Občanské sdružení Kolpingova rodina Blansko
Vás srdečně vítá na

26. – 28. 11. 2010

Kolpingova rodina Blansko
sdružení Kolpingova rodina Blansko bylo založeno 20. září 2000. Od
založení realizujeme projekt „Zlaté české ručičky“, který přináší vedle
smysluplného využití volného času také rozvoj manuální zručnosti, která
se postupně mezi dětmi a mládeží vytrácí.
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých modelářů (který
se později rozdělil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v roce 2001 byl otevřen elektrotechnický
kroužek a od nového
školního roku 2002
zahájil svoji činnost
fotografický kroužek,
který později v r.
2005 svoji činnost
ukončil. V roce 2006
byl založen divadelní
kroužek. V roce 2007
jsme otevřeli dva
nové kroužky, a to
řezbářský kroužek a
kroužek
„tvořivé
ruce“. Od roku 2008
provozujeme kroužek
pečovatelů o zvířata a
klub
pohybových
aktivit
mládeže
v přírodě.
Všechny kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden.
Kroužky leteckých modelářů vedou mládež při výrobě modelů letadel od nejjednodušších
házecích modelů až po složitější, dálkově řízené modely. Kromě této pravidelné činnosti probíhá
letní týdenní soustředění, kde se i mladší děti mohou učit řídit RC model letadla.
Ve výtvarném kroužku děti a mládež malují a lepí obrázky různými technikami, vyrábějí
různé ozdobné předměty.
Elektrotechnický kroužek je zaměřen na teoretické i praktické zkušenosti z elektrotechniky a
základů výpočetní techniky.
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V divadelním kroužku se děti a mládež učí poznávat prkna, co znamenají svět. Sami si
vyrábějí potřebné kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost.
V řezbářském kroužku se členové po zvládnutí základů opracování dřeva věnují řezbářství.
V kroužku „tvořivé ruce“ modelují výrobky z keramické hlíny, učí se vyšívat, pracují
s textilem, vyrábějí dárečky z papíru a textilu pro své blízké, malují na sklo.
V kroužku pečovatelů o zvířata se děti a mládež učí poznávat domácí zvířata a starají se o ně
(především o farní ovce), podnikají různé výlety, exkurze na farmy, hrají hry.
Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě pořádá jedenkrát měsíčně outdoorové aktivity
pro starší děti a mládež z regionu Blansko (pěší turistika, cyklistika, návštěva jeskyní, základy
pohybu na skalách, vodácké akce). Jak odpovídá mentalitě dospívající mládeže, jsou pořádané akce
otevřené všem příchozím.
Další činnosti:
- ve spolupráci se Společností Katolického domu v Blansku každoročně pořádáme Dětský
karneval v sále Katolického domu v Blansku
- navštěvujeme s dětmi a mládeží z kroužků různé výstavy a muzea
- každoročně pořádáme výstavu prací našich kroužků i prací dalších organizací ve městě
Velké poděkování patří všem našim sponzorům, dárcům a příznivcům, bez kterých bychom
nemohli naši činnost provozovat.
Kolpingova rodina Blansko, občanské sdružení, Komenského 15
krblansko@kolping.cz, Ing. Josef Kupčík 725 112 557, Ing. Ivan Mrázek 603 244 141

