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Silvestrovsk˘ pochod Skály 2018 uÏ po desáté
K nejvy‰‰ímu bodu Drahanské 

vrchoviny, k chatû na Skalách dora-
zilo pfies 200 úãastníkÛ Silvestrov-
ského pochodu. Ten se tû‰í stále 
vût‰í oblibû. Jeho smyslem je pfiede-
v‰ím setkávání lidí z okolních obcí.
Ti vyráÏejí v danou hodinu ze sv˘ch
vesnic. Nûkteré z obcí se v urãitém
lesním úseku k sobû pfiipojují a dále
pokraãují spoleãnû. Jako tfieba tu-
risté ze Suchého, Îìárné, Valchova,
Protivanova. Tentokrát bylo, kromû
stál˘ch úãastníkÛ jako je Bene‰ov
zaznamenáno nûkolik v˘letníkÛ
z Malého Hradiska ãi Bukové atd. 

K pochodu neodmyslitelnû patfií
také nûkolik obãerstvovacích zasta-

vení. V‰e vrcholí na Skalách opéká-
ním párkÛ, zápisem do knihy 
náv‰tûvníkÛ s pfiáním v‰eho nejlep-
‰ího do Nového roku. K dispozici je
svafiené víno, hork˘ ãaj, jeÏ zaji‰Èuje
pod bedliv˘m dohledem paní strost-
ky B. Krénarové obec Protivanov.
Jubilejnímu vydafienému desátému
roãníku pfiálo poãasí. Tentokráte za-
lité sluncem s teplotami tûsnû nad
bodem mrazu. Protáhnout kosti, pro-
‰lápnout boty, popfiát si se v‰emi do
nadcházejícího roku a zaÏít tu 
správnou Silvestrovskou atmosféru
mÛÏete i vy. Staãí jen pfií‰tû vyrazit
s námi.

Text a foto: Vladimír ·evãík 
Opékání ‰pekáãkÛ v cíli pochodu

PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

Ladislav Kunc  +420 607 507 157

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Masarykova stfiední ‰kola Letovice
je jako jediná za âeskou republiku,
aktivním úãastníkem právû probíhají-
cího projektu Cerasmus+, kter˘ vzni-
kl z iniciativy AEuCC – European
Grouping of Territorial Cooperation
Cities of Ceramics a jehoÏ v˘konn˘m
koordinátorem je italská vzdûlávací
instituce TUCEP – Tiber Umbria
Comett Education Programme. 

Projekt byl zahájen na podzim
2017 jako jedna z mnoha aktivit na
podporu a rozvoj keramického fie-
mesla napfiíã celou Evropou, které se
v mnoha zemích pot˘ká se stejn˘mi
problémy, napfiíklad celosvûtová kon-
kurence levnûj‰ích v˘robkÛ vytváfie-
n˘ch masovou produkcí, ãi ztráta fie-
mesln˘ch dovedností. 

Cílem projektu je tedy podporovat
a realizovat v evropském mûfiítku ak-
tivity vedoucí k zaji‰tûní a udrÏení
keramického fiemesla, k ochranû tra-
dic keramické v˘roby a k zachování
vzdûlávacích oborÛ keramického za-
mûfiení. 

V̆ ‰e zmínûné cíle jsou v první, pi-
lotní fázi naplÀovány formou  realiza-
ce  konkrétních  aktivit  jako je vy-
tvofiení sítû mezi národními a meziná-
rodními partnery. Vytvofiení národ-

V souãasné dobû má projekt za se-
bou úspû‰né splnûní sv˘ch zámûrÛ, ja-
ko napfiíklad vytvofiení webov˘ch
stránek Cerasmus+ (https://ceras-
mus.eu/), kde je moÏné nalézt infor-

mace o samotném projektu, ale hlavnû
je moÏné, v záloÏce NETWORKING
PLATFORM sdílet své zku‰enosti,
problémy, ãi hledat radu ohlednû v‰e-
ho, co se t˘ká keramiky. Také probûh-
lo pûtidenní setkání mezinárodních
projektov˘ch partnerÛ ve mûstû
Kecskemét v Maìarsku. Náplní setká-
ní byla pfiíprava nov˘ch osnov, sezná-
mení se s podmínkami pro tvorbu
v Maìarsku, seznámení se s tamûj‰ím
stfiedním ‰kolstvím a moÏnostmi, 
které jsou poskytovány zaãínajícím
keramikÛm. Dále jednotliví úãastníci
probírali problémové oblasti keramic-
kého fiemesla v zúãastnûn˘ch zemích. 

K dokonãení v‰ech úkolÛ a samot-
ného projektu dojde na podzim leto‰ní-
ho roku, ale uÏ teì se plánuje jeho 
pokraãování, tak, aby se znaãka CE-
RASMUS+ stala v budoucích letech
stejnû známou jako je  ERASMUS+
a mohla své aktivity rozvíjet smûrem
k propagaci a podpofie keramického fie-
mesla.

Text: Martina Brtnická
Foto: Mgr. Romana Pavlíãková

ních t˘mÛ sloÏen˘ch z partnerÛ ze
v‰ech sektorÛ zab˘vajících se kera-
mickou v˘robou a vzdûláváním, roz-
‰ifiování informací o tradiãních hod-
notách fiemeslné v˘roby v kaÏdé zú-
ãastnûné zemi, vypracování jednot-
n˘ch osnov do ‰kol na základû dotaz-
níku, kter˘ byl distribuován mezi ná-
rodní partnery projektu a vytvofiení
metodické pfiíruãky pro zavedení no-
v˘ch osnov do ‰kol. Garantem tvorby
metodické pfiíruãky je Masarykova
stfiední ‰kola Letovice. 

Mezinárodní keramické studio Kecskemét

Cerasmus+  k podpofie keramického fiemesla v Evropû
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