
Slovo Otce Jiřího
Děkuju všem za modlitby i obdarování, kterých se mi od vás všech dostalo k 55/30. Za dar 

kněžství jsme poděkovali také s kněžími našeho ročníku a s Otcem biskupem Vojtěchem  4. září v 
brněnské katedrále. Odtud jsem jel do nemocnice navštívit Jirku Krále, kterého Pán téhož večera 
povolal k sobě. V červenci se mu dostalo milosti svátosti biřmování, kterou jsem mu z pověření 
Otce biskupa Vojtěcha udělil při domácí bohoslužbě. Přijal jméno Maria Rafael. 

Děkuju také všem, kdo jste podpořili mladé z naší farnosti v účasti na srpnovém Celostátním 
setkání mládeže v Olomouci. Z naší a z okolních farností jel plný autobus. Mohl jsem tam s nimi 
strávit aspoň dva dny, ale i ty stály za to! O zážitcích se s námi účastníci rozdělí v neděli 17. září. 

Během prázdnin se to v našem farním areálu hemžilo dětmi snad každý den. Střídaly se tam 
příměstské tábory ať už našich skautů nebo Orla nebo jiných organizací, ať z Blanska nebo odjinud 
(ty navíc využívaly k přespání Katolický dům). 

Prázdniny se skončily na “letňácích” v Újezdě u Brna, kde strávily týden děti z naší, adamov-
ské a holešovské farnosti. Tímto děkuju všem dospívajícím i dospělým, kteří se o prázdninách ve 
svém volném čase věnovali dětem!

Se začátkem nového školního roku se sejdeme na tradiční Garden party a na zásvětné pouti na 
Vranov. Při této příležitosti bych chtěl rodiče poprosit, aby věnovali velkou pozornost rozvrhu 
náboženství a pátečních aktivit kolem dětské bohoslužby! Hodně toho totiž letos bude “nově” a 
snad i “lépe”. Prosím je tedy, aby těchto možností co nejvíc využili a farnost se dětem stávala 
druhým domovem! Ani na dospělé jsme však s novinkami nezapomněli (v Plášti se dozvíte víc...).

Jistě to všichni znáte: přijdou noviny, objeví se složenka a žádost o 
příspěvek. Na dostavbu, na studny.... Kam peníze dát? Kde je pořád brát? 
I s nejlepšími úmysly nelze přispívat na všechno. A potom si jednou na 
chodníku zlomíte nohu a nemůžete na krok z domova. S bídou doskáčete 
do koupelny. A kostel? Ten je tak daleko… Když nás něco bolí nebo trápí, 
přemýšlíme a vidíme věci jinak. V tichém bytě otočíme knoflík rádia a 
najednou slyšíme mariánskou píseň, večerní chvály, mši svatou. Bolest 
utichá, duše plesá, mozek volá: „Přispěj na dobrou věc.“ 

Pokud chcete přispět rádiu Proglas: účet 4200043003/5500, var. symbolem rodné číslo 
dárce. Dobré zprávy televize Noe můžete podpořit prostřednictvím účtu  6100000961/8040.

Adorace v kapličkách za obnovu víry v naší farnosti 
Adorace za naši farnost: * 17. 9. Olešná (13-14:30) * 7. 10. Horní Lhota (8-10).

Informace

Proglas a Noe – „naše“ stanice

Kdepak je ta 
složenka, co posledně vypadla z novin? Už skončila v koši jako mnohé 
jiné? Nevadí! Internet nám poradí. 



Biřmování v roce 2018 
Podzimní setkání mají tyto pravidelné termíny: 22. září, 6. a 20. října, 3. a 24. listopadu           

a 8. prosince. Setkání začínají vždy po dětské mši svaté tradičně ve dvou skupinách: “mladší”         
s Otcem Jiřím (ve zkušebně Martini bandu) a “starší” s jáhnem Oldou (na Zámečku).

Farní zahrada - škola pro život
V rámci dlouhodobého projektu “Farní zahrada - škola pro život” se v srpnu uskutečnilo 

výběrové řízení na dodavatele stavby “Lotosu” (jak jsme domek s klubovnami pod zahradou 
pojmenovali. Hlavním zhotovitelem bude firma Letostav. Začne se během září. Život ve farním 
areálu nebude stavbou omezen,  nanejvýš bude omezen přístup ke spodnímu ohništi.

