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Studenti na procházce městem Matyášův chrám (Matthias Church)
Linda Rudolfová (vlevo) 

v hostitelské firmě MadebyYou

Studenti Masarykovy střední školy Letovice 
se vzdělávali na pracovních stážích v Budapešti
	 Skupina	vybraných	studentů	vyjela	na	pracovní	stáž	do	Budapešti.	Na	jaře	je	
hlavní	město	Maarska	nádherné,	plné	čerstvě	zelených	parků	a	skvostné	architek-
tury	19.	století.	Ale	tato	cesta	nebyla	jen	o	poznání	jiné	krajiny,	byla	zejména	o	po-
znání	pracoviš	v	daném	oboru,	v	cizím	státě,	s	cizí	kulturou.	Praxe	našich	studen-
tů	 oborů	 Stavebnictví,	 Nábytkářství	 a	 Design	 keramiky	 byla	 velmi	 různorodá.	
Někteří	prováděli	povrchovou	úpravu	dřeva,	jiní		projektovali	kancelář,	z	dalších		
se	na	2	týdny	stali	zahradní	architekti.	I	práce	studentek	oboru	Design	keramiky	se	
v	každém	maarském	podniku	lišila.	Šest	studentů	bylo	rozděleno	do	čtyř	firem		
s	různým	zaměřením	na	keramiku.	
	 MadebyYou	 byla	 progresivní	 firma,	 kde	 se	 odehrávají	 různé	 happeningy		
a	 workshopy.	 Zde	 se	 studentky	 naučily	 nové	 technologie	 vytváření	 keramiky		
a	zdokonalily	se	v	technice	malování.	Dalším	podobným	místem	byl	podnik	SK	
Mühely,	 kde	 procvičovala	 svoji	 angličtinu	 jedna	 naše	 výtvarnice	 při	 provázení		
návštěvníků.	 Přínosem	 pro	 účastníky	 stáže	 bylo	 pracovat	 v	 malé	 manufaktuře,		
kde	se	vyrábí	moderní	kachle	a	jejich	historické	repliky	na	rekonstrukce	budov.	
Firma	nese	název	Zakar	a	zde	byly	obohacením	odborných	kompetencí	studentů	
nové	 postupy	 lití	 de-
koru.	Poslední	hostu-
jící	 firma	 byla	 por-	
celánka	 Witeg.	 Toto	
byla	nesmírně	přínos-
ná	zkušenost,	protože	
naše	 vzdělávací	 pro-
gramy	jsou	zaměřené	
na	 zpracování	 kera-
miky.	 Porcelán	 byl	
obohacením	 odbor-
ných	dovedností.	Na-
víc	se	mládež	muse-	
la	 naučit	 vypořádat		

s	 nízkou	 znalostí	 angličtiny	u	místních	 zaměstnanců.	Ale	o	 tom	odborné	 stáže	
projektu	Erasmus+	jsou.	Umět	si	poradit,	neztratit	se	ve	světě,	rozšířit	si	komfortní	
zónu.
	 Studenti	byli	nadšení,	vraceli	se	plní	zážitků	a	zkušeností.	Po	čtrnácti	dnech	se	
rozloučili	s	metropolí	na	Dunaji	a	už	dnes	ví,	že	se	tam	někdy	rádi	vrátí	a	zavzpo-
mínají	na	tyto	dva	týdny.	 Text: Klára Prudilová, Ing. Mária Bašná

Žít plnohodnotně i s duševní poruchou? 

V Pěkné modré je dobře

To umožní Pěkná modrá v Doubravici
doucí	 sociálně	 terapeutických	 dílen	
Petra	Veselá.	Mezi	ně	patří	i	paní	Li-
duška.	Když	ji	přivezl	muž	do	Pěkné	
modré,	nikoho	nenapadlo,	kolik	věcí	
za	další	tři	roky	zvládne	sama.	Po	ná-
hlém	 kolapsu	 má	 trvale	 poškozenou	

ale	Lidušku	její	muž	dát	nechtěl.	Roz-
hodl	se,	že	svou	ženu	bude	denně	vo-
zit	do	Pěkné	modré.
	 „Paní	Liduška	ze	začátku	trpěla	vel-
kým	 strachem	 ze	 smrti,	 často	 křiče-	
la,	byla	dezorientovaná.	Tři	 roky	s	ní	
intenzivně	 pracovaly	 naše	 sociální	
pracovnice	 i	 psycholožka,“	 říká	 ve-

doucí	Pěkné	modré	Petra	Veselá.	Nyní	
žena	 zvládne	 sama	 uklidit,	 dojít	 do		
obchodu,	uvařit	jednoduchá	jídla.
	 Sociálně	 terapeutické	 dílny	 Pěkná	
modrá	pomáhají	svým	klientům	prožít	
co	nejvíce	plnohodnotný	a	samostatný	
život.	 Učí	 se	 zde	 starat	 sami	 o	 sebe,		
o	 domácnost,	 o	 zahradu,	 získat	 pra-
covní	 návyky,	 rozvíjet	 svoje	 záliby		
a	být	s	ostatními	lidmi.	„Sami	si	volí,	
jaké	 činnosti	 se	 chtějí	 věnovat,	 co	 je	
baví.	 Odpoledne	 se	 zase	 obvykle		
klientům	 věnuje	 psycholožka	 nebo	
pracovnice	 s	 kognitivními	 hrami	 za-
měřenými	na	trénink	paměti	a	pozor-
nosti,“	doplňuje	vedoucí	Petra	Veselá.
	 Služba	je	pro	klienty	vyjma	stravo-
vání	 bezplatná.	 Zájemci	 se	 můžou	
hlásit	na	telefonním	čísle	732	747	952	
nebo	 e-mailu	 peknamodra@blansko.
charita.cz.

Text: Vladěna Jarůšková
Foto: Oblastní charita Blansko

krátkodobou	pamě,	 kdy	 se	
učila	 znovu	 chodit,	 mluvit,	
vnímat	okolí.	Psychiatrička	
jí	doporučila	pobyt	v	ústavu	
bez	naděje	na	zlepšení.	Tam	

	 Pěkná	modrá	v	Doubravici	nabí-
zí	volná	místa	klientům	s	duševním	
onemocněním	a	lehkým	mentálním	
a	zdravotním	postižením.	
	 „Dáváme	 šanci	 i	 lidem,	 kterým	
ostatní	 už	 šanci	 nedávají,“	 říká	 ve-


