
LEADERFEST 2017 
v Hlinsku

Hlinsko se stalo na dva dny místem 
pro setkání zástupců místních akčních 
skupin a dalších příznivců venkova. 
Místní akční skupiny z České republiky, 
Polska, Slovenska, Rakouska a dalších 
zemí diskutovaly o podstatě metody 
LEADER a o tom, kam se v součas-
nosti dostala. Setkání sloužilo k vý-
měně zkušeností, přátelským setkáním 
aktérů venkova, navázání spolupráce 
a představení příkladů dobré praxe ve 
venkovském prostoru.

LEADERFEST 2017 Hlinsko aneb 
„Venkov tradičně i nově“ se konal ve 
dnech 31. května až 1. června 2017. Po 
slavnostním zahájení ve středu se roz-
běhla vlna workshopů, diskuzí a také 
individuálních setkání nad tématy spo-
lupráce MAS a zkušenostmi s první-
mi výzvami MAS v operačních pro-
gramech. 

Celou středu se na Betlémě mezi 
roubenými chaloupkami konal dopro-
vodný program zaměřený na regionální 
a místní produkty a výrobky regionál-
ních značek. Návštěvníci měli možnost 
vidět ukázky venkovské kultury evrop-
ských národů v podobě hudby a tance. 
Během dne se souběžně uskutečnily 
exkurze do skanzenu Veselý Kopec, 
hlineckého muzea a galerie, zábavného 
parku Peklo Čertovina a hlineckého 
pivovaru.

Čtvrteční dopoledne zahájil aktuál-
ními informacemi v rámci Programu 
rozvoje venkova ministr zemědělství 
Marian Jurečka. Dopoledne pak bylo 
věnováno zkušenostem s prvními vý-
zvami MAS v dalších operačních pro-
gramech a přípravě výzev z OP Život-
ního prostředí s vazbou na tematickou 
pracovní skupinu Ovocné stromy a krát-
ké dodavatelské řetězce. Nechyběly ani 
exkurze do historické části Betléma 
s výkladem.
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Doma v Moravském krasu

Střípky odjinud

Místní akční skupiny pomáhají 
zkvalitnit život na venkově
Zlepšení kvality života obyvatel na ven-
kově, propojování místních aktérů, získá-
vání a rozdělování dotačních prostředků 
i podpora turistického ruchu v regionu je 
cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou 
důležitým článkem komunitně vedeného 
místního rozvoje v České republice. S je-
jich pomocí se opravovaly hasičské zbroj-
nice, místní komunikace, knihovny, soko-
lovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové 
domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo na-
učné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly 
MAS na realizaci strategických plánů roz-
voje regionů z Programu rozvoje venkova 
(PRV) 5,3 miliardy korun. V programova-
cím období 2014–2020 by tato částka měla 
být více než trojnásobná. MAS se budou 
nově podílet také na budování rodinných 
a komunitních center, budou podporovat 
sociální podnikání, agroturistiku nebo re-
gionální výrobu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly 
primárně jen kvůli fi nančním prostřed-
kům, které mohou rozdělovat – to je při-
daná hodnota,“ říká předseda Národní 
sítě Místní akční skupiny ČR Václav Po-
šmurný. Motivací pro založení MAS, a to 
už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, 
je podle něj především snaha spojit part-
nery v regionu. MAS se pak pro ně stáva-
jí mentorem, který je vede celým proce-
sem – poskytuje jim poradenský servis, 
konzultace při psaní projektů, pomáhá 
s jejich realizaci i zajištěním udržitelnos-
ti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i ministr ze-
mědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo 
zemědělství vždy podporovalo rozvoj ven-
kovských aktivit na místní úrovni, proto-
že pouze lidé, kteří v daném území sami 

žijí, mohou mít nejlepší povědomí o kon-
krétních potřebách jeho rozvoje a dalšího 
zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdru-
žující obce, místní podnikatele, zemědělce 
i další aktéry, stojí v první linii veřejných 
zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke 
zlepšení podmínek místních obyvatel sku-
tečně zrealizovat. Ministerstvo zeměděl-
ství má bohaté zkušenosti s naplňováním 
metody Leader z minulého programova-
cího období a i do budoucna se jeví na-
bídka z Programu rozvoje venkova v tomto 
ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe ucho-
pitelná. Jsme připraveni naše působení 
v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve 
střednědobém horizontu ještě vylepšovat 
ve prospěch řešení nejpalčivějších problé-
mů, které venkov potkávají, abychom za-
bránili odchodu zejména mladých lidí do 
měst a venkovu vrátili jeho obraz kultur-
ního a přírodního dědictví pro celou naši 
společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím ob-
čanů, neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, 
svazků obcí a státních institucí). Je zalo-
žena na principech místního partnerství, 
jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. 
Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy 
obyvatel regionů, které zastupují. Komu-
nitně vedený místní rozvoj, respektive me-
toda LEADER, kterou MAS uplatňují, při-
spívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby 
daného venkovského území a k rozvoji 
spolupráce místních aktérů. Díky tomu 
jsou MAS důležitým článkem při rozdě-
lování fi nančních prostředků z Evropské 
unie i národních zdrojů.

„Místní akční skupiny by měly výraz-
ně přispívat k lepšímu životu v jednotli-

vých regionech naší republiky a díky zna-
losti lokálního prostředí efektivněji řešit 
konkrétní problémy... Místní akční skupiny 
tak mají skutečný potenciál naplnit smysl 
své existence a výrazně zlepšit konkuren-
ceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla 
nedávno ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS stra-
tegii rozvoje, která defi nuje směry, jimiž 
by se měl daný region vydat. Naplňovat 
tuto strategii se pak daří díky partnerství 
a spolupráci aktivních jedinců a subjektů 
sdružených v MAS. V programovacím 
období 2014–2020 se objevil nový pojem 
používaný pro využití metody LEADER, a to 
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 
Také jeho nástrojem je zapojení občanů 
na místní úrovni do hledání odpovědí na 
sociální, environmentální a ekonomické 
výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunit-
ně vedeného místního rozvoje (SCLLD), 
která se vztahuje k území dané MAS. Re-
alizace těchto strategií bude fi nancována 
z různých fondů – Integrovaného operač-
ního programu (IROP), Operačního pro-
gramu Zaměstnanost (OP ZAM) a Progra-
mu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly 
v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to 
v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž 
žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent 
populace České republiky. Činnost MAS 
je fi nancována z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP), člen-
ských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry 
krajů nebo výnosy organizace, které MAS 
poskytují.

Zdroj: NS MAS ČR

Animace škol 
a školských zařízení
Dne 30. 6. 2017 byla uzavřena výzva MŠMT 
č. 02_16_022 s názvem Šablony pro MŠ 
a ZŠ I Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, na které se MAS Mo-
ravský kras z. s. podílela prostřednictvím 
animace. Tato výzva byla vyhlášena od 
23. 6. 2016, od tohoto data byl také zahá-
jen příjem žádostí o podporu. Mateřské 
a základní školy si mohly vybírat ze sta-
novených šablon jednotlivé aktivity na 
podporu či rozšíření své činnosti.

MAS během května a června 2016 uspo-
řádala sérii školení, kde seznámila zástup-
ce mateřských a základních škol s podmín-
kami této výzvy a možností metodické 
a poradní pomoci při zpracování projektu. 
Celkem se těchto školení zúčastnilo 31 zá-
stupců MŠ a ZŠ, které spadají do územní 
působnosti MAS. 

Také v letošním roce oslovila MAS zá-
stupce těchto škol s možností poradenství 
a pomoci při podání žádosti o podporu 
i během realizace projektu.

S vypracováním a podáním projektů 
pomáhala MAS šesti školám, dalším de-
víti školám pak byly poskytnuty indivi-
duální konzultace, a to ohledně pravidel 
a podmínek samotné výzvy, a také z ob-
lasti metodiky zadávání žádosti o podpo-
ru do systému IS KP14+. Projekty těchto 
škol byly podpořeny a nyní jsou již ve fázi 
fyzické realizace.

Délka trvání realizace projektu byla 
stanovena na dvacet čtyři měsíců a nej-
zazší datum pro ukončení fyzické reali-
zace projektu je 31. 8. 2019. Po celou dobu 
realizace projektu i nadále MAS nabízí 

a poskytuje poradní a metodickou pomoc, 
mimo jiné také s vypracováním zpráv 
o realizaci. Tato podpora je, stejně jako 
aktivity spojené s podáváním žádosti, po-
skytována školám zdarma. 

Další vyhlášení výzvy Podpora škol for-
mou projektů zjednodušeného vykazová-
ní typu Šablony z OP VVV se předpoklá-
dá na zimu 2017/2018. A tentokrát snad 
i s rozšířením o aktivity pro Základní umě-
lecké školy a Domy dětí a mládeže.

Regionální produkty
Držitele značky MORAVSKÝ KRAS 
regionální produkt® vám představujeme 
na stranách 4 a 5

První výzvy MAS
O prvních výzvách MAS Moravský kras z.s. 
a jejich dalších aktivitách se dočtete na 
stranách 1 až 3

Místní akční plán vzdělávání 
Jak MAS Moravský kras z.s. podporuje 
vzdělávání na Blanensku, se dozvíte 
na stranách 6 až 8
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Co se snažíme strategií Moravský kras jinak řešit? 
SCLLD místní akční skupiny MAS Mo-
ravský kras z.s. (MASMK) Moravský 
kras jinak vychází z Nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venko-
va a Evropském námořním a rybářském 
fondu, které vymezuje integrovaný pří-
stup k územnímu rozvoji. Jeho realizace 
je popsána v Dohodě o partnerství mezi 
ČR a EU. SCLLD obsahuje veškeré vý-
stupy a kapitoly v rozsahu požadovaném 
Metodickým pokynem pro využití inte-
grovaných nástrojů v programovém ob-
dobí 2014–2020 (MPIN) a člení se do 
3 základních částí (analytická část, stra-
tegická část, implementační část). Struk-
tura jednotlivých kapitol v SCLLD re-
spektuje požadavky definované v MPIN. 
Vnitřní členění kapitol je částečně upra-
vené, zpravidla rozšířené nebo podrob-
něji rozčleněné tak, aby vyhovovalo po-
třebám dokumentu. 

SCLLD má charakter strategického do-
kumentu, ale s ohledem na její smysl a po-
slání je především realizačním dokumentem 
pro aplikaci CLLD jako nástroje regio-
nální politiky EU pro programové období 
2014–2020. MASMK působí v území, kde 
je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vy-
sokou přidanou hodnotou a inovativními 
produkty a službami. Zároveň zde kro-
mě MASMK nepůsobí žádný jiný sub-
jekt, který by rozvoj celého území řešil 
mezisektorově se snahou o komplexnost 
a provázanost. Proto byl zvolen i název 
SLLD Moravský kras jinak. 

SCLLD vychází z potřeb území a má 
ambici integrovanou formou využívat 
prostředky ESI fondů pro zajištění syner-
gického dopadu investic realizovaných 
v rámci těchto nástrojů. SCLLD napl-
ňuje cíle a závazné ukazatele programů 
ESI fondů, z nichž je financována, a vy-
chází ze specifických potřeb a rozvojo-
vého potenciálu území. 

Při přípravě SCLLD byl využit part-
nerský přístup. Do přípravy byli zapoje-
ni všichni relevantní partneři v daném 

území. Budoucí projekty realizované 
v rámci SCLLD mají z pohledu územní-
ho zacílení plánovaných intervencí velký 
potenciál pro vytváření synergií a kom-
plementarit.

Akční plán strategie je zpracován pro 
tři operační programy a tvoří tři progra-
mové rámce. 

Programový rámec IROP vychází z In-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP), jenž navazuje na sedm 
regionálních operačních programů a čás-
tečně na Integrovaný operační program 
z programového období 2007–2013. Jed-
ná se o centrální program, jehož prioritou 
je umožnění vyváženého rozvoje území, 
zkvalitnění infrastruktury, zlepšení ve-
řejných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. Integrovaný regionální ope-
rační program zprostředkovává finanční 
prostředky z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. Tento operační program je 
v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. 

Opatření programového rámce OPZ vy-
chází z operačního programu Zaměstna-

nost (OPZ), který je schváleným operačním 
programem pro čerpání finančních pro-
středků z Evropského sociálního fondu. 
OPZ se zaměřuje na podporu zaměstna-
nosti, adaptability pracovní síly, sociální-
ho začleňování a boje s chudobou, soci-
álních inovací, mezinárodní spolupráce 
a efektivní veřejné správy. Klade si za cíl 
prostřednictvím daných opatření zlepšit 
lidský kapitál obyvatel a veřejné správy 
v ČR, zvýšit konkurenceschopnost v ob-
lasti zaměstnanosti. Tento operační pro-
gram je v gesci Ministerstva práce a so-
ciálních věcí. 

