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SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (4)

Sylva Lacinová - Jílková patfií k pfiedním ães-
k˘m sochafikám. Bûhem svého pÛsobení vût‰inou
na Moravû vytvofiila 107 sochafisk˘ch realizací,
z toho 63 exteriérov˘ch dûl pro architekturu a ve-
fiejná prostranství a 44 plastik do vefiejn˘ch interi-
érÛ. Do galerií a muzeí bylo z její tvorby zakou-
peno 32 komorních plastik ze dfieva, cínu a bron-
zu. Námûty jejich dûl – víra – láska – nadûje – 
radost – manÏelství – rodina – plodnost – pokorné

hledání – andûlé – svatí, tedy totéÏ, co zvûstuje
svûtu evangelium. Mnoho  z lidí kolem nich cho-
dí, a tfiebaÏe moÏná ani nevûdí, kdo je vytvofiil, tû-
‰í se z jejich pfiítomnosti. Pro Blansko zhotovila
reliéf „Lyra a rozvinuté kvûty”.

Tento byl vytvofien v roce 1978 z bulharského
vápence a prohlédnout si jej mÛÏete nad vchodo-
v˘mi dvefimi do ZU· Blansko, Zámek 3.

Text a foto: Pavel Svoboda, Galerie Joná‰ Blansko

Odborníci z praxe mezi 
studenty

·kola je Ïákovi blízko, je s ním
v denním kontaktu, zná nejlépe jeho
pfiedpoklady a limity, a proto by pro své
Ïáky mûla b˘t první instancí kariérové-
ho poradenství.

·kola je v úzkém kontaktu s budoucí-
mi zamûstnavateli, organizuje exkurze,
besedy apod. pro kariérovou orientaci
ÏákÛ.

Firmy se k na‰í ‰kole chovají velmi
vstfiícnû, ãasto sami pfiichází s nabídkou
spolupráce.

První tfii mûsíce v roku byly cílenû za-
mûfieny na zapojení odborníkÛ z praxe
do v˘uky, pfiedná‰ky a besedy na téma-
ta: Co dál po ‰kole, profesní dráha, 
firemní kultura, jak správnû napsat 

Ïivotopis, motivaãní dopis, rady pro 
uchazeãe o zamûstnání, co dûlat a nedû-
lat u v˘bûrového fiízení, mÛÏe‰ podnikat.

Na‰im studentÛm se vûnovala Mgr.
Hoffmanová z ÚP Blansko, Ing. Ivana
Mináfiová, stavební projektantka z Brna,
podnikatel pan Petr Havlíãek z Vítûjevsi,
manaÏerky Ing. Petra Dvofiáãková a Ing.
Katefiina Trãková z firmy Letoplast a za
firmu  ALPS Electric Czech pobesedo-
valy se Ïáky Bc. Lucie Blaha Eyerová
a Bc. Vendula Feiková.

Cenné rady odborníkÛ z praxe na‰e
Ïáky aÏ pfiekvapivû zaujaly. Vycházely
ze Ïivota a zejména konãícím roãníkÛm
se budou jiÏ za pár mûsícÛ velmi hodit.

Text: M. Ba‰ná
Foto: archiv ‰koly

Dûtská hfii‰tû v Blansku (Zborovce, Sever,
Horní Palava a Píseãná) jsou dle provozních
fiádÛ opût od 15. bfiezna 2018 otevfiena 
dûtem. Ve dnech, kdy budou zhor‰ené kli-
matické podmínky (dé‰È, sníh, mráz) o jejich
otevfiení rozhodnou správci v závislosti na
aktuálním poãasí. 

V zimních mûsících byla provedena revize
v‰ech herních prvkÛ, kde nebyly zji‰tûny Ïád-

né závady, které by ohroÏovaly
zdraví osob, drobné závady na
základû revizní zprávy jsou prÛ-
bûÏnû odstraÀovány. V souãas-
né dobû je zapoãato s opravou
dopadov˘ch ploch na hfii‰ti
Píseãná, kde se mûní kaãírek za
pryÏ. Na hfii‰ti Zborovce byly
dopadové plochy ze ‰tûpky na-
hrazeny pískem. Stejná oprava
probûhla i v mûstské ãásti
Klepaãov. Dále v mûsíci dubnu
budou vymûnûny písky ve
v‰ech pískovi‰tích a souãasnû
budou dûtská hfii‰tû doplnûna
nov˘mi hracími prvky (pfiede-
v‰ím hfii‰tû Zborovce).

Text: MÚ Blansko
– odbor komunální údrÏby

Foto: RePo

Posláním ‰koly je pfiipravit mladého ãlovûka pro Ïivot
a tedy i pro jeho kariérovou dráhu. Kariérové poradenství
umoÏÀuje na‰im ÏákÛm identifikovat své moÏnosti a dûlat
smysluplná rozhodnutí v oblasti vzdûlávání, práce a v dal-
‰ích Ïivotních situacích.

Dûtská hfii‰tû opût 
v provozu


