
Z NAŠÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:
- RD 2+1 Němčice - střed - poz. 162 m2, IS zavedeny, špatný stav, spěchá ...NC –369.000 Kč
- STP na RD Blansko – Češkovice, 4.658 m2,atraktivní místo, investice ..NC – 690 Kč/m2

- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, krásné místo ..NC – info. v RK
- Zahrada s chatou Blansko , poz. 618 m2, sklep, elektřina, užit. voda ...NC –295.000 Kč
- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí, parkování...NC – 15.000 Kč/měs.

2 RD + STP Spešov - centrum 
4 584 m2, inž. sítě jsou k dispozici, 
rovinatý terén, domy nejsou obyvatelné

NC – 1 890.000 Kč

3+kk OV s garáží Blansko – Jasanová 
86 m2, 1.p., novostavba, vlatní vytápění, 
nízké inkaso, příplatkové úpravy.

NC – 2 289.000 Kč

www.mikark.cz
HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

Ne, dnešní úvodník nebude ani o hokeji, ani o fotbalu, ani o jiné činnosti šlechtící tělo 
i ducha, nýbrž o alkoholu. A proč jej nazývám národním sportem? Na tuto otázku je 
jednoduchá odpověď. Naše země v celosvětovém měřítku zaujímá přední příčky ve 
spotřebě alkoholu na osobu za rok. Vždyť například v pití piva jsme suverénně „nejlep-
ší“ – na každého občana České republiky připadne ročně skoro 150 litrů tohoto moku. 
Tato nelichotivá statistika jen poukazuje na to, jak se na požívání alkoholu díváme a 
jak jej tolerujeme. A to i přesto, že jde o věc zdraví škodlivou, o věc, která má ročně na 
svém kontě desítky lidských životů.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Zkuste si spočítat, kolik je ve vašem 
okolí restauračních zařízení. Možná 
se nebudete stačit divit, kolik jich 
napočítáte. A přestože hospodští od 
dob fi nanční krize více méně nadávají 
na pokles návštěvnosti, stále se najde 
dost zákazníků, díky kterým se vyplatí 
tuto živnost provozovat. A tak spor-
tujeme, pijeme při každé příležitosti, 
alkohol seženeme kdykoli a kdekoli, 
za pár korun a v jakémkoli množství.
 Pití se u nás těší veliké oblibě, 
a to ve všech věkových kategori-
ích, nevyjímaje bohužel ani nezletilé 
adolescenty. A proč by ne? Příklady 
táhnou a mnohdy se nestačím divit, 
jak velkou reklamu dělají alkoholu 
například naši politici. Vždyť i náš 
nejvyšší představitel, prezident Miloš 
Zeman, se netají tím, že pije přes 
míru a neostýchá se občerstvit ani 
veřejně. S výmluvou na „rýmečku“ je 
pak celému národu pro smích, jak se 
před korunovačními klenoty komíhá 
ze strany na stranu. Kdyby se toto faux 
pas přihodilo vysoce postavenému 
politikovi v zahraničí, nejspíš by uvažoval o složení 
funkce a s veřejným míněním by to tvrdě zahýbalo. 
U nás je tento jev skoro běžný a nic se neděje. 
 Normální je totiž alkohol pít a ten, kdo je ab-
stinent, bývá označován za podivína a musí čelit 
častým dotazům typu „A proč si nedáš?“ nebo „Tak 
aspoň jednu bys mohl, ne?“ Na holdování alkoholu 
u nás eticky není nic špatného. Navíc – půllitr piva v 
hospodě stojí méně než poloviční objem minerální 
vody (!) a díky spotřební dani je náš stát ročně obo-
hacován nemalou fi nanční částkou. Také proto je 
možná u nás tak přehlížena osvěta proti alkoholismu 
ve školách. Pak je ovšem zbytečné se pobuřovat 
nad zprávami o tom, jak mladiství holdují alkoholu. 
 Možná právě proto, že je u nás alkohol dostupný 
na každém kroku a ve srovnání se zbytkem světa 
jde o poměrně levnou záležitost, je spousta rodin, 
ve kterých se nemalá část měsíčního příjmu utopí 
ve sklenicích s destiláty, pivem či vínem. Osobně 
si myslím, že mnohé fi nanční problémy v českých 
rodinách jsou způsobeny právě spotřebou alkoholu. 
Když si spočítáte, že za sedmičku vína dáte 70,- Kč 

a budete doma pít jednu denně s partnerem, který 
k tomu přihodí ještě tři pivka po práci v hospodě, 
měsíčně se dostanete na částku kolem 4.000,- 
Kč. A to rozhodně není málo! Možná se vám to 
zdá přehnané, ale skutečně jsou u nás rodiny, ve 
kterých se takhle pije, mnohdy i mnohem víc. Češi 
neváhají za tuto neřest vydat částky, za které by 
jinak mohli každoročně letět na Kanáry… Jen tak 
pro zajímavost – zkuste si částky, které alkoholu 
obětujete, někam zapisovat. Možná budete sami 
dost překvapeni.
 Nejsem žádný moralista, ani neprahnu po pro-
hibici. I já se rád napiju. Jak jinak – jsem přece 
občanem této země ;-) Myslím si však, že bychom 
našim dětem měli dávat poněkud lepší příklad, aby 
věděly, že ač jde o věc společensky přípustnou, 
zdraví rozhodně neprospívá a může mít na náš 
život fatální následky. Právě dětem alkohol škodí 
v míře největší a i malé množství jim může vážně 
ublížit. A to je právě to, co bychom my jako rodiče 
viděli strašně neradi.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 780 000,- Kč                         

Samost. stojící RD 2+1 vhodný jak 
k trvalému bydlení, tak i rekreaci.

DB 2+1 (56 m2) s balkonem, v centru města. 
Byt je po celk. rekonstrukci.

Novomanželé s hotovostí 

hledají ke koupi byt 2+1 

v Blansku (lokalita Sever 

nebo Zborovce). 

mob.: 605 785 653

cena: 1 250 000,- Kčmob.: 605 163 333 mob.: 777 857 738

Blansko

HLEDÁME!

Němčice 

Rožmitálova 6, Blansko
info@realitymacocha.cz

cena: 599 000,- Kč cena: 890 000,- Kč

Stavební pozemek o výměře 1070 m2. 
Všechny IS na hranici pozemku.

