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Hrnãífiství patfiilo ke Kun‰tátu od nepa-
mûti. Mûsteãko bylo zaloÏeno ve 13. stole-
tí a zdej‰í hrnãífiství není o mnoho mlad‰í.
Podmínky pro rozvoj hlinûného tovaru zde
byly mimofiádnû pfiíznivé. V okolí byl do-
statek tvárné hlíny a tak se v Kun‰tátû vy-
rábûlo první nádobí pro denní potfiebu.
KdyÏ pak ve mûstû bylo asi deset hrnãífi-
sk˘ch mistrÛ, sdruÏili se s dovolením
vrchnosti v cech neboli bratrstvo. Jeho ar-
tikule schválil roku 1620 tehdej‰í drÏitel
kun‰tátského panství ·tûpán Schmidt
z Freihofu. A z téhoÏ roku pochází i ce-
chovní peãeÈ, na níÏ je zobrazen první „ke-
ramick˘ v˘robek”, tedy Adam s Evou
a had na jabloni.

Chceme udrÏet ráz jarmarku pouze po
hrnãífiské linii a tím vytváfiet jedineãnost té-

to akce. (materiál Knihovny Kun‰tát –
Radka Banyaová)

Námûstí Krále Jifiího se ve dnech 19. aÏ
21. záfií promûnilo na galerii keramick˘ch
v˘robkÛ z rÛzn˘ch koutÛ svûta. A to doslo-
va! Pestr˘ program na hudební scénû zapo-
ãala v pátek kapela Tfietí zuby z Blanska. Ve
stejném rytmu pokraãoval cel˘ víkend, kte-
r˘ byl sice nûkolikrát okofienûn prÛtrÏí mra-
ãen, ale mistfii keramici a náv‰tûvníci na so-
bû dali znát, Ïe nejsou z cukru. 

Snaha a houÏevnatost organizátorÛ dûlá
z kun‰tátského jarmarku diamant mezi pís-
kovci. Mohl se tak stát druh˘m nejvût‰ím
jarmarkem svého druhu v republice.

Poãet prodávajících se rok od roku
zvy‰uje a letos jich námûstí ãítalo pfies dvû
stû. Kdo byl znaven nekonãícím obdivem

barevn˘ch glazur mohl posedût ve vyhfiá-
tém zrekonstruovaném domeãku ã.p. 94.
Nejstar‰í keramická dílna nabídla náv‰tûv-
níkÛm expozici historie hrnãífiství a dílny
kun‰tátsk˘ch hrnãífiÛ. Omámeni vÛní ko-
láãkÛ mohli smûle pokraãovat tfieba v sou-
tûÏi o keramickou mísu.

NemÛÏeme hovofiit o pfiesnosti, neboÈ
kaÏd˘ kus je originál, ale mÛÏeme hovofiit
o tradici a umu, které se bezesporu pojí
s historií. O píli, obyãejné hlínû, zhrubl˘ch
dlaních o poctivosti, trpûlivosti a lásce ke
svému fiemeslu. O pfiesnosti a opatrnosti
s jakou jsou v˘robky toãeny na kruhu.

Kdo zaÏil jednou, vrací se kaÏd˘ rok.
Kdo je‰tû nezaÏil, pfiijede a bude se vracet.

Text: Izabela ·tûpánková
Foto: Martin Koneãn˘

Kun‰tátsk˘ Jifiík hostil keramick˘ um

Pfiírodní vûdy na Gymnáziu Blansko 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDùLÁVÁNÍ
Registraãní ãíslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Zapojením do projektu se ve ‰ko-
le v˘raznû zlep‰ily materiální pod-
mínky pro v˘uku chemie, fyziky,
biologie a zemûpisu - bylo vybudo-
váno badatelské centrum pfiírodních
vûd, zakoupeny sady mûfiících pfií-
strojÛ Vernier a nadstandardní uãeb-
ní pomÛcky, jako napfi. binokulární
lupy, mikroskopy, sady preparátÛ

a chemikálií, Dewarova nádoba pro
práci s tekut˘m dusíkem, robotické
stavebnice atd.

V rámci projektu se uskuteãní také
nûkolik vícedenních soustfiedûní urãe-
n˘ch pfiedev‰ím pro talentované Ïáky,
jejichÏ hlavní náplní jsou praktická
cviãení. Na jednom z nich v Hodonínû
u Kun‰tátu si studenti vyzkou‰eli mû-

fiení fyzikálních a chemick˘ch veliãin
pfiímo v terénu. Namûfiené v˘sledky
pak prezentovali pfied ostatními na zá-
vûreãné minikonferenci.

Pro své studenty ‰kola pofiádá odbor-
né pfiedná‰ky, na kter˘ch se podílí vyu-
ãující z Pfiírodovûdecké a Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity Brno
nebo odborníci z praxe. Îáci tak mohli

Od fiíjna 2013 do ãervna 2015 fie‰í blanenské gymnázium projekt Podpora pfiírodo-
vûdného a technického vzdûlávání na stfiedních ‰kolách v Jihomoravském kraji, kte-
r˘ je realizován ve spolupráci s Jihomoravsk˘m krajem v rámci Operaãního progra-
mu vzdûlávání pro konkurenceschopnost.

Badatelské centrum.

v hodinách zemûpisu vyslechnout prof.
PhDr. Petra Chalupu, v hodinách chemie
MUDr. Ale‰e PrÛchu, v hodinách biolo-
gie MUDr. Oldfiicha Tomá‰ka, PhD.
a zhlédnout pfiedstavení ÚÏasné divadlo
fyziky.

V̆ znamnou souãástí projektu je ta-
ké partnerská spolupráce se Z·
Blansko Salmova, Z· T. G. Masaryka
Blansko, Z· Adamov, Z· LipÛvka
a Z· Jedovnice. Pro nû gymnázium
pfiipravilo a realizovalo pfiírodovûdnou
soutûÏ a program vzájemného uãení
chemie, v nûmÏ studenti gymnázia po-
máhají ÏákÛm partnersk˘ch ‰kol fie‰it
jednotlivé úkoly badatelské v˘uky. 

Nav‰tivte nás i Vy 
ve Dnech otevfien˘ch dvefií 

7. 11. 2014 (9:00 – 17:00) nebo
29. 1. 2015 (12:00 – 17:00)

a pfiijìte si na‰i ‰kolu a nové 
uãebny prohlédnout.

Text a foto: Gymnázium Blansko

Pfiírodovûdné soustfiedûní. Pfiírodovûdná soutûÏ. Vzájemné uãení chemie.


