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âást nové zahrady M· Letovice, Tfiebûtínská 

Unikátní knihu Moravsk˘ kras –
PrÛvodce Josefovsk˘m a Kfitinsk˘m
údolím pokfitili za úãasti autorÛ po-
slední bfieznovou sobotu v Muzeu
Blanenska. Tento netradiãní kniÏní
prÛvodce poprvé pfiiná‰í komplexní
popis lokalit v obou zmínûn˘ch údo-
lích i blízkém okolí. 

Kniha vznikala tfii roky pod vede-
ním editora, svûtovû uznávaného geo-
loga a paleontologa Rudolfa Musila.
Ten dal dohromady t˘m dvaceti auto-
rÛ z oborÛ, které jsou podle nûj pro
popis obou údolí v Moravském krasu
klíãové. „Kniha ãítá 352 stran a obsa-
huje ohromující mnoÏství informací,”
uvedl profesor Rudolf Musil, kter˘ je
i ve sv˘ch 93 letech nesmírnû vitální
a pracovit˘.

Stylov˘ kfiest knihy vodou
z Kfitinského potoka se odehrál ve
zcela zaplnûném sálu muzea a kmotry
kniÏního prÛvodce se stali prorektor

Nedílnou souãástí kaÏdé M· je
‰kolní zahrada, a proto byla její 
rekonstrukce splnûním na‰eho dÛle-
Ïitého cíle. V roce 2018 se nám po-
dafiilo získat finanãní prostfiedky ze
Státního fondu Ïivotního prostfiedí
âeské republiky ve v˘‰i 499 969 Kã
a investiãní pfiíspûvek ve v˘‰i 600
000 Kã od zfiizovatele matefiské
‰koly. Rekonstrukce ‰kolní zahrady
byla zahájena na podzim roku 2018.
Terénní úpravy byly dokonãeny na
jafie 2019.

Zahrada M· byla navrÏena tak, aby
bylo moÏné ji vyuÏívat celoroãnû
a zaji‰Èovala tak dlouhodob˘ kontakt
dûtí s pfiírodou. Její struktura je zamû-
fiena na pfiírodní a sportovní prvky,
které budou rozvíjet dûtskou motori-
ku a vnímání pfiírody. Herní a vzdûlá-
vací prvky jsou zhotoveny pfieváÏnû
z akátového dfieva a svou velikostí
jsou vhodné pro dûti pfied‰kolního vû-
ku. Na na‰í zahradû najdete domeãek
s truhlíky a smyslov˘m chodníãkem,
dvojhoupaãku, hnízdo, altán s kreslí-
cí tabulí, dfievûn˘ sud na vodu, herní
sestavu „Mravenci”, loì nízkou, lavi-

ci, vrbov˘ tunel, vodárnu, pískovi‰tû
se zastínûním, tunel v kopci, ovocné
kefie a herní sestavu lokomotiva s va-
gonkem. 

Díky vybudování nové ‰kolní za-
hrady v pfiírodním stylu budeme 
efektivnû naplÀovat cíle EVVO –
bude zafiazováno téma pfiírody a její
ochrany do denního Ïivota dûtí,
vzdûlávání dûtí bude více praktiko-
váno uãením proÏitkem, smyslov˘m
vnímáním (smyslové hry, pohybové
hry), ‰kolními projekty (péãe o za-
hradu, tfiídûní odpadu, tematické
dny, besedy s praktick˘mi ukázka-
mi) a bude více podporován zdrav˘
Ïivotní styl spoluprací se ‰kolní ku-
chyní (pûstování bylinek, ovoce, ze-
leniny, ochutnávka jídel z jídelníãku
pro rodiãe a vefiejnost – naplÀován
tím bude i projekt Skuteãnû zdravá
‰kola, do kterého jsme zapojeni).

Vûfiíme, Ïe se bude zahrada dûtem
líbit a Ïe bude pfiínosem pro v˘-
chovnû vzdûlávací práci v matefiské
‰kole.

Za M· Letovice Tfiebûtínská 
Lenka Nováková, fieditelka ‰koly
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pro v˘zkum Masarykovy univerzity
Petr Dvofiák, vedoucí Správy jeskyní
Moravského krasu Jifií Hebelka
a pfiedseda âeské speleologické spo-
leãnosti Marek Audy.

Po slavnostním kfitu knihy, kterou
vydalo nakladatelství Masarykovy
univerzity Munipress, následovala 
panelová diskuze s autory a poté auto-
gramiáda.
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V Muzeu Blanenska pokfitili
knihu o Moravském krasu

Nová zahrada M· 
v Letovicích – Tfiebûtínû
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