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Dobrý den, 
tak dnes oslavujeme vítání jara pomocí Jarního dne  Lašského společen-
ství, o.s.. Byl to spontánní nápad. Vznikl tím, že jsem požádal ředitele 
ZUŠ Jožky Matěje v Brušperku Mgr. Jana Strakoše o přednášku o našem 
slavném rodákovi, po kterém je pojmenována naše ZUŠka. Pomocí 
pravidel SQUID control (našeho řídícího systému) jsme „nabalili“, další 
aktivity – křtiny znělky LS, o.s. skladatele Pavla Nesita, mé publikace 
„MAWISákoviny aneb Jak to s úsměvem jde lépe“ a předávání ocenění 
L., L.A., L.A.C. a L.A.C.H.. a také vyhlášení výsledků soutěže na téma 
„Přechod nebezpečným lašským pohádkovým lesem“ pro žáky devítice-
tek. 
Je to jedna z našich drobných akcí, která by měla další pokračovaní 
v budoucnosti. 
 
 

RNDr. Milan Konečný 

Otázky na radostu 
Proč Jožka Matěj? 
Chci abych se zmínil o lidech, kteří něco pro propagaci Brušperka udělali a také 
které znám nebo jsem znal. S Jožkou Matějem jsem se mockrát osobně setkal. 
Chodil k nám na televizi – byl přítelem s mým otcem dentistou Vilémem 
Konečným. Také jsem viděl jeho procházky a cvičení na brušperském hřišti, 
potkávali jsme se v restauraci U Hynečka. Slyšel jsem o něm zajímavé reference 
od spolužáků při mých studiích v Praze. 
Nemáš obavy z malé účasti? 
Spíše s ní počítám. Neděláme masové aktivity. Jdeme alternativním směrem 
v kultuře a vzdělávání a to se moc nenosí. Ale jednou se musí začít. Zprv  trpké 
zdá se. 
Co jsou to MAWIS koruny? 
Když jsem byl na konferenci Výkonnost organizace v Tatrách, tak mi během 
mého referátu významný profesor v oblasti procesního řízení Václav Řepa řekl, že 
by jsem mohl mít svoji měnu. Odpověděl jsem  mu, že ji už mám. Jinak zajímavé 
je to, že asi největší odborník na procesní řízení tenkrát velice kladně hodnotil můj 
projekčně procesní systém a referát. 
Jak je to s oceněním pro oceněné? 
Je to symbolické, flexibilní…. MAWIS koruny a jejich hodnotu určuje 
MAWISák. U některých započítávám i přínosy, které jsem jim udělal v minulosti. 
Takže vlastně již byli oceněni. Ale rozhodně to prázdné není. Někdy se ale budete 
muset na získání dočkat… Jsou to dynamické peníze. Musím mít čisté svědomí. 
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A co Tvá publikace? 
Moje publikace je tentokrát kompilace mých předcházejících tzv. pouťových publikací. Jsou 
to brožurky, které byly tištěné s účelem, ať máme co prodávat o brušperské pouti. Také je 
pravda, že mi publikace došly, tak jsem je spojil do jedné a je z toho sborník. Nechali jsme to 
v původním osobitém stavu a pouze přidali obrázky od Jany Harmanové. 
Budeš tam mít zase velké množství chyb? 
Nevím jestli jsou to chyby! Gramatiké nedostatky jsou to veliké! Jejich oprava by 
znehodnotila dílo, které je obrazem reality. Bylo by to něco jako když se v počítačovém 
programu upraví fotka. Je to někdy hrůza. A tomu jsem se chtěl vyhnout. Nedal jsem na 
kolektory. Tím se omlouvám paní Hermíne Galašové, která celou publikaci přečetla, ale její 
poznámky jsme většinou nevyužili. Víte ta naše snaha je o Dokonale nedokonalou publikaci 
a budeme v budoucnosti vyhlašovat soutěž na toto téma. Patří to do nového stylu 
„ nedokonalá literární tvorba“  
A co další publikace? 
Následovat budou práce z oblasti ekonomie, které se tvoří v rámci Technologického parku 
LULV. Připravujeme publikaci, která by měla být i přeložena do angličtiny a měla by jít do 
světa. S pracovním názvem Když se řekne guerilla v ekonomii aneb Guerilla economy 
guerila marketing, guerilla management, guerilla business, guerilla education…. No 
prostě guerilla… 
Také připravujeme Almanach Lašské univerzity libovolného věku č. I .Už se na tom 
pracuje. 
A jak Vám pomáhá Brušperk? 
Na první pohled to může vypadat, že nám hážou klacky pod nohy, ale všechno je jinak. My si 
s nimi zapalujeme pod nohama, jak doporučuje Dale Carnegie. Jedno s MAWISáckých 
pravidel je: „Z nevýhody udělej výhodu….“ Takže z brušperské překážkové dráhy si děláme 
výzvy a tím pádem vznikají zajímavé aktivity. Tady jsou ukázky: 