Dům dětí a mládeže Blansko „Oblázek“
Je školským zařízením, jehož zřizovatelem je Jihomoravský krajský úřad.
Toto zařízení se dlouhodobě zabývá zájmovým vzděláváním široké veřejnosti dětí, mládeže, ale také dospělých. V roce 1958 bylo zřízeno městem Blanskem,
a od té doby pracuje nepřetržitě již celých 52 let.
Od roku 2007 působí v nové atraktivní budově na ulici Údolní 2. Logo, které je šité na míru
názvu „Oblázek“, vytvořili manželé Juračkovi - tak byla otevřena nová kapitola působení Domu dětí
a mládeže.
DDM
Oblázek
Blansko
provozuje činnost ve třech budovách:
v sídle střediska v Blansku, Údolní 2,
v pobočce v Rájci-Jestřebí a táborové
základně v Karolíně. Aktivity DDM
zajišťuje 7 interních pedagogů volného
času, 59 externistů a 4 technickohospodářští pracovníci.
Činnost Oblázku vychází ze
zájmu a požadavků veřejnosti. Prioritou
je
nejen
pravidelná
činnost
v zájmových útvarech, ale také činnost
příležitostná, prázdninová a spontánní.
Aktivity Oblázku vychází ze
zájmu
a
požadavků
veřejnosti.
Každoročně nabízíme kolem 120 aktivit, realizováno je asi 92%. V současné době využívá nabídky
Oblázku na 1200 klientů.
estetické a rukodělné kroužky – keramika, tvořivá a šperkařská dílna, kořeníčko pro nejmenší,
paličkování, textilní a dekorativní tvorba
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vzdělávací kroužky - cizí jazyky pro děti
sportovní kroužky - aerobic, baseball, basketbal, florbal, fotbal, judo, plavání, stolní tenis, základy
bojových sportů, buďme fit, orientační běh, atletika
hudební kroužky - kytara, flétna
pohybové kroužky – orientální tance,street dance, break dance,
zájmové kroužky - letecký a lodní modelář
příměstské tábory – realizovány jsou o prázdninách, jejich náplní je především turistika, poznávání
zajímavých míst regionu, rukodělné dílny, pohybové aktivity.
pobytové tábory – klasické tábory v různých částech republiky spojené s turistikou, sportem a
zábavou.
Dlouhodobě spolupracujeme se základními a mateřskými školami, médii a dalšími subjekty
zabývajícími se využitím volného času. Z pověření odboru školství Jihomoravského krajského
úřadu organizujeme okresní kola předmětových soutěží pro ZŠ a SŠ, Středoškolské odborné činnosti
a projekty s preventivní a osvětovou tematikou. Zapojujeme se do projektů města a grantové
činnosti.

Vizí Oblázku je ucelené Centrum volného času, které by nabídlo možnost spolupráce a
využití prostor dalším neziskovým organizacím a klubům.
Kontakt: www.ddmblansko.cz, tel: 516412790, e-mail: ddmblansko@ddmblansko.cz
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Občanské sdružení FILADELFIA
Občanské sdružení Filadelfia pracuje na území
města Blanska již osm let. Je neziskovou organizací a
zabývá se prevencí společensko-patologických jevů,
jako je braní drog, alkoholismus, šikana, gemblerství.
Členové sdružení pomáhají mladým lidem nacházet
správný směr také v oblasti partnerských vztahů a při
volbě povolání.
Sdružení nabízí dětem a mládeži následující
aktivity: - keramický kroužek
- angličtina v přírodě
Školám nabízí sdružení výuku keramiky do
hodin výtvarné výchovy a pro 8 a 9 třídy ZŠ
přednášky na téma (DROGY, SEX-AIDS-VZTAHY).
Ve světě vidíme stále více nespravedlnosti a
každý z nás potýká s nějakými problémy, jimž někdy
rozumíme, ale někdy nechápeme, proč na nás
dopadají. Nyní je čas poukázat na pravdu, která je
v Bibli, Slovu Božím. Tam také najdeme odpovědi na
otázky, řešení pro náš další život, radu a pokoj, který
nám svět dát nemůže. Slovo Boží přibližujeme dětem
každou neděli v 9 hodin v místě sídla Filadelfie, kam
mohou zájemci přijít.
Kontakt: www.filadelfia.estranky.cz

9. skautský oddíl „CESTA“ Blansko
Náš oddíl se věnuje výchově dětí formou her a pobytu v přírodě. Nejsme
zaměřeni jen na ruční dovednosti, ale při schůzkách a na táboře vzniká mnoho
zajímavých výrobků. Ne všechny se dají prezentovat, ale pokusili jsme se
ukázat něco z toho.
Pro pravidelnou schůzkovou činnost využíváme klubovnu na faře a některé
výrobky jsou ke shlédnutí i
tam.
V oddíle pracují celoročně
čtyři družiny, dvě chlapecké
a dvě dívčí. Celkem máme 50
registrovaných členů.

