Výlet do Olešnice na Moravě

Po dlouhém období zákazů všeho, co rádi děláme, v domácím vězení a v obavách ze
zákeřné nemoci se všichni snažíme využít každý okamžik, kdy konečně můžeme něco zažít
s přáteli.
Natěšení klubovým setkáním s turnajem v pétanque 22. června v brněnském parku
Lužánky, jsme rychle naplnili 19 míst objednaného mikrobusu. Ani se na všechny zájemce
nedostalo, navzdory horkému létu.
Ve čtvrtek, 15. 7. 2021 před 9. hodinou od Janáčkova divadla vyrazil náš klimatizovaný
autobusek s oblíbeným (vždy ochotným, veselým i pohledným) řidičem do města Olešnice v
okrese Blansko, 9 km od Kunštátu, v Hornosvratecké vrchovině. Nadmořská výška 540 m n. m.
nám připravila příjemné klima.
Nejdříve jsme vyhledali hřbitov (v Olešnici jsou 2), abychom pozdravili Věru Kintrovou,
nezapomenutelnou členku PKB, zdatnou sportovkyni. Na hrob jsme jí položili krásnou kytici
z umělých květů a živé zeleně se stuhou s věnováním milé kamarádce od přátel z klubu a
rozžali svíčku v červené lucerničce. Bylo to milé zastavení.

Obcí nás provázel zdejší člen PKB Josef Kintr, milý a přátelský člověk. Ukázal nám
v katolickém kostele malý, ale krásný betlém, vyřezaný z olivového dřeva, darovaný Olešnici
z Izraele. Od pana starosty pro všechny přinesl pohlednice a informace o městě.
Pak jsme navštívili Modrotisk Danzinger - původní rukodělnou dílnu modrotisku, která
se v Olešnici jako unikátní výroba zachovala do dnešních dnů, funguje jako muzeum a
zakázková dílna. Nakoupili jsme si zde krásné výrobky z modrotisku, Drahuška originální
svatební dary.
Po výborném, krásně připraveném společném obědě v hotelu Závrší jsme zajeli na
prohlídku tradiční ruční výroby květin Moraviaflor, s.r.o. Heleny Synkové. Výroba umělých
květin je řemeslně velmi náročná, vyniká precizností zpracování s použitím přírodních

materiálů. Zrovna děvčata vyráběla vánoční ozdoby z barveného krocaního peří, dělají zde
nádherné doplňky k lidovým krojům přesně odpovídající regionálním předpisům i květy z kůže
a hedvábí pro módní návrháře.
Setkání s panem Danzingerem a paní Synkovou v jejich dílnách přineslo všem úžasné zážitky.
Sladkou tečkou byla návštěva Podnikové prodejny Mlékárny Olešnice na náměstí, která
je spojena s posezením a prodejem božských zákusků. Kafíčko a dortíček na stoleček, máslo,
sýry a tvaroh do tašek a vedoucí zájezdu Eva Vernerová, která to všechno vymyslela, sehnala
a zařídila, zavelela odjezd. Všem se to moc líbilo a Eva všechno fotila pro ty, kteří se už do
minibusu nevešli.
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