• Tvorba podkladů pro udělení dotace - PU analýza byla publikována na konferenci, 
v časopise na Slovensku a je součástí mé doktorandské práce. Dále základní metodika 
vyhodnocování organizace. 

• Brušperský bázén - motivoval k tvorbě tzv. hybridní bilanční analýze investičních 
a neinvestičních projektů. Je to dobrá pomůcka při vyhodnocování projektů. 

• Nemožnost propagace v Brušperském zpravodaji - tvorba kvalitních 
facebookových stránek a další marketingové praktiky. 

• Neodborné výroky okolo neziskových organizací - podklady pro moji disertační 
práci. 

• Dotace finančně prodělečné aktivity - podklad pro finanční vyhodnocovaní 
neziskových organizací a projektů. 

 
Tak že nám Brušperk hodně pomáhá, jisté výhody máme…, ale mohl by pomáhat i tím, 
že by přes nás více transformoval peníze do občanů, kteří zrovna neholduji tzv. brušper-
ským preferencím. 
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Prezentace oceněných 
 

Ocenění L. - 1 000 MAWIS korun 
 

Štěpánka Vantuchová /nar. 16.4.2002/, Brušperk 
 
Jmenuji se Štěpánka Vantuchová je mi skoro 13let a ráda bych něco ve svém životě dokázala. 
Ráda sportuji, ale nikdy jsem u jakéhokoliv sportu nevydržela. Pokaždé mi něco nebo někdo 
dával najevo, že to nedokážu. Ale asi před rokem jsem se dostala přes mého bratra Františka 
k stolnímu tenisu. Je to zajímavý sport. Je to možná pozdě začít, ale zkusila jsem to a vyšlo to. 
Tréninky máme dvakrát týdně v brušperské sokolovně. Na konci prosince jsme měli vánoční 
turnaj. Byl to můj první turnaj a já se strašně bála, že budu poslední. Po dopoledním hraní za 
mladší žačky byly konečně výsledky. A já jsem to vyhrála. První místo mně tak nabudilo, že 
ve sportu pokračuji a doufám, že opět něco vyhraju. 
 

• Výsledky ve sportovní činnosti, specielně ve stolním tenise 
• Studium na LULV 

 
Dodala Štěpánka Vantuchová 
 
Marie K řimská /nar. 18.12.2005/, Brušperk 
 
Jmenuji se Maruška Křimská, je mi 9 let a chodím do ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku, 
kam jsme se před 3 lety přestěhovali z Ostravy. Navštěvuji Základní uměleckou školu, kde 
chodím do zpěvu a hraju na flétnu. Dále navštěvuji AP KLUB team Miniapolenky. Ráda se 
zapojuji do soutěží, které jsou pro mne vždy velkou výzvou. Ve škole prospívám velmi dobře 
(moje statistika z žákovské knížky k 22.3.2015 - 228 jedniček a 7 dvojek, poznámka žádná :-) 
), ráda čtu, kreslím a navštěvuji kulturní akce besedy, koncerty a muzea. Každé pondělí 
pomáhám s organizací v Muzeu hraček "Pondělky na koberci" s Jaromírem Nohavicou, 
divadélkem Ententýky. Rodiče organizují AVÍZO BAZARy na Výstavišti Černá louka, kde 
pravidelně pomáhám v dětském koutku, kde děti tvoří. 
 