Programový rámec PRV vychází z pri-
orit Programu rozvoje venkova ČR na ob-
dobí 2014–2020 (PRV). Hlavním cílem 
programu je obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství pro-
střednictvím zejména agro-environmen-
tálních opatření, dále investice pro konku-
renceschopnost a inovace zemědělských 
podniků, podpora vstupu mladých lidí do 
zemědělství nebo krajinná infrastruktura. 
Řídícím orgánem Programu rozvoje ven-
kova je Ministerstvo zemědělství a plateb-
ní agenturou je Státní zemědělský inter-
venční fond.

Operační program Zaměstnanost- alokace 15,782 mil. Kč.

Opatření 
Počet 
projektů 
2018 

Alokace 
2018
(Kč)

Počet 
projektů 
2023

Alokace 
2023
(Kč)

Zkvalitnění a rozvoj sítě 
sociálních a návazných 
služeb (terénní programy 
a nízkoprahová zařízení)

2 6 000 000 4 10 000 000 

Prorodinná opatření 2 1 000 000 6 5 782 000 

Celkem 4 7 000 000 10 15 782 000 

Program rozvoje venkova - alokace na projekty spolupráce místních 
akčních skupin

Opatření 
Počet 
projektů 
2018 

Alokace 
2018
(Kč)

Počet 
projektů 
2023

Alokace 
2023
(Kč)

Spolupráce MAS 1 950 000 2 1 750 000

Program rozvoje venkova - alokace 35, 805 mil. Kč.

Opatření 
Počet 
projektů 
2018 

Alokace 
2018
(Kč)

Počet 
projektů 
2023

Alokace 
2023
(Kč)

Konkurenceschopné 
zemědělství 12 9 000 000 20 18 000 000

Konkurenceschopné po-
travinářství a krmivářství 3 2 000 000 6 4 000 000

Konkurenceschopné 
lesnictví 2 400 000 4 800 000

Rozvoj podniků 10 4 000 000 25 10 000 000

Ochrana přírodního 
dědictví 2 1 000 000 4 2 000 000

Spolupráce v krátkých 
dodavatelských řetězcích 1 500 000 2 1 005 000

Celkem 30 16 900 000 61 35 805 000

Integrovaný regionální operační program- alokace 96, 492 mil. Kč

Opatření 
Počet 
projektů 
2018 

Alokace 
2018
(Kč)

Počet 
projektů 
2023

Alokace 
2023
(Kč)

Terminály veřejné dopra-
vy a systémy P+R 1 2 500 000 2 5 000 000 

Cyklistická a pěší doprava 1 4 000 000 4 23 000 000 

Environmentální rizika 1 800 000 2 1 492 000 

Budování kapacit a kvality 
zařízení pro celoživotní 
učení

5 5 000 000 15 30 000 000 

Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb

Z toho sociální bydlení 2 2 000 000 5 5 000 000 

Z toho infrastruktura pro 
dostupnost a rozvoj 
sociální služby

1 5 000 000 2 7 000 000 

Z toho komunitní centra 1 4 000 000 2 8 000 000 

Sociální podniky 2 1 000 000 7 5 000 000 

Psychiatrická péče 1 1 000 000 2 2 000 000 

Ochrana kulturního 
dědictví 2 5 000 000 3 10 000 000 

Celkem 17 30 300 000 44 96 492 000 

Projekty spolupráce
V rámci SCLLD Moravský kras jinak MAS 
Moravský kras z.s. získala 1 750 000 Kč 
na realizaci tzv. projektů spolupráce. Tyto 
prostředky může MAS použít na aktivity, 
které přispějí rozvoji regionu dle vlastní 
nastavené strategie, ale ve spolupráci s dal-
šími MAS jak z České republiky, tak i ze 
zahraničí. Ve své strategii MAS uvedla 
oblasti, kterým by se ráda v rámci pro-
jektů spolupráce věnovala. Bude přitom 
vycházet především již z ověřených zku-
šeností dosavadní spolupráce a také kom-
patibility zájmů a priorit stávajících i po-
tenciálních partnerů. V rámci projektu 
lze realizovat měkké akce (propagační, 
informační, vzdělávací a volnočasové) 
zaměřené na témata, která jsou řešena 
v SCLLD daných MAS.

Jako hmotné a nehmotné investice včet-
ně stavebních úprav je možné realizovat 
pouze investice týkající se zajištění od-

bytu místní produkce včetně zavedení 
značení místních výrobků a služeb, in-
vestice související se vzdělávacími akti-
vitami a investice do informačních a tu-
ristických center. Výdaje do investic jsou 
způsobilé pouze za předpokladu, že jsou 
společně provozovány spolupracujícími 
subjekty.

Za měkké akce lze považovat především 
pořádání konferencí, festivalů, workshopů, 
exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné 
praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.). In-
vestice mohou být realizovány pouze ta-
kové, které budou provozovat po celou 
dobu lhůty vázanosti projektu na účel 
samy MAS.

Způsobilá pro podporu je i předběžná 
technická podpora projektů spolupráce, 
kdy MAS musí prokázat, že plánovala 
provedení konkrétního projektu. Na před-

běžnou technickou podporu projektů spo-
lupráce může MAS využít maximálně 10 % 
z alokace přidělené MAS na realizaci pro-
jektů spolupráce.

MAS Moravský kras si ve strategii zvolila 
zaměření projektů spolupráce na propa-
gační, informační, osvětové a volnoča-
sové akce (pořádání konferencí, festiva-
lů, workshopů, přenosů příkladů správné 
praxe) týkající se zajištění odbytu místní 
produkce. Konkrétně by se mělo jednat 
o Festival mléka a sýrů (bude se jednat 
o vícedenní společné festivaly na uvede-
né téma, v rámci festivalů budou organi-
zované i workshopy, konference, exkurze 
a praktické ukázky) a Festival Karsticum 
(bude se jednat o vícedenní společné fes-
tivaly zaměřené na propagaci místní pro-
dukce krasových území, v rámci festivalů 
budou organizovány i workshopy, kon-
ference, exkurze a praktické ukázky).
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Schválené projekty v 1. výzvě PR PRV

Fiche Název žadatele Název projektu Požadovaná výše dotace

F1 KOJÁL Krásensko, družstvo Investice do chovu dojnic 1 797 000

F1 ZEPO Bořitov, družstvo Zemědělská technika 1 200 000

F1 AGRO Lipovec s.r.o. Pořízení taženého postřikovače 630 000

F1 Pštrosí farma s.r.o. Pořízení přepravníku pro přepravu zvířat 72 500

F1 AGRO Rozstání, družstvo Pořízení manipulátoru do ŽV 1 200 000

F1 ZEMSPOL a.s. Sloup Pořízení zemědělské techniky 950 000

F2 Eva Sedláková Zlepšení finalizace mléčných výrobků 58 600

F3 Iva Kocmanová Přístavba restaurace 1 170 476

F3 FPO s.r.o. Zvýšení komfortu hostů Hotelu Olberg 855 000

F3 Hraběnka, spol. s r.o. Modernizace pokojů pro hosty v Penzionu 
U Hraběnky 130 500

F3 Michal Hykrda Vybavení výrobního prostoru pro rozvoj činnosti 
v oblasti studené kuchyně, cateringových služeb 195 480

F3 Ševčík HYDRO s.r.o. Konstrukční software 3D CAD 630 000

F3 Ing. Anežka Štelclová Rozšíření služeb pro využití volného času 224 878

F4 Obec Kotvrdovice Stezka pro lyžaře 317 800

F4 Obec Řícmanice Výstavba turistické stezky v Řícmanicích 1 135 000

F5 Obec Vavřinec Pořízení lesnické techniky 68 529

Zaměstnanec Telefon E-mail

Jozef Jančo 511 141 674 jozef.janco@seznam.cz

Ředitel kanceláře a ve-
doucí zaměstnanec pro 
realizaci strategie komu-
nitně vedeného místního 
rozvoje

Zaměření: řízení MAS, řízení realizace SCLLD, 
poradenství v rámci realizace PR OPZ SCLLD, 
poradenství a příprava projektů PR SCLLD 
Programu rozvoje venkova a IROP.

Petr Revenda 603 268 562 masmk@seznam.cz

Finanční manažer 
a odborný řešitel MAP

Zaměření: Ekonomika a hospodaření MAS, účetní 
koordinace projektů MAS, Poradenství a příprava 
projektů v rámci realizace SCLLD, poradenství 
a příprava projektů PR SCLLD IROP. Odborný 
řešitel MAP

Michaela Chmelová 511 141 728
732 512 635 pokorna.masmk@centrum.cz

Projektová manažerka
Zaměření: značení místních produktů, cestovní 
ruch, zážitková turistika, PR SCLLD Program 
rozvoje venkova

Jana Koudelková 511 141 728 koudelkova.masmk@gmail.com

Asistent Zaměření: Administrativa, grafika, design, správa 
webových stránek.

Klára Kučerová 511 141 728
733 370 300 klara.kucerova@post.cz

Vedoucí projektu 
a odborný řešitel MAP Zaměření: Vedoucí projektu a odborný řešitel MAP

První výzvy máme za sebou
Po více než dvou letech práce byla dne 
11. 11. 2016 schválena strategie komunit-
ně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
MAS Moravský kras z.s. Moravský kras 
jinak. Ta umožní na území 59 obcí alo-
kovat v následujících pěti letech 150 mi-
liónů korun. Na rozdíl od předchozího 
dotačního období, kdy bylo rozděleno 56 
miliónů korun prostřednictvím programu 
LEADER, lze nyní podpořit finančně řadu 
nových oblastí.

„Například budou moci obce na území 
MAS žádat na výstavbu chodníků a pře-
chodů pro chodce. V průběhu dotačního 

období lze získat prostředky na moder-
nizaci tříd škol a školek, ale i pořízení 
techniky pro dobrovolné hasiče,“ vyjme-
noval ředitel MAS Jozef Jančo. Kromě obcí 
budou dalšími možnými žadateli i nezis-
kové organizace. Ty mohou získat finanční 
prostředky v oblasti prorodinných opat-
ření, jako jsou příměstské tábory, dětské 
skupiny, či na aktivity směřující k sociální 
inkluzi. Půjde například o investice a pro-
vozní dotace pro sociální služby a ko-
munitní centra. Velká část podpory bude 
směřovat i do soukromé sféry. Zejména 
podnikatelé v malých firmách si sáhnou 

na dotace do drobných investic. Podpořeny 
také mohou být i sociální podniky. Ani 
zemědělské podnikání nebude opomenuto 
– lesníci, potravináři a zemědělci mohou 
žádat na drobné investice svých podniků.

„Za sebou máme již administraci tří 
výzev, dvou v rámci PR OP ZAM a jedné 
v rámci PR PRV. V rámci PR IROP byly 
dne 26. 6. 2017 vyhlášeny tři výzvy: Budo-
vání kapacit a kvality zařízení pro celo-
životní učení, Cyklistická a pěší doprava 
a Terminály veřejné dopravy a systémy 
P+R. Další tři výzvy plánujeme vyhlásit 
do konce roku,“ uzavřel Jozef Jančo. 

Podané žádosti ve výzvě č. 10 PR OP ZAM Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
(modře jsou označené vybrané a schválené projekty)

Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje (Kč)

Pomoc při sociálním začleňování mladých lidí ve venkovských 
oblastech MAS Moravský kras Diecézní charita Brno 1 439 725

Rozvojové aktivity pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, 
s důrazem na zaměstnanost Společnost Podané ruce o.p.s. 1 949 850

Zvládneme to - podpora mladých lidí s psychickými potížemi Práh jižní Morava, z. ú. 3 268 400

Rozšíření terénních programů na Blanensku 
(Víceúčelová drogová služba) Společnost Podané ruce o.p.s. 978 475

Terénními programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob 
na území MASMK Diecézní charita Brno 2 534 875

Schválené žádosti ve výzvě č. 11 PR OP ZAM Rozvoj rodinného života

Název projektu Žadatel Celkové způsobilé 
výdaje (Kč)

Děti táboří, když rodiče pracují Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. 927 000

Příměstské tábory na území MAS Moravský kras Diecézní charita Brno 1 005 431

Tábory nás zabaví a tak rodiče pracují! Mateřské a rodinné centrum Dymáček o.s. 869 062

Na letní tábory do přírody s Permoníkem LMŠ Permoník z.s. 498 190

Příměstské tábory v Moravském krasu Šemík - Sdružení při Dětské jezdecké škole 562 375

MAS Moravský kras se představuje
Svou strukturou, složením členské zá-
kladny i způsobem práce MAS realizuje 
tzv. program LEADER. Zkratka LEADER 
pochází z francouzského sousloví „Liai-
son entre les actions economic rural“ (vol-
ně přeloženo: Propojení aktivit pro rozvoj 
ekonomiky venkova). Tento program v Ev-
ropě funguje od roku 1991 a dnes je po-
važován za nejefektivnější nástroj rozvo-
je venkova.

