (jpa) Na tabuli jsou v předpisové formě – jako v písance – úvodní písmena abecedy. A hned vedle
někdo napsal bílou křídou „kultovní“ věty ze slabikáře.
„Máma má mísu.“
„Ema mele maso.“
Studenti ze 4.B na telčském
Gymnáziu Otokara Březiny se při
výrobě svého tabla vrátili do doby,
kdy byli prvňáčky. Káťa se nechala
vyfotit na koloběžce, Jirka se Štěpá-

nem v kraťasech s kšandami, s autíčky a traktorem. Lída zase sáhla
po bublifuku, Tereza po houslích
a Martina po vlastnoručně vyrobeném rybářském prutu. Do „akce“
se zapojili i třídní učitelé telčských
studentů Olga Havlíková a Josef
Drmota. Ten se nechal vyfotit
v póze, že nechce, aby mu nikdo
bral jeho bochník chleba a salám
k svačině. „On je pro každou srandu. I nás fotil,“ řekla gymnazistka

Gymnazisté v Telči se při focení
dobře bavili.
Foto: Rajce.net

Iveta Dudáková. Studenti už mají
maturitu úspěšně za sebou, jejich
fotky jsou teď k vidění jen na webu
www.rajce.net. V krajském kole
soutěže o Tablo roku 2012 skončili
na druhém místě.
Na telčském tablu byl největším
písmem uveden nápis „My jsme
žáci 4.B“. Trochu to připomíná večerníček o Machovi a Šebestové.
Ti ale byli ze 3.B.
Třetí místo v letošním ročníku

Vodáci mohli
na řeku Jihlavu.
Díky přehradě

Ahoj! Zájem o sjíždění vody byl
v sobotu velký.

ní spořitelny ve stejné ulici.
„Na fotkách je buď spojitost s maturitou nebo je tam vazba na koníčky,“ řekla Hammerová. Na snímcích je zachyceno několik studentek v obležení učebnic a vypracovaných odpovědí na maturitní otázky. Jedna dívka se zkouší odreagovat žonglováním s jablky, jiná zase
focením a další na fotce jde se šroubovákem proti zásuvce. To nevypadalo jako příprava na maturitu z fyziky. Tablo žďárských studentů
mělo podtitul „Zjisti, jak skončil
tvůj maturant.“
„Postavy na pěší zóně jsme nakreslili za jedno odpoledne. Byli
jsme tam celá třída a byla to sranda. Lidé, kteří chodili kolem, se zastavovali. Děti si do nakreslených
postav začaly samy od sebe lehat,“
popsala Eva Hammerová.
Jaroslav Paclík

ankety o Tablo roku patří oktávě
jihlavského gymnázia. Studenti pojali své tablo originálně, vyrobili
dřevěné figurky se svou podobou,
u kterých se nechali vyfotit.
Postavy pak ozdobily Smetanovy sady, které s gymnáziem v ulici
Jana Masaryka sousedí, a tablo visí
ve výloze pekařství na Masarykově
náměstí v Jihlavě. „Celkem vzniklo
třicet figurek,“ uvedla gymnazistka Barbora Teplá.
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Foto: Petr Večeřa

MOHELNO (ve) Stovky příznivců vodáckého sportu přilákala sobotní
možnost splutí dolního toku řeky
Jihlavy od Mohelna. Louka u Fioly,
ale i silnice v okolí byly plné.
Není divu, protože projet krásný
úsek řeky od Mohelenské hadcové
stepi, údolím pod Biskoupským kopečkem a kolem zříceniny hradu
Templštýn, to se nepodaří příliš
často, protože to běžně nedovoluje
stav hladiny. V sobotu se upouštěla
voda z nádrže Mohelno.
„Bylo nás hodně. Asi 250 osobních aut, tři autobusy, přes 800 vodáků,“ odhadoval Tomáš Bojda
z brněnského vodáckého oddílu KáČaTa, který patřil k organizátorům
akce. Letos by se podobný „svátek“
na Jihlavě měl uskutečnit ještě pětkrát, 17. a 23. června a 8., 16.
a 23. září, vždy od 8 do 11 hodin.
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Sbírka motýlů i s Ivanem Trojanem
kategorií,“ řekla programová ředitelka festivalu Zdenka Sokolíčková. Hlavní hvězdou bude Dejvické
divadlo, které přiveze v sobotu od
19 hodin hru Dealer’s Choice.
V jedné z hlavních rolí se představí
Ivan Trojan.
Ale i v jiných dnech má festival
co nabídnout. Ve čtvrtek například
od 19.30 hodin sólově vystoupí patron festivalu, divadelní a filmový

herec Petr Vaněk. Páteční večer
zase bude patřit barevnému průvodu v centru města a koncertu kapely Zrní. Program vyvrcholí od
22.15 ohňovou show a ohňostrojem na Vratislavově náměstí.
Permanentní vstupenka za 400
korun je k dostání v infocentru.
Více informací o festivalu je na internetové stránce Sbirkamotylu.lysinalenina.cz.