• Účast v soutěži „Přechod nebezpečným lašským pohádkovým lesem“ 
s výtvarným vyjádřením „Lašské strašidýlko“ 

 
Dodala Maruška Křimská 
 
Eliška Martínková /nar. 2.2.2007/, Příbor 
 
Je to děvčátko s fantazií, které se již několikrát doma z vlastní iniciativy pokusilo vymyslet 
a napsat pohádky či příběhy pro své potěšení. Kromě čtení knih a psaní pohádek rozvíjí také 
své další záliby, kterými jsou malování, zpěv, tanec a k radosti svého tatínka i tenis. 
O víkendech zvládá i náročnější pěší tůry po horách nebo jezdí na kole. 
 

• Účast v soutěži „Přechod nebezpečným lašským pohádkovým lesem“ s povídkou 
„Jak Stela zachránila Lašský les

 
Dodala Mgr. Lada Rejmanová, Eliščina učitelka na Základní škole v Příboře na Jičínské ulici 
– zkrátil Milan Konečný 
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Denisa Berková /nar. 12.11.2003/, Ostrava a Krmelín 
 
Jmenuji se Denisa Berková a jsem žákyní 5.B třídy na Základní škole Mitušova 8 v Ostravě – 
Hrabůvce. Do školy jsem začala chodit v Krmelíně a tam také bydlím u tatínka. Druhý týden 
pak bydlím u maminky v Ostravě. Mezi moje záliby patří hlavně malování, a když si přečtu 
pěknou knížku, napíšu si o ní do Kulturního deníku. O příspěvek do literární soutěže jsem se 
pokusila poprvé. 
 

• Účast v soutěži „Přechod nebezpečným lašským pohádkovým lesem“ s povídkou 
„Lašský nebezpečný les“ 

 
Dodala Denisa Berková  
 
 

Ocenění L.A.C. – 5000 MAWIS korun 
 

Pavel Tománek /nar. 23.7.1964/, Ostrava 

Jsem z nehudební rodiny, musel jsem čekat na nějaký zlom či zázrak shůry a ten přišel ve 
chvíli, kdy mi starší bratr v mém útlém dětství věnoval svůj starý magnetofon a k němu 
mnoho nahrávek, které se značně vymykaly vkusu tvrdě diktovánému tehdejší dobou. Seznal 
jsem, že hudba může být i zajímavá a začal jsem osnovat plány na první kapelu, které 
spočívaly v psychologickém nátlaku na své spolužáky k spoluúčasti. Po čase někteří labilnější 
podlehli. Naše neumětelství bylo v takové dimenzi, že nezbývalo než hrát pouze autorský 
repertoár, což bylo paradoxně dokonce i následně přičítáno k dobru... Následující dekády 
jsem působil v amatérských skupinách, kde jsem se však setkal i s profesionálními hudebníky. 
Už jako profesionální muzikant jsem hrál ve skupině zpěváka a kytaristy legendárních 
Progres 2 Aleše Bajgera. Následovala dlouhá pauza a nový – zcela jiný začátek. Protože jsem 
nenašel soubor svých představ a zároveň jsem chtěl znovu hrát, začal jsem si hrát doma sám. 
Na radu jednoho kamaráda jsem začal hrát veřejně. Chybějící spoluhráče si nahrazuji tak, že 
odehraji jejich party sám. Vytvořil jsem tedy kapelu jednoho muže – kapelu z úplně stejně tak 
špatných muzikantů, jako jsem já sám. Odpadá tak hašteření uvnitř souboru, problémy 
s dochvilností a v autě je víc místa. Poslední roky jsem se účinkováním v konvenčních 
skupinách neubránil a odehrál řadu koncertů, ale pomalu se zase vracím k tomu svému 
komornímu hraní, protože mi dává svobodu a možnost tvorby - hledat tu správnou barvu. 
Možnost jít nevyšlapanou cestou. 

• Tvorbu nového stylu v oblasti hry na basovou kytaru 
• Skladatelská a koncertní činnost  
• Koncertní činnost pro LS, o.s. 

