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V roce 1940 vydal Okresní osvûtov˘ sbor v Blansku regionální knihu Ve vichru staletí, kterou uspofiádali Berthold Kladivo a Stanislav
Opatfiil. Tato kniha byla dal‰ím pfiíspûvkem k chystanému cyklu, v nûmÏ chtûl Okresní osvûtov˘ sbor v Blansku pfietisknout v‰echny li-
terární práce inspirované Blanskem nebo krásn˘m krajem Moravského krasu.

Na 88 stranách jsou zachyceny pfií-
bûhy, monografie i básnû, které jsou
nejen zajímav˘m dokumentem, ale
i obrazem vzájemného pÛsobení do-
bov˘ch tradic v kulturním Ïivotû
mûsteãka, rychle se mûnícího v dÛle-
Ïité prÛmyslové mûsto.

V úvodu na stranách pût aÏ dvacet
pût univerzitní profesor Václav

v Olomouci, na Blansku mûl sídlo,
star˘ hrad, a Ïe kryl zde chrámu po-
klad skvoucí, obehnal jej zdûmi ode-
v‰ad...”

A to jiÏ ãteme ãlánek Dr. Václava
Richtera – Kostel sv. Martina
v Blansku, doplnûn˘ fotografiemi
kostela a jeho hlavního oltáfie z ro-
ku 1940. Kniha nás seznamuje také
s nejstar‰ími památkami farního ar-
chivu v Blansku a pod názvem
Blanensk˘ pobyt Josefa Hefimana
Agapita Gala‰Û  nám nabízí událos-
ti spojené s jeho dûtstvím, které
v mûsteãku proÏil. Tento buditel
Moravy byl nejv˘znamnûj‰ím mo-
ravsk˘m stoupencem Puchmajerova
první novoãeské ‰koly básnické
a jeho otec, fiezbáfi vyzdobil kostel
sv. Martina v Blansku.

Na dal‰ích stránkách se doãteme
o Cviãení maliãk˘ch ve svatém nábo-
Ïenství kfiesÈansko- katolickém v po-
dání Peregrina ObdrÏálka, faráfie
v Blansku.

Závûr knihy vûnuje Václav A. Crha
povídce Královsk˘ hrob v Blansku.
Jde o pojednání tragického osudu
Karoline von Linsingen, která byla
oblíben˘m ãtením tehdej‰í doby.

„... Kdo vejde‰ na star˘ hfibitov
v Blansku, kolem kostelíka rozloÏe-
n˘, nalezne‰ vpravo od vchodu ve
hfibitovní zdi zasazenou desku mra-
morovou, kteráÏ nese tento nápis
zlat˘mi literami: Karolina Meineke, 
rozená Linsingen. Z Brna pfiicháze-
jí podnes pfiíbuzní a se slzou v oãích
kladou vûnec na drah˘ ten hrob, leã
ani mramor ten, ani polní kvítí na
hrobû nevypravují cizinci nic o té,
jeÏ v hrobû tom odpoãívá, kterak
královskou nevûstou byla, králov-
ského trÛnu z lásky k muÏi se dob-
rovolnû odfiekla a sklesnuv‰i pak
pod tíÏí této obûti, v údolí blanen-
ském zapomenuta, vstfiíc hrobu
chfiadla...”

Kniha nazvaná Ve vichru staletí
nese skuteãnû pfiíznaãn˘ podtitul
Blanenské ãtení zimního ãasu.

K jejímu pfieãtení potfiebujete za-
snûÏenou krajinu,  klid, pohodu, ‰álek
ãaje, ãi kávy a základní znalosti o his-
torii Blanska.

Pfií‰tû:
Srdce Moravského krasu

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

Novotn˘ podává brilantnû monografii
biskupa Jindfiicha Zdíka – zakladatele
kostela sv. Martina v Blansku a spolu-
zakladatele nejstar‰ího sídla premon-
strátÛ v âesku – Strahovského klá‰tera.

Dal‰í ãástí knihy je zver‰ovaná
moravská povûst Rytífii boÏí na
Blansku od Václava A. Crhy:
„Jindfiich Zdík, kdys biskup

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
VE VICHRU STALETÍ  (BLANENSKÉ âTENÍ ZIMNÍHO âASU)

YMNÁZIUM BLANSKO
pfiíspûvková organizace, Seifertova 13, 678 01 Blansko

• Informace o studiu
• Informace o pfiijímacích zkou‰kách
• Prohlídka areálu gymnázia
• Prezentace jednotliv˘ch pfiedmûtÛ

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 4. 11. 2016 od 9.00 do 17.00 hodin 

pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

Z· JEDOVNICE
pofiádá

11. JEDOVNICK¯ VINN¯ BÁL
pátek 4. listopadu 2016 

od 20.00 hodin v KD Jedovnice
MÛÏete se tû‰it na pfiedtanãení, 

skupinu MEDIUM, cimbálovku MAJERÁN,
ko‰t vína, bohatou tombolu i obãerstvení

Pfiedprodej vstupenek od 1. 10. 2016 
na sekretariátu ‰koly (telefon 516 44 22 24)

Doprava z Jedovnic do Blanska po konci akce zaji‰tûna.


