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Pokraãování textu ze strany 1
Po zb˘vajících mincích, které nebyly

zaji‰tûny, policie nadále pátrá. DÏbán ob-
sahoval mince raÏené od druhé poloviny
15. století do první poloviny 17. století.
Nechybûly mezi nimi praÏské gro‰e, tola-
ry, krejcary, uherské denáry, polské min-
ce, malé mince z dob krále Vladislava
Jagellonského i peníze z nûkdej‰ího ‰pa-
nûlského Holandska. Sbûratelská cena
mincí je asi 1,1 milionu korun, jejich his-
torická hodnota je v‰ak mnohem vy‰‰í.
Nûkteré z mincí, které stihl pfiekupník
prodat, mûly velmi vysokou hodnotu.
Z fotografií, které si muÏ po nalezení po-
kladu pofiídil, historici napfiíklad vûdí, Ïe
mezi zaji‰tûn˘mi mincemi schází tfieba
mimofiádnû vzácn˘ dvougulden vydan˘
v roce 1622 nûmeck˘m kníÏectvím
Solms-Lich. Ten lze prodat za sto tisíc
korun.

PÛvodní majitel mincí, kter˘ je v le-
sích u Boskovic zakopal, byl pravdûpo-
dobnû ve své dobû velmi zámoÏn˘, moh-
lo se jednat napfiíklad o majetného ob-
chodníka. Proã si pro svÛj ukryt˘ maje-
tek jiÏ nepfii‰el, není známo. Mohl zahy-
nout bûhem bojÛ ve tfiicetileté válce, po-
pfiípadû zemfiít pfiirozenou smrtí. Také se
mohlo stát, Ïe na svÛj úkryt zapomnûl.
Kdyby nálezce mince odevzdal, mûl by
podle Grossmannové nárok na desetipro-
centní nálezné. To se dle jejich slov vy-
plácí nikoli z trÏní, tedy sbûratelské hod-
noty, ale právû z historické ceny, která
mÛÏe b˘t i mnohonásobnû vy‰‰í. Zatím
není jasné, kde budou mince vystaveny.
S velkou pravdûpodobností je ale získá
Moravské zemské muzeum v Brnû, je-
hoÏ odborníci právû mince studují.

Text: Martin Polick˘

ZA ZATAJEN¯ NÁLEZ POKLADU
MUÎI HROZÍ VùZENÍ

¤editelé matefisk˘ch ‰kol zfiizovan˘ch
Mûstem Blansko oznamují, Ïe v dohodû
se zfiizovatelem stanovili termín a dobu
pro podání Ïádostí o pfiijetí dûtí k pfied-
‰kolnímu vzdûlávání od ‰kolního roku
2013/2014 na pondûlí 6. kvûtna 2013
v dobû od 09:00 do 16:00 hodin.

Îádost o pfiijetí lze v uvedeném termí-
nu podat na tûchto matefisk˘ch ‰kolách:
M· Blansko, Údolní 8 
M· Blansko, Rodkovského 2a –  i pro
pracovi‰tû Rodkovského 2b
M· Blansko, Tûchov 124 
M· Blansko, Dvorská 96 - i pro praco-

vi‰tû Dvorská 30
M· Blansko, Divi‰ova 2a
Z· a M· Blansko, Salmova 17 – praco-
vi‰tû M· Dolní Lhota 177 
Z· a M· Blansko, Dvorská 26

O pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlá-
vání od ‰kolního roku 2013/2014, popfií-
padû o stanovení zku‰ebního pobytu dítû-
te, jehoÏ délka nesmí pfiesáhnout 3 mûsí-
ce, rozhodne fieditel pfiíslu‰né matefiské
‰koly s ohledem na kapacitní moÏnosti
‰koly ve správním fiízení.

MÚ – odbor ‰kolství, kultury, 
mládeÏe a tûlov˘chovy

M· STANOVILY TERMÍNY PODÁNÍ
ÎÁDOSTÍ NA ROK 2013/2014

Dûti tvorba kraslic bavila. 

Tvorba kraslic má na na‰í Z·
Salmova svou dlouhou tradici. I letos
jsme se vûnovali v˘robû hanáck˘ch
kraslic polepovan˘ch slámou. Dûti uÏ
se nemohly doãkat, aÏ zaãneme. Zlatá
jeãmenná sláma se nám kroutila pod ru-
kama do prst˘nkÛ a ‰ikovné ruce dûtí
z ní stfiíhaly kosoãtverce a trojúhelníky.
Pracovaly trpûlivû a se zaujetím.
Pomocí ‰pendlíku vznikaly hvûzdiãky,
kvûty a dal‰í obrazce. KaÏd˘ rok mne
dûti pfiekvapí nûjak˘m nov˘m vzorem.
Pfieji vám vidût to nad‰ení a radost
v dûtsk˘ch oãích, kterou Ïádná fotogra-

fie nedokáÏe zachytit. Taky ukápla sl-
ziãka, kdyÏ se uÏ skoro hotová kraslice
skutálela z lavice. Jedno vajíãko nesta-
ãilo, vût‰ina si domÛ odná‰ela dvû nebo
tfii. Doma na misce ozdobily sváteãní
stÛl a navodily krásnou jarní atmosféru
Velikonoc. 