 
Dodal Pavel Tománek 
 
 

Pavel Jaskiewicz /nar. 16. 3. 1964, 7.2.2015/, in memoriam 
 

Již od malého kluka působil na okolí dojmem, že jeho život bude směrovat trochu 
jinak než u 99,9 % jeho vrstevníků. Fotografie mu učarovala ve věku 16-ti let, z počátku 
fotografoval všechno možné a fotil také hlavně proto, aby oslnil především opačné pohlaví. 
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O rok později po mém narození dostal otec příležitost pracovat v divadle Jířího 
Myrona (netušil, jak moc to ovlivní jeho budoucí tvorbu). Nastoupil jako mistr osvětlovač a ta 
práce ho naprosto pohltila. Po několika baletních představeních, které osvětloval, pocítil 
uspokojení a pochopil i jiný úhel pohledu na umění. To jak baletní herci ladně dokázali 
vyjádřit svými pohyby jejich pocity a vztahy mezi nimi, tak dostal myšlenku, že toho samého 
může docílit i na fotografickém papíře. To odstartovalo jeho dráhu focení aktů, kdy smyslem 
bylo, že fotografie mluvila za vše (všechny pocity dokáže pozorovatel vyčíst pouze z fotky). 
Všechny černobílé fotografie si vyvolával doma sám v temné komoře a jako dítě jsem se vždy 
těšil až budeme doma tvořit historii. Otec se fotografii bohužel nikdy neživil, byl to pouze 
jeho největší koníček, pracoval jako každý jiný průměrný člověk. Můj otec miloval přírodu 
a focení v ní. Nejoblíbenější místo bylo v povodí řeky Opavice poblíž Děhylova, kde jako 
kluk trávil každé prázdniny. Mezi další oblíbené scenérie patřily zříceniny, splavy a zajímavé 
přírodní úkazy. O letních víkendech jezdil na svém výstředním kole relaxovat na vodní nádrž 
Štěrkovna v Hlučíně. 

Otec byl pro každé dobrodružství, tak mě jako kluka brával na cestu po nejkrásnějších 
zákoutích naší republiky, jak jinak než stopem se stanem na zádech.. Také nedal dopustit na 
staré tradice, na kterých byl odkojen, takže spolu vymýšlel se svými vrstevníky akce typu 
drakiáda, prakiáda a kuličkiáda. Letošní ročník kuličkiády bude mít již 21 let od svého 
založení a koná se každou poslední sobotu v dubnu na hradě Helfštýn (viz stránky 
www.jaskiewicz.cz) 

V roce 2011 otec uskutečnil svou první a poslední velkou autorskou výstavu svých 
aktů v ostravské galerii Chagall. Pocity účastníků mého otce nadmíru uspokojily. V dřívějších 
letech prezentoval svou tvorbu v časopisech se zaměřením na fotografii.a umění. Ve věku 
48 let si dal jako předsevzetí, že si ke svým 50-tým narozeninám daruje svou knihu aktů 
doplněnou o prozaické verše. 

6. února 2015 byla jeho kniha vydána, měl nesmírnou radost, že se mu to konečně 
povedlo. Ten den informoval všechny své známé o jeho úspěchu. Následující den byl nalezen 
mrtev ve své posteli se spokojeným výrazem ve tváři. Prohru s rakovinou, které podlehl, vzal 
s úsměvem. 
 

• Fotografickou činnost 
• Vydání e-knihy O ženách 
• Výstavní a organizační činnost 

 
Dodal Petr Jaskiewicz – syn. Upravil Milan Konečný 
 
 
 

Ocenění L.A.C.H. – 10 000 MAWIS korun 
 

Ing. Věra Homolová /nar. 23.9.1948/ a Ing. Jiří Homola /nar. 9.9.1948/, 
Brušperk 