Na podzim plánujeme pokračování výukových a zážitkových programů pro děti a učitelky 
mateřských škol. S úspěchem je na jaře vedla pastorační asistentka Mgr. Vendula Zachovalová. 
Akci, zejména pořízení metodických pomůcek, které jsme nabídli i školkám, podpořila MAS 
Moravský kras. Děkujeme! 

PULS
Smyslem diecézního fondu na podporu kněží a pastorace PULS je, abychom všichni vnímali 

diecézi jako své pra-rodinné společenství a dokázali ji podporovat a být solidární s chudšími far-
nostmi. Základním heslem fondu je tedy pochopitelné: Velké společenství malých dárců.

Podporovat fond lze různými cestami, ty nejčastější jsou: Donátor 365 (1 Kč denně), Donátor 
520 (týdně 10 Kč), Donátor 1200 (měsíčně 100 Kč) apod. Donátoři obdrží kartičku, která jim pak 
mimo jiné umožní získávat slevy na různých smluvních místech fondu. Otec Pavel Kafka, správce 
tohoto fondu, děkuje touto cestou dalším farníkům za připojení se mezi donátory! 

Ohlédnutí

Celostátní setkání mládeže - Olomouc 15. - 20. 8. 2017 - Motto: „Nebojte se!“ 
Celostátní setkání mládeže mělo nádhernou atmosféru. Křesťanská mládež svědčila o své 

víře asi nejvíce tím, že byla “normální”. To, že se v rámci celé akce ty tisíce mladých chovaly jako 
lidé, oslovilo asi nejvíc službu konající policisty, kteří se setkání účastnili ať už v civilu nebo jako 
dopraváci nebo třeba samopalníci. 

Naši farnost skvěle reprezentovali také dva dobrovolníci: Jirka Dyčka (ten byl i hlavním 
koordinátorem pořadatelské služby) a Veronika Vykydalová. Přinášíme její svědectví:

Ještě před pár měsíci by mne nenapadlo, že zažiju celostátní setkání mládeže jinak, než jako 
řadový účastník. O zapojení v nějakém přípravném týmu jsem sice přemýšlela, protože se mi 
zdálo, že jsem jako účastník zažila setkání již dost. Ale nakonec jsem si řekla, že na to asi nemám a 
mám z toho strach. Díky povzbuzení od přátel a rodiny a tak trefnému heslu setkání – Nebojte se!, 
jsem se nakonec rozhoupala a přihlásila se do skupinky pořadatelů, kterou vedl Jirka Dyčka. 
Dnes jsem za tuto zkušenost neskutečně vděčná. Mohla jsem poznat, že za celým setkáním je 
spoustu větších či menších skupinek lidí, které teprve dohromady tvoří celé setkání. Celý 
přípravný týden jsme nejen chystali všechno potřebné, ale také jsme měli duchovní přípravu, 
protože bez Boží pomoci by setkání nikdy neproběhlo. Proto jsme každé ráno začínali společně 
modlitbou a slovem na den a večer po práci jsme se opět setkali při slavení mše svaté a sdílení 
různých zážitků každého dne. Díky tomu jsme za ten týden vytvořili dobré společenství více než 
sedmi set lidí, kam jsme mohli v úterý přijmout dalších skoro sedm tisíc mladých. My jako 
pořadatelé jsme se celý přípravný týden spíše radili a školili, abychom byli co nejlépe připraveni 
na různé situace, které nás mohly během setkání potkat. A abychom zvládli to, co bylo naším 
úkolem, tedy nic. Aby se nic nestalo. Proto během samotného setkání bylo naším největším 



pořadatelským úkolem hlídat hladký průběh celého setkání, v čemž nám pomáhali i moc příjemní 
policisté. Mým úkolem bylo při hlavním programu zajišťovat volný průchod uličkami. Často tato 
funkce nebyla nejoblíbenější v očích účastníků, ale bylo to potřeba. Celá služba byla někdy 
náročnější, ale často mi přinesla i mnoho zajímavých zážitků, na které nezapomenu a které bych 
jako účastník nezažila. Napadá mne nyní třeba nabídka domácích koláčků nebo bonbónů od 
účastníků, což se může zdát jako banalita, ale při dlouhé službě vás to opravdu potěší. Nebo 
příhody s „vyhazováním“ kněží, řeholníků a biskupů, kteří se velmi rádi zastavovali a blokovali 
uličky – no řekněte, kdy se vám poštěstí poprosit o. biskupa Vojtěcha nebo dokonce rovnou pana 
kardinála Duku povídajícího si s Jendou Balíkem přímo uprostřed cesty, zda by nemohli jít raději 
do sektoru, aby neblokovali průchod? Nakonec bych chtěla povzbudit všechny mladé, aby se taky 
nebáli příště zapojit třeba do některého přípravného týmu. Můžete mít stejné obavy jako já na 
začátku, že to nezvládnete a podobně, ale věřte, že tomu tak často není a můžete takovou službou 
jen získat. A nakonec to může být nejlepší zážitek celých prázdnin, tak jako pro mne.

