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	 S	dětskými	skupinami	dlouhodo-
bě	 spolupracuji	 a	 jsem	 v	 kontaktu.	
V	 senátním	 obvodu	 Blansko	 jsem	
všem	 dětským	 skupinám	 rozvezla	
respirátory	 jako	 dar	 od	 Senátu.	
V	Boskovicích	 fungují	čtyři	dětské	
skupiny:	 Dětská	 skupina	 Školka		
na	rohu,	U	Templu,	Školka	u	3	ove-
ček	a	Gatemáček.	V	současné	době	
se	 připravuje	 novela	 zákona	 o	 dět-
ských	 skupinách.	 V	 Senátu	 budu	
zpravodajkou	 v	 rámci	 Stálé	 komi-	
se	 pro	 rozvoj	 venkova.	 Se	 zástup-	
kyněmi	 dětských	 skupin	 konzultu-	
ji	jednotlivé	změny,	které	mají	velké	
dopady	 na	 aktuální	 provoz.	 Dlou-	
hodobě	se	také	snažím	o	ustanove-	
ní	 Stálé	 mezirezortní	 skupiny	 pro	
předškolní	vzdělávání,	která	by	mě-	
la	 být	 složená	 z	 MŠMT,	 MPSV,		
MF	a	popřípadě	MZ.	Dne	12.	dubna	
se	otevřely	mateřské	školy	pro	děti	

s	povinným	předškolním	vzdělává-
ním,	 ale	 dětským	 skupinám	 byly	
dveře	uzavřeny.	Nepochopila	 jsem,	
jaký	 je	 rozdíl	 mezi	 předškolákem	
v	 mateřské	 škole	 a	 předškolákem	
dětské	 skupině.	 Jedná	 se	 o	 stejné	
děti,	které	se	připravují	na	přechod	
do	 základní	 školy.	 Jsem	 přesvěd-	
čena,	 že	 tyto	 situace	 by	 nemusely	
být	 tak	 vyhrocené,	 pokud	 by	 mi-	
nisterstva	 mezi	 sebou	 komuniko-	
vala	a	dopředu	se	domluvila	na	spo-
lečném	 postupu.	 Dětské	 skupiny	
jsem	vždy	brala	jako	skvělou	alter-
nativu	 pro	 rodiče,	 kteří	 potřebují	
sladit	 rodinný	 a	profesní	 život.	Sa-	
ma	preferuji,	aby	dítě	do	3	let	bylo	
doma,	ale	pokud	to	situace	neumož-
ňuje,	 dětské	 skupiny	 jsou	plnohod-
notná	zařízení,	která	fungují	a	rodi-
čům	nabízí	přijatelné	podmínky.

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka

Dětské skupiny

Předání respirátorů zástupcům dětských skupin Foto: archiv J. Vítkové

Výstava Šlechtický rod pánů 
z Boskovic čeká na znovuotevření

BUĎ PŘIPRAVEN! 
Stoletý příběh blanenského skautingu
	 Stoletý	příběh	skautingu	v	Blansku	
představí	 zajímavosti	 těm,	 kteří	 jsou	
skauty	tělem	i	duší	i	těm,	kteří	se	jimi	
třeba	teprve	stanou.
	 Ve	výstavní	síni	zámku	představíme	
historii	blanenského	skautingu	rozděle-
nou	do	čtyř	časových	období.	Začneme	
v	 roce	 1921,	 kdy	 počátky	 skautingu	
provázela	nejistota,	ale	i	nadšení	z	no-
vých	výzev,	skauti	pořádali	první	tábo-
ry	a	vytvářela	se	struktura	organizací.	

Na	konci	druhé	světové	války	hráli	pro	
skauting	důležitou	 roli	 také	partyzáni.	
Po	 prvním	 časovém	 úseku	 se	 bude-	
me	 věnovat	 poválečnému	 období,	 kde	
byla	 později	 skautská	 činnost	 zakázá-	
na	a	musela	probíhat	v	utajení.	V	obdo-
bí	„Pražského	jara“	pak	proběhlo	svolá-
ní	a	dočasné	znovuobnovení	aktivit,	ale	
i	 rychlý	 opětovný	 zákaz	 činnosti	 sou-	
visející	s	normalizací.	Skauting	byl	už	
potřetí	a	nadlouho	potlačen.	Po	same-	

tové	 revoluci	 nastává	 obnova,	 znovu	
vznikají	 skautská	 střediska	 a	 skauti		
budují	své	hnutí	a	organizace	se	dále	
rozrůstá,	a	tak	tomu	je	až	do	součas-	
nosti,	kdy	přímo	v	Blansku	je	na	800	
skautů.	Jak	tomu	bylo	a	je	v	Blansku	se	
dozvíte	ze	záznamů	rozhovorů	s	pamět-
níky	i	z	unikátních	fotografií	a	historic-
kých	dokumentů.	
Více info: www.muzeum-blanenska.cz

Text: Věra Dvořáčková

	 Výstava,	která	musela	být	záhy	po	
jejím	 otevření	 kvůli	 pandemii	 uza-
vřena,	 představuje	 kdysi	 významný	
a	slavný	 rod	pánů	z	Boskovic.	Bos-
kovicové	 spoluutvářeli	 dějiny	 Mo-	
ravy	 od	 sklonku	 13.	 do	 konce	 16.	
století.	 Členové	 rodu	 se	 objevovali	
ve	 společnosti	 nejpřednějších	 mužů	
země	a	v	královských	službách.	Za-
stávali	 důležité	 úřady	 jak	 zemské		
a	 dvorské,	 tak	 i	 církevní.	 Byli	 me-	
cenáši	umění,	staviteli	pevných	hra-
dů	 i	okouzlujících	zámků,	 schopný-
mi	vojevůdci	či	zakladateli	a	patrony	klášterů	a	kostelů.	První	z	příslušníků	
rodu	 stáli	 u	 počátků	 města	 Boskovice.	 K	 výstavě	 byl	 vydán	 katalog,	 který	
bude	možné,	po	znovuotevření,	zakoupit	přímo	v	Muzeu	regionu	Boskovicka,	
Hradní	1,	kde	je	výstava	instalována.	
Více info: www.muzeum-boskovicka.cz	 Text: Dagmar Hamalová

Foto: archiv Muzea regionu Boskovicka
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