Oba absolventi VŠB-HGF v Ostravě, Jiří obor geologický průzkum a hlubinné vrtání, Věra 
obor ekonomie v hornictví. Poznali se na studiích, mají dvě děti a prozatím pět vnoučat. 
Cestování bylo a je jejich hlavní volnočasový program. Nejprve poznali s dětmi pěšky a na 
kole Československo, poté do roku 1989 spřátelené země. Kromě toho organizovali a vedli 
dvoudenní zájezdy po dobu deseti let pro děti zaměstnanců DPB Paskov a patronátní školu 
v Místku po Moravě, Čechách a na Slovensko s vlastivědnou a sportovní tématikou. Takže 
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základy pro cesty byly přes poznávání vlastní země. Otec Jiřího byl dlouholetý úspěšný 
průvodce Čedoku, takže ze strany Jiřího to bylo i v genech. 
Když děti odrostly, začali po kolaudací RD v Brušperku cestovat a tomu obětovali podstatnou 
část volného času i peněz. Postupně procestovali až dosud 102 států a to USA, Kanadu, 
Austrálii i Rusko počítají jako jednu zemi, jinak by jich bylo o dobrých třicet více. Téměř 
polovinu cest připravovali a realizovali sami vlastními nebo vypůjčenými auty, zbytek 
s podporou českých cestovních kanceláří. Za návštěvu všech kontinentů včetně Antarktidy 
dostali ocenění prestižního klubu K7 časopisu Koktejl s certifikáty č. 0007 a 0008. 
Věra o zážitcích z cest píše deníky pro sebe, rodinu a známé – je jich přes 20, Jiří natáčí videa 
a z nich pořizuje dokumenty – dříve na SVHS kazetách dnes na DVD, celkem je jich 141 ks 
o délce více než 200 hodin. Všechny jsou doplněny titulky, hudbou a komentářem, podklady 
často připravuje Věra. Kromě přednášek pro LULV – s tou dnešní jich bylo 36 a pro Svaz 
postižených civilizačními chorobami Brušperk – 5 přednášek, připravili pro zeměpis 7. třídy 
ZŠ ve Štramberku cyklus 5-ti přednášek o jednotlivých kontinentech. Dále na přání přednášejí 
ve Staré Vsi, v Krmelíně, v Paskově, ve Fryčovicích, v Zelinkovicích, v Proskovicích, na 
Olešné a všude, kde o ně projeví zájem. Vždy je to bez nároku na honorář a cestovní výdaje. 
Výseky z jejich cest jsou zařazovány do programu regionální televize na LTV. Alespoň touto 
formou se snaží seznamovat své posluchače a diváky se svými zážitky z cest po celém světě 
a přibližovat zprostředkovaně přírodní krásy, památky, kulturu a život lidí v zemích, které 
navštívili. 
 

Ing. Věra Homolová 
 

• Cestovatelská činnost – návštěva 102 zemí po celém světě 
• Cestovatelské deníky – vice než 20 kusů a spolupráce na filmech 
• Přednášková činnost – Z Brušperka až na konec světa - 35 dílů 

 
Ing. Jiří Homola 
 

• Cestovatelská činnost – návštěva 102 zemí po celém světě 
• Režie, kamera a výroba – více než 141 cestovatelkých filmových záznamů 
• Přednášková činnost – Z Brušperka až na konec světa - 35 dílů 

 
Dodali manželé Homolovi 

 
Mgr. Bc. Jana Harmanová /nar. 19.3.1964/ - získala v roce 2013 ocenění 
L.A.C., Ostrava 
 
Mé zájmy jsou různorodé. Pracovala jsem v oblasti pedagogické činnosti – učila jsem 
fotografování a později získala v oblasti pedagogiky titul Mgr. na Ostravské univerzitě. Druhá 
oblast mých zájmů jsou dějiny umění a péče o kulturní dědictví, kterou jsem rovněž studovala 
na Ostravské univerzitě a získala titul Bc. Mým velkým koníčkem je malba. Mám za sebou
řadu výstav. Také ráda spolupracuji s LS, o.s. a Lašskou univerzitou libovolného věku. 
Mé obrazy jsou v Galerii Svatoplukova centra a podílela jsem se na aktivitách LULV. 
V současné době pracuji na řízení mezinárodních projektů v oblasti EVVO - 
Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Byla jsem při zrodu myšlenky Alternatívní 
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konzervatoře LULV. Poskytla jsem obrázky, z kterých byly některé části vybrány k ilustraci 
publikace MAWISákoviny aneb Jak to s úsměvem jde lépe. 
 

