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V páteãní odpoledne 18. ledna
se studenti a nûktefií pedagogové
Gymnázia Rájec-Jestfiebí zúãastni-
li nácviku umûní Krav maga. âtyfi-
hodinov˘ kurz byl veden uznáva-
n˘m izraelsk˘m odborníkem na
bezpeãností rizika a sebeobranu
Davidem Bohbotem, kter˘ jiÏ léta
Ïije v Praze. 

První ãást byla zamûfiena na kri-
zové situace. Cílem bylo  nauãit se
tyto situace vyhodnocovat a fie‰it.
Zbylé dvû hodiny byly vûnovány
praxi boje zblízka. Je‰tû neÏ zaãa-
li úãastníci trénovat, okusili cviky,
které praktikují izraelské speciální
jednotky a armáda. Potom byli
rozdûleni do párÛ a zkou‰eli si 
údery a jejich vykr˘vaní. V po-

slední ãásti spolu v tûchto párech
zápasili. 

Cviãili jsme zpÛsoby, jak se ho-
l˘ma rukama ubránit tfieba i pistoli
nebo noÏi a bez ohledu na fyzickou
kondici si zvykli na vûdomí, Ïe ten-
to systém mÛÏe zachránit Ïivot
nám nebo jinému ãlovûku. Kromû
tûl na Ïínûnkách jsme pouÏívali
i mozek. David nás nutil pfiem˘‰let
jinak. Navíc jsme si s ním a jeho
sestrou, která byla v âeské republi-
ce na tfiídenní náv‰tûvû, procviãili
angliãtinu. JakoÏto jeden ze zúãast-
nûn˘ch shledávám tento kurz zají-
mav˘m a velmi pfiínosn˘m a jsem
rád, Ïe jsem ho mohl proÏít.

Text: Kry‰tof Nûmec, student 4. roãníku 
Foto: archiv ‰koly

Izraelsk˘ expert vedl
kurz sebeobrany na

Gymnáziu 
v Rájci-Jestfiebí

Tfii králové nav‰tívili i MÚ v Blansku

Socha v blanenském zámeckém par-
ku - Venu‰e BoÏská, postava z fiecké
i fiímské mytologie

Tfiíkrálová sbírka 2019
Dûkujeme vám v‰em, ktefií jste na

poãátku nového roku pfiijali tfiíkrálové
koledníky ve mûstech a obcích na
Blanensku. V leto‰ním roce jsme

v Tfiíkrálové sbírce získali 2 234 633
korun z 432 pokladniãek. Je to o 128
553 korun víc, neÏ v loÀském roce, kdy
jste nám darovali 2 106 080 korun.

Za tyto peníze bychom
chtûli koupit auto pro Mobilní
hospic svatého Martina, aby-
chom mohli dál pomáhat tûÏ-
ce nemocn˘m v jejich domá-
cím prostfiedí po celém okrese
Blansko. Dále plánujeme po-
moci seniorÛm a zdravotnû
postiÏen˘m, matkám s dûtmi
v nouzi a podpofiit Charitní
záchrannou síÈ – pomoc nej-
potfiebnûj‰ím v regionu.

Dûkujeme dárcÛm za
‰tûdrost a v‰em lidem, ktefií
se na sbírce a na doprovod-
n˘ch tfiíkrálov˘ch akcích
jakkoliv podíleli. Velk˘ dík
patfií také v‰em králÛm, kte-
fií nám vûnovali svÛj ãas
a vy‰li koledovat do ulic.

Text: Ing. Pavel Kolmaãka,
fieditel Oblastní charity Blansko

Foto: archiv Oblastní 
charity Blansko

SERIÁL - BLANSKO
VE V¯TVARNÉM UMùNÍ (11)
Blanenské umûlecké lití 

Rozmach umûleckého lití v Blansku
nastal na poãátku 19. století za starohrabû-
te Huga Franti‰ka Salma-Reiffercheidta
(1766 – 1836), jenÏ velk˘mi inovacemi
pozvedl zaostalou hamerskou v˘robu
k moderní prÛmyslové velkov˘robû.
Napoleonská doba a desetiletí po ní se sta-
ly vrcholem umûleckého zpracování litiny.
Dal‰ím impulsem pro rozmach blanen-
sk˘ch Ïelezáren a lití bylo pÛsobení v˘-
znamného nûmeckého chemika Karla
Ludvíka Reichenbacha (1788 – 1869). Za
jeho vedení nastal velk˘ rozvoj v˘roby li-
tinového zboÏí, kromû uÏitkové litiny se
zaãalo i s litím umûlecké litiny, pfiedev‰ím
soch podle antické, biblické ãi germánské
mytologie.

Po dobu druhé poloviny 19. století
blanenská umûlecká litina dobyla cel˘
svût. Ke konci 19. století v‰ak zaãaly
salmovské Ïelezárny postupnû upadat,
a do‰lo i k omezení produkce umûlecké
litiny. V roce 1896 získává blanenské
Ïelezáfiské závody firma Breitfeld-
Danûk a.s.

Umûlecké lití, do kterého pronikl no-
v˘ umûleck˘ prvek secese, se jako jedi-
né v ãesk˘ch zemích rozvíjelo dále. Po
skonãení první svûtové války nachází
blanenská umûlecká litina uplatnûní pfie-
dev‰ím díky korpusÛm UkfiiÏovan˘ch
pro padlé vojáky.

K definitivnímu útlumu produkce umû-
leckého lití do‰lo vlivem druhé svûtové
války.

Po osvobození byl cel˘ podnik zná-
rodnûn a umûlecké lití se omezilo pouze
na uãÀovské dílny Slévárenského závo-
du n.p. âKD Blansko.

Poãátkem 60. let 20. století se zv˘‰il
zájem o umûleckou litinu, mimo jiné
také pro secesní prvky, které se dosta-

ly zpût do módy. Blanenské Ïelezárny
se rovnûÏ musely postarat o rekon-
strukce historick˘ch budov s litinovou
v˘zdobou, napfiíklad Národního diva-
dla v Praze ãi lázeÀské kolonády
v Mariánsk˘ch lázních.

Ani po sametové revoluci nebyla 
umûlecká litina v blanensk˘ch Ïelezár-
nách ukonãena.

Text a foto: Pavel Svoboda, 
Galerie Joná‰ Blansko


