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AÈ uÏ vás Ïene nostalgie nebo hle-
dáte historické souvislosti ãi dobové
fotografie, na stránkách této knihy
máte moÏnost nahlédnout pod po-
kliãku hrnce, v nûmÏ se rodilo
Blansko od roku 1848 do osvoboze-
ní v roce 1945. Dozvíte se nejen
o historii zdej‰ích staveb, fiemesel
a prÛmyslu, o místních osobnostech,
spolcích, ale naleznete zde také in-
formace o spoleãenském Ïivotû
a sportu. Nechybí nástin v˘voje
místního divadla, literatury, hudeb-
ního Ïivota a v˘tvarného umûní…

Obyvatelé Blanska mûli nezvykle
velk˘ prostor, na nûmÏ mohli zane-
chat svûdectví o své práci, o sv˘ch
vítûzstvích i prohrách, radostech
i strastech. Zkoumání historick˘ch
pramenÛ i osobní poznatky autora
knihy Mgr. Vladimíra Poláka v sobû
ukr˘vají nejen hutné historické prav-
dy, ale i mnohem roztomilej‰í detai-
ly. KaÏd˘ z nich dodává such˘m teo-
riím o vzniku mûsta tolik potfiebn˘
lidsk˘ rozmûr, pfiedstavuje v ménû
známém svûtle jednotlivé stfiípky ze
Ïivota Blanska (stavba Ïeleznice,

no v Blansku, budou právû ty nej-
chud‰í vrstvy obyvatelstva nosit pení-
ze do dvou kin, kdeÏto dosud to zby-
teãné vyhazování penûz omezovalo
se na jedno kino. Právû lidé, ktefií ne-
mají co jíst, utrhnou sobû a dûtem na
v˘Ïivû, aby 
dopfiáli toho du‰evního alkoholu 
nemajetného lidu, a aby korunky, kte-
r˘ch nikdy nemají dost ani na nuzné
Ïivobytí, zanesli do kina. Îádáme
proto pro dobro obyvatelstva blanen-
ského, aby byla zamítnuta kaÏdá 
Ïádost za udûlení druhé licence pro
Blansko. BudiÏ prodlouÏena a obno-
vena pouze kinolicence stávajícího
Kina invalidÛ. Tak se i stalo.

K horlení pfiedstavitele mûsta jen
malou poznámku: jaksi pfiehlédl, Ïe

jarmarky, stavby mostÛ, pfiírodní po-
hromy, Ïádost o kinolicenci  a jiné).
Ukázka z knihy: …Bylo zji‰tûno, Ïe
za doby trvání Kina invalidÛ majetné
vrstvy kinu velkou vût‰inou se vyh˘-
bají, kdeÏto právû nemajetné dûlnic-
tvo z 90% tvofií náv‰tûvnictvo kina.
To znamená, Ïe bude-li je‰tû druhé ki-

korunku za nejlevnûj‰í vstupenku si
dûlníci utrhovali od úst vût‰inou
v zimû, neboÈ v kinû mûli to, co do-
ma ãasto chybûlo: teplo.

V závûru knihy je uveden pfiehled
starostÛ Blanska, poãet obyvatel
v jednotliv˘ch desetiletích od roku
1790 do roku 1945 a pfiehled ãest-
n˘ch obãanÛ (mû‰ÈanÛ) Blanska.

Titul vydalo Muzeum Blansko
v roce 1995 k 90. v˘roãí pov˘‰ení
Blanska na mûsto. Kniha vy‰la z pe-
ra Mgr. Vladimíra Poláka nákladem
1000 kusÛ.

Pfií‰tû: Dvûstûpadesát let bla-
nensk˘ch Ïelezáren: 1698 – 1948 
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