Prostorný, samostat. stojící RD před dokončením. 
Pozemek 579 m2, zast.  plocha 131 m2.

mob.: 777 857 740 mob.: 777 857 739

Olomučany Horní Smržov



S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansks o

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Česko a Mongolsko 
očima Mongolů

 Oblastní charita Blansko – Centrum cizincům v 
rámci projektu „Jak se žije cizincům?“ realizuje cyklus 
přednášek s besedou na téma „Česko a Mongolsko 
očima Mongolů“. Projekt je spolufi nancován EU z 
evropského fondu pro integraci státních příslušníků 
třetích zemí EIF 2012-49. Přednáška v Blanenské 
knihovně se bude konat 28. 2. 2014,čas bude upřes-
něn na pozvánkách a webu Oblastní charity Blansko.
 Přednáška má za cíl přiblížit nejen Mongolsko, ale 
zvláště pak to, jaké je to být cizincem v nové zemi. 
Občané Mongolska nám prozradí svůj životní příběh, 
Povypráví, jak se žije v Mongolsku, proč se rozhodli 
pro emigraci, jaký byl příchod do ČR. Dozvíme se, 
na jaké překážky naráží a jak se jim zde žije.
 Přednáška je určená pro laickou i odbornou veřej-
nost. Bude zajištěno tlumočení do českého jazyka.

-kr-

Pěkná Modrá
Plán aktivit na měsíc březen určený i pro veřejnost:
05.2. – Výlet na Balcarku
12.2. – Retro diskotéka
19.2. – Bowling Rájec + procházka
26.2. – Výlet do planetária
 Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz keramiky.
Budeme používat techniku odlévání, vykrajování, 
glazování. Vytvoříme hrnky, misky, vázičky, konvice, 
zápichy aj.  
 Změna programu vyhrazena. Na uvedené akce 
srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení.Pro 
konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
 Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 91 
(budova fary). Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.
blansko@charita.cz

-pěm-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 01.02.2014 od 09:00 do 18:00 - Blansko
- podnikatelská činnost v areálu fy MORA VOSTAV 
napájená z odběratelské trafostanice Blansko - Pa-
nelárna (č. 320384) - na žádost majitele trafostanice.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika

Pozvánka na koncert
 Srdečně vás zveme na koncert našeho Smíše-
ného pěveckého sboru Rastislav Blansko, který se 
koná 26. 1. 2014 v Dělnickém domě v Blansku v 15 
hodin. Letos začínáme reprízovat naši sedmidílnou 
programovou řadu "RASTISLAV DĚTEM", a to dílem 
"O Zuzičce a gajdošovi".
 Kdo nemáte zkušenost s těmito našimi koncerty, 
jedná se o snahu přiblížit sborový zpěv dětem formou 
hraného příběhu prokládaného hudbou, do kterého 
jsou dobrovolně vtáhnuty právě i děti. Přijít se podí-
vat, poslechnout si a pobavit můžete samozřejmě i 
bez dětí. Vstupné dobrovolné.

-vmm-

Hejtman navštívil Blansko

Do nového roku sportovně
Rozhovor s místostarostou města Blanska Ing. Jiřím Crhou

Říkali to v televizi!
 Tak to musí být pravda! I takový argument jsem ne-
dávno zaslechl. Upřímně jsem se rozesmál. Asi ne tak 
upřímně, jako (ne)blahé paměti expremiér Stanislav 
Gross na předvolebním plakátu, ale přesto dobře...
 Už před pár týdny jsem se tady zamýšlel nad kvali-
tou našich (nejen) massmédií. Nebo spíš nekvalitou. 
Protože vážně přemýšlím nad tím, kam jsme to za ta 
léta dopracovali. Chápu, i naše mluva se po staletí 
vyvíjí a naši národní obrozenci tak, jak je známe třeba 
z románu Aloise Jiráska, by nám možná dnes ani 
nerozuměli. Ale jen proto bychom neměli rezignovat 
na používání spisovné češtiny, zejména tam, kde by 
její používání mělo být normou a ne výjimkou. Naše 
veřejnoprávní médium mám na mysli zvlášť. Nad 
televizí komerční a její úrovní například v oblasti 
zpravodajství jsem ostatně zlomil hůl již dávno.
 Zpravodajský kanál ČT nedávno v plovoucím titul-
kovém okně publikoval gramatickou chybu takového 
rozměru, že by se za ni nemuseli stydět ani nechvalně 
známí Horáček a Pažout ze seriálu Mach a Šebesto-
vá.
 Chápu, že v běžném životě používáme spíše než 
spisovný jazyk jeho odlehčenou variantu, opepřenou 
několika vulgaritami, které slovům dodávají náležité 
podbarvení a „váhu“. Věřte mi, znám to. Ostatně, 
nedokážu si představit, že když si palcem kopnu po 
ránu do postele, prohlásím něco ve smyslu: „Já neši-
kovný hoch, přivodil jsem si svojí nešikovností jistou 
bolest v dolní končetině!!!“ Většinou to vyjádřím, byť 
opakovaně, jedním slovem. Které se nedá publikovat. 
Snad jen na základě umělecké licence v nějakém fi lmu 
nebo povídce...
 Pak se dočtu v prapodivné anketě názory některých 
známých lidí (záměrně nepoužívám výraz celebrita) 
na stav našeho mateřského jazyka a na jeho vývoj 
do budoucna. Jedna známá herečka se například 
pustila do rozboru zbytečností v oblasti interpunkce 
a pravopisu, sjednotila by prý „I“ a „Y“. Pominu, jak 
k tomu přijde ubohé Ypsilon, jen mi připadá zvláštní, 
že jedním dechem se hromadně brojí za přechylování 
cizích příjmení a druhým se uvažuje o prznění našeho 
jazyka jen proto, že to někomu přijde pohodlné.
 Rád bych se účastnil některých domácích debat v 
rodině této herečky, jejíž manžel svého času zastával 
post ministra KULTURY!!! Protože pokud má zástupce 
kulturní fronty poněkud radikální názory na náš mateř-
ský jazyk, bojím se, co provede s naší armádou, ale 
zase nechci soudit jeho činy před tím, než nastanou.
 Herci a spisovatelé patřili od nepaměti k lidem, kteří 
se o rozvoj a krásu našeho jazyka zasloužili. Tak by 
to mělo být i v médiích. Každý udělá chybu, já nejsem 
žádnou výjimkou. Ale odpusťte mi můj názor, byť může 
být radikální... Když vidím televizního zpravodajce, jak 
používá špatných tvarů třeba při skloňování, intonuje 
tak, že je mu sotva rozumět, vypomáhá si tzv. „slovní 
vatou“ (ehm, jakoby, prostě a tak) a ještě ke všemu 
zaujímá „rozvolněný“ postoj s rukama v kapsách, pak 
mám vážné obavy o budoucnost naší řeči a komuni-
kace vůbec.
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Čas plesů, 
čas krásy 

a elegance...