• Činnost projekčního řízení na mezinárodní úrovni 
• Dosaženi titulu Mgr. a Bc. v pedagogice a v dějinách umění a péče o kulturu 
• Výstavní činnost a organizační činnost pro Lašské společenství, o.s. a ilustrace 

sborníku MAWISakoviny aneb Jak to s úsměvem jde lépe 
 
 
Upravil poskytnutá data Milan Konečný  
 
 
 
Dr. rer. nat. Jaromír Konečný /nar 1.11.1956/, Mnichov 
 
Jaromír by vždy výrazná osobnost, v mládí kdy  žil v Brušperku i v Ostravě kde studoval 
chemickou průmyslovku. I později, když se „přesunul do Mnichova“ kde studoval opětně 
chemii a docílil titulu Dr. rer. nat.. - doktor přírodních věd v oblasti chemie. Jeho významnou 
činností je jeho literární a divadelní činnost, kterou začal rozvíjet v Německu a dosáhl 
světovosti. Dá se to charakterizovat: 
Průkopník německého Poetry Slamu (soutěž básníků) a trojnásobný vicemistr v "German 
International Poetry Slam," to znamená nadnárodního Poetry Slamu německy mluvicích zemi, 
který se koná jednou za rok. V německy mluvicích zemích významný spisovatel literatury 
pro mládež. Podle jeho knihy pro mladež "Doktorspiele"  ("Hry na doktora") byl pres 20th 
Century FOX natočen stejnojmenný film, který na podzim 2014 proběhl úspěšné 
v německých kinech. 
 

• Literární a divadelní činnost se světovým dopadem 
• Dosažení titulu Dr. rer. nat. v oblasti chemie 
• Spolupráce s Divadélkem Na Koloběžce 

 
Upravil dodaná data Milan Konečný - kamarád 
 

Oldřich Krupník /nar. 29.6.1946, 6.7.2014/, in memoriam 

Celý svůj život prožil v Brušperku. V osmi letech začal hrát stolní tenis za TJ Sokol Brušperk, 
který se mu stal největším koníčkem. I přes náročné povolání hrál krajské a okresní soutěže až 
do roku 2012. V dospělosti se podílel na přípravě mladých stolních tenistů a získal pro tento 
sport i své dvě dcery a další děvčata. V roce 1995 začal hrát za Česko-moravský klub 
veteránů. Každý měsíc se účastnil turnajů po celé republice i na Slovensku. V roce 1998 po 
infarktu svou houževnatostí a pílí začal opět aktivně hrát a pracovat. Klub se účastní 
i Mistrovství světa a Evropy, které se konají vždy po roce. Na těchto mistrovstvích jde spíš 
o účast a dobře si zahrát, protože konkurence je velká např. bývalých mistrů světa i evropy. 
Tak se dostal do zemí, které by určitě nenavštívil, třeba do Kanady, USA, Brazílie, Číny, 
Japonska a mnoha zemí Evropy. Zájezdy jsou koncipovány tak, aby nebyly jen sportovní, ale 
i poznávací. Poslední účastí bylo MS ve Švédku v roce 2012. Pak už mu jeho zdravotní stav 
nedovolil hrát. Jeho velkou vášní bylo i rybaření, kterému věnoval část svého volného času. 
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• Účasti na mistrovstvích světa seniorů 
• Dlouholetá činnost v oblasti stolního tenisu 
• Příznivectví Lašskému společenství a předcházejícím organizacím 

 
Napsala Jarmila Krupníková – manželka 
 

Žebříček dle oceněných a času převzetí ocenění udělená v minulosti 
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Program na měsíc duben 
Lašského společenství, o.s. a Lašské univerzity libovolného věku 
 
Pátek 3. dubna 18 hodin Národní dům Brušperk 
Kabinet ekonomický 
Mgr. Ing. Jan Strakoš 
Obecně k novému občanskému zákoníku a přestupkové problematice 
 
Čtvrtek 9. dubna 18 hodin Národní dům Brušperk 
Divadélko Na koloběžce 
Jaromír Konečný 
One Man Show 
 
