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V roce 1939 vûnoval pfiátelÛm na‰eho kraje Stanislav Opatfiil a Berthold Kladivo pozoruhodnou fotodokumentární knihu
Blansko srdce Moravského krasu. Vydal ji velmi aktivní Klub ãesk˘ch turistÛ, odbor Blansko a Masarykova mû‰Èanská
‰kola v Blansku a to v malém nákladu.

Úvodní úryvek ze sbírky S. K.
Neumana „ Kniha lesÛ, vod a strání”
nám dokládá jasn˘ a vfiel˘ vztah auto-
rÛ publikace k Blansku a jeho okolí:
...poutníãe, zvûstuj v níÏinách a v sa-
zovit˘ch mûstech, my Ïe tu ‰tastni by-
li s lesy po horách...

Tfii úvodní texty Na uvítanou, Staletí
plynou údolím a Za radostnou pohodou

procházky zahradními ulicemi nov˘ch
ãtvrtí. Stejnû i park na námûstí zve k pfií-
jemnému veãernímu posezení, nedáte-li
pfiednost besedû ve spoleãnosti”.

Na padesáti pûti stranách jsou foto-
grafie dokumentující Blansko – cel-
kov˘ pohled na radnici s ka‰nou, 
jednotlivé ‰koly, kostel sv. Martina,
náhrobek Caroliny Meineke, zámek,
sokolovnu, koupali‰tû, Dûlnick˘
dÛm, blanenské továrny a v˘znamné
osobnosti (Fr. Kretz, J. Wankel, K. J.
Ma‰ka, F. Saar, J. Knies, K. Absolon).

Stranou nezÛstává fotografická do-
kumentace Moravského krasu napfi.
Pust˘ Ïleb, serpentiny v Suchém Ïle-
bû, Macocha, âertÛv most, kaskáda
v Eli‰ãinû jeskyni u Sloupu, ãarodûj-
nice v Katefiinské jeskyni, krápníkov˘
detail z Balcarky a jiné.

Oko fotografa zachytilo také zají-
mavá místa nejbliÏ‰ího okolí Blanska.
Dnes jde jiÏ o historickou dokumenta-
ci Tyr‰ova tábora v Jedovnicích,
Nového hradu na poãátku 19. století,
zfiíceniny hradu Hol‰t˘na, památníku
K. H. Máchy u Olomuãan, kostelíku
Svatá Katefiina, kostelíku v Bofiitovû,
ale také fotografie Nûmãic, ObÛrky,
Vranova, Kfitin, Rájce...

Poslední ãtyfii strany publikace nás
zaujmou dobovou propagací místních
ÏivnostníkÛ a to v oboru pohostinctví.
Je zde propagována restaurace
u KellnerÛ v Olomuãanech, HrozinkÛv
hostinec v ObÛrce u Blanska, v˘letní
restaurace Ve ml˘nku „20 minut” od
nádraÏí v Blansku ãi Kube‰Ûv hotel
a restaurace v Rájci. Zapomenout ne-

nás seznamují s historií nejen Blanska
a Moravského krasu, ale poukazují také
na kulturní, sportovní a spoleãensk˘ Ïi-
vot Blanska na poãátku 20. století.
„Blansko  má nov˘ vodovod s vodou
znamenité jakosti, má dobré pomûry 
ubytovací a stravovací a pfiíjemné rovin-
né vycházky podél Svitavy Kancn˘fi-
skou nebo alejí ke splavu a veãerní 

mÛÏeme ani na hotel Brou‰ek u krápní-
kov˘ch jeskyní Sloupsko-·o‰Ûvsk˘ch,
restauraci Dûlnick˘ dÛm v Blansku,
nádraÏní restauraci Blansko-Macocha,
hotel Jufiíãek, hotel Macocha, hotel
JeÏek a v neposlední fiadû na jubilejní
chatu KâST na Maco‰e.

Kniha je krásnou písemnou a foto-
grafickou vzpomínkou na doby minu-
lé. Navodí nám pfiíjemnou atmosféru
pfii posezení s na‰imi blízk˘mi.

Pfií‰tû:
·edesát let vzorné tûlov˘chovné jedno-
ty Spartak Metra Blansko: 1929 - 1989

Text a foto: Pavel Svoboda,
Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• 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 •

RAJBAS 2016
25. – 27. 11. 2016
www.festivalrajbas.cz