Více informací o našem oddíle
najdete na našem webu :
www.9oddil.skauting.cz

-4-

RC autoklub Blansko organizuje zájemce v oblasti
RC aut a podporuje rozvoj technické a sportovní činnosti. RC
Autoklub Blansko je založen na principech dobrovolnosti,
samostatnosti a je určen pro zájemce neomezené věkem.
V roce 1998 se podařilo vybudovat vlastní autodrom, který se
nachází v prostoru sportovního ostrova Ludvíka Daňka, vedle
fotbalového škvárového hřiště ASK Blansko. Provoz autodromu je
omezen pouze na letní měsíce v závislosti na počasí. Vlastní činnost
klubu je celoroční. Přes zimní období se jezdí v tělocvičně na koberci.
Přístup na autodrom je pro členy klubu neomezeně a pro ostatní po domluvě se členy klubu.
Na RC autodromu je každoročně pořádáno cca 10 oficiálních závodů. Již deset ročníků se
pořádá vytrvalostní závod družstev na 12 hodin jízdy s jedním modelem. Tento závod se jezdí pouze
v Blansku a má velký ohlas mezi závodníky z celé České republiky.
Bližší informace o RC autoklubu Blansko naleznete na internetových stránkách klubu
www.rcblansko.eu a další informace o RC autech v sekci odkazy.

Základní škola speciální v Blansku
její kapacita je dnes 36 žáků. Ve škole jsou dvě třídy žáků vzdělávaných
podle vzdělávacího programu Pomocné školy
Těžiště práce spočívá ve výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na
poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které
dětem umožní realizovat se v běžném, praktickém životě. Rozvíjejí se zde psychické a fyzické
schopnosti spolu s důsledným respektováním individuálních zvláštností žáků.
V rámci prvního stupně se rozvíjejí rozumové schopnosti žáků, vytvářejí a rozvíjejí se návyky
a dovednosti nezbytné pro osvojení základů čtení a psaní, rozvíjí se motorika a pracovní dovednosti.
Na druhém stupni dochází k dalšímu rozvoji dětí v návaznosti na první stupeň – důraz je
kladen na orientaci v okolním prostředí, samostatnost a co nejvyšší možnou soběstačnost.
Završením vzdělávání žáků je prohloubení již získaných poznatků spolu s hledáním cest
k jejich profesnímu a pracovnímu využití. Ve třídě působí třídní učitel a vychovatelka. Každý žák
má svůj individuální vzdělávací program, který vychází z vzdělávacího programu pomocné školy.
Žáci se dle svých schopností účastní i jednotlivých podpůrných terapií, které škola nabízí.
Blansko, Žižkova 27, e-mail: specialniskola@blansko.net, tel.: 516 418 728
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Klub lodních modelářů Blansko
reg.č. 110, Pod Javory 16, 678 01 Blansko
Náš klub vznikl z modelářského kroužku při DDM Blansko, ve kterém se
pravidelně scházíme.
Naše činnost je zaměřena na práci s mládeží, která má zájem o lodní modelářství. Vítáme i
starší modeláře, kteří mají zájem o lodní modelářství a potřebují poradit. Práce v dílně spočívá ve
stavbě jednoduchých neřízených modelů, až po složitější rádiem řízené.
Modely stavíme klasicky z překližek, balzy a laminátu. Některé modely jsou plastové,
zejména stavebnice.
Naše práce neznamená jen stavět modely. S přátelskými kluby pořádáme soutěže podporované
Svazem lodních modelářů České republiky.
Naši modeláři získali již několikrát významná ocenění v Poháru Moravy, na seriálových
soutěžích Mistrovství České republiky a někteří žáci se stali i Mistry České republiky.
Pravidelně pořádáme kola Moravského poháru, včetně Oblastního přeboru Jihomoravského
kraje. Na soutěže jezdíme do Třeště, Třince, Velké nad Veličkou - Kuželova, Mariánského údolí.
Soutěžíme v těchto kategoriích:
EX – 500: jedná se o volně plovoucí modely motorových lodí zhotovených podle plánků i
vlastních návrhů odpovídající tvarem skutečných lodí. Délka modelu je maximálně 500 mm a
stavební předpisy jsou ustanoveny v národních pravidlech pro tuto třídu. Tato třída je určena
výhradně pro kategorii žáků.