A svědectví další účastnice, Katky Sedlákové, najdete v příloze - Pláštíku.

POZVÁNKY - od nás

Manželský “sklípek”
Po několika letech bychom chtěli obnovit tradici setkání manželů, zejména novomanželů a 

nově přistěhovaných manželů, kteří žijí v naší farnosti, ale nemají tolik příležitosti k poznání 
druhých manželů a nebo by se chtěli zapojit do nějakého manželského společenství...

Srdečně tedy zveme manžele na první z nové série takových setkání v sobotu 4.11. 2017 do 
Adamova. Je třeba si na odpoledne a večer zařídit hlídání dětí. Pojede se vlakem, se zastávkou        
v adamovském kostele a včas pak domů. Informace u manželů Šidlových: ondrasidlo@centrum.cz

Vánoční dílna pro dospělé...  a “24 hodin na faře” pro děti 
Letos bychom chtěli uvést do života další novinku. Tak jako bývá pro děti připravena na KD 

vánoční dílna, na které vyrábějí dárky pro své blízké, tak bychom chtěli pozvat dospělé, aby se i oni 
pokusili své dárky nikoli nakoupit, ale vyrobit (aspoň některé někomu)! V sobotu 25. 11. od 8:00 do 
12:00 na ně budou na Katolickém domě čekat instruktoři a výtvarný materiál. 

Rodiče mohou své děti před tvořením “odevzdat” od 8:00 na Staré faře. Čeká je celodenní 
program (dopoledne venku a odpoledne pod střechou) a přespání na Staré faře do neděle. 
Informace a pokyny najdou rodiče na přihlášce (k dispozici bude během října).

Pozvánky z Katolického domu
Rádi bychom vás všechny pozvali na akce konané v Katolickém domě: 

Soutěžní přehlídka amatérských hudebních seskupení v sobotu 4.11. 2017, v 16:00 na 
Katolickém domě.  Soutěží se o hodnotné ceny!

Hledají se nové talenty v těchto kategoriích: 0-12 let * 13-17 let * 18-26 let * oddíl. Skupinu 
může doprovázet jeden starší člen, který ale nesmí zpívat. Připravte si 3-4 vlastní nebo převzaté 
písničky. Podrobnosti a přihláška: www.skdblansko.cz/festkatak. Uzávěrka přihlášek 20.10. 2017.

Dramatický kroužek pro mládež od 15 let i dospělé. První schůzka 11.9.  2017 v 18:30, sál KD.

Kytarový kroužek - úrovně a termíny přizpůsobíme zájemcům. První schůzka 16.9.  2017            
v 18:30, zkušebna Martini band na Staré faře.

Taneční pro dospělé: první schůzka  4.10.  2017 v sále KD.

FestKaťák 

Nabídka kroužků



Přednášky:

Pouť pro prvokomunikanty

* 12.9. 2017 v 18:30  Neplatnost manželství: Fakta a mýty o "církevním rozvodu" - přednáší 
Mgr. Ing. Jiří Mrázek, notář Diecézního církevního soudu v Brně

* 17.9. 2017 v 17:00  Celostátní setkání mládeže v Olomouci - zážitky účastníků 

* 22.9. 2017 v 18:30  Hudební kavárna: Rockfór - Vendula Závodníková, Filip Souček, 
Martin Štěpánek a Dominik Pernica

Aktuality na nástěnce, na www.katolickydum.bk.cz i facebook.com/KatolickydumBlansko 

Martin Dyčka, předseda SKD Blansko

Rodinné centrum Blansko

Přípravy na manželství v Brně
Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz (zřizovatelem je Biskupství brněnské), 

nabízí pravidelné večerní přípravy na manželství v Brně (sedm setkání, vždy 17:30 - 20:30 hod.).   
V nejbližší době budou zahájené kurzy 18. 9. 2017, 6. 11. 2017 a 4. 10. 2017. Další podrobnosti, 
informace a přihlášky: Mgr. Milana Vykydalová, 736 606 468, milana.vykydalova@centrum.cz

Výcvik lektorů pro Kurz přípravy na manželství
Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá také výcvik pro lektory k vedení zážitkového 

Kurzu přípravy na manželství. 