V novém programovém období Evropské 
unie (2014–2020) MAS realizuje tzv. „ko-
munitně vedený místní rozvoj“ (CLLD). 
To spočívá zejména v naplňování připra-
vené strategie. MAS působí jako malá 

grantová agentura nejen pro Program roz-
voje venkova, ale také pro Integrovaný 
regionální operační program (IROP) a pro 
operační program Zaměstnanost (OPZ).

MAS MK má v současnosti 69 členů 
a působí na území 59 obcí.

Sídlo MAS je ve Sloupě, kde funguje 
kancelář MAS. Kancelář MAS zajišťuje 
většinu činností spojených s naplňováním 
strategie rozvoje území. Připravuje výzvy 
pro podávání žádostí o dotaci, tyto žádosti 
vyhodnocuje, školí žadatele, zajišťuje me-
todickou podporu, konzultace. Vedle toho 
také pomáhá školám s přípravou i reali-
zací jejich vlastních záměrů.
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Lahůdky Nečas jsou tu již více než 20 let

Na počátku vzniku lahůdkářské firmy 
nebylo slovo, ale myšlenka a snaha vyrá-
bět kvalitní výrobky v oblasti studené 
kuchyně. Krátce na to byly první pro-
dukty na světě. Dnes má firma svou pod-
nikovou prodejnu v Blansku na Wanklo-
vě náměstí a další plánuje. 

Začínalo se s jednotkami kusů chlebíč-
ků a v současné době se vyrobí tisíce chle-
bíčků týdně. V roce 2016 Lahůdky Nečas 
obdržely značku Moravský kras regionál-
ní produkt. 

Výrobní a skladovací prostory firmy se 
nacházejí ve Vavřinci v srdci Moravského 
krasu. Jsou pod stálou kontrolou státních 
dozorových orgánů, zejména pak Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce se 
sídlem v Brně. „V našem provozu probíhá 
neustálá vnitřní kontrola čerstvosti a kva-
lity všech surovin určených k výrobě,“ 
uvádí současný vedoucí rodinné firmy 
Petr Nečas, který její vedení převzal po 
svém otci. 

Ten firmu založil v roce 1996. „Otec 
Antonín Nečas je vyučený kuchař, od-
jakživa se věnoval kuchařině. V Metře 
dělal šéfkuchaře, pak v 90. letech praco-

val v Rakousku. Impulzem pro založení 
vlastní firmy bylo zjištění, že v Blansku 
a okolí chybí kvalitní výrobky v oblasti 
studené kuchyně,“ vysvětluje Nečas. Pro 
radu ke svému otci si však stále občas za-
jde. „Když potřebuji poradit třeba ohled-
ně technologie, otec má mnohaleté zku-
šenosti z výroby,“ upřesňuje. 

Sám původně studoval školy technic-
kého a ekonomického zaměření, ale z to-
ho, že vyrůstal v prostředí rodinné firmy, 
nějak automaticky vyplynulo, že pokra-
čuje v rodinné tradici. „Myslím, že rodin-
ný podnik má dnes svou perspektivu. 
Když to jde, když rodina drží pospolu, má 
to svůj smysl,“ zamýšlí se vedoucí podni-
ku, podle něhož je největším problémem 
sehnat spolehlivé zaměstnance.

U Nečasů se do výrobků nepřidávají 
žádné konzervanty. „Samozřejmě, že 
v těch základních surovinách, jako je ma-
jonéza a uzeniny, dnes konzervační látky 
jsou, ale my už žádné nepřidáváme. Tr-
vanlivost je sice kratší, je s tím více práce, 
je náročnější vše správě načasovat, aby 
výrobky byly vždy čerstvé, ale od toho 
nechceme ustoupit nikdy,“ říká podnikatel 
s tím, že dnes mnohé firmy začínají vyrá-
bět speciální řady zboží bez přidaných 
konzervačních látek, ale Lahůdky Nečas se 
tímto směrem ubírají od samého začátku.

Podnikové prodejny
V nabídce tedy najdete široký sorti-

ment obložených chlebíčků, baget, jak 
balených, tak volně ložených, majonézo-
vých salátů, salátů vyráběných na jogur-
tovém základu i čerstvých zeleninových 
salátů. Mezi dalšími výrobky stojí za 
zmínku tvarohové dezerty, aspikové vý-
robky a nakládané speciality, jako jsou 
vyhlášení utopenci. V nově otevřené pro-
dejně je možné dát si kávu – na místě 
i s sebou, z doplňkového sortimentu tře-
ba nanuky a černohorské limonády. 

Nečasovy lahůdky lze také zakoupit 
v některých dalších obchodech, kantý-
nách, školních provozech, nemocničních 
kantýnách na Blanensku, Boskovicku, Vy-
škovsku, Brněnsku, Olomoucku, Prostě-
jovsku a Přerovsku. „Děláme i zdravé po-
mazánky, které se podle nové pamlskové 
vyhlášky mohou prodávat ve školních 
kantýnách,“ zmiňuje Nečas. Hlavním cí-
lem firmy podle něj bylo, je a bude dbát 
na čerstvost a kvalitu veškeré produkce. 
Suroviny se používají především regio-
nální. Pečivo z okolních pekáren – z Be-
nešova a ze Sloupu. „Co jde, snažíme se 
odebírat z nejbližšího okolí,“ ujišťuje. 

Prodejna se navíc nachází v těsné blíz-
kosti městského parkoviště, na němž půl-
hodinové stání stojí jednu korunu, takže 
pro případ objednání zboží nebo vyzved-
nutí objednávky je to ideální. Při větších 
objednávkách firma nabízí ale i možnost 
dovozu. 

Dnes se mnoho lidí ptá na bezlepkové 
produkty. „Chtěli jsme je také zařadit, ale 
narazili jsme na problém dovozu pečiva. 
Z okolních pekáren se bezlepkové pečivo 
vyrábí například v Bílovicích, ale nezvlá-
dali by nám je dovážet a my také nemáme 
kapacitu na to, abychom si k nim pro zboží 
jezdili. Lidé se však po bezlepkových po-
travinách stále více ptají, takže hledáme 
další možnosti,“ naznačuje Nečas, který 
by do sortimentu v prodejně dále rád za-
řadil třeba produkty z kozího mléka. Do 
budoucna také uvažuje o vlastní cukrářské 
výrobě. „Byl totiž problém sehnat kva-
litní zákusky do naší prodejny, které by 
nám vyhovovaly,“ podotýká. 

Kromě obchůdku v Blansku se na 
začátku října letošního roku otevře také 
podniková prodejna v Boskovicích. „Rádi 
bychom v budoucnu zamířili i do Brna,“ 
plánuje Petr Nečas.

Více na www.lahudkynecas.cz.

Na ovčí farmě se hospodaří v souladu s přírodou
Celkem asi osmdesát chovných ovcí, čtyři 
berani, pět koz, dva kozli, pár kůzlat, ně-
kolik krav a koní. Ekofarma Otinoves si 
žije svým životem a její majitelé se snaží 
zpracovat vše do posledního zbytku. 

Ovčí a mohérové výrobky z Otinovsi – 
z čisté přírody Drahanské vrchoviny v blíz-
kosti Moravského krasu – nesou označení 
„Moravský kras regionální produkt“ od 
roku 2014. Na rodinné farmě u Pařilů se 

denní režim podřizuje ovečkám a dalším 
zvířatům. Péče o takové hospodářství zna-
mená být na něm 365 dní v roce. „Nejde 
říct, že jedeme na týden na dovolenou,“ 
říká hlava rodiny Antonín Pařil. 

A jak to začalo se zpracováním vlny? 
„Zvířata chováme pro maso a na další 
chov a vlna je vlastně odpad. Chtěli jsme 
to dotáhnout do konce a vše využít,“ vzpo-
míná na začátky jeho žena Jiřina Pařilová, 

která se postupně naučila vlnu zpracovávat 
a vyrábět z ní různé výrobky. Ovce má 
její rodina v tomto množství zhruba šest 
let a hospodaří dle zásad ekologického ze-
mědělství v souladu s přírodou.

„Ovce se jednou za rok musejí ostříhat. 
Z každé ovečky je až pět kilo vlny, proto 
jsem si říkala, že to přece nebudeme vy-
hazovat. A jelikož jsem vždycky pletla, 
měla jsem k tomu blízko,“ vysvětluje Pa-
řilová. „Ostříháme ovečku, vlna se vy-
třídí, vypere se a vyčeše. Dá se z ní buď 
plstit (mokrou nebo suchou cestou), nebo 
se upřede příze, z které se dá plést, háč-
kovat, síťovat, tkát… Co jsme neuměli, na-
učili jsme se. Ještě nám chybí paličkování,“ 
usmívá se farmářka. 

Celoročně se na jejich loukách pasou 
ovce plemene merinolandschaf a jurské 
ovce, skot limousine a jersey, angorské 
kozy, koně a prasátko. Na farmě se dále 
pěstují pícniny, obilí, brambory, luskovi-
ny, řepa a bylinky. 

Prodávají se brambory, červená řepa, 
seno, sláma, jehňata a kůzlata do chovu 
i na porážku, jehněčí i skopové maso, 
klobásky, dále surové i zpracované ovčí 
rouno a mohér, nebo hotové výrobky, tře-

ba upletené bačkůrky, svetr, utkaný ko-
berec, uplstěný klobouk či sukně. Nechybí 
ani možnost absolvování kurzu tradičních 
textilních řemesel.  

Využije se vše do posledního kousku. 
Odpadovou vlnu nevhodnou k ručnímu 
zpracování třeba dává paní Pařilová do 
květináčů. „Když ji dáte na dno do kvě-
tináče pod hlínu, drží tam vlhkost, je v něm 
větší zásoba vody. Ze surové vlny se navíc 
uvolňují užitečné látky, takže máte hno-
jivo na jeden rok. A vlna se postupně roz-
loží,“ popisuje a dodává, že vlna je přírodní 
obnovitelný materiál, který používali naši 

předci, než začali vyrábět syntetické příze. 
Při zpracování ropy dochází ke znečištění 
ovzduší emisemi. Navíc vlna je izolační 
materiál – v létě chladí, v zimě hřeje, a je 
hydroskopická – odvádí pot. Hřeje, i když 
je mokrá, což syntetické materiály nedo-
kážou. „Nevyrábí se prostě nic zbytečně, 
zpracovává se to, co se vyprodukuje,“ ob-
jasňuje farmářka, která si vlnu i sama 
barví, a to hlavně přírodními materiály – 
cibulí, bezinkami, ořechovým listím, čer-
venou řepou, kurkumou. Občas použije 
profesionální barvy určené na vlnu nebo 
potravinářské barvivo.

A jak na farmě zvládají letošní výkyvy 
počasí? Se suchem se potýkají jako všichni 
ostatní. S rozmary počasí se prý země-
dělec musí naučit žít. Je potřeba nechtít 
pěstovat to, co je zrovna nejvýnosnější, 
ale to, čemu se na daném místě daří. Více 
než počasí tak majitele ekofarmy trápí ad-
ministrativní povinnosti. „Papírování za-
bírá mnoho času, musíme dělat vše, co 
velká družstva, veškeré zemědělské evi-
dence, posílat kontrolní hlášení, příští rok 
už i EET. Jsme navíc ještě bio, takže kaž-
dý rok máme velkou kontrolu úplně na 
všechno,“ dodává Jiřina Pařilová. 

Více informací najdete na webu www.
ekofarmaparilovi.cz.

Michal Ševčík: Rád bych zkusil nové 
technologie výroby
Michal Ševčík ze Šošůvky v roce 2013 
přemýšlel, čím by se mohl ve volném čase 
bavit a přivydělávat si. Jednoho dne mu 
blesklo hlavou, že bude dělat svíčky. Tak 
dělá svíčky. Velké, malé, rovné, tvarované, 
parafínové, z palmového vosku, plovoucí, 
bílé, barevné, s potiskem, ručně malované. 
Krásné a kvalitní. 

Různým kreativním zálibám se věno-
val vždycky. Svou první svíčku mají Šev-
číkovi dodnes vystavenou. „Z prvních 
svíček jsme měli ohromnou radost a cho-
dili jsme se na ně pořád dívat jako na 
svatostánek,“ smějí se Ševčíkovi.

