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Poslední ãervencov˘ t˘den vy‰la nákladem 2 500 kusÛ v˘tiskÛ nová publi-
kace blanenského sbûratele pohlednic Milana S˘kory a fotografa Milana
·ustra nazvaná „Moravské ·v˘carsko na star˘ch pohlednicích”. Tato kniha
ve vázané vazbû s tvrd˘mi deskami je velmi vydafiená a milovníci historie si
pfiijdou zcela urãitû na své. Vydalo ji nakladatelství Tváfie, s.r.o., má 140 ba-
revn˘ch stran a zakoupit si ji mÛÏete v prodejnû Knihcentrum Blansko,
v Informaãním stfiedisku Blansko a na dal‰ích místech, která jsou v jednání. 

Moravské ·v˘carsko 
na star˘ch pohled-
nicích je v prodeji

Oblast okolí Blanska je neodmyslitelnû spo-
jená s Moravsk˘m krasem. PÛvodnû ji lidé pro
svou poetiãnost naz˘vali Moravsk˘m ·v˘car-

skem a zejména na pfielomu 19. a 20. století se
stala oblíben˘m místem náv‰tûvníkÛ nejen
z Brna, ale i ze vzdálenûj‰ích míst. 

Pojem Moravské ·v˘carsko vymezuje pás 
území, táhnoucí se od Sloupu aÏ po brnûnskou
Lí‰eÀ. Najdeme tady v‰e, co mÛÏe pfiíroda na-
bídnout. AÈ jiÏ krasové útvary, pfiírodní památ-
ky, ãi rÛzné druhy flóry a fauny, vyskytující se
právû zde, na tomto nádherném místû jiÏní
Moravy. Je to také místo mnoha bádání, aÈ jiÏ
speleologÛ nebo historikÛ, které umoÏnilo na-
hlédnout do nitra krasov˘ch jeskyní a poznat
Ïivot prvních pfiedchÛdcÛ ãlovûka na tomto te-
ritoriu.

Kniha Moravské ·v˘carsko na star˘ch pohled-
nicích v‰ak nenabízí pouze pfiírodu, ale také díla
vzniklá lidskou ãinností. Najdeme v ní vedle mûs-
ta Blanska, Adamova ãi Bílovic nad Svitavou
i dal‰í lidská sídla Moravského ·v˘carska. Na sta-

r˘ch pohlednicích mÛÏeme spoleãnû obdivovat Nov˘ hrad
ãi zámek v Rájci, poutní místa ve Vranovû, Kfitinách
a Sloupu, Ïelezné hutû nebo Ïelezniãní traÈ s pÛvodnû desít-
kou tunelÛ vinoucí se údolím podél fieky Svitavy od brnûn-
sk˘ch Obfian aÏ po Rájec nad Svitavou.
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