Společenská 
obuv 

pro dámy i pány, 
elegantní plesové střevíčky 

zdobené kamínky, lodičky, kabelky, psaníčka

Čas
čas

a eleg

S

pro dá
elegantní plesov

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

24. ledna 20142

 Je leden, spousta lidí si dává předsevzetí do 
nového roku ohledně zdravého životního stylu. 
Slibují si, že budou zdravě jíst a začnou sporto-
vat, cvičit. Co vy na to jako místostarosta pro 
sport? Máte taky nějaké sportovní předsevzetí 
pro rok 2014?
 Předsevzetí jsem si dávno přestal dávat. Pokud 
jde o sport, snažím se už tři nebo čtyři roky sportovat 
kontinuálně. Minimálně dvakrát týdně chodím do po-
silovny, asi před dvěma lety jsem k tomu přidal také 
aerobní zátěž a opravdu se mi to osvědčilo – když 
jsem unavený, nebo mám starosti, sport mi pomáhá 
vyčistit si hlavu. Sportovní předsevzetí tedy nemám 
– leda předsevzetí vytrvat. Do toho zahrnuji i svou 
účast na městském běhu v rámci Půlmaratonu Mo-
ravským krasem. Běžel jsem loni a poběžím i letos. 
Považuji to za svou povinnost, když už jsem převzal 
nad akcí záštitu.

 Co byste popřál těm, kteří letos se sportem 
začínají, třeba právě na základě novoročního 
předsevzetí?
 Je určitě správné se rozhodnout a je skvělé začít, 
ale hlavní a nejtěžší je u sportu vytrvat, ať už začínáte 
nově, nebo se ke sportu vracíte po delší přestávce. 
Sám to znám z vlastní zkušenosti a vidím to i kolem 
sebe – od ledna až do března jsou posilovny a tělo-
cvičny plné, a pak se všechno zase vrací na původní 
úroveň. Každému, kdo se chystá se sportem začít, 
tedy přeji hlavně pevnou vůli a vytrvalost.

 S oblibou říkáváte, že Blansko je město sportu, 
sport je jednou z oblastí Vaší působnosti coby 
místostarosty. Co se z Vašeho pohledu podařilo 
v roce 2013 a co čeká město letos?
 Rád bych se zmínil zejména o investicích, i když je 
to téma pro čtenáře možná nezáživné. V roce 2013 
se podařilo provést výměnu osvětlení a palubovky 
ve sportovní hale na Údolní ulici, tato rekonstrukce 
stála přibližně 1,5 mil. Kč. V oblasti sportu a pohybu 
město nezapomnělo ani na děti: dalších asi 1,5 mil Kč 
jsme investovali do dětských hřišť na území města.
 Považuji za malé vítězství, že se pro rok 2014 
podařilo v plné výši zachovat objem fi nančních pro-
středků v kapitole „Tělovýchova a zájmová činnost“. 
Budeme tak moci zabezpečit provoz jednotlivých 
sportovišť, jako je zimní stadion, sportovní hala, 
lázně atd., a také pokračovat v obnově sportovních 
zařízení. Konkrétně jsou v plánu další práce v hale 
na Údolní, která si to už zaslouží. Počítáme s rekon-
strukcí plynové kotelny a instalací nastavitelných 
košů, a dále s rekonstrukcí sociálního zařízení herny 
stolního tenisu.
 Za další významný počin tohoto roku považuji 
přípravu koncepce sportu v Blansku. Jsem za to 
nesmírně rád, protože jde o dokument, který bla-
nenskému sportu jednoznačně pomůže.

 Můžete prozradit víc?
 Koncepce sportu je strategický dokument, jehož 
vypracováním byla pověřena komise ustanovená 
po diskusi v Radě města. Jejími členy jsou zástupci 
sportovních klubů a sportovní komise při Radě 
města, sám jsem se z titulu své funkce stal jejím 
předsedou. Naším úkolem je vypracovat koncepci, 
od které se bude odvíjet podpora sportu v našem 
městě v dalších letech. Ke schválení bychom ji rádi 

předložili v červnu tohoto roku, už teď ale můžu 
prozradit, že bude silně orientována na podporu 
mládeže a výchovu budoucích sportovců. Rozhodně 
nepůjde o žádný úřednický dokument, ale konkrétní 
materiál refl ektující potřeby sportovců.

 Když odhlédneme od teorie, co se chystá 
konkrétně?
 Všichni už se těší na tradiční sportovní akce. Ty 
samozřejmě nebudou chybět. Sportovní sezónu 
zahájíme symbolicky 6. února vyhlášením sportovce 
města Blanska. Já osobně se nejvíce těším na tra-
diční cyklistický závod Blanenský golem, fotbalový 
turnaj mládeže - Memoriál Miroslava Krabičky nebo 
Memoriál Dana Němce, což je mezinárodní halový 
fotbalový turnaj. No a pak samozřejmě Půlmaraton 
Moravským krasem, ten pro mě znamená pomyslný 
vrchol sportovní sezóny.

 Když zmiňujete půlmaraton, chystají se pro 
letošek nějaké novinky?
 Na konkrétní podobě programu s pořadateli zatím 
pracujeme. Půlmaraton urazil obrovský kus cesty 
a s téměř 1000 startujícími běžci se zapsal mezi 
deset největších běžeckých závodů v republice. To 
je obrovský úspěch, ale nemůžeme usnout na vav-
řínech. Nechci nic předjímat, ale rádi bychom závod 
ještě více zatraktivnili nejen pro běžce samotné, ale 
i fanoušky a návštěvníky města, zvlášť pak rodiny 
s dětmi. Běžecký sport je v ČR stále populárnější 
a skýtá v sobě také velký potenciál pro rozvoj ces-
tovního ruchu. Abychom ještě víc podpořili aktivní 
trávení volného času dětí a mládeže, chceme již 
na jaře tohoto roku spustit projekt běžecké školy 
pro děti. Pevně věřím, že vzbudí dostatečný zájem 
a koncept bude úspěšný. Detaily zatím prozradit 
nechci, abych nic nezakřikl, ale již brzy se je čtenáři 
dozví v některém z dalších čísel Monitoru.