M˘m snem a cílem je zanechat v dû-
tech aspoÀ malé povûdomí o krásn˘ch
tradicích na‰eho národa a doufat, Ïe se
k tvofiení kraslic nûkdy v budoucnu za-
se dostanou a vrátí. Urãitû si budou vá-
Ïit ruãní práce.

Text a foto: Mgr. Dana Rybáfiová

MALÍ ·KOLÁCI VYRÁBùLI 
HANÁCKÉ KRASLICE

Dûti z klubu pfii lu‰tûní hlavolamÛ.

Pro velk˘ úspûch v loÀském roce
jsme letos zopakovali v rámci Klubu
nadan˘ch dûtí, kter˘ na na‰í ‰kole jiÏ
druh˘m rokem pracuje, celodenní ex-
kurzi do libereckého iQparku. V po-
ãtu asi tfiiceti dûtí ze druh˘ch aÏ
‰est˘ch tfiíd jsme vyrazili v sobotu 
23. bfiezna 2013 brzy ráno smûrem
Liberec na náv‰tûvu Centra Babylon,
jehoÏ souãástí iQpark je. Nûkteré dûti
provázeli rodiãe.

IQpark je ojedinûlé zábavnû nauãné
science centrum, kde základními pro-
stfiedky vzdûlávání a poznávání jsou
herní pomÛcky. Dûtem i dospûl˘m se
tak nabízí nenucenou formou poznává-
ní prostfiednictvím zábavn˘ch prvkÛ
v rámci my‰lenky „‰kola hrou”. Na
plo‰e asi 3000m2 je umístûno více neÏ
200 interaktivních vzdûlávacích zábav-
n˘ch a atraktivních exponátÛ. Je jich
tolik, Ïe na jejich prozkoumání by ne-
staãilo nûkolik dní. 

Nejprve jsme se v‰ichni zúãastnili ve-
likonoãní science show plné experimentÛ
s vajíãky, tekut˘m dusíkem, ohnûm a
elektfiinou. Pak si kaÏd˘ mohl najít oblas-
ti, které jej zaujaly. Napfiíklad ve vodním
svûtû experimentování s vodou, pumpa-
mi, vodojemy i modelem vodní elektrár-
ny. Dûti se mohly projít zrcadlov˘m la-
byrintem jako na Petfiínû, nav‰tívit ‰ik-

mou místnost, kde ani jeden úhel není
prav˘. V dal‰í expozici si mohly vyzkou-
‰et své fyzikální schopnosti, zabalit se do
m˘dlové bubliny, sjet po poÏární tyãi, vy-
zkou‰et jízdu na invalidním vozíku, prin-
cip kladky nebo si vyrobit elektfiinu.
Zajímavou ãástí byla také expozice vûno-
vaná lidskému tûlu. V dal‰ím prostoru je
ãekalo fyzikální hraní s úkoly, jako napfií-
klad vyzkou‰ej stisk ruky, vyzkou‰ej sil-
né magnety, zjisti prostfiednictvím termo-
kamery teplotu ãástí svého tûla atd. Dûti
se mohly seznámit s filmov˘mi triky
a stát se na chvíli moderátorem poãasí
âeské televize, ulehnout na fakírovo lÛÏ-
ko nebo udrÏet v rÛzn˘ch situacích 
rovnováhu. Atraktivní byla také ãást s ex-
ponáty z oblasti svûtla a barev. Velk˘m
záÏitkem bylo ocitnout se na palubû potá-
pûjícího se Titaniku, to je na naklonûné
rovinû. V‰ude je doprovázely desítky hla-
volamÛ, logick˘ch úkolÛ a her. To zdale-
ka není v‰e, co si mohly dûti v iQparku
vyzkou‰et. Experimentovaly s nad‰ením,
exponáty zaujaly i dospûlé. 

OdjíÏdûli jsme plni nov˘ch záÏitkÛ
a poznatkÛ. Tuto náv‰tûvu se nepodafií
absolvovat mnoh˘m za cel˘ Ïivot, dá-
vá chuÈ dûtem i jejich rodiãÛm tû‰it se
na podobné netradiãní akce.

Text a foto:  Mgr. Jaromíra Hfiebíãková
vedoucí Klubu nadan˘ch dûtí

DùTI ZE SALMOVKY 
V iQPARKU

22. 3. 2013 
Kvûtn˘ pátek ve Sloupû 
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www.listyregionu.cz


