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Vedle vystaven˘ch exponátÛ, in-
formaãních tabulí a dotykov˘ch 
obrazovek je pro náv‰tûvníky pfii-
chystaná také moÏnost vlastnoruã-
ního vyraÏení praÏského gro‰e
Jifiího z Podûbrad a Kun‰tátu, ães-
kého krále a nejv˘znamnûj‰ího 
ãlena tohoto rodu. 

V˘stava je souãástí celoroãního
projektu s názvem Rok pánÛ
z Kun‰tátu, kter˘ je realizován
Národním památkov˘m ústavem.
Právû v leto‰ním roce si pfiipomíná-

me 550. v˘roãí od dokonãení nûko-
lika diplomatick˘ch misí, jeÏ k pa-
novnick˘m dvorÛm tehdej‰í západní
Evropy vyslal Jifií z Podûbrad
a Kun‰tátu. Ten chtûl sv˘m projek-
tem dosáhnout v‰eobecného míru,
spolupráce a sjednocení celého kfies-
Èanského svûta. PfiestoÏe byl nako-
nec jeho návrh nûkter˘mi pfiedstavi-
teli evropsk˘ch zemí odmítnut, je
dodnes povaÏován za klíãov˘ poli-
tick˘ projekt sklonku stfiedovûku. 

Kromû zmínûné expozice, jeÏ

pfiedstavuje vrchol celého projektu,
se budou v prÛbûhu roku 2014 konat
nejrÛznûj‰í kulturní akce pofiádané
nejen na kun‰tátském zámku, ale i na
jin˘ch místech spojen˘ch s dûjinami
tohoto rodu (napfi. na zámku Bouzov,
Buchlov ãi Pern‰tejn). Více informa-
cí o chystan˘ch akcích naleznete pfií-
mo na oficiálních internetov˘ch
stránkách Národního památkového
ústavu nebo na stránkách Státního
zámku Kun‰tát.  

Text a foto: Ilona Vávrová

Odborné vzdûlání - hlavní téma podni-
katelského setkání na golfovém hfii‰ti

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS !

EGYPT 11.890* TABARKA 11.380* ALBÁNIE 10.990
BULHARSKO 9.790* TURECKO 11.990* SAE 11.290
MAROKO 11.290* KOS 12.990* KOH SAMUI 23.500
NÁŠ TIP: Luxusní plavba s průvodcem: 14. – 25.9.

Janov-Cannes-Cote d’Azur-Ibiza-Menorca!
TOP cena 19.990 Kč. Svoz Brno 2.990 Kč. Nečekejte!
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

Tak se jmenuje novû otevfiená prohlídková trasa, kterou mÛÏete od ãervna nav‰tívit na Státním zámku
Kun‰tát. Interaktivní v˘stava vás zavede do období stfiedovûku a pfiedstaví vám nejen historii ‰lechtic-
kého rodu pánÛ z Kun‰tátu, ale i nejdÛleÏitûj‰í kulturní a spoleãenské aspekty této epochy. 

V˘stupem setkání byla dohoda
na  dal‰í vzájemné spolupráci pfii
aktivitû „·kola konãí… A CO
DÁL?”. „Cílem projektu je pfiiblí-
Ïit budoucím absolventÛm stfied-
ních odborn˘ch ‰kol reáln˘ svût
práce a poskytnout jim informace,
rady a záÏitky, aby v tomto svûtû
mohli lépe uspût,” vysvûtlil JUDr.
Milan Hlaváã - pfiedseda pfiedsta-
venstva OHK Blansko a dodal, Ïe
projekt chystají formou pfiedná‰ek
ve stfiedních odborn˘ch ‰kolách,
a to pfiedev‰ím pro Ïáky posledních
roãníkÛ. „Pfiipravili jsme pût cyklÛ,
kde se pfiedstaví regionální firmy
a pfiedev‰ím pfiiblíÏí moÏnosti pfii
hledání práce. Souãástí bude i dis-
kuse a individuální konzultace
s pracovníky zúãastnûn˘ch firem
a institucí,” doplnil Hlaváã. 

Kromû projektu ·kola konãí . . .

A CO DÁL? zúãastnûní spoleãnû fie-
‰ili moÏnosti vytvofiení adekvátních
podmínek, vedoucích k zaji‰tûní Ïá-
kÛ do specifick˘ch oborÛ v souladu
s poÏadavky podnikatelské ãinnosti
v regionu. První my‰lenkou je úãast
zástupcÛ OHK na „burzách ‰koly”,
kde se objeví vût‰ina ÏákÛ osm˘ch
a devát˘ch roãníkÛ základních ‰kol.
„Zde by se mûly nabízet ve‰keré
moÏnosti ‰kol a zájmy ÏákÛ v soula-
du s potfiebami v oblasti podnikatel-
ské sféry v regionu. Dal‰ím fie‰ením
je vylep‰ení systému bonifikací, pe-
nûÏních i nepenûÏních, které by 
Ïáky motivovaly v nástupu na ten
ãi onen obor. Momentální systém
odmûÀování ÏákÛ ve vybran˘ch 
oborech, krajem, evidentnû nesta-
ãí,” ukonãil Hlaváã.

Text: peha
Foto: Renata Trávníková

19. ãervna se poprvé se‰li na Kofienci podnikatelé a zástupci firem, ktefií jsou ãlenové Hospodáfiské komory âeské re-
publiky v Blansku s vedením stfiedních odborn˘ch ‰kol v regionu. 

Expozice v˘stavy.

V ERBU T¤Í PRUHÒ

âlenové OHK pfii jednání s vedením SO· v regionu.