-kkuc-

 V úterý čtrnáctého ledna navštívil Blansko hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Svou 
návštěvu hejtman zahájil v blanenské nemocnici, kde si prohlédl nově zrekonstruovanou vstupní 
část, na kterou kraj přispěl. V letošním roce by v dotacích pro nemocnici rád pokračoval.
 Nemocnice nebyla jediným tématem, které zastupi-
telé s hejtmanem probírali. Velký prostor byl vymezen 
pro debaty o dopravě. Konkrétně šlo o dva zásadní 
průtahy. První, který protíná Lažánky, a druhý vedoucí 
Blanskem. „Na fi nancování průtahu městem budeme 
hledat prostředky z Evropských fondů,“ říká Michal 
Hašek. Právě fi nancování je v současnosti největ-
ším problémem při realizaci potřebného průtahu. „V 
dopravních špičkách, zejména v pátek odpoledne, 
bývá Blansko neprůjezdné. Je to pro nás zásadní 
věc,“ dodává místostarosta Jiří Crha. 
 Na závěr debaty padla otázka ohledně blanenské-

ho gymnázia a venkovního hřiště, které škola de facto 
nemá. „V tuto chvíli tam probíhají jiné investice. My 
nemáme nekonečné množství fi nančních prostřed-
ků,“ říká k problematice Michal Hašek. Na gymnáziu 
v této chvíli probíhá rekonstrukce tělocvičny, která 
bude následována zateplením přístavby a opravou 
spojovacího můstku mezi přístavbou a hlavní budo-
vou. Právě tuto rekonstrukci fi nancuje kraj jakožto 
zřizovatel gymnázia. „Do budoucna budeme určitě 
uvažovat také o hřišti,“ uzavírá otázku Michal Hašek.

-sko-
Fotoreportáž  z návštěvy hejtmana na str. 4.
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Vydáni na milost... a nemilost

Na kávě s Martinem Lepkou

 Jaká byla cesta ze Sudic do křesla ředitele 
Městské policie Blansko? Dlouhá? Krátká? 
Klikatá? Rovná?
 Dá se říct, že spíš dlouhá. Po dokončení gymná-
zia v Boskovicích jsem nastoupil na vojenskou aka-
demii v Brně, obor strojní inženýrství. Bezprostředně 
po škole jsem odešel od armády a začal pracovat na 
Okresním ředitelství Policie ČR v Blansku. Tam jsem 
sloužil 10 let na oddělení hospodářské kriminality. 
Pak jsem nastoupil k blanenské městské policii – 
přišel jsem dělat zástupce bývalému panu řediteli. 
Od roku 2008 jsem na postu ředitele MP.

 Poznávají vás lidé na ulici?
 Samozřejmě ano, je znát, že působím u Městské 
policie Blansko.

 Stává se, že se k vám rovnou přihrnou s ně-
jakým problémem, křivdou?
 Jistě, to je běžné. Lidé se na mě obracejí s tím, 
že mají nějaký problém, hledají možnosti, jak ho 
řešit, popřípadě se zajímají, zda vůbec spadá do 
kompetence městské policie. Pokud je to věc, které 
rozumím a o které něco vím, snažím se pomoci 
hned na místě radou a třeba i kontaktem na člověka 
přímo na městě, který je schopen v jejich věci něco 
udělat.

Ing. Martin Lepka 
Rozhovor s ředitelem Městské policie Blansko 
se hned na samém začátku poněkud pře-
kvapivě stočil ke sportu. Milovník lyžování a 
fotbalista, který míč proháněl už jako kluk za TJ 
Knínice, pochází ze Sudic u Boskovic.

 Máte pocit, že k práci městské policie těsný 
kontakt s občany patří? Jaký je v tomto rozdíl 
mezi Policí ČR a městskou policií?
 Podle mého názoru je kontakt s občany prvořadý 
úkol městské policie. Chápu, že městská policie je 
obvykle vnímána jen jako represivní složka, často 
slyšíme, že dokážeme jen dávat pokuty a lidem se 
nesnažíme pomoct. Myslím si, že to není pravda 
– podstata naší práce spočívá právě v pomoci ob-
čanům ať už radou, nebo konkrétním činem. Pokud 
bych měl srovnat práci u Policie ČR, konkrétně 
na oddělení, kde jsem působil, a práci u městské 
policie, pak práce strážníka je daleko více vidět. 
Strážník je lidem více na očích a má přímou zpětnou 
vazbu od občanů. Občané a celkově společnost se 
o práci strážníka městské policie aktivně zajímá.

 Pokud byste se měl ohlédnout 20 let zpátky 
do doby, kdy městská policie v Blansku vznikla, 
jak dlouhou cestu od té doby podle vás urazila?
 V roce 2012 jsme skutečně oslavili dvacet let 
činnosti městské policie. Těch dvacet let přineslo 
do práce strážníků celou řadu změn. Změnila se 
legislativa, změnila se oprávnění strážníků, jsou 
kladeny mnohem vyšší nároky na jejich práci, od-
bornost, zkušenosti, znalosti. V neposlední řadě se 
změny dotkly početního stavu strážníků, techniky i 
vybavení, které městská policie používá. V začát-
cích byli v Blansku jen dva nebo tři strážníci, dnes 
slouží u Městské policie Blansko 20 osob, z toho 
17 strážníků přímo ve výkonu. Máme k dispozici tři 
vozidla, kamerový systém, měřič rychlosti...

 U kamerového systému bych se ráda zdržela. 
Kam by se podle vás měl jeho vývoj ubírat? 
Je to trochu citlivá otázka – světová veřejnost 
obecně si začíná uvědomovat, že je na každém 
kroku sledována kamerami a ohrazuje se proti 
tomu. Jaký je váš názor?
 Kamerový systém se začal budovat v roce 1999, 
kdy byla umístěna první kamera na budově měst-
ského úřadu. Zatím poslední kamerový bod byl 
instalován v roce 2011, celkem máme 15 kamero-
vých bodů, pokud počítám i kameru umístěnou v 
areálu zámku. Kamerový systém nám jednoznačně 
pomáhá, sám říkám, že je to další strážník v terénu. 
Obsluha u kamerového systému může na základě 
vyhodnocení náhledu velmi rychle reagovat a vyslat 
na místo případného protiprávního jednání motori-
zovanou hlídku, který situaci vyřeší.
 Obavy lidí, že jsou sledováni nejsou na místě. 
Na našich internetových stránkách máme mapu 
kamerového systému, každý občan města tak může 
mít přehled o tom, kde jsou kamery umístěny. Místa 
jsou viditelně označena informačními tabulemi. 
Nikdo nemusí mít obavy, že záznamy ze systému 
by mohly být zneužity nebo použity jinak než pro 
potřeby městské policie nebo Policie ČR. Jsou 
archivovány po dobu nezbytně nutnou a po určité 
době automaticky mazány. Jakákoliv manipulace 
s těmito daty podléhá navíc přísné evidenci. Jsou 
stanovena jasná pravidla kdo a za jakým účelem 
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může s těmito daty manipulovat. Veřejnost se tedy 
zneužití nemusí bát.

