
Slovo Otce Jiřího
Tentokrát musím psát levou rukou, takže jen stručně: děkuju všem za pomoc i podporu i za 

vše, co ve farnosti a pro farnost děláte a přeju požehnané nadcházející dny, plné různých událostí. 
Ať už budeme prožívat cokoli, nezapomínejme na slova apoštola Pavla: “Těm, kdo milují Boha, 
všechno napomáhá k dobrému...”

I v tomto čísle Pláště je příloha Pláštík pro děti se soutěžní tematikou!

S požehnáním všem Otec Jiří

POZVÁNKY

Společnost katolického domu ZVE...

23.9.2018 * 20 let od znovuzaložení Orla 

Zahájení v 10:00 hod. farní kavárnou. V areálu Orla Blansko za Katolickým domem se 
můžete těšit na vystoupení Aerobic teamu Orel Blansko, sportovní soutěže pro děti, občerstvení, 
prohlídku areálu. V rámci oslav proběhne na venkovním hřišti turnaj v malé kopané.

13.10.2018  * FestKaťák

Multižánrový festival plný kapel, tanečníků, jídla a příjemného posezení s přáteli

10.11.2018 20:00  * Martinské hody

Tradiční zábava s kapelou Pohoda, bohatou tombolou a domácí kuchyní

11.11.2018 17:00  *  Beseda u cimbálu

30.11.2018 19:00  * Taneční zábava

Dokončená tanečního kurzu pro tanečníky, kamarády a veřejnost. 

Kurz tanečních pro dospělé - začátečníci

Každou středu 3.10. – 21.11.2018 od 20:00 hod. Informace na: www.skdblansko.cz/tanecni

Drakaťák a nově také Filmový kroužek. 

Hudební kavárny, přednášky a besedy - podrobnosti na www.skdblansko.cz

Rodinné centrum Blansko, z. s. ZVE...

Víkendový kurz partnerství 2018–2019 (DCŽM MAMRE Osová Bítýška)

Diecézní centrum života mládeže MAMRE, Centrum pro rodinu a sociální péči Brno (za 
podpory Rodinného centra Blansko) nabízí již tradičně pro dvě skupiny víkendový Kurz partner-
ství 2018 - 2019. Bude zahájen na podzim 2018 (a pokračuje v roce 2019). Kapacita je omezená – 
neváhejte s přihláškou 

Kontakt, přihlášky a informace:  milana.vykydalova@centrum.cz, mobil: 736 60 64 68 .



Termíny: 

První víkend – Skupina A: 19. - 21. října 2018 a další pokračování 7. - 9. 12. 2018, 8. - 10. 2. 
2019, 5. - 7. 4. 2019. Skupinu A povedou manželé Naďa a Pavel Peroutovi 

První víkend – Skupina B: 23. - 25. listopadu 2018 a další pokračování 1. - 3. 2. 2019, 15. - 17. 
3. 2019, 26. - 28. 4. 2019. Skupinu B povedou manželé Milana a Mirek Vykydalovi 

Kurz partnerství (víkendový) probíhá formou čtyř víkendových setkání v Osové Bítýšce 
(DCŽM MAMRE). Seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají, jak dobře prožívat 
období známosti a jak se připravovat na manželství. Program je věnován mimo jiné tématům: 
poznání sebe a druhého, partnerské komunikaci, rozdílům mezi mužským a ženským "světem", 
sexualitě, praktickým zkušenostem z manželství, … Každý víkend začíná v pátek večer, končí v 
neděli v poledne. Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a je i 
dostatek prostoru jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter). Je nutné absolvovat všechny 
čtyři víkendy. Nabídka (dobrovolného) duchovního programu (ranní a večerní modlitby, mše 
svatá, možnost svátosti smíření). Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na manžel-
ství, je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.

Přípravy na manželství (večerní) Brno

Přípravy na manželství pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Brno a jsou určeny pro 
páry, které jsou ochotny věnovat vstupu do manželství ještě o něco víc, a sice svůj čas. Odměnou 
jim pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace, spokojeného manželství. Přípravu 
na manželství je možné absolvovat buď ve skupině nebo samostatně – pouze pro jeden pár. 
Skupinová příprava na manželství probíhá v daných termínech ve skupině min. 2 až max. 8 párů. 
Prvních pět či sedm setkání, týkajících se praktické přípravy, vede Mgr. Milana Vykydalová, 
koordinátorka a metodička Příprav na manželství a Školy partnerství, nebo manželský pár vyško-
lený v Kurzu příprav na manželství. Dvě další, zabývající se duchovními tématy, jsou vedeny 
knězem brněnské diecéze. Je také možné tato dvě setkání absolvovat s vlastním oddávajícím 
knězem. Na závěr dostanete „Potvrzení o absolvování přípravy k přijetí svátosti manželství“.

