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KOUPÍM RD V OKRESE BLANSKO, 
SE ZAHRÁDKOU. 

I K PŘESTAVBĚ NEBO OPRAVÁM. BEZ RK, BEZ ÚVĚRU. 
VLASTNÍ FINANCE. TEL.: 776 307 407

JEDNA VOLNÁ GARÁŽ K PRONÁJMU
LOKALITA BLANSKO – PÍSEČNÁ.

VOLNÁ IHNED, 
TEL.: 702 123 140

Během konzultací společně vymyslíme strategii a plán k dosažení finančního cíle.
Následně Vás mohu  propojit s jednou z virtuálních asistentek z mého týmu, připadně

vytvořím tým, který bude s láskou tvořit vše, co budete potřebovat Vy i  Vaše podnikání.
Nastavíme za Vás technické věci, vytvoříme web či grafiku, obsah na sítě, vyřídíme e-maily,

napojíme fakturační a e-mailingové systémy, nastavíme automatizace prodeje 
a e-mailových kampaní, vytvoříme kurzy a jiné digitální produkty,..

 
 

Napište nám e-mail a můžeme se domluvit na nezávazném hovoru, kde Vám o projektu
řeknu více a můžete se na cokoliv zeptat.

www.lotusworld.cz

Hledáte parťáka a tým pro Vaše online podnikání?
S námi už na to nebudete sami!

info@lotusworld.cz

LOTUS
world

V Ý D E J N Í  M Í S T O  E - S H O P U 
w w w.makeupfengsuej.cz 

a výdejní místo 
ruské kosmetiky 

FABERLIC
www.makeupfengsuej.cz

PO–PÁ 10 h do 16 h
(OTEVŘENO I V OMEZENÍ)

ROŽMITÁLOVA 5, BLANSKO
(nad Albertem a hračkářství Wiki)NO
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Město vydává novou publikaci 
Pověsti z Blanska a Moravského krasu

POVĚSTI  
Z BLANSKA  

A MORAVSKÉHO  
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Karla Bufková-Wanklová
Eva Nečasová

Leoš Vašek
Arnošt Bechr

	 Další	blanenská	publikace	z	edice	
ZDíK	(Zajímavosti	dějin	krasu)	byla	
pokřtěna	v	neděli	31.	října	v	Muzeu	
Blanenska.	 Nová	 knížka	 s	 názvem	
Pověsti	 z	 Blanska	 a	 Moravského	
krasu	potěší	zejména	děti.	Více	než	
dvousetstránková	 publikace	 totiž	
obsahuje	77	pověstí	z	Blanska	a	jeho	
nejbližšího	 okolí.	 Zakoupit	 si	 ji	 je	
možné	v	informační	kanceláři	Blan-
ka	a	také	v	Muzeu	Blanenska.	
	 	„Souhrnný	přehled	známých	po-

věstí	z	Blanska	a	nejbližšího	okolí	
zatím	chyběl,	věříme,	že	právě	 tato	
tematika	do	edice	ZDík	patří	a	že	by	
právě	 vydávaná	 publikace	 mohla	
oslovit	 nejen	 obyvatele	 Blanska,“	
uvedl	starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 „Publikace	s	pověstmi	a	pohádka-
mi	z	regionu	byly	v	naší	informační	
kanceláři	vždy	žádané.	Více	než	pět	
let	ale	už	v	nabídce	žádnou	nemáme,	
všechny	jsou	beznadějně	vyprodané.	
I	 proto	 věříme,	 že	 nová	 publikace	 Přebal knihy

bude	 mít	 nejen	 u	 místních	 velký	
úspěch,“	 potvrdila	 vedoucí	 infor-
mační	kanceláře	Martina	Hejčová.
	 Mezi	téměř	osmi	desítkami	příbě-
hů	nechybí	například	notoricky	zná-
má	pověst	o	propasti	Macocha	nebo	
o	ovečce	zatoulané	v	Kateřinské	jes-
kyni,	 čtenáři	 v	 knize	 najdou	 také	
pověsti	rudické	či	olomučanské,	pří-
běhy	 z	 okolí	 Jedovnic,	 Ráječka,	
Vavřince	 a	 Křtin,	 ale	 také	 pověsti	
spojené	s	Novým	hradem	či	hradem	
Blansek.
	 Většina	pověstí	byla	knižně	vydá-
na	už	v	minulosti	–	publikace	obsa-
huje	například	pověsti	Karly	Bufko-
vé-Wanklové,	 která	 je	 sepsala	 ve	

30.	 letech	 minulého	 století	 do	 kni-	
hy	 moravských	 pověstí	 a	 pohádek	
Z	Ječmínkovy	říše.	Dalším	význam-
ným	autorem	je	Leoš	Vašek,	známý	
regionální	 sběratel	 pověstí,	 z	 jehož	
pera	 pochází	 více	 než	 polovina		
pověstí	 v	 nové	 publikaci.	 Čtyřlís-	
tek	 autorů	 doplňuje	 Eva	 Nečasová,	
autorka	blanenské	pověsti	O	stateč-
ném	templáři,	a	Arnošt	Bechr,	který	
je	 zároveň	autorem	půvabných	kre-
seb,	jež	jednotlivé	pověsti	doplňují.

	 „Sběru	pověstí	z	 regionu	 jsem	se	
začal	věnovat	před	téměř	čtyřmi	de-
sítkami	let.	Zdrojem	mi	byly	kroni-
ky,	starší	písemné	prameny,	nejrůz-
nější	 regionální	 literatura,	 místní	
kroniky,	zápisky	písmáků,	z	menší	
části	 pak	 také	 vzpomínky	 žijících	
pamětníků.“	Vysvětluje	Leoš	Vašek.
	 Zcela	 jiný	 přístup	 naopak	 zvolil	
autor	 ilustrací	 a	 zároveň	 části	 textů	
Arnošt	 Bechr.	 „Občas	 mi	 připadlo,	
že	 některým	 místům	 pověsti	 chybí,	
tak	jsem	jim	je	vymyslel,“	připustil.
 Text: Pavla Komárková  

(redakčně zkráceno)
Foto: Martina Hejčová


