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Policejní 
preventivní akce

V prÛbûhu této akce bylo hovofieno
s cyklisty a uÏivateli cyklostezek na
témata bezpeãné a ohleduplné jízdy,
povinné v˘bavy jízdního kola. Pokud
nûco na kole nebylo v pofiádku, byli
na toto cyklisté upozornûni, pokutu
v‰ak nedostali – akce byla opravdu
preventivní, místo pokut dostávali le-
ták s informacemi pro cyklisty. Pro
vzorné cyklisty byly, jako odmûna,
pfiipraveny reflexní doplÀky. Velmi
diskutované bylo téma vzájemné 
ohleduplnosti cyklistÛ
a motoristÛ na silnici ne-
bo cyklistÛ a dal‰ích 
uÏivatelÛ cyklostezek
(chodcÛ, jezdcÛ na in-li-
ne bruslích,…), uÏívání
ochranné helmy a její
v˘znam v pfiípadû neho-
dy.  Pro mnohé byla 
novou informací také
skuteãnost, Ïe cyklista
by nemûl pfied jízdou
nebo bûhem jízdy poÏí-
vat alkohol.  Policie
touto akcí reaguje na
zv˘‰en˘ rozvoj cyklisti-

ky a s tímto rozvojem také souvisejí-
cí nepfiíznivû zvy‰ující se statistiku
nehodovosti cyklistÛ, kdy ve více
neÏ polovinû pfiípadÛ, mÛÏe za 
dopravní nehodu právû cyklista. Za
leto‰ní rok policie na Blanensku evi-
duje jiÏ 36 nehod cyklistÛ (loni za
stejné období 33), 26 nehod zavinili
sami cyklisté, svoji roli pfii nûkter˘ch
nehodách sehrál také alkohol.

Text: nprap. David Chaloupka DiS.
Foto: archiv PâR

Busta BoÏeny Nûmcové

V pátek 17. 8. 2018 od rána probíhala v Blansku a ná-
slednû v Jedovnicích u rybníka Ol‰ovec preventivní akce
s názvem „PREVENCE TOUR” zamûfiená na cyklisty. 

UÏ více neÏ rok nasedne kaÏd˘ v‰ední den na vlak, aby mohl
strávit den v Pûkné modré v Doubravici nad Svitavou. Tam
v Sociálnû terapeutick˘ch dílnách v létû zahradniãí, v zimû tvofií
v keramické dílnû. „Vyzkou‰el jsem víc podobn˘ch zafiízení.
Pûknou modrou uÏ bych ale mûnit nechtûl. Pfiipadám si tu jako do-
ma,” fiíká klient charitní sluÏby Jirka. 

Pûkná modrá 
v Doubravici stále

pfiijímá klienty

V Sociálnû terapeutick˘ch dílnách
Pûkná modrá se schází lidé s lehk˘m
mentálním postiÏením a du‰evním 
onemocnûním ve vûku od 19 do 64
let. Pomocí rozmanit˘ch ãinností je tu
pracovníci charity uãí pracovním 
návykÛm, samostatnosti a dal‰ím do-
vednostem. SluÏba je pro klienty bez-
platná. Zájemci o sluÏbu se mÛÏou
hlásit na telefonním ãísle 732 747 952
nebo e-mailu peknamodra@blan-
sko.charita.cz.

„Na‰i klienti se mÛÏou sami roz-
hodnout, jak ãasto k nám chtûjí 
docházet. Asi po mûsíci s nimi sesta-
víme individuální plán a podle nûj se
rozvíjí v ãinnostech, které si zvolí,”
pfiibliÏuje vedoucí Pûkné modré Petra
Veselá.

Jirka do dílen dochází více neÏ rok.
Studoval zahradnickou ‰kolu, z ãin-
ností si proto nejradûji vybírá práci na
zahradû. „Venku mám pocit volnosti,
na zahradû pracuju rád. Naopak do
kuchynû se moc nehrnu,” fiíká uÏiva-
tel Pûkné modré a dodává, Ïe kromû
práce na zahradû se v Doubravici na-
uãil hlavnû komunikovat s lidmi. 

