
14 | MĚsrsKÉ usrY ohlédnutí za akcemi PRoslNEc 2ol6

,\ €i
,ů

-ř

v wndžrí3. řilrn m169usk tŇlilo lfiPÍ'lo po hastys }ataslawuBičoÍskóu, jeižobniz-
kyjsme měli možnostv KOčároVně zhlédnout, a Charifem Bahbouhem, Kromě vzpomínek
na ýudentská !éta a ptoíesní dúhu obou akefi zaněla i slova k tan&fu valkyv sýili
tlffitfuníci * dozvděli tú o ptúukťi mkladatelswí Dor lŮ'| &'rsM, wdónjkím př&
vším literaturu Qrientu, ale také původní tvorbu českkh autoŇ a jazykové učebníce oú-
entólnich jazykůa slovníky-Slaskavýmsuolenímpaní}araslaw Dódy BĚavskeas j$ími
iiuýúacdni sduiry.ite v tmto vyúiní tlEstďíýh iistú

Temprament, srdce a me- Tyto tfi útibrty pmvizely WouWí Lúcnk? v uterý t 5.
listopadu v brandýském kině. Excelentn| houslová a cimbólovó sóla členů orchestru zloté
husle d vdanim illanina fleiaka a óxautlttĚ zatan& talrce znwlnly v divácídt
shvďý dojem a p<ít nedolnéercrgie Foto:VódaltKvóĚa
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ZaplněnéOblostní mveum bylo 27. října 2016v l7.ao ýědkemkřtupublikace
Čvančarovy deníky autgrů Petra Ence a Jakuba Potměšila. Publikace, kteráje soupisem
vrymhď Jambua CwÉaru, lwpltje psldtli dny Z ýaovewóúkyv r&n m&ě
a obm hu j e u ni kitn í foto g l ofre. Foto: Jiíi Chour

Budějovkkh, Něsvé otljzky dostávati fundované Ódpovědi od

s ýiwdcetn Petren Errcan, kqw ab-

fufu' s wniahaňa ffi * ptav@lě a&á v oÉii Ó pwítky v číú"

Ve čtvrtek 3. listopadu 20l6jsme na zómku přivítali delegaci z Šanghajevčetně rcprczen-
taúů nPírškt tq*yú z táo fugi b Čata je přiudl ziýn o pmitltuoll Ň. kontok
zpmniedkanala Cakoiírcki kultumí asor;ioce Zúbny v CílĚ qatíují stavfu rcvých ar
dov a není to přo stavebníky vůbec jednoduché - dozvěděli isme se, že před začátkem stav-
qmnředl<anah čskoiítlski kulatmí asmiace l
dov a neníto přo stavebníkyvůbecjednoduché - jsmě se, žě před začáŘm stav-
@ piúlýeú crn a razitá a tú á 6l rrc+ e Ée o *frvby sranš d p@ wú ř*
na Wtím ddqae nolyšriyib Mitúst€řstw klfuly a Mirdní pmít*ouý ústav v Čakých

'undované odpovědi od pona starosty, vedoucí sta-
Jiřfrn Ir@,iuý ríui Iru §arc§i prdvě p*atc
Wídlu zómfu s prťtvdcetn Petlem Encern, kelou al

*rŮm aÓÍťu ery WÚlve a d dr" Jřfln wplta, wl mi m §arcrďi ÓiM Fnút*o-
wu Ň. Na ziŇ čďala d&gací prollídlu zómkl s ryťtvodcetn ktrem Errcem, kelw ab
solwvali s nehraným zájmem. Celé setkiní s.e neslo u přátelsko-pracovní atmosféře. Noše

Chrt@ s&or Vidav rqrqentoval l6e ntÉto v palsltán KmloĚ
1 4.-1 6. řOna j'me se, jako již mnozí poutníCi v tomto roce, kferý byl vyhlóšen Svatým ro-
kemmilasrdutví"vydalido sousedníha Pokka-Navštivili jxneměstoWaáaÁrlca" kdese
Iú, Da Ntú lhrcl Wfu WBí @-§ú, M L lbnn Hamún fun bý
však Krakov-Lagievmiki, kde jsme v bailIice Božího milosrdenswí doprovodili odpolední
mši svatou a póté pozvaÍ nóvštěVnlkyještě na konceft, Počosí nóh píó]o, a takjsme na
túnto rÚu|dnim mi§ěšIrávifr krúslli ďu@daldimli *khrúu 5§-sf,',byFc.shýrv
o uctíIi Wmátku svJana Paliall. v chrámuzdobeném mozaikami, kerý zdew na jeho
počest wstavěn. Celý den jsme zokončili prochózkou nádhemýmí uličkami večerního
X{ralava- ýl to 1ň*t6ný fudvmízóžitď- M @S p*xna nS Ň Ne ý+
ně tak iako nós púvah města kakova a snad hldeme mít brzy mow přílěitost toto ýa-
robylé místo navštívit. v neděIi ráno jsme ještě zazpíVali na mši svaté ve Wadowicích
a Nté Fm Ý. dni zdúid<ú a hjm\ vnitdi 4Ět dolltil

zo Chrámový sborVACLAV Lenka Rďová, Foto:Veronika lanďkovó
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