Páry, kterým z časových důvodů nevyhovují vypsané závazné termíny skupinové přípravy, 
mohou využít skupinové přípravy s individuálními termíny. Individuální přípravu – pouze pro 
jeden pár – lze zahájit vždy, čas pro jednotlivá setkání se může ladit optimálně pro daný pár.

Informace (koordinátorka): Ilona Zaplatilová, Telefon: 542 217 464 (recepce), 731 604 064, 
e-mail: ilona.zaplatilova@crsp.cz Další podrobnosti a termíny skupinové přípravy jsou na 
www.crsp.cz (sekce „Provázení a poradenství“). Přihlášky je možné podávat průběžně po celý rok.   

KLAS  ZVE...

Od září bude pokračovat setkávání Klubu aktivních seniorů ve farním sále. Scházíme se 2x za 
měsíc v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin. Hlavní téma bude “Mnišské řády v Čechách a na 
Moravě” v první části setkání, procvičování paměti, slovní zásoby, koncentrace v části druhé.

Srdečně zveme všechny zájemce a také ty z Vás, kteří můžete informace o životě  mnichů 
doplnit svými vzpomínkami a osobními zážitky.

Biskupství brněnské ZVE...

Biblický kurz

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další, již šestnáctý, ročník 
Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání 
Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny. Účast 
není vázána na absolvování předchozích ročníků.

Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2018 v 
pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. 



listopadu 2018 vždy od 17.00 hodin.

Přihlášky jsou k vyzvednutí na recepci Biskupství brněnského Petrov 5, či ke stažení na 
www.pastorace.biskupstvi.cz   Přihlášky zasílejte do 15. září 2018.

Teologický kurz
Trvá jeden školní rok a nabízí základní teologický přehled. Je určen především těm, kdo si 

chtějí uspořádat a prohloubit své náboženské vědomosti a kdo se chtějí učit odpovídat na otázky 
spojené s vírou katolického křesťana. Kurz není určen hledajícím, ale  věřícím římskokatolického 
vyznání, kteří již základní náboženské vědomosti mají a byli také biřmováni.

Absolventi Teologického kurzu, kteří se chtějí osobně zapojit do konkrétní pastorační nebo 
katechetické služby ve farnosti, se mohou v dalším školním roce přihlásit do kurzu Katecheta 
(orientován zvláště na farní katechezi dětí) nebo do kurzu Služba ve farnosti (orientován zvláště na 
pomoc při liturgii a farní agendu).

 Teologický kurz se koná jednou za dva roky (střídá se s kurzem Katecheta/Služba).

Vyučování probíhá o sobotách podle stanoveného rozvrhu buď v budově Biskupského 
gymnázia, Barvičova 85, Brno, nebo na Biskupství brněnském (podle počtu přihlášených 
účastníků). Ráno se začíná v 9 a odpoledne končí v 15 hodin.  Plánované termíny: 6.10.2018, 
20.10., 3.11., 24.11., 8.12., 5.1.2019, 19.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 27.4., 11.5., 
25.5.2019 – ukončení v katedrále

Přihláška ke stažení: http://brno.biskupstvi.cz/kc/Kurzy/TK9_prihl.pdf

INFORMACE

Misálek pro rodinu...senioři dětem...
V červnu se objevila na trhu kniha Misálek nejen pro děti. Kniha se skládá ze dvou knížek. 

Klasický obrázkový misálek určený dětem ke sledování průběhu mše svaté. Druhá kniha přináší 
rodiči/prarodiči možnost s dětmi o jednotlivých obrázcích hovořit. Najdeme zde odpovědi na 
nejrůznější otázky, které děti v souvislosti se mší svatou kladou. Např. Proč chodit do kostela? Co 
vyjadřuje znamení kříže? Proč při evangeliu stojíme? Atd. Tato nová knižní publikace tedy přináší 
krom textu a ilustrací něco navíc, co je skryto. Nabízí nám možnost domácí katecheze, možnost 
tvořit společenství a budovat vztahy mezi generacemi a Bohem. Je dobré mít tuto knihu doma! 