 Zmínil jste se o mapě kamerového systému – 
připomnělo mi to případ bizarního uměleckého 
díla umístěného na Wanklově náměstí, jehož 
autor velmi obratně záběry kamer obešel. Jak 
vnímáte takovéto úsměvné případy, které měst-
ská policie také řeší?
 Toto dílo nebylo jediné – bylo jich několik. Myslím, 
že to s sebou nese doba a společnost. Vnímáme 
to spíše jako jakýsi recesistický počin. Nicméně 
takováto díla budí veřejné pohoršení, proto městské 
policii nebývá nic jiného, než je po vlastním zjištění 
nebo upozornění občanů odstranit. Takovéto problé-
my ovšem nepatří k těm vážným. Je to spíš takové 
odlehčení naší činnosti.

 Pojďme tedy k těm vážnějším případům. Co 
strážníci řeší nejčastěji?
 Problémů, které městská policie denně řeší, 
je celá řada. Veřejnost nejcitlivěji vnímá potíže s 
bezdomovci, s dopravou - zejména parkováním a 
sprejerství, které ovšem patří do gesce Police ČR.
 Bezdomovectví je produkt dnešní doby, odvrácená 
stránka svobody. I když se mnou asi mnozí nebudou 
souhlasit, problém bezdomovectví v Blansku není 
zdaleka tak velký jako jinde. Nepřizpůsobiví bez-
domovci, kteří nechtějí využívat žádných sociálních 
služeb, se tu dají spočítat na prstech jedné ruky.
 V této oblasti odvedlo kus práce i město, které 
před dvěma lety umožnilo lidem bez domova získat 
ubytování v městském domě na Jungmannově ulici. 
Z hlediska městské policie to byl dobrý krok. Dnes 
v tomto domě bydlí spousta lidí, se kterými jsme 
měli problémy, protože bydleli v garážích nebo 
bezprostředním okolí města – všichni víme, jak to 
vypadalo třeba na nákladní rampě za stavebninami 
Raab Karcher. Dnes se ztratili z ulice, a protože 
je jim nájem obnovován po měsících, skutečně 
se snaží, aby mohli na Jungmannově zůstat, což 
znamená pravidelné placení nájmu a dodržování 
určitých pravidel.

 Když se řešila revitalizace nábřeží Svitavy, 
občané se často zmiňovali, že se určitých loka-
litách Blanska bojí. Co vy? Bojíte se na ulici?
 Na ulici v Blansku se určitě nebojím, Blansko je 
velmi bezpečné město. Opakovaně se o tom pře-
svědčuji, když navštěvuji jiná místa v republice. V 
mnohých případech takovýto pocit bezpečí nemám. 
Máte pravdu, nábřeží Svitavy skutečně patří k těm 
lokalitám, kde se bezdomovci zdržují, ale musíme 
si uvědomit, že jde o osoby, na které nic neplatí. 
Naše pravomoci vůči těmto lidem jsou omezené 
– můžeme je nanejvýš z těchto míst vykázat, což 
ovšem znamená, že se objeví jinde. Občané to 
někdy vnímají tak, že jsme vůči nim bezmocní, a 
ozývají se hlasy, že bychom je měli vytlačit, odvézt 
a podobně, ale to v žádném případě není možné. 
Prostředky, které má městská policie k dispozici, 
jsou jasně vymezeny zákonem.

 Zmínil jste se o jiných městech – na stěně 
máte celu sbírku znaků městských policií z růz-
ných měst. Jaké jsou vztahy s kolegy odjinud? 
Setkáváte se? Vyměňujete si zkušenosti?
 Komunikujeme poměrně často, samozřejmě se 
snažíme i potkávat, většinou při nějakých sportov-
ních soutěžích, které se organizují v rámci výcviku, 
nebo jako volnočasové aktivity našich strážníků. 
Městská policie Blansko pravidelně v září pořádá 
střelecké závody o Pohár starosty města Blanska, 
kterých se pravidelně účastní 15 až 20 družstev 
městských policií především z Moravy, ale jsou 
zastoupeni i kolegové z Čech. Můžeme si tak 
vyměňovat názory a postřehy, předat si informace, 
jak v různých obcích řeší konkrétní problémy a jak 
jsou v tom úspěšní.

 Už jsme se ohlédli do minulosti, k historii 
Městské policie Blansko, co kdybychom se 
podívali do budoucnosti? Kde vidíte městskou 
policii za deset let, a kde vidíte sám sebe?
 Deset let je opravdu daleko, ale samozřejmě mám 
představu, jakým směřem by se blanenská městská 
policie měla ubírat. Mým cílem je, aby zde v Blansku 
zůstal stabilní a stmelený kolektiv strážníků. V sou-
časné době zde máme strážníky, kteří již odsloužili 
celou řadu let, jsou patřičně odborně vzdělaní a mají 
nepřeberné množství zkušeností. Na rozdíl od vel-
kých měst, které mohou mít specializované útvary, 
totiž musí být naši strážníci připraveni na všechno. 
Budu tedy i nadále klást důraz na všestrannost jejich 
přípravy, aby si v terénu dokázali poradit s každou 
situací, kterou služba přinese.

 To je tedy městská policie, a kde byste byl 
rád za deset vy? Třeba na na dovolené na Ba-
hamách?
 Na Bahamách určitě ne (smích). Mám raději hory 
než moře, takže pokud to zdraví dovolí, určitě by se 
mi líbila dovolená na horách, abych mohl podnikat 
tůry. Jinak mám spoustu zájmů: rodinu,  zahradu, 
sport, takže si myslím, že mě čeká ještě řada pří-
jemných chvil. Koníčky jsou pro mě obrovský relax, 
příjemná a nezbytná protiváha práce.
 Samozřejmě doufám, že budu i nadále pracovat 
v řadách Městské policie Blansko, a to ke spoko-
jenosti občanů. Mé dveře jsou každému otevřeny, 
kdokoliv se u mě může bez problémů zastavit. 
Mnohdy jsou osobní jednání lepší než maily či 
anonymní vzkazy na diskuzních fórech. Myslím 
si, že při osobní kontaktu lze věci mnohem lépe 
pojmenovat, rozklíčovat a najít cestu, jak je vyřešit.