Podařilo se jim sehnat dodavatele kva-
litního vosku a parafínu. „Kvalitní mate-
riál je základ,“ upozorňuje Michal Ševčík 
a dodává, že první výrobky lidem spíše 
rozdávali. Později vyrazili na svůj první 
jarmark do Lipovce a zjistili, že se lidem 
jejich zboží líbí. „Snažím se dělat staré 

řemeslo, které bylo již téměř zapomenuto. 
Od začátku do konce jde o ruční výrobu, 
proto je každá vytvořená svíce originálem. 
Chci v dnešní průmyslové době navrátit 
hodnotu ručně zhotovených výrobků.“ 

Do dnešního dne vyrobil nespočet 
svíček a doposud nezaznamenal od zá-
kazníků žádnou negativní zpětnou vaz-
bu. Spokojenost lidí je pro něj na prvním 
místě. Prozatím nemá výrobu svíček ja-
ko hlavní výdělečnou činnost. Zejména 
s prodejem mu pomáhá jeho žena Lenka. 
„Když přijedu z trhu, manžel se nejprve 
zeptá, co říkali lidé, jestli si někdo nestě-
žoval, a teprve potom, kolik jsme vydě-
lali peněz,“ podotýká Lenka Ševčíková. 

Vyrobit svíčku není jen tak. Kromě 
kvalitního palmového vosku nebo parafí-
nu je věda vybrat vhodný knot, aby dobře 
hořel v té které svíčce, umíchat správně 
barevné směsi, hlídat přesnou teplotu vos-

ku, zvolit správnou kombinaci přísad, dát 
pozor při napojování barev.

Při tuhnutí svíček pak výrobce několik 
hodin obchází jednu po druhé, drátkem 
propíchává tvrdnoucí hmotu a vypouští 
z ní vzduchové bubliny. Díky tomu jejich 
svíčky hoří dlouho a samy nezhasnou. Vy-
hoří celé až do konce. Hoří všechny, které 
vyrobí, ale mnoho zákazníků si je ani ne-
zapálí, protože jsou krásné a je jich škoda.

Držitelem značky Moravský kras re-
gionální produkt jsou Svíčky Ševčík od 
roku 2014. Parafín byl navíc vynalezen 
v Blansku Ludwigem von Reichenbachem, 
takže výroba svíček do zdejší krajiny sku-
tečně patří. 

Se svými produkty tedy jednak navště-
vují trhy a jarmarky na Blanensku, ze-
jména před Vánocemi, a jednak je nabízejí 
do různých obchůdků. Zboží je možné za-
koupit i v e-shopu na www.svickysevcik.cz. 

Svíčkař ze Šošůvky si začal sám vyrá-
bět i vlastní formy jak z polykarbonátu, 
tak ze silikonu. „Díky tomu jsme schop-
ni vyrobit na zakázku v podstatě jakýko-
li tvar svíčky. Dělali jsme z vosku také 
svíčku šneka Krasíka,“ zmiňuje. 

Na nějaké větší experimentování s no-
vými druhy zboží zatím nebylo příliš 
mnoho času. „A vlastně nás k tomu ani 
zákazníci nepřiměli. Máme zákazníky, 
kteří kupují opakovaně stejné zboží. Když 
víme, že se věci líbí, vyrábíme je a na po-
kusy čas nezbývá,“ říká svíčkař s tím, že 
chystá zcela nové webové stránky, kde 
bude mnoho nových produktů, které jsou 
zatím napůl v hlavě, napůl se již připravují.

Jednou by rád zkusil například i vyře-
závané svíčky. „Netoužím udělat svíčku, 
jakou svět neviděl, ale spíš bych rád vy-
zkoušel další techniky, které jsem dopo-
sud nedělal,“ plánuje Michal Ševčík. 
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Rychta v Krásensku: vzdělávací programy po celý rok
Místo učení z knih zážitek v terénu. Lo-
vit a určovat živočichy ve volné přírodě, 
stát se na chvíli vědci a badateli či pře-
mýšlet o tom, zda je vhodné nějakou pří-
rodní lokalitu přeměnit třeba na golfové 
hřiště – to vše mohou účastníci pobyto-
vých nebo jednodenních programů na Lip-
ce v Krásensku. 

Toto školské zařízení pro environmen-
tální vzdělávání dbá na maximální pobyt 
v přírodě a pro školy připravuje různé 
vzdělávací programy. Nabízí ubytování 
a zázemí budovy i dalším organizacím, 
jako jsou táborové oddíly, neziskové or-
ganizace, zájmová soustředění a podobně. 
Pobytovými programy projde ročně ko-
lem tisícovky žáků, a přes 1200 žáků 
pak jednodenními programy, terénními 
exkurzemi a projektovými dny. V létě se 
na Rychtě konají příměstské tábory, tá-
bory pro rodiny s dětmi, putovní tábor 
pro středoškoláky, biologický kemp a tý-
denní přírodovědná škola pro učitele.

Naučí se na nich například to, jak se 
pracuje se smýkačkami, jak se loví hmyz, 
aby se mu neublížilo, jak jej pozorovat 
ve zkumavkách a určovat jeho druhy. Učí 
se používat různé vědecké výzkumné me-
tody, srovnávat třeba druhovou pestrost 
rostlin a živočichů ve dvou odlišných lo-
kalitách, mohou přemýšlet nad tím, zda 
je lokalita z hlediska zachování živočiš-
ných a rostlinných druhů pro oblast dů-
ležitá či nikoliv. 

Zařízení slouží jako doplněk ke škol-
nímu vzdělávání. „Zaměřujeme se hlav-
ně na přírodovědu, přírodovědné oblasti 
kolem nás, snažíme se být co nejvíc v te-
rénu, protože to je věc, kterou ve školách 
zvládají hůře organizovat. V rámci jedné 
výukové hodiny je pro učitele náročnější 
zorganizovat si pobyt venku. Takže když 
už žáci vyjedou na několik dní pryč, sna-
žíme se jim dopřát co nejvíc aktivního 
pozorování a určování, lovení v přírodě, 
práce s přírodninami a podobně, aby do-
plnili to, čeho se jim ve školách nedostává,“ 
objasňuje vedoucí pracoviště Zdeňka Ji-

čínská s tím, že ke konci roku na Lipku 
jezdí i školní výlety, na nichž není tak 
výukově náročný program, ale více zá-
žitků z poznávání okolí Moravského krasu. 

„Máme jeden výzkumný prostor pod 
vesnicí se zajímavou skladbou rostlin a ži-
vočichů – biotop Holý vrch. Jde o sušší 
místo mezi loukami a lesem s malými 
skalními výchozy, kde se vyskytují zajíma-
vé organismy, například lněnka lnolistá, 
která patří mezi ohrožené rostliny. Z ži-

vočichů pak několik druhů motýlů (ba-
bočky, bělásci, modrásci, žluťásci i per-
leťovci). Je tam třeba i poměrně vzácný 
ohniváček modrolemý, dále otakárek fe-
nyklový a další druhy,“ vyjmenovává Ji-
čínská a dodává, že tento prostor země-
dělci vynechávají při senoseči. „My ho 
potom pokosíme až o prázdninách, tak-
že hmyz na rostlinách stihne dokončit 
svůj vývoj.“ 

Pracovníci Lipky jsou schopni připravit 
i program pro fi rmy, které dělají fi remní 
dny pro zaměstnance. „Občas se nás ně-

kdo zeptá, zda nemůžeme jejich zaměst-
nancům nabídnout nějakou tematickou 
činnost. Některé skupiny tak s námi pra-
covaly například v obecním sadu starých 
odrůd,“ říká Jičínská. 

Samotné ubytování je nyní skromněj-
šího typu, ale plánuje se rozsáhlá rekon-
strukce. V první vlně by se měla udělat 
přístavba do dvora, kde bude kuchyně 
a vznikne velká výuková místnost a také 
uzavřený venkovní výukový prostor. Nyní 
je okolí budovy přístupné ze všech stran, 
což se změní. Dále se zlepší kvalita po-
kojů a přibudou i bezbariérové pokoje, 
které teď v nabídce chybí. „Ubytování je 
zatím celé v patře. Osob s různým těles-
ným postižením, které by k nám jezdily 
třeba v rámci školních skupin, přibývá. 
Takže potřebujeme pokoje i pro ně. Po re-
konstrukci pokojů budou mít všechny 
vlastní sociální zařízení,“ slibuje vedoucí 
pracoviště. 

V rámci ekologické výchovy přistupu-
jí pracovníci k okolí zodpovědně, snaží 
se, aby provoz budovy neměl příliš nega-
tivní dopad na životní prostředí, co nej-
více omezují množství energie a vody, 
kterou spotřebují. „Máme v plánu vybu-
dovat systém na využívání dešťové a šedé 
vody, to znamená, že například spousta 
vody, která odteče ze sprch, se dá jímat 
a využívat na splachování,“ vysvětluje 
Zdeňka Jičínská.

Nabídku výukových programů na Rych-
tě najdete na www.lipka.cz/rychta. 

Jste výrobce nebo zemědělec, nabízíte ubytování či stravování nebo 
organizujete zážitky v cestovním ruchu? Požádejte o certifi kaci značkou 

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®. 
Využijte všech výhod, které tato značka nabízí!

Veškeré informace o značce a způsobu jak ji získat
naleznete na www.regionalni-znacky.cz 

a www.mas-moravsky-kras.cz

Zvířátka z Minifarmy
potěší malé i velké
Ovečku nebo kozu si někdy pohladil snad 
každý. Ale už jste si někdy hladili prasát-
ko? Zkusit to můžete na Minifarmě v Dr-
válovicích a možná uslyšíte, jak chrochtá 
blahem. 

Minifarma a Farma Drválovice sídlí 
v budovách bývalého JZD a je založena 
na chovu hospodářských zvířat pro potě-
šení lidem. Ne pro maso nebo další pro-
dukty, ale pro radost z kontaktu se zvíře-
cími mazlíčky a z příjemně stráveného 
času v souladu s přírodou. 

Minifarma nabízí poměrně široké spek-
trum aktivit, které se všechny točí kolem 
zvířat. Jednou z nich je mobilní minifar-
ma. „Mobilní výjezdová minifarma při-
jede za klientem na místo, které si určí,“ 
říká cvičitelka koní a psycholožka Kata-
rína Holasová, která je autorkou nápadu. 
Podobný projekt viděla v Americe, a na-
dchnul ji. „Děti i dospělí mají možnost 
zhlédnout klasická hospodářská zvířata 
v jejich zmenšené velikosti, dozví se vše 
o jejich životě a péči o ně, pomazlí se s nimi, 
mohou je česat, hladit, čistit, vodit a na 
ponících se případně svézt,“ dodává.

Mobilní minifarma se hodí na různé 
akce, jako jsou dětské dny, jarmarky, fi -
remní akce, ale také třeba na oslavu na-
rozenin na vaší zahradě. „Přijedeme na 
místo, postavíme ohrádku, do níž vpus-
tíme mini zvířátka. Děti i dospělí mohou 
vstupovat dovnitř a strávit příjemné a zá-
bavné chvíle. Po skončení akce vše vrá-
tíme do původního stavu, místo vyčistí-
me a nikdo nepozná, že jsme tam byli,“ 
popisuje Holasová. 

Zájemci mají také po předchozí domluvě 
možnost prohlídky statku v Drválovicích 
bez doprovodného programu zdarma. Mini 
zvířata se tam během dne volně prochá-
zejí po areálu a přilehlých pastvinách, 
takže je možné se s nimi pomazlit. „Večer 
už jsou naučená, že jakmile se zatřese 
kbelíkem s krmením, všechna se seběhnou 
zpět,“ usmívá se zakladatelka farmy. A která 

zvířátka to tedy jsou? Koně, oslík, poníci, 
mini ovečky, mini kozičky, mini prasátka, 
mini kravičky. 

Provozovatelé farmy věří, že díky zví-
řátkům mohou lidé porozumět lépe pří-
rodě jako celku, ale hlavně sami sobě. 
„Pocházím z Bratislavy, a proto vím, jak 
je kontakt s přírodou a zvířaty v dnešní 
uspěchané době vzácný a léčivý,“ zamýšlí 
se Holasová a dodává, že na farmu vybí-
rají pouze klidná zvířata, u nichž mají 
jistotu, že dětem neublíží. 

Minifarma plánuje v brzké době svoje 
druhé stanoviště na Blanensku v blízkos-
ti Moravského krasu. Bude tak k dispozi-
ci školám i fi rmám z okolí a také turis-
tům navštěvujícím tamní jeskyně. 

Kromě Minifarmy statek nabízí další 
možnosti, a to jezdecký oddíl, animotera-
pie, dětské tábory či fi remní teambuildin-
gy. „S dětmi po celý rok pracujeme v jez-
deckém oddílu, který je zaměřen kromě 
klasického ježdění také na práci kolem 
koní a teoretickou výchovu. V rámci ani-
moterapie se pak jedná o kontaktní terapii 
s miniaturními koníky. Naši malí tera-
peuti navštěvují pacienty a uživatele růz-
ných zařízení (děti, hendikepované nebo 
staré lidi) a už jen svoji přítomností jim 
zpříjemňují chvíle,“ vysvětluje Holasová, 
která věří v návrat k tradičním hodnotám 
prostřednictvím interaktivní farmářské 
zkušenosti. 