Obracíme se s prosbou na prarodiče naší farnosti i ty, kteří mají vnouča-
ta odrostlá, případně je nemají v Blansku. Pořiďte tuto knihu vnoučatům a 
pomáhejte tak v šíření víry u dětí. Prarodiče, kteří nemají vnouče v naší 
farnosti si mohou vnoučata “adoptovat”. To znamená koupit misálek rodině, 
která se do naší farnosti přistěhovala a v Blansku své vlastní dědečky a 
babičky nemá.

Více informací, vzájemné kontakty i hromadnou objednávku poskytne 
Otec Jiří Kaňa. 

PULS
V neděli 9. září bude farní kavárna věnována PULSu. Je to fond určený na podporu kněží a 

pastorace PULS. Jeho cílem je, abychom všichni vnímali diecézi jako své pra-rodinné společenství 
a dokázali ji podporovat a být s ní solidární. Základním heslem fondu proto je: Velké společenství 
malých dárců.

Součástí této farní kavárny bude také možnost získat víc informací (připravena brožura) a 
zaregistrovat se přímo na místě jako Donátor (přihláškou nebo on-line). Nepotřebujete k tomu 



žádné doklady. Podporovat fond lze různými cestami, ty nejčastější jsou: Donátor 365 (1 Kč 
denně), Donátor 520 (týdně 10 Kč), Donátor 1200 (měsíčně 100 Kč) a pod. Donátoři obdrží 
kartičku, která jim pak mimo jiné umožní získávat slevy na různých smluvních místech fondu.

V neděli 23. září bude také solidární sbírka na PULS.

LoToS
V současnosti už se dokončuje úprava bezprostředního okolí domu. Vše zatím - opravdu 

DÍKY BOHU  a díky dobrým lidem - probíhá bez vážných komplikací. Kolaudace by měla být v 
říjnu. Teprve potom bychom připravili “Den otevřených dveří” a zahájili využívání. Vysvěcení 
domu ještě není naplánované, ale bude se konat pravděpodobně až v příštím roce. 

Summer jobs
Během léta se zapojilo mnoho dospělých, dětí i mládeže do práce na farním dvoře, zahradě i 

úpravách okolí nové stavby. Všem patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!!

Heslo “Farní zahrada - škola pro život” se tak daří naplňovat. Ještě je potřeba vybudovat 
chodníčky s různými povrchy, prostor pro pěstovanou i “divokou” zahradu a podobně. Takže i na 
podzim vítáme každou pomoc! Zahrada i s domem nabídnou prostor všem generacím a jejich 
setkávání.

Školní rok 2018/2019 přináší několik novinek:

Páteční výuka náboženství pro žáky 6.-9.tříd (nižší ročníky gymnázia) bude obohacena o 
konkrétní službu farnosti (zpěv, ministrování, úklid) od 17:00 hod. Čas začátku zůstává nezměněn. 
Náboženství začíná 14. 9. v 16:30 na Staré faře. 

Mládež 12+
 (budoucí společenství biřmovanců)

Zveme všechny od 6. do 8. třídy do vznikajícího spolča! Těšit se můžeš na různorodý program 
(hry, modlitba, témátko, zpěv a další) i večeři. Začínáme v pátek 14.9. po mši svaté, sraz před 
kostelem. Těšíme se tebe! Verča a Katka

Víkendovka na Mamre pro mládež 12+ z naší farnosti

Chodíš do 6. 7. či 8. třídy nebo do primy, sekundy či tercie na gympl? Přemýšlíš někdy v 
kostele, kolik vrstevníků tam je a jak se jmenují? Umíš základní modlitby? Máš rád/a srandu? Baví 
tě nové výzvy? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl „ano“ pak se můžeš přidat. V pátek 5. 10. 
společně odjíždíme prozkoumat DCŽM Mamre v Osové Bitýšce. Vrátíme se v neděli 7. 10. bohatší 
o společné zážitky. Čeká nás tam totiž víkend plný her, legrace a taky modlitby. Cestu i pobyt 
finančně podpoří naše farnost!

Mládež 15+ 
(budoucí společenství biřmovanců)

Jsi v devítce, na střední nebo uvažuješ nad svátostí biřmování v roce 2021 (to znamená, že ti je 
letos 15 a víc)? Chceš být součástí party přátel, se kterými můžeš sdílet vše, tedy i svou víru? 
Neváhej a přijď 21.září na spolčo. Sraz po mši před kostelem. Těšit se můžeš i na překvapení. Třeba 
poprvé uvidíš a uslyšíš hrát Oce Jiřího na kajtru...