Dal‰í z ãinností, které si lidé v soci-
álnû terapeutick˘ch dílnách mÛÏou
vyzkou‰et, je práce v kuchyni, v ‰icí,
keramické a tvofiivé dílnû a pfii údrÏbû
areálu. „KaÏdého baví nûco jiného
a kaÏd˘ zvládne práci jinak. Nûktefií
klienti potfiebují trvalou asistenci pra-
covníka, nûktefií dohled a jin˘m staãí
práci jen vysvûtlit,” nastiÀuje Petra
Veselá. 

Hlavní pracovní ãinnosti v Pûkné
modré trvají dopoledne. Po spoleã-
ném obûdû, kter˘ uvafií za pomoci
pracovníkÛ nûkter˘ z klientÛ, se 
odpoledne uÏivatelÛm vûnuje psycho-

loÏka s kognitivními hrami zamûfien˘-
mi na trénink pamûti a pozornosti.
„Pokud si ale nûkdo chce dodûlat 
v˘robek nebo si odpoãinout, samo-
zfiejmû mÛÏe,” dodává vedoucí zafií-
zení. Tvofiit a vyrábût napfiíklad baví
v sociálnû terapeutick˘ch dílnách
Lucku, která do zafiízení pravidelnû
dojíÏdí uÏ dvanáct let. „Prostû jsem na
vyrábûní. Zajímá mû pedig, tkaní, ke-
ramika a vÛbec jakékoliv tvofiení,” 
fiíká klientka charitního zafiízení.

Pûkná modrá úzce spolupracuje
s charitním projektem Vykroãit z kru-
hu, kter˘ pomáhá lidem s du‰evními
obtíÏemi uplatnit se na trhu práce.
„Pokud se na‰emu klientovi podafií
najít zamûstnání, mÛÏeme jej je‰tû rok
podporovat, aby mûl vût‰í ‰anci v za-
mûstnání vydrÏet,” upfiesÀuje vedoucí
sluÏby Petra Veselá.

Text a foto: Mgr. Vladûna JarÛ‰ková

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (8)

Také Vincenc Makovsk˘ zanechal
v Blansku své v˘tvarné artefakty.
Sochafie bûhem studií na reálném
gymnáziu v Novém Mûstû na Moravû
lákalo malífiství. Po maturitû musel ro-
ku 1918 nastoupit do rakousko-uher-
ské armády, po skonãení války a vzni-
ku âSR byl roku 1919 demobilizován
a ihned se pfiihlásil na praÏskou
Akademii v˘tvarn˘ch umûní, kterou
absolvoval roku 1926. Bûhem studií
pracoval v malífisk˘ch ateliérech
Jakuba Obrovského a Karla Krattnera
a v sochafisk˘ch ateliérech Bohomila
Kafky a Jana ·tursy. Po praÏském stu-
diu dostal stipendium francouzské vlá-
dy a v letech 1926–1930 pracoval
u Antoina Boudella v PafiíÏi. Po návra-
tu z Francie se usadil v Brnû, ale v le-
tech 1931–1939 pob˘val v Praze.

Za 2. svûtové války Ïil ve Zlínû.
Pomáhal tam zakládat ·kolu umûní
(dnes Stfiední umûleckoprÛmyslová
‰kola v Uherském Hradi‰ti), kde byl
vedoucím oboru tvarování strojÛ a ná-
strojÛ (dnes prÛmyslov˘ design), po-
zdûji na ‰kole vyuãovali i Makovského
Ïáci. Úãastnil se odboje. Po osvoboze-
ní se vrátil do Brna a stal se docentem
modelování na Fakultû architektury
Vysoké ‰koly technické, v roce 1947
jejím profesorem. V roce 1946 byl
zvolen fiádn˘m ãlenem âeské akade-
mie vûd a umûní. V roce 1952 získal

profesuru na Akademii v˘tvarn˘ch 
umûní v Praze.

Zemfiel 28. prosince 1966 v Brnû
a 3. ledna 1967 byl pochován na evan-
gelickém hfibitovû v Novém Mûstû na
Moravû.

Pro Blansko vytvofiil v parku pfied
smuteãní obfiadní síní sochu „Pieta”
a v roce 1955 realizoval v parku na
kfiiÏovatce ulic Havlíãkova a ÎiÏkova
mramorovou bustu BoÏeny Nûmcové.

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

Policisté v akci

Klienti Pûkné modré pfii „práci”