Pro kolektivy zaměstnanců se hodí na-
příklad lekce farmingu. Jsou druhem so-
ciální rehabilitace na farmě a pomáhají 
zbavit se alespoň na chvíli každodenních 
starostí a stresu. Při čištění koní nebo při 
péči o malá zvířátka nikoho ani nena-
padne pomyslet na mobilní telefon nebo 
počítač. Více informací o nabídce aktivit 
najdete na www.minifarma.cz.

Do Crhákovic krámku nejen pro čerstvou zeleninu
Malá prodejna regionálních potravin stojí 
v Blansku u hlavního nádraží a snahou 
její majitelky je prodávat ty nejlepší po-
traviny, které se dají v okolí sehnat. „Chce-
me nabídnout zdravější a kvalitnější al-
ternativu,“ píše se na webových stránkách 
obchůdku www.crhakovickramek.cz. 

Základem pro vznik prodejny byla pro-
dukce zeleniny z bořitovské farmy. „Ale 
náš sortiment se neustále rozšiřuje. Sna-
žíme se, aby naše zboží mělo nějakou při-
danou hodnotu – bylo místní, zdravé, čer-
stvé a chutné,“ říká vedoucí prodejny 

Simona Crháková s tím, že po vlastním 
obchodě toužila již delší dobu. „Když se 
pak naskytlo toto místo, rozhodla jsem se 
prakticky během dvou dnů,“ dodává. O tom, 
že do podnikání dává vše, svědčí i její 
každodenní přítomnost v prodejně. 

Co se týká ovoce a zeleniny, v regálech 
se vyskytují vždy jen sezónní lokální 
produkty. Crhákovic krámek tak dále na-
bízí například ovoce z Brťova-Lipůvky 
a ze Starého Lískovce, uzeniny z Lipovce 
a Hodonína, pečivo z Ráječka, ze Sloupu 
a Žernovníku, mléčné výrobky z Oti-
novsi a Lažánek, kozí sýry ze Šošůvky. 
Nechybí ani kvalitní víno a pivo, čaje, 
koření a možnost zakoupit si kávu s se-
bou. Kromě potravin pak třeba ponožky 
ze Sloupu. „Co je možné odebírat z regi-
onu, to nakupujeme. Všechno ale nelze, 
něco tedy bereme i od výrobců ze vzdá-
lenějších míst, ovšem vždy jsou to české 
produkty,“ ujišťuje Crháková. 

 „Polovinu sortimentu si v postatě vy-
brali zákazníci sami,“ podotýká majitelka 
obchodu, která se neustále snaží reagovat 
na poptávku. Ne vždy se ve výsledku zboží 
setká s ohlasem, takže je třeba to zkoušet. 
Například sušená zelenina na odbyt ne-
šla, a to hlavně kvůli vyšší ceně. V ne-
dávné době přibyla v regálech i přírodní 

kosmetika. „A nejvíc frčí čaj na štíhlou 
linii, ten nakupuji ve velkém,“ směje se 
Crháková, která do práce zapojila celou 
rodinu; buď přímo zaměstnáním v pro-
dejně, nebo alespoň pomocnými pracemi 
při jejím budování. 

Jako na jediném místě v Blansku se 
u Crháků prodávají Baťkovy bylinkové 
sirupy a luštěninové a vegetariánské po-
traviny Damodara. V prodejně je možné 
objednat zeleninu na uskladnění. Zákaz-
níci už vědí, který den přichází jednotli-
vé druhy čerstvého zboží. Navíc mají 
možnost sledovat aktuální denní nabídku 
na Facebooku prodejny. Není také napří-
klad problém zamluvit si pečivo na odpo-
ledne, když se lidé třeba vracejí z práce. 
Mohou si tak po cestě z vlaku vyzved-
nout chleba i v hodinách, kdy by jinak 
byl již vyprodaný.

Kvalitní český česnek?
U Crháků v Bořitově
Jedním z výrobců, kteří vlastní certifi kát 
„Moravský kras regionální produkt“, je 
i rostlinná farma z Bořitova. Crhákovi na 
ní hospodaří již od roku 1991. Jejich ci-
bule a česnek v minulých letech obdržela 
ocenění Regionální potravina. 

„Poptávka po zdravých lokálních potra-
vinách včetně zeleniny zažívá v posled-
ních letech opravdový boom,“ říká majitel 
fi rmy Jaroslav Crhák, který rostlinnou vý-
robu před více než pětadvaceti lety roz-
šířil díky tomu, že neměl dostatek místa 
pro chov prasat a skotu. Poloha statku 
uprostřed vesnice mu to neumožnila.

Farma v Bořitově reaguje i na součas-
né trendy a poptávku po zdravé výživě, 
proto na jejich polích roste například dý-
ně Hokaido a červená řepa. Hnojí se ho-
vězím a koňským hnojem. 

Na pozemcích o 130 hektarech Crháko-
vi dále pěstují česnek, cibuli, zelí, bram-
bory, mák, ječmen a pšenici. Většina obi-
lí je na množení pro Osevu a na vývoz do 
Rakouska, třetina produkce brambor se 
prodá přímo ze dvora, část míří do brněn-
ského Sklizena a do bedýnkového prodeje 
a polovina menším výrobcům bramboro-
vých lupínků. 

„Hospodaříme na těžších půdách, které 
drží vlhkost, takže nepociťujeme takové 
problémy se suchem, jako někteří kolego-

vé. Faktem ale je, že loňský rok byl v tom-
to směru extrémní, za poslední období 
nejhorší. Nezavlažujeme uměle, takže vý-
nosy byly opravdu hodně nízké – u bram-
bor o 60 % nižší oproti předchozímu roku, 

u cibule o 40 %. Zachránila nás sazečka,“ 
popisuje Crhák, který do budoucna uva-
žuje o kapkových závlahách. 

Crhákovi také plánují rozšířit nabídku 
o zpracované produkty, například krou-
hané a nakládané zelí nebo třeba i sma-
žené bramborové lupínky. 

Více informací o kvalitní české zelenině 
najdete na www.crhakboritov.cz. 

Váš výrobek či služba
si zaslouží značku
MORAVSKÝ KRAS 

regionální produkt®
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Jak na ADHD?
Rodiče se podpoří navzájem
Poznámky na denním pořádku, potíže 
s koncentrací a následně s učením. Co je 
pro někoho běžný školní den, pro druhého 
znamená stres, s čím jeho potomek přijde 
ze školy. Rodiče dětí s ADHD (porucha 
pozornosti s hyperaktivitou) rozhodně při 
jejich výchově nemají na růžích ustláno. 
Podpořit se je snaží Oblastní charita Blan-
sko pořádáním svépomocných skupin. 

„Při setkávání rodičů v Klubu Ratolest 
od několika z nich vzešel dotaz, jak mají 
řešit školní i další problémy dětí s ADHD. 
Začali jsme se tedy scházet jednou za 
měsíc jako svépomocná skupina. Setká-
vání není jen o odborníkovi, ale přede-
vším o zkušenostech lidí, kteří mají stejné 
problémy,“ vysvětluje ředitelka Oblastní 
charity Blansko Jana Sedláková.

Dítě obvykle navštěvuje pedagogicko-
-psychologickou poradnu, kde s ním psy-
cholog nějakým způsobem pracuje, ale 
mezitím musí každý den navštěvovat ško-
lu, kde musí fungovat v kolektivu a plnit 
úkoly autority. A v těchto situacích vyvstá-
vají problémy. 

Velmi těžký je také tlak okolí na rodiče. 
Lidé jim často říkají, že svého potomka ne-
umí vychovávat, že oni by to udělali jinak. 
Dále se vyskytují potíže ve škole i v zájmo-
vých kroužcích, žák se hůře koncentruje, 
má výkyvy ve výkonnosti, nezvládá svoji 
únavu. V jednu chvíli je úžasný, zvládne 
splnit úkol, ale rázem se vše obrátí a při 
důležitém fotbalovém zápase naprosto se-
lže. Ostatní spolužáci ho příště nechtějí do 
týmu a vzniká začarovaný kruh, kdy dítě 
nikam nepatří, což jeho vývoji neprospívá. 
„Společnost je orientována na výkon a hod-
nocení, s čímž mají děti s ADHD skutečně 
problém,“ upozorňuje Sedláková. 

Nepřijetí dítěte do kolektivu s sebou 
nese následky do budoucna. Někdy se 
stává, že jak nervová soustava dozrává, 
v dospělosti se vše srovná. Ovšem také 
může mít člověk zažitý určitý způsob 
chování, který pramení právě z touhy pa-
třit do kolektivu. „Dítě třeba kazí hru 
a svým chováním zlobí kamarády, kteří 
ho pak bijí. Aby ho nebili, začne jim ku-
povat drobné pozornosti. Aby jim je mo-
hl kupovat, krade doma peníze,“ popisuje 
ředitelka blanenské Charity.

A jak si konkrétně rodiče na setkáváních 
pomohou? Především pomáhá, když člo-

věk svůj problém může vyslovit a zjistí, že 
se ten druhý s něčím podobným setkal. Li-
dé si sdělí zkušenosti s tím, jak to řešili. 
Skupina se schází v Klubu Ratolest na ulici 
Sladkovského v Blansku vždy poslední pá-
tek v měsíci. „Když se problémy nahroma-
dí, nebo když se delší dobu opakuje ten sa-
mý dotaz, pozveme odborníka – například 
dětského psychologa, speciálního pedago-
ga či výživovou poradkyni,“ říká Sedláko-
vá s tím, že právě na přednášku odborníka 
získala organizace finanční podporu. 

„Místní akční skupina Moravský kras 
nám poskytla finanční příspěvek z projek-
tu Místní akční plán vzdělávání, z něhož 
jsme zaplatili především přednášku odbor-
níka. Přednášky odborníků jsou otevřeny 
široké veřejnosti, může na ně přijít kdoko-
liv, koho téma zajímá. Jsou pro zúčastněné 
zdarma, stejně jako setkávání ve svépo-
mocné skupině,“ zve ředitelka další zájem-
ce, kteří mají potomka s ADHD v před-
školním nebo školním věku. „Každý nový 
člověk ve skupině je pro ostatní obohace-
ním, protože má svou vlastní zkušenost 
a názory na věc,“ objasňuje. 

Podle ní se tyto poruchy vyskytovaly 
i dříve, ovšem nikdo je neodhalil proto, že 
společnost nekladla takový důraz na vý-
kon a hodnocení. „Když děti pásly kozy, 
mohly na louce dělat ledacos a ke hře 
s ostatními se přidaly, když zrovna chtěly. 
Nikdo jim nevyčítal, že se mu teď zrovna 
nedaří chytit míč. Ve společnosti tyto po-
ruchy zkrátka nevadily, a když na děti ne-
byl vyvíjen tlak, samy se srovnaly,“ dopl-
ňuje Jana Sedláková. Proto je důležité, 
aby se o této poruše dozvědělo co nejvíc 
i okolí. Aby lidé pochopili, že musejí na 
takové dítě brát ohledy a aby si jeho cho-
vání nebrali osobně. 

Ve skupině si rodiče mohou vzájemně 
vyměňovat zkušenosti a nápady, jak při-
stupovat k nepozornému, impulzivnímu 
a nadměrně aktivnímu dítěti a jak zvládat 
problémové situace. Mohou lépe porozu-
mět chování svých dětí. Zájemci o účast 
na setkávání se mohou informovat na te-
lefonním čísle 731 628 943 nebo přijít 
v pátek 1. září od 8 hodin do farního areá-
lu v Doubravici nad Svitavou, kde se bu-
de konat zakončení prázdnin. Na progra-
mu bude mnoho her, soutěží a výtvarných 
dílen i opékání párků.

Muzeum ukazuje tajemství Moravského krasu ve 3D
Sáhnout si na repliky pravěkých lebek 
a dalších historických artefaktů budou 
moci návštěvníci Muzea Blanenska. Ve 
svém vybavení má totiž muzeum nově 
3D tiskárnu a 3D scanner, pomocí nichž 
je možno repliky vyrábět.

Scanner získalo muzeum díky projektu 
Místní akční plán vzdělávání na území 
ORP Blansko. Z projektu si dále pořídilo 
filamenty pro 3D tisk a speciální kufr, 
s nímž pracovníci plánují jezdit do škol 
v regionu, zejména do těch malých, které 
si nemohou dovolit vypravit autobus pro 
děti. „Máme již služební auto, takže mů-
žeme přijet se vzdělávacím programem 
přímo do škol,“ uvádí ředitelka muzea 
Pavlína Komínková. 