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE

** 7. září  2018 * V 17:45 bude úvodní dětská mše svatá školního roku a po ní setkání všech se 
všemi po prázdninách na farním nádvoří.

Novinky ve školním roce

Garden party



Zpovídání před školním rokem  - zejména pro školáky a studenty!

Vranov

** 6. září  2018, 14:30 - 17:45 * 
důležité svátosti smíření.

** 8. září 2018, 18:00, kostel Narození Panny Marie * Zásvětná mše svatá naší farnosti. 
Autobus jede od Bille v 16:30 přes Olešnou. Pěší mají sraz ve 14:00 u Staré fary.

Pouť na Olešnou

** 16. září 2018, 15:00, Olešná * Na Olešné u kapličky (za deště v Obecním domě) se usku-
teční poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné. Při ní požehnání křížku a praporu místního 
SDH. Po skončení pak občerstvení na Obecním domě (akce podpořena díky OA Olešná z dotace 
Města Blansko).  Před mší svatou Eucharistická adorace za farnost od 13:30 hod.

Dny Evropského (kulturního) dědictví

** 15. - 16. září 2018 ** kostel Blansko a farní nádvoří, od 9:00 do 17:00
Letos bude prohlídka kostela obohacena o komentovanou prohlídku Katolického domu. 

Podrobnosti o European heritage days v našem kostele na: www.blansko.cz/kulturni-akce/.

Svátost nemocných - společně v kostele

** 26. září 2018 ** 17:45   Blansko

** 2. října 2018 ** 18:00   Spešov

** 14. října 2018 ** 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.

Setkání dětí “prvokomunikantů”

** 27. září 2018 ** katedrála Brno a okolí
Vypravíme se do Brna s dětmi, které letos byly u prvního svatého přijímání.

Svatováclavské hody v Olomučanech

** 28. září  2018 ** Olomučany
V rámci víkendového hodového programu bude v Olomučanech sloužena o slavnosti sv. 

Václava 28.9. mše svatá v 10:30 hod. 

Dušičková svátost smíření a odpustky pro zemřelé

** ÚTERÝ 30. říjen 2018 ** 14:30 - 17:45 **  kostel Blansko
Tento den jsou sice ještě podzimní prázdniny, ale jiný volný termín se nenašel. Svátost smíře-

ní je jedním z projevů naší lásky k zemřelým. Když v období 1. až 8. listopadu přijmeme svaté 
přijímání, pomodlíme ten den na úmysly Svatého Otce a navštíme hřbitov, kde pomodlíme za 
zemřelé, můžeme pro ně získat tzv. odpustky - usmíření se všemi lidmi.

Tryzna za padlé světových válek

** 3. listopadu 2018 se bude při příležitosti oslav vzniku Československa konat v podvečer v 
našem kostele vzpomínkový obřad za všechny padlé v obou světových válkách.

Dušičkové pobožnosti

** 4. listopadu 2018 ** 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.

Prosíme rodiče, aby vypravili školáky a motivovali studenty k 



VÍTÁNÍ svatého MARTINA
V rámci oslav patrona naší farnosti a našeho města se opět uskuteční různé akce: 
  9. 11.  PÁTEK! průvod světýlek a přivítání sv.Martina, na farním nádvoří 
10. 11.  mimořádné prohlídky kostela a věže, akce ve městě a Martinské hody na KD 
11. 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 

** 24. listopadu 2018 ** Katolický dům a Stará fara
Pro školáky z naší farnosti je připravený pestrý program, hry, modlitba, zábava, pečení pro 

osamělé dědečky a babičky a mnoho dalšího...
V sobotu dopoledne bude pro rodiče připravená Vánoční dílna, na které budou moci vyrobit 

pro své děti i blízké vánoční dárek! (Vánoční dílna pro děti bude pak v sobotu 15. prosice). 