-kkuc-

 Před rokem tehdy končící prezident Václav Klaus vyhlásil amnestii, jejíž echo doznívá ve společnosti 
do dneška. Celá událost je teď zmiňována o to víc ve chvíli, kdy se objevila první žádost o milost 
na stole samozvaného vládce Miloše Zemana. Zeman od začátku prohlašoval, že se chce udělování 
milostí vyhýbat a hned při první příležitosti dodržel svoje slovo. Teprve ve chvíli, kdy se ukázalo, 
jakou žádost o udělení milosti odmítl, spustil se mediální humbuk.

  „Neznám konkrétní závažnost trestného činu a 
přesný zdravotní stav, ale pokud by čin byl drob-
nějšího charakteru, a postižení by se jasně ukázalo 
jako vážné, milost bych určitě udělil,“ reaguje na 
situaci předseda místní organizace SPOZ v Blansku 
Vladimír Paulík. Tady přichází vhodná chvíle na 
informaci, že dotyčný vězeň je ochrnutý po auto-
nehodě a trpí demencí. Zemanovo rozhodnutí tak 
nedává příliš smysl a jak je vidět, rozhodně se i mezi 
jeho Zemanovci najdou lidé, kteří mají pochopení. 
Zpravodajský server aktuálně.cz citoval kancléře 
Vratislava Mynáře, který řekl, že prezident by udělil 
milost pouze v případě, že dotyčnému zbývá pár 
měsíců života, což v tomto případě splněno nebylo. 
Nabízí se otázka, jestli by milost dostal v případě, 
že by opravdu umíral.
  Nedávno jsem právě na toto téma vedl kratší 
debatu, při které jsme došli ke srovnání nešťastné 
Klausovy amnestie a Zemanova odmítnutí omilostnit 
muže upoutaného na lůžko. Nejprve krátká obhajo-
ba exprezidenta. Klaus udělil neobyčejně širokou 
amnestii, která se týkala i mnoha mediálně propíra-
ných témat a kauz. Z věznic se dostalo ven nemalé 
množství odsouzených a část se jich obratem vrátila 
zpět. Ti ostatní byli patrně vděční za druhou šanci. 
Pozitivní je tak to, že ubylo vězňů, které by bylo po-
třeba živit. Samozřejmě největší nevoli vyvolaly právě 
velké kauzy. Nabízí se otázka, jestli by se vůbec 
kdy dostaly před soud, viníci by byli potrestání nebo 
vůbec došlo k nějakému projednání. Vždyť i kauzu 

Mostecké uhelné 
za nás museli vy-
řešit ve Švýcarsku. 
Klausova amnestie 
nebyla bezchybná 
a některé případy 
z ní měly být zcela 
jistě vyjmuty, ale 
spoustě lidí určitě 
dala možnost změ-
nit život k lepšímu 
a poučit se. 
 Co nám přináší 
Zemanova milost? 
Jen další důkaz 
toho, jak namyšle-
ně se Zeman roz-
hodl vládnout. Pokud pro něj takto nemocný člověk 
nepředstavuje vhodného kandidáta k omilostnění, 
tak kdo potom? Matka Tereza? Ghándí? Uvidíme v 
budoucnu, jak se budou věci mít. Možná se pletu a 
Zeman v budoucnu milosti udělovat bude a lidé ho 
budou mít rádi. Jediné, čeho se bojím, je, aby Ze-
man nadále neobhajoval svoje právo na milosti jako 
posvátné a nezneužíval je pro svoje vlastní potřeby. 
Stačí si vzpomenout, jak vypadalo udělování státních 
ocenění – přesněji medailí pro kamarády. 
 Ať chceme nebo ne, Zemana si národ zvolil. Jsme 
mu teď vydáni na milost. Ať se nám to líbí, nebo ne.

-sko-

Nemocnice Blansko se zapojila do projektů 
Rodinné pasy a Senior pasy

 Nemocnice Blansko se na konci roku 2013 zapojila do projektů Rodinné pasy a Senior pasy. Rodinné 
pasy vznikly jako projekt  na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému 
poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Zapojení do projektu je pro 
rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je  trvalé 
bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Blanenská nemocnice nabízí držitelům karty 
Rodinných pasů následující slevy:

• 10 % logopedické programy Kupoz a Kuprev
• 10 % estetická medicína 
• 10 % plynové injekce
• 10 % instruktážní DVD rehabilitačních metod
•   5 % rehabilitační metoda SM-systém

KUPOZ - program postupného upevňování pozornosti, 
určen dětem od 7 let (je doporučován pro děti s od-
kladem školní docházky, s LMD, celkovým opožděním 

psychomotorického vývoje, dětem se specifi ckými 
poruchami učení (dyslexie, dysgrafi e, aj.), zahrnuje 
15 lekcí.
KUPREV - primárně preventivní program pro děti od 
čtyř do osmi let, je vhodný pro děti s odkladem školní 
docházky, s narušenou komunikační schopností, je 
složen ze 16-ti témat.
 Senior pasy jsou projektem, který vznikl na podporu 
obyvatelstva s věkem od 55 let. I zde je zapojení do 

projektu zdarma. Držitelům karet 
Senior pas nabízíme v Nemocnici 
Blansko tyto slevy: 

• 10 % estetická medicína
• 10 % plynové injekce
• 10 % instruktážní DVD 
 rehabilitačních metod
• 5 % rehabilitační metoda 
 SM-systém

 Podrobnosti o procedurách a na-
bízených slevách získáte osobně či 
telefonicky na recepci rehabilitace 
(tel: 516 838 355), recepci kožního 
komplexu (tel: 516 838 365) a v 
ambulanci logopedie Nemocnice 
Blansko (tel: 516 838 391).