V jednotlivých přihrádkách kufru jsou 
uloženy originály kostí, kameny, archeo-
logické nálezy, zkrátka věci, které se vá-
žou k Moravskému krasu, například re-
plika známé sošky býčka z Býčí skály. 
Dále různé skládací magnetky, samolep-
ky a pracovní listy, které budou děti vy-
plňovat a budou se tak zábavnou formou 
dozvídat o tématu více informací. 

Jde tedy o vzdělávání v regionálním 
pojetí, a zároveň představení nových mo-
derních technologií a možnosti jejich vy-
užití. Jednou z cest, jak přiblížit veřejnos-
ti archeologické nálezy, je vyrobit repliku 
z materiálů, z nichž předmět původně je. 
Touto cestou se muzeum vydá v nové ar-

cheologické expozici, která by měla být 
zpřístupněna začátkem roku 2018. Ale 
i replika, která je vyrobená podle nálezo-
vého stavu, je často drahá a křehká, proto 
je zavřená ve vitríně, která ji chrání před 
poškozením. Proto přichází na řadu 3D 

tisk, aby si lidé repliky artefaktů mohli 
vzít do rukou.

Samotná nemožnost dotýkat se origi-
nálu však často není jedinou překážkou 
hlubšího poznávání artefaktů: některé 
předměty jsou tak malé, že je hmatem po-
znávat nelze. Hmat je přitom důležitým 
poznávacím smyslem nejen pro nevido-
mé, ale také pro děti, které obecně mají 
sklony na všechno sahat. Právě v tomto 

vychází 3D tiskárna návštěvníkům vstříc, 
neboť umožňuje i miniaturní předměty 
vytisknout ve vhodné velikosti. „Tiskli 
jsme třeba jednu z malých orientálních 
mincí, co máme v současné době na vý-
stavě. Vytiskli jsme ji ve větším měřítku 
a nevidomý člověk si díky tomu může 
osahat reliéfy,“ popisuje ředitelka. 

Technologie 3D tisku tedy umožňuje 
srovnávání velikostí předmětů, zvětšová-
ní malých a zmenšování velkých věcí. 
„Tiskárnu dále plánujeme využít také pro 
haptické prohlídky pro nevidomé, protože 
kovové ani kostěné nálezy nejsou pro do-
týkání určené. Na pravou lidskou lebku 
vás nikdo sahat nenechá. S nevidomými 
počítáme i v budoucí archeologické expo-
zici, kde bychom chtěli vytvořit soubor 
předmětů, který bude určen přímo pro 
ně,“ říká Komínková s tím, že na dotyko-
vém stole bude výběr z expozice s popis-
ky v Braillově písmu. 

A k čemu slouží 3D scanner? Pomocí 
něj se předmět nafotí ze všech stran a úhlů 
a program data převede do 3D obrazu, kte-
rý může sloužit jako tisková předloha, po-
dle níž se potom věc vytiskne. Scanner je 
také pomocníkem při digitalizaci sbírek. 

Pro vědu jako takovou je užitečnější 
vše, co je autentické. Ovšem pro pozná-
vání stačí kopie, které si nehrají na au-
tentičnost. 3D tiskárna vytvoří předměty 
s dlouhou životností z recyklovatelného 
plastu, nezatěžuje tedy životní prostředí. 
„Jedna z věcí, kterou bychom v budouc-
nu chtěli nechat zpracovat a pak třeba 
vytisknout, je busta princezny z Býčí 
skály od Libora Baláka,“ doplňuje Pav-
lína Komínková. 

Jednou z aktivit podpořených z projektu 
Místní akční plán na území ORP Blansko, 
byla vědomostní soutěž Cirsiáda. Koná se 
každý rok v Základní škole Sloup, kam se 
sjíždí pravidelně přibližně čtyři stovky žá-
ků z okolních škol, které jsou členy sdru-
žení Cirsium. 

Regionální sdružení Cirsium zahrnuje 
základní školy ve Sloupě, v Ostrově u Ma-
cochy, Lipovci, Podomí, Jedovnicích a ve 
Křtinách. Do roku 2004 se aktivity sdruže-
ní soustřeďovaly spíš na sportovní zále-
žitosti, na různé turnaje – florbalové, fot-
balové apod. – a na metodická setkání 
pedagogů. „Po mém nástupu do sloupské 
školy jsme dali s kolegy hlavy dohromady 
a přemýšleli jsme, jestli by se ta činnost 
nedala ještě rozšířit o nějaké další aktivity. 
Jedna z věcí, která nás napadla, bylo zor-

ganizovat Cirsiádu, což je vědomostní 
soutěž pro žáky šesti škol, které jsou členy 
Cirsia,“ vysvětlil ředitel Základní školy 
Sloup Pavel Dočekal. 

První ročník Cirsiády se tedy konal v ro-
ce 2005, a od té doby se pořádá každoroč-
ně. Soutěž je určena žákům šestých až de-
vátých tříd, kteří se utkají v matematice, 
českém jazyce, angličtině a informatice. 
„Později jsme připojili ještě dyslektickou 
olympiádu; tehdy to byli dyslektici, dnes 
se jim podle zákona říká žáci se speciální-
mi vzdělávacími potřebami,“ podotkl Do-
čekal. 

Cílem soutěže je jednak srovnat, jak 
jsou na tom žáci z jednotlivých škol, 
a jednak dosáhnout toho, aby se každá 
škola mohla pochlubit nějakým ceněným 
úspěchem ve vědomostní oblasti a aby 

žáci měli dobrý pocit z vítězství. „Vědo-
mostních soutěží a olympiád je celá řada, 
ovšem v okresním, krajském nebo celo-
státním měřítku je leckdy problematické 
dosáhnout dobrého umístění,“ upozorňu-
je Dočekal s tím, že každá škola má svůj 
vzdělávací program a učivo se tím pádem 
v konkrétních ročnících na různých ško-
lách liší.

Na tvorbě soutěžních úkolů se podílejí 
všechny školy Cirsia, zadání konzultují 
tak, aby bylo vhodné pro děti ze všech 
škol. Náklady na pořádání Cirsiády jsou 
vždy kolem 30 – 35 tisíc korun. „Díky 
financím z Místní akční skupiny jsme 
mohli žákům zaplatit veškerou dopravu 
a občerstvení i další administrativní zále-
žitosti. Příprava trvá přibližně tři týdny 
až měsíc. Díky příspěvku to bylo všech-
no jednodušší, nemuseli jsme shánět pe-

níze od sponzorů a mohli jsme se věnovat 
více samotné přípravě,“ zmínil ředitel. 

Součástí soutěže je tedy i Dyslexiáda, 
která je na rozdíl od Cirsiády kolektiv-
ní soutěží. Jsou utvořeny čtyřčlenné tý-
my a úkoly jsou speciálně přizpůsobené 
vzdělávacím potřebám dětí. „Pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami má 
soutěž největší přínos, protože tyto děti 
zvládají běžné učivo pouze s obtížemi, 
a aby dosáhly alespoň průměrných vý-
sledků ve škole, musejí vynaložit obrov-
ské úsilí. Málokdy se stává, že by ně-
kdo z nich dosáhl nějakého výraznějšího 
úspěchu, ať už jde například o vyzname-
nání, nebo o úspěch v soutěži. Ale přitom 
každé dítě tento pocit potřebuje zažít. Je 
to pro ně motivace do další práce. Když 
se vyhlašují výsledky, tito žáci mají nej-
větší radost ze všech,“ popsal Dočekal.

Cirsiáda je také příležitostí pro cennou 
výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Podle Dočekala je každá aktivita, 
kdy si kolegové z různých škol sednou 
a poradí si navzájem v různých oblas-
tech, v dnešní době velkým přínosem. 

Díky Cirsiádě se sejdou i ředitelé zú-
častněných škol a mají možnost konzulto-
vat výsledky. Každá škola obvykle dosáh-
ne na stupně vítězů v některé kategorii. 
„Díky Cirsiádě mám možnost zhodnotit, 
ve kterém učivu je potřeba přidat a v čem 
jsme naopak dobří. V minulých letech 
jsme například identifikovali, že máme 
trochu problémy s angličtinou, a přemýš-
leli jsme, co s tím. Přijali jsme rodilého 
mluvčího, rozdělili jsme třídy na menší 
části, takže v jazykových skupinách není 
čtyřiadvacet žáků, ale jedenáct, dvanáct. 
Jednu hodinu ze tří povinných týdně má 
rodilý mluvčí. Když se tímto způsobem 
rok, dva pracovalo, výsledky se rapidně 
zlepšily,“ doplnil Pavel Dočekal.

Cirsiáda pomáhá dětem i učitelům
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Škola, do které chodím rád
 Místní akční skupina Moravský kras na 
jaře vyhlásila výtvarnou a literární sou-
těž na téma Škola, do které chodím rád. 
Soutěžní díla byla následně vystavena 
v Galerii města Blanska, kde také došlo 
k předání ocenění vítězným autorům.

Byly vypsány čtyři kategorie, v nichž 
mohly děti soutěžit, a to: kresba (malba, 
komiks, myšlenková mapa), fotografie, vi-
deo a literární tvorba. Mohli se zúčastnit 
jednotlivci i kolektivy mateřských, základ-
ních nebo uměleckých škol. V případě 
školních kolektivů byly vypsány věkové 
kategorie pro každou oblast. Tematicky 
bylo třeba dodržet vztah k názvu soutěže 
– děti mohly malovat, filmovat nebo psát 
o škole, o tom, co se jim na ní líbí, nebo 
jak si představují ideální školu, kam by 
se každý těšil. Fantazii se meze nekladly. 

„Smyslem soutěže bylo otevřít společně 
s žáky téma jejich vztahu ke škole a pod-
pořit komunikaci a spolupráci mezi dětmi 
v rámci třídních kolektivů,“ uvedla koordi-
nátorka projektu Klára Kučerová z MAS 
Moravský kras. 

Ke dni uzávěrky soutěže se sešlo 33 
výtvarných prací, na nichž se podílelo cel-
kem 318 autorů. „V kategorii A (malba, 
kresba) byla nejhojněji zastoupena věková 
skupina čtvrtých až šestých tříd. Nejmen-
ší byl zájem starších žáků, kteří se však 
zapojili do části literární,“ upřesnila ko-
ordinátorka. 

Šlo o krásné a podnětné práce i odváž-
ná vyjádření. „Do literární soutěže bylo 
přihlášeno 12 děl od 11 autorů, skutečný 
počet zapojených žáků však byl mnohem 
vyšší, neboť toto téma zpracovávalo ně-
kolik tříd v rámci slohového cvičení, při-
čemž vyučující zaslali pouze výběr nej-
lepších prací. Do animace, kterou k výstavě 
uspořádali organizátoři soutěže v rámci 

přehlídky volnočasových organizací Bam-
bifest, se pak zapojily další desítky žáků,“ 
doplnila Kučerová.

„Zajímavé bylo sledovat, jak se s vě-
kem mění potřeby a požadavky žáků na 
to, co by měla ideální škola, do které by 
žáci chodili rádi, splňovat. Zatímco mlad-
ší děti zdůrazňovaly potřebu bezpečného 
a přátelského prostředí, dobrých vztahů 
mezi sebou i k paní učitelce, ti starší už 
toužili vidět za vzděláváním nějaký smy-
sl, a byli ochotni hledat i netradiční ná-
plň vzdělávání, případně sami navrhovali 
změny. To bylo nesmírně pozitivní a mo-

tivující. Bohužel se objevily i příspěvky 
rezignované, v nichž autoři konstatovali, 
že je škola nebaví a nic jim nedává, ale 
chodit se do ní musí, což je určitě věc 
k zamyšlení,“ popsala Kučerová. 

Vítězné kolektivy obdržely peníze, za 
něž mohly podniknout společnou zážit-
kovou akci nebo pořídit vybavení do třídy, 
například stavebnici, kinetický písek či 
malířské stojany.

Farní zahrada zve děti i dospělé

I ve městě je možné najít kousek přírody, 
a to například na farní zahradě u kostela 
sv. Martina v Blansku. Areál navíc skýtá 
mnoho dalších možností, jak aktivně i od-
počinkově strávit chvilku volného času. 
K dispozici jsou houpačky, odrážedla, 
pískoviště i posezení ve stínu stromů. 

A právě na této zahradě se uskutečnila 
vzdělávací akce pro předškolní děti s ná-
zvem Farní zahrada – škola pro život. Má 
za cíl ukázat nejmenším dětem zahradní 
plodiny i hospodářská zvířata a jejich uži-
tek ve vztahu k danému ročnímu období. 
Děti se setkávají s živými ovečkami, sle-
picemi, kachnami, sledují, jak roste zele-
nina a další rostliny. 