Misijní neděle

** 20. října 2018 v sobotu večer: modlitba Misijního klubka v kostele
** 21. října 2018 ** Misijní neděle – misijní farní kavárna, nabídka výrobků misijního klubka 

ve prospěch misií

Svatý Mikuláš

** 7. prosince 2018 ** Návštěva svatého biskupa bude letos po dětské mši svaté v kostele.

Rozvrhy náboženství, kroužků a dalších aktivit v roce 2018-2019

Výuka náboženství a páteční aktivity pro děti a mládež
Pátek: Týden:

škola třída den/čas vyučující 

ZŠ Erbenova 1.-2. Po 11:55 Radka Klimešová 

 3.-5. Po 12:50 Radka Klimešová 

ZŠ TGM 1. Po 12:00 Jana Vaňková 

 2. St 12:00 Dana Buchlovská 

 3.+4.  Po 13:00 Šárka Daňková 

 5. Po 13:00 Venda Zachovalová 

ZŠ Dvorská 1. St 11:50 Marcela Musilová 

 2.-5. St 13:00 Marcela Musilová 

ZŠ Salmova 1.-2. Pá 12:00 Eva Šebelová 

 3.-5. Čt 13:00 Andrea Babková 

ZŠ Olomučany 1.-5. Čt 14:00 Milana Mrázková 

ZŠ Dolní Lhota 1.-4. Čt 13:30 Jaroslava Dobešová 

ZŠ Ráječko 1.-2. St 12:00 Kamila Mojžíšková 

 3.-5. St 13:30 Miluše Pokorná 

Fara 5.-9.  Pá 16:30 Mrázkovi + Balabánovi 

 

 

16:00 Příprava na 1.svaté 
přijímání (v postní a 
velikonoční době) 

16:30 Ministranti 

 Sboreček 

 Náboženství pro 
II.stupeň 

 Sedmikrásek 

17:00 Služba farnosti 

17:45 Mše svatá:  

místo scénky nová 
písnička se sborečkem 
a její vysvětlení 

18:30 Společenství 12+ 

    (1x za 14 dní) 
Společenství 15+  

    (1x za 14 dní) 



Kroužky Kolpingovy rodiny Blansko (ve spolupráci :

Zámečnický kroužek I

V kroužku se děti učí opracovávat různé materiály, provádět drobné údržbářské práce ve farním 
areálu – Centru sv. Martina.

Vedoucí kroužku: Josef Hebelka, Emil Vaněk  
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 18. září 2018 v 16:00 hodin

Zámečnický kroužek II
V nově otevřeném domě Lotos zkusíme rozjet i kroužek pro starší s vyšší náročností dovedností.
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  14. září 2018 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 10. září 2018 v 17:00 hodin

Chovatelský kroužek 

V kroužku se děti učí starat o farní ovce a další živou přírodu na farní zahradě.
Vedoucí kroužku: Lucie Havlenová
Vložné: 50,- Kč
První schůzka: pátek 14. září 2018 v 15:30  na farním dvoře

Zahradnický kroužek

V kroužku se děti učí základům pěstování ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky. Od 
listopadu ve vlastním zázemí na Lotosu.

Vedoucí kroužku: Ing. Jitka Svobodová, Zlata Prudká  ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: pondělí 10. září 2018 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 14. září 2018 v 18:30 hodin

Výtvarný kroužek

V kroužku děti malují a lepí obrázky různými technikami, pracují s dalšími materiály.
Vedoucí : Jana Vaňková, Marta Mrázková, Dana Buchlovská ( )
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: středa 12. září 2018 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...

 v.zachovalova@seznam.cz

jit.prok@seznam.cz

vankova.bk@seznam.cz



Vedoucí kroužku: Petra Vondrová, Marie Mráčková
Vložné: 100,- Kč
První schůzka: úterý 11.  září 2018 v 17:00 hodin

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 15:15 hod.  na farní zahradě - první schůzka v pátek 21. září 2018.

Vedoucí: Pavel Buchlovský, tel. 775877733

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 11. září 2018 v 15:30 hodin (určeno žákům od 5. třídy)

Řezbářský kroužek I

V kroužku se členové učí zvládat řezbářské techniky.
Vedoucí kroužku: Ing. Jaromír Balabán, Petr Buš
Vložné: 200,- Kč
První schůzka: čtvrtek 13. září 2018 v 16:00 hodin

Řezbářský kroužek II
V novém domě Lotos dostane od listopadu řezbářský kroužek vlastní dílnu. A zkusíme jej rozšířit o 
oddělení pro pokročilé (i dospělé). 
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 14. září 2018 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 bude od listopadu v novém domě Lotos.

Vedoucí kroužku: Jana Košábková, Marie Hlaváčková

 mrazek.ivan@centrum.cz

lubla1b@seznam.cz