Den otevřených

oken a dveří
a dětské dopoledne s Hitrádiem Vysočina

9.6.2012

Servis na týden Kulturní akce na Vysočině
Chotěboř
DIGITÁLNÍ KINO
Tyršova 256

Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky
Přímý přenos z operního festivalu v anglickém Glyndebourne
NE 19.15

Jihlava
AMFITEÁTR HEULOS
Na Stoupách

Koncert bez hranic
Skip Willing Singers, Monika Načeva + Justin Lavash, Tony Ducháček & Garage, Pozdní sběr
SO 18.00
Jihlavské pivní pábení
2. ročník festivalu minipivovarů SO 13.00
DIOD – DIVADLO OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tyršova 21

Revizor
(Činoherní studio Ústí nad Labem)
ST 19.30
Hana Švestková vás žádá o přátelství
DS Hobit (Gymnázium Jihlava)
Pokusme se společně
(DS Saši Liškové ZUŠ Jihlava)
PÁ 19.30
DIVADLO NA KOPEČKU
Brněnská 54

Dobrodružství hastrmana Tatrmana
(Divadelní soubor Julie Jurištové Praha)
ST 8.30, 10.00
HORÁCKÉ DIVADLO
Komenského 22

Alenka v říši za zrcadlem
PO 10.00
Zpívání v dešti
ÚT 19.00
Terasa
ST, ČT 19.00
Alenka v říši za zrcadlem
PÁ 10.00
Zpívání v dešti
SO 19.00
(vše Horácké divadlo Jihlava)
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Křížová 4

Hudba tisíců – Gustav Mahler 2012
Sylvie Bodorová – Mojžíš (oratorium na starozákonní texty); Kateřina Kalvachová Šmídová, Iva Kusnjer, Josef Zedník – zpěv, Vladimír Čech, Jan Šťastný – recitace, OK Percussion Duo – bicí nástroje, Moravská filharmonie Olomouc, Pražský filharmonický
sbor, DPS Zvoneček Jihlava, řídí Petr Vronský
ČT 19.00
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Minoritské náměstí

PS Campanula Jihlava
Zvoneček Jihlava, Eliška Vyhnálková – klavír, Martina Knorrová a Sońa Klimentová –
housle, Jiří Hušek – viola, Petr Baueršíma –
bariton, Martina Kolářová – soprán
NE 19.30
SOUL MUSIC CLUB
Tolstého 23

Latino Night
DJ SmileFaces & very special guests Bongoman Krepinskyj & Peet Bong
SO 22.00

Kaliště
CHALUPA NA BĚLICI

Folkaliště
Folkový festival – Hluboké nedorozumění,
Stráníci a M. Ošanec, Žalozpěv, Žamboši,
Pavlína Jíšová a přátelé (Bababand)
PÁ 18.30
Jen tak tak, Lážo plážo, Poutníci, Devítka,
Passage, Tempo di vlak, Epy de mye, Žalman a spol., Jarret
SO 14.00

Ledeč nad Sázavou

Náměšť nad Oslavou
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA

Areál skupiny firem PKS,
vstup z ulice Jamská!

Počátky
KINO

Program:

Horní 87

Krejčí Jeho Milosti
(ZŠ O. Březiny) Pohádková hra

PÁ 19.30

Světlá nad Sázavou
FOTBALOVÝ STADION
Nádražní ulice

Světlá fest
Anna K, Harlej, Citron, Metalinda, Morava,
Seven 1 Monika Agrebi, Madame Butterfly,
Nice Navels
SO 13.00

Telč

Celou akcí bude návštěvníky provázet Hitrádio Vysočina
v čele s moderátorem Milanem Řezníčkem

Prohlídka výrobních hal
na plastová a dřevěná okna:
• Individuální (9.00 - 12.00)
• S odborným výkladem (v 10.00, v 11.00)

Dětské dopoledne s Hitrádiem Vysočina:
• Skákací hrady, skluzavka a jiné atrakce
• Malování na obličej
• Loutková pohádka „Princezna na hrášku“
• Cukrová vata, popcorn, zmrzlina

Autogramiáda horolezce Radka Jaroše: 10.00 - 11.00 hod.

NÁMĚSTÍ ZACHARIÁŠE Z HRADCE

Setkání dechových hudeb
Telčská dechovka a Vysočanka Brtnice
& Telčské mažoretky
SO 13.30

Velké Meziříčí
JUPITER CLUB
Náměstí 17

Sepultura
Koncert světové metalové skupiny
NE 20.00

Žďár nad Sázavou

HRAD

MĚSTSKÉ DIVADLO

Večer písničkářů
Příjemné posezení s písničkáři a jejich hudbou
SO 18.00

Besídka 2012
(Divadlo Sklep) Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců
DNES 19.00

Hradní 701

9.00 - 12.00 hod.

Concentus Moraviae 2012
Koncert komorní hudby Trojice a trio
PÁ 19.30

▼

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (jpa)
Kam vyrazit za kulturou v tomto
týdnu? Jednou z dobrých možností je návštěva festivalu Sbírka motýlů 2012, která se bude konat od
čtvrtka do soboty v Novém Městě
na Moravě. Akce má podtitul Božská komédyje.
„Příznivce lákáme na koktejl divadla, hudby a výtvarna. Představení jsou pro diváky všech věkových

Doležalovo náměstí 1

Vstupné ZDARMA. Všechny atrakce ZDARMA.
Možnost parkování přímo u vstupu do areálu PKS - z ul. Jamská (průmyslová zóna).

www.pksokna.cz