„Letos se nám podařilo zrealizovat pro-
gram s jarní tematikou. Děti ze školek při-
cházely do farní zahrady a v třicetimi-
nutovém programu se dozvěděly mnoho 
zajímavých věcí,“ říká pastorační asistent-
ka blanenského děkanátu Vendula Zacho-
valová, která je autorkou i lektorkou pro-
gramu. Zapojily se mateřské školy na 
ulicích Rodkovského a Divišova, dále školka 
z Dolní Lhoty a Olomučan a děti ze Všu-
dybýlka. 

Program se týkal jara a probouzení pří-
rody. Děti se dozvěděly o pletení pomlázek, 
viděly kvočnu s kuřátky a ovečky s jeh-
ňátky. Ovce pak mohly i nakrmit. Pro-
gramem provázel kohoutek Kokrháček 
– loutka, která povídala dětem o tom, co 
se na jaře děje na zahradě. O tom, jak sle-
pice sedí na vajíčkách, jak se z nich vy-
líhnou kuřátka. Rovnou je mohly vidět 
naživo, slyšely, jak pípají. Poznávaly rost-
liny podle vůně – například kopr, levanduli. 

Nechyběly ani sluchové a hmatové ak-
tivity – děti hádaly, co je to za zvuk (lití 
vody, sypání zrní, šustění senem), hma-
tově zkoušely skořápky, peří a ovčí vlnu. 
Pro některé děti bylo překvapením, že je 
nějaký rozdíl mezi senem a slámou. „Ovčí 
vlna měla největší úspěch, protože byla 
cítit po ovcích,“ podotýká Zachovalová 
s tím, že každá skupinka si odnesla oveč-
ku z ovčího rouna, kterou si děti společně 
vyrobily. 

A co děti nejvíce nadchlo? „Nejvíce se 
jim líbilo hrabat se ve skořápkách a hla-
dit si ovčí rouno. Práci s rounem ocenily 
i paní učitelky, které byly navíc nadšené 
z pěkného klidného prostředí, program 

hodnotily pozitivně a říkaly, že na podzim 
přijdou zase,“ říká lektorka. 

Díky příspěvku z projektu Místní akč-
ní plán vzdělávání na území ORP Blan-
sko se podařilo zaplatit autobus pro děti 
ze vzdálenějších mateřských škol a didak-
tické pomůcky. 

Chystá se podzimní program, ten bude 
zaměřený na úklid zahrady před zimou, 
ukládání zvířat ke spánku, povídání o tom, 
kde všude se na podzim uklízí se zmín-
kou o hřbitovech a svátku dušiček. Děti 
určitě potěší ochutnávka podzimních plo-
din a výroba barevného stromu. Uvidí vel-
ké kachny, budou shrabovat listí a svážet 
je na kolečkách, zasoutěží si, kdo ho 
shrabe víc. Také se dozví o slavnostech 
svatého Martina. Zimní program, který 
je také v přípravě, pak bude spojený 
s návštěvou betléma. 

„Cílem je otevřít prostor zahrady pro 
širokou veřejnost a maximálně ho využít. 
Chceme dát lidem najevo, že farní zahrada 
není tajemný prostor za vraty, ale místo, 
kam může kdokoliv přijít, ať už je věřící 
či nikoliv,“ uzavírá Vendula Zachovalová 
s tím, že zahrada bývá otevřená zpravi-
dla před mší svatou, a v té době je možné 
volně ji navštívit a pohybovat se po ní. 

Místní akční plán propojil školy a další organizace
V září 2015 se Ministerstvo školství ob-
rátilo na Místní akční skupiny s výzvou, 
která měla do oblasti školství vnést prvek 
akčního plánování, dnes již běžně použí-
vaný třeba v sociálních službách i v ji-
ných oblastech. Jde o podporu a rozvíjení 
spolupráce mezi subjekty činnými v ob-
lasti vzdělávání v rámci územního celku 
na úrovni obce s rozšířenou působností. 

Informace o projektu Místního akčního 
plánování (MAP), jeho splněných cílech 
i plánech do budoucna poskytla v rozho-
voru jeho koordinátorka Klára Kučerová 
z Místní akční skupiny Moravský kras. 

Co obnáší příprava a realizace 
takového projektu? 

Projekt nazvaný Místní akční plán vzdě-
lávání na území OPR Blansko byl naplá-
nován na rok a půl. Realizaci projektu jsme 
fyzicky zahájili v únoru 2016, ale chystat 
jsme jej začali už několik měsíců předtím. 
Nejprve jsme museli zmapovat území, 
zjistit, co se zde v oblasti vzdělávání děje, 
a propojit jednotlivé aktéry v oblasti vzdě-
lávání, hledat průniky jejich činnosti a té-
mata, která v oblasti vzdělávání rezonují 
v rámci regionu nejsilněji, a pak následně 
zformulovat konkrétní záměry, jak tato 
témata naplnit. Hodně času zabraly vzdě-
lávací aktivity, které byly nedílnou sou-

částí projektu, činnost pracovních skupin 
i neformální schůzky a jednání. 

Výstupem projektu je ve finále doku-
ment, který obsahuje analytickou část a sa-
motný plán aktivit včetně plánu investic 
jednotlivých škol a dalších vzdělávacích 
institucí. Osobně však považuji za nej-
důležitější samotný proces plánování, v je-
hož průběhu došlo k navázání a posílení 

osobních vazeb mezi lidmi, kteří ve vzdě-
lávání působí, ať už v rámci řídícího vý-
boru, nebo v rámci pracovních skupin. 

Vyskytly se během realizace 
projektu nějaké problémy? 

Problémy snad přímo ne, ale je třeba si 
uvědomit, že podstatou akčního plánování 
je schopnost reagovat na specifické pod-
mínky jednotlivých regionů, a ty se na-
příč republikou značně liší, bylo tedy 
třeba hodně improvizovat a pružně rea-
govat na zjištěné skutečnosti. Jako jistou 
překážku jsem vnímala zejména rezervo-
vaný postoj a nedůvěru vedení některých 
škol vůči projektu i nám coby realizátorům. 
Vzhledem k jejich dosavadním zkušenos-
tem se jim však lze jen těžko divit: v posled-
ních letech školám přibývá administrati-
vy i povinností, změny přicházejí v rychlém 
sledu, hodně věcí je nejasných, panuje ne-
jistota. Věřím však, že se nám podařilo 

ředitele škol i další zainteresované osoby 
přesvědčit o naší upřímné snaze podpořit 
je v jejich práci.

Naopak pozitivní zkušenost přineslo 
bližší seznámení s fungováním neformál-
ního sdružení šesti venkovských škol zná-
mého jako Cirsium. Členové sdružení 
dlouhodobě plánují a realizují společné 
aktivity pro žáky i pedagogy, setkávají 
se navzájem. Od kolegů z jiných částí re-
publiky vím, že právě něco takového jinde 
opravdu chybí a já jsem opravdu ráda, že 
na Blanensku máme na co navázat. Cir-
sium je z mého pohledu typický příklad 
spolupráce mezi školami, která by měla 
být v rámci MAPu podporována a rozví-
jena.

Mluvíme tady celou dobu o plánování 
– jaké výhody školám plánování 
přináší? 

Předně je třeba říct, že plánování je ne-
dílnou součástí práce každé školy. Některé 
mají systém plánování dokonce velmi po-
drobně propracovaný. V projektu nešlo o to, 
abychom pomáhali plánovat jednotlivým 
školám, ale abychom rozběhli proces plá-
nování na úrovni okresu, a definovali ak-
tivity, jejichž realizace přinese užitek kon-
krétnímu okruhu uživatelů. 

Může jít o metodickou podporu pro ma-
tematiky, jazykáře a češtináře, realizaci 
klubu tvůrčího psaní, rozvinutí spolupráce 
mezi knihovnami a školami nebo třeba 
vědomostní olympiády či vydání regionální 
učebnice. 

Tyto aktivity byly pojmenovány, popsány, 
definovány v dokumentu nazvaném Akční 
plán – aktuálně je ke stažení na našich 
stránkách www.vzdelavaniblanensko.cz. 
V další fázi pak budeme hledat prostředky 
pro jejich realizaci. 

Už teď víme, že na realizaci aktivit z Míst-
ních akčních plánů uvolní nějaké finance 
Ministerstvo školství, a to jak na tzv. měk-
ké, tak i na investiční projekty. Školní dru-
žiny a školní kluby byly podpořeny ze stra-
ny Ministerstva sociálních věcí. V červnu 
se rozběhly první výzvy Místní akční 

skupiny Moravský kras na investiční pro-
jekty… V nejbližší době, což znamená 
v nejbližších dvou letech, tak bude možné 
zrealizovat konkrétní aktivity, které jsme 
v rámci MAPu naplánovali. 

Samotný proces by tím však skončit 
neměl – plánování by mělo dále kontinu-
álně pokračovat, a to včetně hledání finanč-
ních zdrojů pro realizaci naplánovaných 
aktivit. To totiž bývá hlavní problém – 
nejen „co“, ale hlavně „za co“. 

To všechno se tedy chystá.
Podařilo se však už nyní zrealizovat 
něco konkrétního? 

V rámci projektu MAP jsme měli k dis-
pozici finance na předem definované ak-
tivity, zejména vzájemné setkávání, vzdě-
lávání a aktivity spolupráce. Zrealizovali 
jsme 40 vzdělávacích aktivit pro manage-
ment škol, pedagogy, ale i pro veřejnost 

a třeba i pracovníky knihoven. Za rok a půl 
realizace projektu absolvovalo nějakou 
formu vzdělávání přes 350 osob. 

Některé vzdělávací aktivity byly jed-
norázové, jiné opakované. Kupříkladu se 
podařilo proškolit pedagogy šesti mateř-
ských škol v certifikované metodice po-
lytechnické výchovy pro děti předškolní-
ho věku pod názvem Technické mateřské 
školy, češtináři a matematici se opakova-
ně scházeli nad tématy jako je hodnocení 

žáků, práce s diferencovanou třídou nebo 
motivace, proběhla série přednášek pro 
veřejnost pod názvem EduPoint a mnohé 
další. Kromě vzdělávání však považuji za 
důležitou podporu široké škály aktivit 
dalších subjektů za podmínky, že vyho-
vovaly cílům projektu. 

Které další aktivity jste podpořili? 
U malotřídních škol jsme finančně pod-

pořili například sportovní olympiády, kte-
ré slouží jako příležitost k setkávání žáků 
i pedagogů jednotlivých škol. Dále to byla 
Ekokonference, prezentace ekologických 
projektů žáků základních škol, vědomost-
ní soutěž Cirsiáda, již zmíněné Technic-
ké mateřské školy, svépomocná skupina 
pro rodiče dětí s ADHD, Montessori díl-
ničky pro rodiče s dětmi v mateřských 
centrech Paleček a Veselá beruška, nebo 
skutečně zajímavý projekt Muzea Blanen-
ska nazvaný Moravský kras ve 3D, který 
kombinuje myšlenku interaktivního mu-
zea s moderní technologií 3D tisku.

Projekt k 30. 7. 2017 skončil.
Co bude dál? 

Skončila základní fáze akčního pláno-
vání v regionu. Na tu by měla plynule na-
vazovat fáze druhá, na ministerstvu škol-
ství se však věci trochu zadrhly a nabraly 
několikaměsíční zpoždění, výzva na po-
kračování MAP by tak měla být vyhlá-
šena až v říjnu, s plánovaným začátkem 
projektu v únoru. Zároveň by měla být 
vyhlášena výzva na tzv. projekty imple-
mentace, tedy realizace rozsáhlejších pro-
jektů naplánovaných v rámci regionálního 
akčního plánování, což je na Blanensku 
kupříkladu vydání regionální učebnice, 
nebo podpora vybavení logopedického 
centra. Nedílnou součástí druhé fáze by 
však mělo být také nastavení funkčního 
a dlouhodobě udržitelného systému za-
jištění finančních zdrojů, což je příprava 
na období po roce 2023, kdy dojde k ome-
zení přílivu finančních prostředků z EU. 
Osobně to vnímám velkou příležitost pro 
rozvoj spolupráce, posílení autonomity 
a zvýšení kvality regionálního školství na 
Blanensku. 
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Žáci základních škol vystoupili 
na ekologické konferenci

Vzděláváním v oblasti ekologie a přírody 
se zabývá každoročně pořádaná Žákov-
ská ekokonference, která se koná vždy na 
konci školního roku ve Křtinách. Účast-
ní se jí žáci základních škol z regionu. 

Základní škola ve Křtinách dává kaž-
dým rokem možnost žákům z ostatních 
škol zúčastnit se ekologické konference, 
která má hned několik pozitivních dopa-
dů na vzdělávání v regionu. Podporuje 
ekologickou výchovu, regionální spolu-
práci mezi školami i samostatné vystu-
pování dětí na veřejné akci. 