-ko-
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Fotoseriál: Michal Hašek v nemocnici

NATIVI GARDEN s.r.o.
Bukovice 18, Lomnice u T.
Tel. 737779602
info@nativigarden.cz 
www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ
SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

* kácení i rizikové 
* řez ovocných stromů
* řez okrasných keřů, živých plotů

Foto: Bohuslav Alexandr, Nemocnice BlanskoFoto: Bohuslav Alexandr, Nemocnice Blansko

Očima občanů
Povánoční rozjímáníPovánoční rozjímání

O vycházce za zdravím a novými krásami Blanska
 Tak, jak se o Vánocích říká, je to čas klidu, pokoje 
a míru, ale také čas na vycházky do přírody za zdra-
vím, za objevováním nových krás. Některé z nich se 
podařilo objevit i mně. 
 První objev byl hned na začátku cyklostezky podél 
řeky Svitavy za Úřadem práce. Nově budované ná-
městí Republiky? Zelený trávník vybagrovaný, keře a 
stromy vykáceny a rozebrány - zkrátka zničený pěkný 
kousek přírody. Bližším pohledem jsem zjistil, že jde o 
nové parkoviště. Nechce se mi ani věřit, že by to byl 
výsledek schůzek a návrhů na zvelebení okolí cyklo-
stezky a řeky Svitavy. Také jsem zauvažoval, proč zde 
cyklostezka byla vůbec budována. Aby zde maminky a 
babičky s dětmi v kočárcích, chodci a cyklisté dýchali 
zplodiny ze zaparkovaných a startujících aut? 
 Ale musel jsem nakonec uznat, že je to užitečné, 
protože automobily a automobilisté jsou u nás na 
vymření, a tak je pro ně potřeba něco dělat. Musí 
chudáci dávat přednost a čekat na křižovatkách, 
dávat přednost chodcům na přechodech, nemohou 
autem vjet na ledovou plochu, do restaurace a bazénu 
aquaparku - museli by dokonce chodit pěšky! A tak 
jsem pochopil, proč jsou tolik potřebná a požadovaná 
nová parkoviště a kruhové objezdy.
 Druhý objev na mne čekal na výstupu z této cyk-
lostezky. Donedávna pěkný výhled do parku na ulici 
Sv. Čecha a jeho pozadí zakrývá a zastiňuje účelová 
stavba nespecifi kovatelného tvaru. Od lidí je už ale 
pojmenována jako vajíčko a doufám, že mysleli as-
poň čerstvé. Nevím, proč se mi ve spojitosti s touto 
stavbou vybavil hotel Dukla. Asi proto, že mnohým 
taky vadí, je mnohými kritizován, město si s ním neví 
rady, uvažuje se o jeho zbourání a zbudování parku 
na jeho místě.
 Z toho všeho jsem ale nakonec usoudil a uznal, že 
rozhodnutí stavebního úřadu a města jsou rozumná, 
správná a uvážlivá, protože co se v přítomnosti zničí 
a zbourá, je do budoucna potřeba nahradit něčím 
jiným. Ať to stojí, co to stojí, ať to stojí, kde to stojí.
 Jako příklad lze uvést i povolení provozu cukrárny s 
mini zoologickou zahrádkou stojící téměř na křižovat-
ce, která má pro město téměř strategický význam. Dá 

se to těžko pochopit, protože pohyb kupujících dětí na 
křižovatce a jejím okolí určitě nezvyšuje bezpečnost, 
parkující auta před provozovnou určitě nezlepšují 
výhled ani vjezd do křižovatky.
 Každá kritika, která může být pro někoho i nezá-
živná, by měla obsahovat nějaký návrh řešení nebo 
nápad na zlepšení. Myslím si, že parkoviště za mlý-
nem, zbudované jistě nemalým nákladem prakticky 
pro jednu nebo dvě větší baseballové mezinárodní 
akce, by mělo být využíváno a vynaložené náklady 
tak zúročeny. Dále mne napadá, zdali by nebylo da-
leko lepší a hospodárnější využití prostoru tréninkové 
plochy cyklotrialu před ubytovnou ASK na parkoviště, 
umožňující daleko větší počet parkovacích míst než 
26 nově budovaných za Úřadem práce za uváděnou 
pořizovací cenu 2 miliony Kč – bez víceprací. V pře-
počtu jsou tak pořizovací náklady na jedno parkovací 
místo 76 923 Kč!
 Pro trénink cyklotrialu by se dala jistě použít zne-
čištěná a zaneřáděná plocha za tribunou fotbalového 
hřiště, kde bylo kdysi stejně plánováno lanové cent-
rum. Jistě by to dodalo důstojnosti a vzhledu celému 
ostrovu Ludvíka Daňka, tak jak si to zaslouží.
 Závěrem bych chtěl uvést citát jednoho pisatele 
dotazu z webových stránek, jehož stejný pocit mám 
já i řada lidí, zveřejněný v otázkách a odpovědích ve 
Zpravodaji města Blanska č. 20 ze dne 11. 12. 2013, 
cituji: "Připomíná to trochu víření fi nancí v městské 
pokladně pro něco temného v pozadí, v době, kdy 
všude chybí."

Finance chybí a jistě budou chybět například:
- na plánované a potřebné překlenutí železničního 
koridoru a řeky Svitavy
- na přístavbu tribuny v hale ČKD, kde současný stav 
a mantinely při sportovních utkáních ohrožují zdraví 
mládeže i dospělých
- na vybudování umělé plochy na škvárovém hřišti 
ASK, což by odpovídalo vzhledu ostrova i odkazu 
L. Daňka, namísto jeho využívání pro neekologické 
parkování.
 A tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Jestliže 
je v programu nové vlády šetřit, budeme muset šetřit 
všichni a všude.

FZ
(příspěvek nebyl redakčně upravován)

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



NEMOCNICE BLANSKO
A ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA BLANSKO

P a r t n e r y  p l e s u  j s o u :

Zdravotnický

konaný v pátek 28. února 2014 od 20.00 hodin
v prostorách Dělnického domu Blansko, Hybešova ul. 1

Hraje hudební skupina VELVET BLANSKO

Program:
Taneční vystoupení, Fit studio Cvicsnami.cz, kouzelník

Občerstvení a tombola

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit na sekretariátě ředitelky
Nemocnice Blansko, Sadová 33, Blansko,

popř. rezervovat na tel.: 516 838 101 nebo e-mailem: kalova@nemobk.cz

ples

Vás srdečně zvou na
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Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 
den jedno zdravé jídlo, které je předem 
vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  
V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

Perličky vytvořily 
pohodovou atmosféru

Fotoseriál: Novoroční koncert Perliček

 Podvečer 8. ledna 2013 patřil v Městské knihovně Blansko pěveckému sboru blanenského 
gymnázia PERLIČKY pod vedením sbormistra Mgr. Vladimíra Šenkýře.