Výcviku se mohou zúčastnit manželské páry (délka manželství nejméně osm let), přičemž 
alespoň jeden z manželů musí být absolventem vzdělání obsahujícího alespoň základy psycholo-
gie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální 
pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých atd. Manželský 
pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce.

Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) 
v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno, nedaleko katedrály sv. Petra a Pavla. 

Úvodní sobota 4. 11. 2017 proběhne formou ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz 
věděli, do čeho “jdou”, o čem výcvik bude. Další podrobnosti, informace a přihlášky: Mgr. Milana 
Vykydalová, 736 606 468, milana.vykydalova@centrum.cz

Víkendový kurz partnerství (Osová Bítýška)
DCŽM Mamre a Centrum pro rodinu a sociální péči pořádají víkendový kurz partnerství 

(čtyři víkendy). Kurz A začíná večer 22. října 2017, kurz B začíná večer 10. listopadu 2017. Další 
podrobnosti, informace a přihlášky: Mgr. Milana Vykydalová, mobil: 736 606 468, milana.vyky-
dalova@centrum.cz  a rovněž na www.rcblansko.cz/

POZVÁNKY - odjinud

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské 
diecéze, které ve školním roce 2016/17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, tedy všechny 
„prvokomunikanty“. Setkání tedy není určeno pro jejich sourozence nebo kamarády. Kromě 
duchovního programu a setkání s otcem biskupem budou pro účastníky připravena různá stanoviš-
tě s hrami a aktivitami pro poučení i zábavu. 

Prosíme rodiče těchto dětí, aby je přihlašovali přes formulář na farních stránkách (www.far-
nostblansko.cz v sekci Novinky) do 14. 9. 2017. Tam najdou i podrobnější informace. Děti pojedou 
vlakem pod vedením dospělých katechetů. Další info též na: kc.biskupstvi.cz



KURZY:

Kurz Katecheta
Je určen těm, kdo chtějí v budoucnu po dohodě s duchovním správcem pomáhat ve farní 

katechezi dětí, mládeže či jiné věkové skupiny, nebo v jakékoliv další pastorační činnosti pro 
farnost. Pro účast v něm je potřeba řádné absolvování Teologického kurzu. V případě potřeby je 
však možno postup obrátit: nejdříve absolvovat kurz Katecheta (a neztrácet rok), potom si doplnit 
kurz Teologický (tyto kurzy se střídají ob rok). 

Vyučovací termíny kurzu (soboty od 9 do 15 hodin): Rok 2017: 7.10.; 21.10.; 4.11.; 9.12. 
2017. Po Novém roce: 13.1.; 20.1.; 10.2.; 24.2.; 10.3.; 17.3.; 7.4.; 21.4., 12.5. a 26.5. 2018. 
Přihlášky se přijímají do 22.9.2017 na adrese: Biskupství brněnské, Diecézní katechetické 
centrum, Petrov 5, 602 00 Brno. Kontaktovat oranizátory lze na: sumberova@biskupstvi.cz

Kurz Služba ve farnosti (dříve Akolyta)
Je určen mužům i ženám, těm, kdo slouží ve farnostech při podávání sv. přijímání, vedou 

bohoslužby slova nebo jsou pravidelnými lektory, vedou denní modlitbu církve, růženec, křížové 
cesty, malá společenství, pomáhají při vedení farní agendy apod.

Také tento kurz se střídá s teologickým ob rok. Termíny pro nejbližší kurz Služba ve farnosti 
jsou: 27.1.2018, 17.2.2018, 3.3.2018 a 17.3.2018. Informace a přihlášky: Pastorační středisko 
Biskupství brněnského, Petrov 6, 601 43 Brno, dolezelova@biskupstvi.cz

Převzato z informací Brněnského biskupství

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

Dny Evropského (kulturního) dědictví
** 8. - 10. září 2017 ** kostel Blansko
Podrobnosti o European heritage days v našem kostele na: www.blansko.cz/kulturni-akce/.

Pouť na Olešnou
** 17. září 2017 ** 13:00-14:30 adorace ... 15:00 mše svatá ** kaple Olešná
Obnovená pouť k Panně Marii Bolestné na Olešnou: eucharistická adorace za farnost a po ní 

mše svatá. Za občerstvení děkujeme místním ženám a za podporu také OA Olešná.