Pátek 17. dubna v 18 hodin 15 min Národní dům 
Kabinet turistický 
Manžele Věra a Jiří Homoloví 
Vietnam 
 
Pondělí 20. dubna 18 hod - ZŠ Brušperk 
Kabinet ekonomický - kulatý stůl 
Konečný Milan 
Hybridní bilan ční metoda v ekonomické analýze projektů 
Vhodné pro projekt manažery 
 
Neděle 27.dubna - Brušperské náměstí 
MAWIS stánek o brušperké pouti - prodej publikace MAWISakoviny aneb s Úsměvem to 
jde lépe 
 

Co připravuje a nabízí LS, o.s v roce 2015? 
 
LULV – Lašská univerzita libovolného věku 
Kulaté stoly z oblasti strategického marketingového řízení, jazykové kurzy, deskové 
vzdělávací hry …. 
 
PRIVIZ centrum – Poradenské Rekvalifikační Inovační Vzdělávací 
Zprostředkovatelské centrum 
Pracovní místa a stáže pro nezaměstnané, stáže pro studenty, informace pro podnikatele…. 
 
KOF festival - Kulturní Otev řený Festival 
Podzimní den otevřených dveří LS, o.s. – koncert 
 
OSL systém – Otevřený Sportovní Lašský systém 
Den turistiky, Na koloběžce okolo Lašska, …. 
 
Technologický park LULV 
Konference na téma „ Strategické adaptivní projektové procesní systémy“ 
 
a mnoho dalšího …. 
Informace www.lassko.cz a  www.facebook.com/lassko.cz 
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Nabídka obrazu 

 

Akce pořádané Lašským společenstvím o.s. nejsou 
finančně podporovány a proto stále hledáme 
možnosti, jak získat prostředky na jejich realizace 
a na odměny pro účastníky. 
Z Galerie Svatoplukova Centra nabízíme ke koupi 
obraz akademického malíře Antonína Kroči za 
10.000 Kč. V budoucnu se dá reálně očekávat 
zvýšení jeho hodnoty, proto se jedná 
o vhodnou investici. 
 

LAŠSKÝ POHÁDKOVÝ LES -  
Lachia Fairytale Forest 
 

Co je to Lašský pohádkový les? Je to jedna 
z metod řízení. Jako podklad pro tuto metodu, 
která se realizuje a vyvíjí v Technologickém parku 
LULV je právě prostředí reálného Lašska. Tento 
obraz je symbolem toho lesa. 

 

Doprovodný program 
 
Výstava obrázků Jany Harmanové, fotografií  Pavla Jaskiewicze a prácí vytvořených 
v rámci soutěže „Přechod Lašským pohádkovým lesem“ 
 
Výstava publikací vydaných LS- press  – sborníky, básně, časopisy VRBA a noty 
 
 

Užitečné informace 
 

Děkujeme za dlouhodobou podporu našich akcí společnosti Beskyd 
Fryčovice, a.s., jež je předním výrobcem kvalitních tuzemských 
potravin.  

Děkujeme firmě CS21 NEXTNET, poskytovateli rychlého 
a kvalitního internetového připojení, za vynikající spolupráci. Všem 
doporučujeme. 

Víte, že v Brušperku máme agenturní kancelář pojišťovny GENERALI ? 
Vedoucím agentury je Ing. Antonín Petratur  a najdete ho na ulici Fryčovická 234. 
Kontaktní údaje: 604 238 495, antonin_petratur@generali.cz. 
 

Poděkování. Děkujeme všem, kdo nám v minulosti pomáhali, ZŠ Vojtěcha Martínka 
Brušperk a Základní umělecké škole Jožky Matěje Brušperk za bezplatné propůjčení sálu. 
 

Informační média LS, o.s: VRBA  – Vydává Lašské společenství, o. s., redaktor RNDr. Milan Konečný, 
tisk a výroba Lašské společenství, o. s., registrováno u MK ČR pod značkou E12363, mobil:775872789, e-mail: 
konecny@lassko.cz, infoLS@email.cz, http://www.lassko.cz, grafika Jiří Hájek, Milan Konečný, Stanislav Vajs,  
Radim Konkol, Text neprošel korekturami. 


