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Na Těchově opět řádí lišky
	 Obec	bez	slepic	bude	opět	Těchov?	Historie	se	opět	opakuje.	Během	několika	posled-
ních	letošních	říjnových	dnů	zaznamenaly	3	domácnosti	na	Těchově	návštěvu	svého	oby-
dlí	zřejmě	hladové	lišky.	V	prvním	případě	se	dostali	do	chlívku,	kde	byly	v	klecích	vy-
krmení	 brojleři.	 Do	 chléva	 se	 dostaly	 přes	 nedostatečně	 zabezpečené	 dveře,	 kde	
z	drátěných	klecí	vytahaly	celkem	4	kusy	o	průměrné	váze	3,6	kg,	které	přes	dvorek		
a	zahradu	odtáhly	k	lesu	směrem	k	Obůrce.	Následujícího	dne	se	ztratilo	rovněž	vykrme-
né	kuře	sousedovi,	vytažením	z	klece.	Ukousnutá	hlava	kuřete	byla	nalezena	na	dvorku.	
Lépe	dopadl	další	soused,	který	rovněž	zaznamenal	liščí	návštěvu,	kdy	dvě	lišky	panáč-
kovaly	na	dvoře	a	musely	se	spokojit	pouze	se	zpěvem	okrasných	ptáků,	kam	se	nemohly	
dostat.	K	návštěvě	lišek	došlo	vždy	v	brzkých	ranních	hodinách.	To,	že	lišky	nehodlají	
s	návštěvami	přestat,	dokazují	liščí	stopy	na	čerstvě	zorané	zahradě	jednoho	z	poškoze-
ných	ve	dnech	19.	a	20.	října	2021.	 Text: Josef Vylášek
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PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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Škola podporuje rozvoj cestovního ruchu v regionu
	 Střední	škola	cestovního	ruchu	a	gastronomie,	s.r.o.	
Blansko	 se	podílí	 na	organizaci	některých	význam-
ných	 akcí,	 které	mají	 již	 tradičně	místo	v	kalendáři	
kulturně-společenských	 událostí	 města	 Blanska.	 Je-
jich	pilířem	jsou	autorské	projekty	školy.	Studijní	obo-
ry	školy	–	cestovní	ruch	a	gastronomie	–	dávají	skvělé	
předpoklady	pro	účast	žáků	a	studentů	na	veřejných	
akcích	města.
	 Jedna	 z	 dominantních	 aktivit	 provází	 školu	 od	
samého	 začátku	 –	 zpřístupnění věže kostela sv. 
Martina	veřejnosti,	a	to	již	od	sezony	2013.	Od	té	
doby	se	mohou	zájemci	o	prohlídku	barokní	památ-
ky	setkávat	 se	 studenty,	kteří	zde	v	 roli	průvodců	
vykonávají	odbornou	praxi.	Hodnota	takovéto	pra-
xe	je	velmi	oceňována	pro	svůj	pozitivní	dopad	na	
odbornou	způsobilost	budoucích	pracovníků	v	ces-
tovním	ruchu.	Výstup	na	věž,	který	nabízí	prohlíd-
ku	starobylého	zvonu	Poledník	a	neobvyklý	výhled	
na	město,	se	stal	vyhledávanou	atraktivitou	cestov-
ního	ruchu	města.	
	 Škola	 je	 také	 spolupořadatelem	 květnové	 akce	
Noc	 věží	 a	 rozhleden,	 která	 má	 celostátní	 rámec.		
K	uvítání	východu	slunce	vždy	ve	výročí	prvního	
svobodného	rána	po	skončení	2.	světové	války	na-

bízejí	návštěvníkům	žáci	a	studenti	v	 tak	brzkých	
ranních	hodinách	teplé	nápoje.	
	 Naše	 škola	 pravidelně	 spolupracuje	 na	 dalších	
akcích	 celostátního	 charakteru,	 které	 zahrnuje		
Měsíc	věží	a	rozhleden.	Na	podporu	a	prodloužení	
sezony	cestovního	ruchu	 je	vyhlašován	na	období	
28.	9. – 28.	10.,	vč.	výstupu	na	věž	se	státní	vlajkou	
na	počest	dne	výročí	vzniku	republiky.	Rozhodně	
nelze	opomenout	Dny	evropského	dědictví,	 vždy	
místo	naší	kultury	na	mezinárodním	poli	je	pevné.	
Ve	 spolupráci	 s	 Centrem	 sv.	 Martina	 v	 Blansku		
škola	v	tomto	duchu	rozšířila	komentované	prohlíd-
ky	 o	 další	 trasy,	 a	 to	 také	 v	 interiéru	 kostela	 sv.	
Martina	a	jeho	nejbližším	okolí.
	 Nejvíce	času	a	příprav	věnují	naši	žáci	a	studenti	
velké	akci	města	–	Vítání	sv.	Martina,	akci,	která	se	
stala	 největší	 celoměstskou	 oslavou,	 založenou	 na	
znovu	oživené	svatomartinské	tradici.	Škola	kromě	
organizátorské	výpomoci	připravuje	celodenní	pro-
gramy	pro	děti	i	dospělé,	bar	a	kavárnu	s	horkými	
nápoji,	 denní	 i	 večerní	 prohlídky	 věže	 a	 expozici		
o	 historii	 této	 legendy	 a	 svatomartinských	 tradi-
cích.	Je	to	pro	školu	vždy	velká	příležitost	k	prezen-
taci	 všech	 odborných	 dovedností	 žáků	 a	 studentů	

nejen	v	průvodcovství	a	animátorství,	ale	také	spe-
ciálním	gastronomickým	programem.
	 Zásadním	autorským	projektem,	který	škola	pořádá	
pro	veřejnost	jako	hlavní	pořadatel,	je	pak	březnový	
soutěžní	 festival	 Blanenský čtyřlístek.	 Tematicky	
rozšířil	patnáctiletou	historii	známé	barmanské	soutě-
že	Amundsen	cup	a	stal	se	nejprestižnější	a	organizačně	
nejnáročnější	akcí	školy.	Festival	zahrnuje	4	druhy	sou-
těží,	určených	pro	různé	skupiny	(ZŠ,	SŠ,	žáky	pořáda-
jící	školy	a	veřejnost),	a	sice	fotografickou,	barmanskou,	
ve	znalostech	Moravského	krasu	a	také	soutěž	fiktivních	
odborných	projektů.	Festival	se	setkal	s	velkým	ohlasem	
ze	 strany	 zúčastněných	 škol,	 veřejnosti	 i	 regionálních	
médií	a	zařadil	se	mezi	pravidelné	městské	akce.
	 Filozofií	 školy	 je	vzdělávat	atraktivními	 formami		
a	umožnit	studentům	vyzkoušet	si	samostatně	nespo-
čet	praktických	dovedností	přímo	v	terénu.	To	jí	umož-
ňuje	právě	spolupráce	na	řadě	veřejných	akcí.	Pro	pořa-
datele	 se	 zase	 účast	 školy	 stala	 vítanou	 pomocí	 při	
pořádání	a	organizaci	těchto	programů.	Střední	škola	
cestovního	 ruchu	 a	 gastronomie,	 s.r.o.	 je	 tak	 stálým		
a	viditelným	partnerem	při	 rozvoji	cestovního	 ruchu	
v	našem	regionu.	 Text: Mgr. Naděžda Strážnická
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Servis svatomartinského vína při slavnostním zahá-
jení slavností

Studenti školy provázejí návštěvníky v kostele sv. 
Martina

Součástí festivalu Blanenský čtyřlístek je barman-
ská soutěž (K

om
er

čn
í s

dě
le

ní
)