EX – Ž, EX – J, EX – A: tyto třídy modelů jsou oblíbené jako EX – 500, ale délka modelů je
maximálně 1 250 mm. V této třídě, tak jako v následujících, se soutěží ve věkových kategoriích
žáků, juniorů i seniorů. Ve třídách EX se soutěží na předepsané obdélníkové trati, s cílem co
nejpřesněji projet středem cílového čela tratě.
F4 – A, F4 – B: polomakety a makety skutečných lodí řízené pomocí RC soupravy, v případě
,,B“ se hodnotí nejvíc i provedení stavby modelu. Soutěží se v jízdě na přesnost na trojúhelníkové
slalomové trati.
Eco Standard: třída rychlostních RC člunů s hmotností nad 1kg, poháněných elektromotorem
třídy 500 až 600 s napájením 8.4 V (7 článků). Jde o divácky velice zajímavou soutěž, kdy modely
překračují rychlost 50km/hod.
E – 400: třída malých rychlostních RC člunů s hmotností nad 0.5 kg s elektromotorem třídy
400. Je určena především pro žáky, ale přitahuje i dospělé.
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Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
Jsme státní střední škola všeobecného zaměření, umožňující žákům po
ukončení 5. třídy ZŠ osmileté studium a pro absolventy 9. třídy čtyřleté studium.
Budovu navštěvuje téměř 600 studentů ve 20 třídách.
Škola nabízí laboratoře chemie, fyziky, biologie, multimediální učebny pro
výuku jazyků, počítačové učebny s přístupem k internetu, hudebnu a výtvarný ateliér.
V budově je rekonstruovaná školní jídelna s kapacitou pro 750 strávníků, nabízející výběr ze
dvou jídel. V přízemí školy je studentské bistro.
Zásadou učebního plánu je rozložení učiva do nižších ročníků, postupně se studenti profilují
vybírají předmět podle svého zájmu. V maturitním ročníku převažují volitelné předměty a semináře
nad povinnými. Studenti zpracovávají závěrečnou ročníkovou práci, kterou obhajují před odbornou
komisí vyučujících. Osvojují si metody a formu odborné práce , učí se veřejně prezentovat své
poznatky a připravují se tak na vysokoškolské studium.
Na škole je široká nabídka výuky cizích jazyků : němčina, francouzština, ruština, převažuje
angličtina. Výuku doplňují poznávací a jazykové pobyty v zahraničí a mezinárodní projekty.
Ve školním roce 2008-2009 získal projekt naší školy zlatou plaketu za 1. místo v projektech
Comenius, cenu poroty na konferenci Evropa ve škole, v konkurenci 42 družstev výhra týmu
kvarty A ve vědomostní soutěži ŽIRAFA, vítězství v celonárodní soutěži Evropa očima dětí. Ve
školním roce 2009/2010 zvítězila studentka gymnázia Hana Lipovská v celostátní soutěži SOČ a
navíc získala první cenu v prestižní soutěži České hlavičky 2010.
Po vyučování nechybí
nabídka školních zájmových
kroužků – např.florbal, výtvarný
ateliér, latina, konverzace v
cizím jazyce, kapitoly a antiky.
Ve škole působí pěvecký sbor
Perličky,
který
úspěšně
reprezentuje
školu
na
přehlídkách
v Otrokovicích,
Brně a Olešnici. Prostor pro
vyjádření svých názorů poskytuje
studentský časopis Biftek.
Od
května
2007
je
gymnázium partnerskou školou
Masarykovy univerzity, na které
chce studovat již tradičně
největší počet absolventů školy.
Jejich úspěšnost při přijímání se
dlouhodobě pohybuje kolem 95%.
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Posláním zařízení "Pěkná modrá Doubravice"
je poskytovat sociálně aktivizační služby osobám se zkušeností s dlouhodobým duševním
onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům. Pomoci jim snižovat riziko sociální
izolace a zlepšovat kvalitu jejich života.
Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou

Posláním Centra"PRO" /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko
je poskytnutí komplexu služeb a pomoci rodinám a obětem s důrazem na respektování lidské
důstojnosti. Nabízíme tyto služby: Sociální službu Krizová pomoc, Sociální službu Azylové domy,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Centrum Cizincům, Klub Ratolest - mateřské
centrum.

