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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Jako b˘val˘ dlouholet˘ knihovník Mûstské knihovny v Blansku si dovoluji k leto‰nímu 880 v˘roãí první
zmínky o Blansku poodhalit v miniseriálu „Co v˘právûjí staré knihy o Blansku” ãást regionální literatury.
Tato literatura patfií bezesporu k jednomu z nejvyhledávanûj‰ímu a nejoblíbenûj‰ímu fondu kaÏdé knihov-
ny, archivu ãi muzea. V bûÏném pojetí jsou to v‰echna literární díla, v nichÏ se v˘razn˘m zpÛsobem 
odráÏí autorÛv vztah k urãitému kraji, k jeho zvlá‰tnostem spoleãensk˘m, kulturním i jazykov˘m, k jeho
etnické i pfiírodní osobitosti. Tato literatura spoluvytváfií místní kulturní Ïivot.

Pfiebal knihy Obrazy z Moravského ·v˘carska
a jeho minulosti (2. vydání v roce 1988)

Biblí milovníkÛ Moravského krasu
a celého nejbliÏ‰ího okolí vãetnû
Blanska je dodnes proslulá kniha v˘-
znamného archeologa a lékafie
Jindfiicha Wankela Obrazy z Morav-
ského ·v˘carska a jeho minulosti vyda-
ná v roce 1882 (Bilder aus der
Mährischen Schweiz und ihrer
Vergangenheit). V ãe‰tinû se toto dílo
objevilo v pfiekladu PhDr. V. Grolicha,
O. Svobody a MUDr. J. Urbana v roce
1984 a v roce 1988 vy‰lo v druhém vy-
dání. Obrazy jako vlastivûdné dílo ak-
centující historii regionu Moravského
krasu, v˘sledky Wankelov˘ch archeo-
logick˘ch, krasologick˘ch, speleolo-
gick˘ch, speleobiologick˘ch a dal‰ích
v˘zkumÛ vedle v˘znaãné historie 
Ïelezáfiské v˘roby vãetnû místního
dolování Ïelezn˘ch rud a dal‰ích obo-
rÛ, podávají pfiehledn˘ obraz v˘voje
spoleãensk˘ch a ekonomick˘ch po-
mûrÛ tehdej‰í doby.

Kniha je rozdûlena do dvou ãástí
a to: Prehistorie a dûjiny a Pfiítomnost.

V nûkolika pasáÏích se Obrazy za-

b˘vají Blanskem samotn˘m
(Blansko – Biskup Zdík –
Husité – Doubravsk˘ – Îal-
kovsk˘ – Gellhorn – Salm).
Dûjiny blanensk˘ch Ïelezá-
ren, Nová doba blanensk˘ch
Ïelezáren, Souãasn˘ stav Ïe-
lezáren. To jsou názvy z ãásti
Prehistorie a dûjiny, t˘kající
se Blanska.

V ãásti Pfiítomnost je
Blansko popisováno pod titul-
ky Údolí Punkvy – Zámek
Blansko – Arno‰tovo údolí –
Ponikev – Klepáãov – Blansko.
Samostatná ãást je vûnována
pádu meteoritu u Blanska
(1883) a Karolinû z Linssingen.

Kniha je velice ãtivá, psána
lyrickou a na dne‰ní dobu ãasto
romantizující formou. Lze ji
vypÛjãit v knihovnách, nebo
zakoupit v Galerii a antikvariá-
tu Joná‰ Blansko, Centrum
JeÏek, Smetanova 6, Blansko.

Úryvek z knihy:

Kdo vidûl Blansko pfied pûtadva-
ceti léty, ten jistû vzpomíná na pfií-
jemn˘ dojem, kter˘ naÀ ãinil pohled
na mûsteãko; krásné staleté lípy,
vysázené kníÏetem Karlem ze
Salmu, stínily velké trÏi‰tû a sklánû-
ly své koruny pfies nízké domky – od
nejednoho pfiítele jsem sly‰el:
Blansko je krásné, krásné sv˘mi li-
pami. Jak rozko‰nû se procházelo
za hork˘ch letních dnÛ a v jejich
stínu, kdyÏ nastal veãer, se‰li se 
obyvatelé, aby si pfii svitu mûsíce
bezstarostnû potlachali v ãarovn˘ch
stínech stromÛ. Tu pfii‰el nûjak˘
hodnostáfi a u vûdomí své dÛstoj-
nosti i moudrosti vyfikl ortel a lípy
padly pod pádn˘mi ranami sekyr.

Pfií‰tû: 
Vlastivûda moravská, Blansk˘ okres

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko
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