„Každá ze škol zapojených do sdruže-
ní Cirsium se věnuje nějaké aktivitě, kte-
rou pořádá pro ostatní. A jelikož se naše 
škola profiluje jako ekologická a zamě-
řená na přírodu, pořádáme Žákovskou 
ekokonferenci,“ vysvětluje Ivana Maje-
rová ze křtinské základní školy s tím, že 
na jejich škole se hodně učitelů snaží 
s dětmi trávit co nejvíce času v přírodě. 
„Co se dá učit venku, učíme tam. Když 
učíme o lese, jdeme do lesa. Nepromítá-
me to na projektoru. Plánujeme pořídit 
i venkovní učebnu, aby se dětem lépe 
pracovalo,“ dodává.

Ekokonference se ve Křtinách letos ko-
nala počtvrté. Vystupují na ní žáci z růz-
ných ročníků základních škol, z prvního 
i druhého stupně. Připraví si prezentaci 
týkající se nějaké oblasti, která je zajímá. 
Jedinou podmínkou je, aby se dodrželo 
téma ekologie nebo přírody. Kromě žá-
kovských prezentací vždy vystoupí od-
borník, který zpracuje nějaké ekologické 
téma a podá je dětem poutavou formou. 
Letos to byl Radek Durna z Pedagogické 
fakulty MU Brno s prezentací o udržitel-
né dopravě. 

Příspěvky dětí byly různorodé a zají-
mavé. „Žák třetího ročníku ze Křtin na-

příklad zmapoval všechny přítoky Křtin-
ského potoka. Chodil v jeho okolí a kreslil 
si tužkou na papír mapy pramínků a po-
tůčků. Některé větší přítoky mají svá 
jména, ale potůčky, co třeba tečou dva-
cet metrů a už se do něčeho vlijí, jména 
nemají. Ale on si je všechny pojmenoval. 
Řekla bych, že to byla v podstatě práce 
na úrovni střední školy,“ popisuje Maje-
rová s tím, že chlapec kromě prezentace 
na konferenci také uspořádal vycházku 
pro svoje spolužáky, během níž jim vše 
ukázal. Jiné žákyně zase zmapovaly čer-

né skládky v okolí Ostrova u Macochy. 
Na interaktivní mapu České republiky 
se tyto skládky zaregistrují a úřady s tím 
pak něco dělají. „To byla taková praktic-
ká práce s dosahem pro celé okolí,“ zdů-
razňuje učitelka. 

Jedna skupinka dětí zase sbírala sráž-
kovou vodu na různých místech a zkou-
mala, co ovlivňuje kyselost dešťů v okolí 
Blanska a jak na ni působí nadmořská 
výška. „Určitě všechny příspěvky byly 
zajímavé a byly úplně jiné než loni. Není 
to tak, že by se to opakovalo, že by děti 
dělaly to stejné,“ podotýká Majerová, kte-
rá načerpala i inspiraci pro svou práci 
z příspěvku o odpadovém hospodářství 
na škole TGM Blansko. „U nás to všechno 
dělají dospělí, ale díky prezentaci z jiné 
školy vidím, že by hodně věcí mohly dělat 
děti. Třeba zapojit se do práce při sběru 
papíru ve sběrných hodinách,“ upřesňuje. 

Akce má pozitivní dopad i na kvalitu 
výuky v regionu, protože učitelé si vzá-
jemně předávají svoje zkušenosti, sdílejí 
výukové programy a materiály. „Poskyt-
nou například ostatním vyučujícím pra-
covní listy týkající se regionu, které vy-
tvořili,“ doplňuje Ivana Majerová. 

Organizace Žákovské ekokonference 
byla letos podpořena z projektu Místní 
akční plán vzdělávání na území ORP 
Blansko – příspěvek byl použit na nákla-
dy související s organizací akce.

Technická výchova ve školkách 
Šroubovák a pilka v rukou dětí v mateř-
ské škole? Proč ne! Technická výchova 
má děti připravit na praktický život a hra-
vou formou učí princip fungování běž-
ných věcí. 

Ještě nedávno se technická výchova 
vyučovala na základních školách. Před-
mětu se říkalo dílny. Žáci druhého stupně 
dostali do ruky pilky, šroubováky a pilní-
ky a vyráběli podložky pod hrnce nebo 
vyřezávali z plechu různé tvary. Ovšem 
v poslední době se od toho již upustilo 
a tento druh výuky na školách chybí. 

Projekt Technické mateřské školy se 
snaží tento nedostatek napravit a posou-
vá polytechnickou výchovu ještě o stu-
peň níž, do mateřských škol. Nejde však 
o žádný experiment. Jde o prověřený 
projekt s vypracovanou metodikou, kte-
rým na jižní Moravě prošla více než 

stovka mateřských škol, které jej zařadi-
ly do běžné výuky. S polytechnickou vý-
chovou se v mateřské škole denně setká-
vají děti z Kuřimi, Brna či Doubravice 
nad Svitavou. 

Na Blanensku však školky doposud 
neměly možnost se do tohoto projektu 
zapojit. Místní akční skupina Moravský 
kras, z.s., realizátor projektu Místní akční 
plán vzdělávání na území ORP Blansko, 
se proto rozhodla s tím něco udělat a pro-

školení v metodice Technických mateř-
ských škol zařadila do harmonogramu 
školení uskutečněných v rámci projektu. 

„Podařilo se nám získat zkušené lekto-
ry, kteří se v minulosti přímo podíleli na 
tvorbě metodiky Technických mateřských 
školek, pana Ing. Ladislava Mihaloviče, 
který má na starosti technickou a odbor-
nou stránku výkladu, a paní Mgr. Boženu 
Havelkovou, pedagožku z MŠ Pramínek 
z Brna, která je zkušenou praktičkou a me-
todičkou. Toto považuji za zásadní přínos 
pro kvalitu,“ vysvětlila Klára Kučerová 
z Místní akční skupiny Moravský kras 
a dodala, že proškolení bylo možné i díky 
tomu, že město Blansko uhradilo podstat-
nou část nákladů na potřebný materiál 
a nářadí a MŠ Dvorská ochotně poskytla 
prostory, v nichž se setkávání pedagogů 
nad metodikou Technických mateřských 
školek uskutečnilo. „Osobně to považuji 
za krásný příklad spolupráce, k níž by 
Místní akční plán vzdělávání měl směřo-
vat,“ dodala Kučerová. 

A co tedy program Technické mateřské 
školy dětem v praxi přinese? 

V rámci běžného denního programu se 
dozví, na jakých principech funguje napří-
klad loď, traktor, letadlo, horkovzdušný ba-
lon, a pomocí pilek, šroubováků a dalšího 
nářadí vyrobí modely těchto a dalších do-
pravních prostředků. Kromě podpory zruč-
nosti jde také o povzbuzení zájmu o přírod-

ní vědy. Při zjišťování, co daný předmět 
uvádí do pohybu, se děti hravou formou učí 
i základy fyzikálních zákonitostí.

V Blansku se do projektu zapojily MŠ 
Salmova, MŠ Dvorská 96, MŠ Dvorská 26, 
Údolní 8, MŠ Divišova, a dále na Blanen-
sku MŠ Ostrov u Macochy, MŠ Adamov. 
V další fázi bude možné projekt rozšířit 
i do dalších mateřinek. Tam, kde jsou ma-
teřská a základní škola spojeny, je možnost 
rozšíření projektu i na první stupeň.

Doma v MORAVSKÉM KRASU • Sezónní noviny pro území Moravského krasu 
Evidence: MK ČR E 17 343 • Vydává MAS Moravský kras z. s., Sloup 221,
679 13 Sloup • IČ: 27028992 • Kontaktní osoba: Jozef Jančo, masmk@seznam.cz., 
www.mas-moravsky-kras.cz. • ISBN 978–80–906273–2–1 • © MAS Morav-
ský kras z. s • autoři článků: Marie Hasoňová, Jozef Jančo • fotografie: Marie 
Hasoňová, Klára Kučerová, archiv ZŠ Sloup, archiv Ševčíkovi, archiv farnost 
Blansko

Děti v knihovnách putovaly se šnekem Krasíkem
Už jste někdy putovali po Moravském 

krasu se šnekem? Tuto možnost měly děti 
a jejich rodiče či prarodiče od září 2015 
do května 2017 v knihovnách na Blanensku 
a Boskovicku. V rámci setkávání čtoucích 

rodin všichni společně četli dva díly knihy 
Pohádkové království šneka Krasíka.

„Poslední dva roky jsme četli příběhy 
ze dvou knih o Krasíkovi. Snažili jsme 
se, aby děti poznávaly přírodní i kulturní 
bohatství Moravského krasu, a své dojmy 
pak samy různým způsobem ztvárnily,“ vy-

světlila metodička pro knihovny v okre-
se Blansko Helena Jalová.

Šlo tedy nejen o čtení samotných pří-
běhů, ale o hlubší seznámení se s jednot-
livými lokalitami, kde se pohádkové pří-

běhy odehrávají. Knihovnice si připravila 
prezentaci, ukázala dětem fotografie, třeba 
z okolí Kateřinské jeskyně, a povídala si 
s nimi, co lze na místě podniknout. Na 
základě četby tak děti, a jejich prostřed-
nictvím také rodiče, získávaly další mo-
tivaci k poznávání Moravského krasu. 

Tímto způsobem v poslední době praco-
valo více než dvacet knihoven z regionu.

Takto hojná účast byla možná jen díky 
podpoře Místní akční skupiny, která po-
skytla knihovnám první díl knihy zdarma. 
„Společnost MAS Moravský kras nám dále 
pomohla vyrobit upomínkové odznáčky 
s motivy příběhů z druhého dílu. Všech-
ny děti, které se zúčastnily putování, tak 
obdržely malý dárek,“ zmínila Jalová.

Další zajímavou podpořenou aktivitou 
byly besedy s překladatelkou druhého dílu 
Klárou Kučerovou. „Autor je ze Slovenska, 
takže by bylo obtížné zvát ho k nám, pro-
to paní Kučerová nabídla možnost po-
vyprávět dětem o autorovi, o překlada-
telské práci a o dalších částech projektu 
šneka Krasíka,“ podotkla knihovnice.

Nedílnou součástí setkávání nad příbě-
hy Pohádkového království byla výtvarná 
činnost – z takto vzniklých prací byla se-
stavena putovní výstava, s vernisáží v roce 
2016 v Kuničkách. Během roku výstava 
prošla několika místy v našem regionu 
a stále se rozrůstala o další práce. V rámci 
čtení o Krasíkovi vyrobily děti například 
šneka z čajových sáčků, metodou quillin-
gu, z novinového papíru… 

„Skupina dětí z dětského domova z Bo-
skovic připravila svou vizi divadélka se 
šnekem Krasíkem. Děti zahrály jednu po-

věst se svými vlastnoručně vyrobenými 
kulisami a postavičkami z knihy. Knihov-
nice ve Valchově zase putování pojala tak, 
že vytvořila mapu na polystyrénu a děti vy-
robily kulisy Moravského krasu – skály, 
šnečka Krasíka… Vytvořily plastickou 
mapu okolí,“ vyjmenovala Jalová. Několik 
knihoven také zahrnulo putování se šneč-
kem do své Noci s Andersenem.

Projekt byl zakončen skutečným puto-
váním v květnu letošního roku. „Putovali 
jsme po stezce šneka Krasíka, která vede 
parkem u rájeckého zámku. Měli jsme 
připraveny tematické soutěže a potom 
jsme šli společně celou trasu šneka Kra-
síka, na níž se plnily úkoly. Bonusem bylo 
setkávání s pohádkovými bytostmi. Opek-
li jsme i párky a v Městské knihovně Rá-
jec-Jestřebí jsme si na závěr přečetli další 
příběh z knihy a rozdali odměny účast-
níkům,“ popsala Jalová.

Pro knihovníky je podle ní nejdůleži-
tější zaměření na četbu. „Podporujeme 
dětské čtenářství a snažíme se, aby se 
v knihovnách opravdu četlo. V dnešní 
době se hodně mluví o tom, jak je to dů-
ležité. Děti by měly číst, protože když 
nebudou umět vnímat text, je pro ně pro-
blém studovat. Proto se knihovníci snaží 
v čtenářství podporovat celé rodiny. Ro-
diče v dnešní době nemají moc času, ně-
kdy tedy přicházejí děti do knihoven s ba-
bičkami. Ale i to mezigenerační setkávání 

je důležité,“ uzavřela knihovnice s tím, že 
na příští školní rok se připravuje čtení na 
téma hledání tajemství a tajemných po-
věstí regionu.

Setkávání čtoucích rodin v blanenském 
regionu se koná vždy jednou za měsíc ve 
vybraných knihovnách. Kdo má zájem se 
jej zúčastnit, může se informovat v obecní 
či městské knihovně ve svém okolí.
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