Posláním služby Sociální rehabilitace
je pomoc a podpora lidem nezaměstnaným, sociálně vyloučeným nebo lidem ohroženým touto
nepříznivou situací, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami, tak, aby se zvýšila jejich
šance na začlenění se na trh práce a byli schopni návratu do života běžné společnosti.

Posláním služby Nízkoprahové denní centrum
je pomoc a podpora lidem bez domova nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací. Nabídkou
služby chceme mírnit rizika vyplývající z této nepříznivé situace, podporovat u těchto lidí vědomí
vlastní jedinečnosti a hodnoty a zvýšit možnosti těchto lidí žít soběstačně hodnotný a smysluplný
život v přirozeném společenství.
O našich službách a zařízeních Oblastní charitě Blansko více – www.blansko.caritas.cz
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Základní umělecká škola Blansko
Zámek 3, Blansko 678 01
Výtvarný obor je jedním ze čtyř hlavních, které se v ZUŠ Blansko vyučují.
Skládá se z přípravného oddělení (předškolní věk, 1. a 2. třída ZŠ), základního
studia A – I. a II. stupeň (ZŠ a střední školy), přípravky na vysoké školy
výtvarného směru a základního studia B – keramiky I. a II. stupeň.
Výtvarná výchova je různorodá a zajímavá. Žáci se zabývají kreslením, malováním,
modelováním z hlíny, plastelíny, papírové hmoty, tvorbou koláží a asambláží. Učí se grafickým
technikám linorytu, tisku z koláže, monotypu a suché jehly, základům kompozice, písmu. Každý
školní rok otvíráme nový výtvarný projekt, jehož smyslem je soustředit se na určité téma,
prozkoumat je a zpracovat výtvarnými prostředky. Pravidelnou součástí výuky je studijní kresba
podle modelu, kreslení v přírodě i ve městě, výtvarné hry.
Pro studenty, kteří se chystají k talentovým zkouškám na střední nebo vysokou školu výtvarného
zaměření, připravujeme speciální vlastní programy s ohledem na tu kterou odbornost.
Výuku doplňují návštěvy výstav, besedy s autory, teorie výtvarné kultury. Vedle základních
řemeslných dovedností získávají žáci a studenti povědomí o výtvarném umění a jeho tvůrcích.

V oddělení keramiky se žáci učí zpracovávat hlínu, modelují z volné ruky, z plátu hlíny, starší
se učí točit na kruhu. Procházejí celým výrobním procesem od přípravy hlíny, různými způsoby
modelování, glazováním, vypalováním v keramické peci až po konečnou úpravu.
Vedle keramické tvorby se oddělení zabývá i vytvářením smaltovaných šperků, prací se sklem
a sádrou, ozdobným zpracováním drátu a dalšími řemeslnými technikami.
V závěru každého školního roku pořádáme exkurze do výtvarných dílen, ateliérů,
keramických a sklářských provozů, do modrotiskové dílny, k uměleckému kováři atd.
Rádi mezi námi uvítáme všechny děti, které rády kreslí a malují a chtějí se naučit ještě něco
nového.
Tel. 516.414.941, www.zusblansko.cz, e-mail:zus.blansko@bk.orgman.cz
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Kolejová o.s.
Naše sdružení vzniklo 9.1.2009 a dává si za cíl sdružit
lidi, kteří mají zájem o železnici, vše s ní spojené a chtějí se
se svým zájmem někde realizovat.
Sdružení má nyní přes 20 členů, provozuje své webové
stránky, www.kolejova.cz a podílí se na mnoha akcích
spojených s vlaky. Stěžejním zájmem je záchrana Ježkova mostu, jeho opravy, případně pozdější
vytvoření malého železničního muzea zde v Blansku, avšak paleta naší činnosti je pestrá. Máme ve
svém členstvu šikovné a zručné modeláře, vlastníme stále se rozrůstající archiv, kde byste mohli
nalézt dnes již opravdové unikáty, jsme schopni dělat vlakový doprovod při nostalgických jízdách, a
to jako průvodčí v historických stejnokrojích, tak jako doboví cestující, dle domluvy doby.
Máme za sebou pořádání několika výstav a programů pro děti, i zde v Blansku, Brně, či
Řícmanicích. Provozujeme 3 modelová kolejiště velikosti TT, (2 jsou v inventáři sdružení, třetí je
jednoho z našich členů), která sdružení zachránilo před znehodnocením a opravilo do
provozuschopné dnešní podoby.
Jedním z posledních počinů, pod kterým je podepsáno sdružení Kolejová, je zatraktivnění
bistra na železniční zastávce Blansko-město a vytvoření dvou kalendářů na rok 2011.
Kontakt: www.kolejova.cz, předseda: Jiří Šimkůj, tel.: 732656820, jirka.sim@centrum.cz