Beseda o CSM Olomouc
** 17. září 2017 ** 17:00 ** sál KD

Svátost nemocných - společně v kostele
** 20. září 2017 ** 17:45   Blansko
** 28. září 2017 ** 17:00   Spešov
**  8. října 2017 ** 10:45   Olomučany
Umožněte prosím nepohyblivým nemocným z vaší rodiny či okolí účast na této slavnosti! 

Svátost nemocných může přijmout každý katolík (bez rozdílu věku), trpící dlouhodobou nebo 
vážnou nemocí, těžkostí tělesnou nebo duševní.

Svatováclavské hody v Olomučanech
** 28. září - 1. října  2017 ** Olomučany
V rámci pestrého hodového programu bude v Olomučanech sloužena o slavnosti sv. Václava 

28.9. mše svatá v 10:30 hod. 

Setkání dětí “prvokomunikantů”
** 29. září 2017 ** katedrála Brno a okolí



Vyhlídka ve věži kostela
Den věží a rozhleden - 28. září ** Měsíc věží a rozhleden - o sobotách otevřeno ** Na 

zakončení výstup na věž se státní vlajkou - 28.10. ve 14 hod. s hosty.

Dušičkové pobožnosti
** 29. říjen 2017 ** hřbitovy farnosti

Tradiční setkání k modlitbě za zemřelé na hřbitovech naší farnosti: 14:30 Blansko (ekumenic-
ká) a 15:00 Ráječko, Spešov, Lažánky, Klepačov, Olomučany.

Dušičková svátost smíření a odpustky pro zemřelé
** ÚTERÝ 31. říjen 2017 ** 14:30 - 17:45 **  kostel Blansko

Projevem naší lásky k zemřelým je přijetí svátosti smíření, přijetí svatého přijímání, modlitba 
na úmysly Svatého Otce a návštěva hřbitova (to vše tzv. odpustky, duchovní dar našim zemřelým).

VÍTÁNÍ svatého MARTINA
V rámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce: 
10. 11.  PÁTEK! průvod světýlek a přivítání sv.Martina, na farním nádvoří 
11. 11.  mimořádné prohlídky kostela a věže, akce ve městě a Martinské hody na KD 
12. 11. slavnostní mše svatá, po ní tradiční historický průvod a večer beseda u cimbálu. 

Podrobnosti ještě budou zveřejněny.

Vánoční dílna pro dospělé... a 24 hodin na faře pro děti 
** 25. listopadu 2017 ** Katolický dům a Stará fara

* * *

Rozvrh 
náboženství a 

aktivit pro děti 
a mládež:

Místo Skupina Den Čas  Vyučující 

ZŠ Erbenova 
1. – 2. ročník Pondělí 11:55 R. Klimešová 

3. – 5. ročník Pondělí 12:50  R. Klimešová 

ZŠ Dvorská 
1. ročník Středa 11:50 M. Musilová 

2. – 3. ročník Středa 13:00 M. Musilová  

ZŠ TGM  
Rodkovského 

1. ročník Úterý 12:00  J. Vaňková 

2. ročník Středa 12:00 D. Buchlovská 

3. ročník Úterý 13:00 Š. Daňková 

4. – 5. ročník Úterý 13:00 V. Zachovalová 

ZŠ Salmova 
1. – 2. ročník Čtvrtek 11:55  A. Babková  

3. – 5. ročník Čtvrtek 12:50  E. Šebelová 

Stará fara 

ministranti: 
1. – 5. ročník 

Pátek 16:30 
Otec Jiří 
a další vedoucí 

náboženství: 
6. – 9. ročník, 

prima – kvarta 
Pátek 16:30  

V. a M.Mrázkovi, 
J. a B. Balabánovi 

Sedmikrásek: 
předškolní 

Pátek 16:30  T. Zachoval 

Dětský sbor Pátek 17:00 M. Dyčka a další 
biřmovanci a 
společenství 

mládeže 
Pátek 18:30  

Otec Jiří 
a další vedoucí 

ZŠ Dolní Lhota 1. – 4. ročník Čtvrtek 13:30 J. Dobešová 

ZŠ Olomučany 1. – 5. ročník Čtvrtek 14:00 Mil. Mrázková 

ZŠ Ráječko 1. – 5. ročník Středa 
12:00 K. Mojžíšková 
13:45 M. Pokorná 

 



Kroužky Kolpingovy rodiny Blansko (ve spolupráci :

Zámečnický kroužek

V kroužku se děti učí opracovávat různé materiály, provádět drobné údržbářské práce ve farním 
areálu – Centru sv. Martina. Letos budou vyrábět i rekvizity pro scénky na dětských bohoslužbách.