Městský klub důchodců Blansko
Kroužek vyšívání – v historii Klubu důchodců jde o nejdéle působící kroužek v oblasti ručních
prací. Vznikl již v r. 1982 a pod vedením paní Sekaninové pracoval až do června 2005. Nyní vede
kroužek paní Kostrejová. Materiál a vzory pro vyšívání zajišťuje paní Švrčková, což oceňují
všechny členky kroužku.
Nejstaršími členkami jsou paní Jelínková (91 let), paní Šebelová (89 let) a paní Urbanová (89
let). Kroužek pracuje celoročně 1* týdně a za dobu svého působení členky připravily 24 výstav.
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Společnost katolického domu Blansko
pro děti a mládež v roce 2010
Rukodělné práce a výrobky, prezentované na této výstavě, nepatří mezi stěžejní
činnosti a náplň provozované v Katolickém domě. Společnost katolického domu
se však aktivně podílí na činnostech spojených s programy pro děti a mládež a poskytuje pro ně
potřebné zázemí. Za uplynulý rok se tak v Katolickém domě uskutečnila řada akcí, mezi které patří:
• Mikulášská besídka zdravotně postižených dětí – besídku již po mnoho let připravuje
Sdružení zdravotně postižených.
• Mikulášská besídka farního společenství - besídku připravuje blanenská farnost, děti
musí jako vstupenku vlastnoručně připravit pohlednici.
• Vánoční dílna, aneb dárky od srdce – akce organizovaná farním společenstvím umožní
dětem připravit namalováním nebo vymodelováním vlastnoručně dárky pro své blízké.
• Dětský karneval – tradiční a oblíbená akce pořádaná Kolpingovou rodinou Blansko.
• Představení pro děti O Honzovi souboru jedovnických divadelníků Vlastimil.
• DRAKONEČEK – maxiautodráha a den her - Velká cena Blanska – soutěž pro děti a
mládež uspořádalo středisko Junáka Srdce na dlani.
• Blanenský Slunovrat – přehlídka dětských divadelních souborů z Blanska a okolí
organizovaná blanenskou farností.
• Koncert dětského chrámového sboru Martini Band k 100. výročí SKD.
• Představení souboru ZUBR – muzikál O kocouru Modroočkovi.
• Vánoční výstava rukodělných prací pořádaná Kolpingovou rodinou.

Záběr z akce Vánoční dílna.

Těší nás, že můžeme v Katolickém domě hostit také letošní výstavu.
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Vystavují:
kroužky Kolpingovy rodiny Blansko
Klub lodních modelářů Blansko
Junák Blansko
Dům dětí a mládeže Blansko
RC autoklub Blansko
Kolejová
Základní umělecká škola Blansko
Základní škola speciální Blansko
Oblastní charita Blansko
občanské sdružení Filadelfia
Městský klub důchodců
Společnost Katolického domu v Blansku

Děkujeme za Vaši návštěvu
i případný finanční dar.
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