Vedoucí kroužku: Josef Hebelka, Emil Vaněk  
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 12. září 2017 v 16:00 hodin

Divadelní kroužek

V kroužku se členové učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. Sami si vyrábějí potřebné 
kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost.

Vedoucí kroužku: Mgr. Vendula Zachovalová, t. 774276256,
 Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pátek  15. září 2017 v 15:30 hodin 

Kroužky leteckých modelářů I a II

V kroužcích se vyrábí modely letadel od nejjednodušších házedel po dálkově řízené modely. 
Vedoucí kroužku: Michal Machač
Vložné: 300,- Kč
První schůzka: pondělí 11. září 2017 v 17:00 hodin

Chovatelský kroužek 

V kroužku se děti učí starat o farní ovce a další hospodářská zvířata (slepice, kachny...).
Vedoucí kroužku: Jan Gryc
Vložné: 50,- Kč
První schůzka: pátek 15. září 2017 v 15:30  na farním dvoře

Zahradnický kroužek

V kroužku se děti učí základům pěstování ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky. 
Vedoucí kroužku: Ing. Jitka Svobodová, Zlata Prudká  ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pondělí 11. září 2017 v 16:00 hodin

Kroužek „Tvořivé ruce“

V kroužku děti a mládež vyrábějí nejrůznější ozdobné předměty, šijí a vyšívají, háčkují a pletou.
Vedoucí kroužku: Markéta Kolářová
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pátek 15. září 2017 v 18:30 hodin

Výtvarný kroužek

V kroužku děti malují a lepí obrázky různými technikami, pracují s hlínou.
Vedoucí : Jana Vaňková, Marta Mrázková, Dana Buchlovská ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: středa 13. září 2017 v 16:30 hodin (děti od 4 do 6 let jen s doprovodem)

s farností)

Kroužek “Tvoření pro zdobení”

V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, papírem, recyklovatelnými materiály, 
polymerovými hmotami.  Vyrábí hlavně ozdoby a doplňky, např. náušnice, brože, náramky...

Vedoucí kroužku: Petra Vondrová, Marie Mráčková
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 12.  září 2017 v 17:00 hodin

 v.zachovalova@seznam.cz

jit.prok@seznam.cz

vankova.bk@seznam.cz



Elektrotechnický kroužek

V kroužku se členové učí základům elektrotechniky teoreticky i prakticky. 
Vedoucí: Ing. Ivan Mrázek, Ing. Michal Mrázek,  603244141,
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: úterý 19. září 2017 v 15:30 hodin (určeno žákům od 5. třídy)

Řezbářský kroužek

V kroužku se členové učí zvládat řezbářské techniky.
Vedoucí kroužku: Ing. Jaromír Balabán, Petr Buš
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: čtvrtek 14. září 2017 v 16:00 hodin

Kroužek šití

V kroužku se členové učí tvořivému ručnímu i strojovému šití, v případě zájmu také pletení na 
pletacím stroji a háčkování. 

Vedoucí: Ludmila Blatová ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pátek 15. září 2017 v 18:30 hodin

Pekařský kroužek “Tradice u pece”

V rámci mezigeneračního kroužku se schází dospělí i mládež k udržování tradic zejména 
cukrářských (pečení blanenských koláčků, mazanců pro seniory, martinských perníčků apod.). 
Zázemí kroužku je v Domečku nad Katolickým domem.

Vedoucí kroužku: Jana Košábková, Marie Hlaváčková

 mrazek.ivan@centrum.cz

lubla1b@seznam.cz

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě - outdoorový klub

Klub pořádá turistické a sportovní výpravy do přírody (splouvání řek, lezení, bazén…). 
Celoroční činnost je zakončena týdenním tábořením u řeky s vodáckým programem. Dolní věková 
hranice je podle obtížnosti jednotlivých akcí stanovena od 6 do 12 let. Pozvánky, zprávy o činnosti 
a fotografie z akcí na nástěnce a na http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se

Vedoucí:  manželé Matěnovi a Babkovi ve spolupráci s odbornými instruktory

Kroužek “Krasový včelařík”
Kroužek MO Českého včelařského svazu Blansko a farnosti sv. Martina: děti, ale i mládež se 

pestrým způsobem - teoreticky i prakticky naučí základům včelaření na vlastních včelstvech a ve 
vlastní klubovně. V pátek 15:30 hod.  na farní zahradě - první schůzka v pátek 8. září 2017.

Vedoucí: Pavel Buchlovský, tel. 775877733