 Svým tradičním, v pořadí již třetím, Novoročním 
koncertem, na který přizvaly i pěvecký sbor ze ZŠ 
Erbenova Blansko pod taktovkou Mgr. Tomáše 
Vaška a doprovodnou gymnaziální skupinu Anti-
perle, navodily pro bohatě zastoupené obecenstvo 
velmi příjemnou a pohodovou atmosféru.
 Koncert byl koncipován jako forma poděkování 
blanenské knihovny všem svým příznivcům a sym-

patizantům za projevenou náklonost v uplynulém 
roce 2013.
 Záštitu nad akcí převzal a vše dobré, včetně 
pevného zdraví, do nového roku účastníkům 
popřál první místostarosta města Blanska Ing. Jiří 
Crha.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko

S Pavlem do kina
12 let v řetězech

 Nemám rád srdceryvné osobní příběhy, fi lmy podle skutečných událostí také zrovna nemusím, a 
dlouho jsem si myslel, že ani devět nominací na Oscara není dostatečným důvodem, proč se o 12 
let v řetězech nějak blíž zajímat. Nakonec to ale nebylo vůbec špatné.
 Hlavním hrdinou je Solomon Northup, svobodný černoch v Americe v první polovině devatenáctého 
století, kdy bylo otrokářství stále ještě legální, a především na jihu Spojených států bylo velice výnosným 
obchodem. Solomon je výborný houslista a jednoho dne jej dva muži vylákají do Washingtonu, kde mu 
nabízejí neuvěřitelné peníze za pouhý týden hraní. To, co následuje, se ale rozhodně nepodobá slíbené 
idylce. 
 Do detailů poměrně prosté zápletky zacházet nebudu. Raději bych zmínil herecké výkony, které patří k 
tomu lepšímu, co dnes ve fi lmech můžete najít. Michael Fassbender mě konečně přesvědčil, že umí hrát. 
Benedict Cumberbatch na chvíli navodil dojem, že to nebude až tak hrozné jak pro diváka, tak pro Solo-
mona. Co je potřeba fi lmu vytknout je rozhodně časové určení. Víte, kdy fi lm začíná, a víte, kdy končí. Děj 
i tak působí spíš jako několik týdnů ze života otroka než sáhodlouhých dvanáct let. Nevidíte skoky v čase, 
nedá se dost dobře zaregistrovat posun, ani výraznější vývoj charakterů.
 Občas to může být dost silný zážitek, slabší povahy na konci fi lmu možná zatlačí i slzu dojetí, ale když 
zkusíte přestat vnímat fi lm jako typický americký biják, je to dobře natočený fi lm, který si nějaké to ocenění 
zaslouží.
 Blanenské kino hraje 12 let v řetězech 28. a 29. ledna. Přijďte se podívat.
 -sko-

Hodnocení: 80%
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Nemocnici bylo prodlouženo osvědčení 
k provádění mamárního screeningu

Mateřské centrum Paleček, K.J.Mašky 2, Blansko, http://palecek.webnode.cz, tel. 723 018 023, email: 
mc-palecek@centrum.cz

Mateřské centrum Paleček

Medailová smršť karatistů 
z DDM Blansko

 Jihomoravský svaz karate pořádal 30. 11. 2013 Krajský 
přebor mládeže a seniorů. Soutěž proběhla v TJ Tesla 
Brno na Lesné a zúčastnil se jí také karatistický oddíl 
z Domu dětí a mládeže. Děti vybojovaly 5 zlatých, 5 
stříbrných a 4 bronzové medaile.

 Kroužek karate založil v roce 2010 v Domě dětí a 
mládeže pedagog volného času Jožka Daniel. Dva 
roky poté ho vystřídali externí pracovníci Mgr. Helena 
Kuchařová a Petr Průcha, držitel 1.danu (černý pás).
Ten se v roce 1997 stal vicemistrem Evropy Karate 
kumite do 75 kg v kategorii juniorů a oprávněně 
považuje toto umístění za svůj největší úspěch. Od 
roku 2012 vede oddíl karate starších žáků a paní 
Kuchařová trénuje žáky mladší. Hlavním cílem všech 
svěřenců obou trenérů bylo především ověřit si svoje 
schopnosti na veřejné prestižní soutěži a zakusit její 
atmosféru za vydatné podpory fanoušků z řad rodin 
a přátel.
 Nutno říci, že vzhledem k tomu, že se do soutěže 
přihlásilo 10 klubů o celkovém počtu 120 účast-
níků, naši karatisté obstáli 
na výbornou. Šimon Frecer 
vybojoval 2 zlata, po jednom 
pak získali Eliška Kozlová, 
Jan Schulz a Michal Kou-
řil, který přivezl i stříbrnou 
medaili. O další 2 stříbra se 
postaral Filip Khýr, po jed-
nom kusu přivezli Dominik 
Frecer a Jan Altrichter. Oba 
tito závodníci přidali ještě 
bronzové medaile, společně 
s Eliškou Kozlovou a Janem 
Schulzem. Po takto vynika-
jících umístěních jistě opad-
ly obavy dětí z první větší 
soutěže a snad i vzrostlo 
jejich sebevědomí. Na konci 
ledna budou známy termíny 
a místa konání dalších zá-
vodů a naši karatisté na nich 
rozhodně nebudou chybět. 

Zbývá jich totiž ještě okolo dvacítky a tak společně 
doufáme v další úspěchy. Pro ty, kteří by se chtěli stát 
součástí týmu karatistů DDM Blansko, je možnost 
navštívit jejich tréninky. Probíhají v TJ Orel na Starém 
Blansku vždy v ponděí od 16 – 18 a ve středu od 
17.30 – 19. 30. Informace najdete samozřejmě i na 
Facebooku pod Karate Blansko. 
 Chtěli bychom touto cestou poděkovat oběma 
trenérům za příkladnou práci s dětmi a samotným 
mladým karatistům za výborné výsledky, kterých 
za Dům dětí a mládeže Blansko dosáhli. Případní 
zájemci o sponzorství karatistů se mohou informovat 
přímo u nás v DDM na Údolní 2. 

Kateřina Vévodová
www.ddmblansko.cz

 Na základě rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádoru prsu byla radiodi-
agnostickému oddělení Nemocnice Blansko v závěru roku 2013 prodloužena platnost Osvědčení o 
splnění podmínek k provádění mamárního screeningu.
 V listopadu 2013 proběhla na radiodiagnostickém 
pracovišti kontrola prim. MUDr. Bartoňkovou z Masa-
rykova onkologického ústavu v Brně (koordinátorkou 
Komise odborníků pro mamární diagnostiku pro Ji-
homoravský kraj). Ta byla s blanenským pracovištěm 
velice spokojena a ohodnotila jej na výbornou.
 Každé centrum musí pro získání či prodloužení 
osvědčení k provádění mamárního screeningu 
splnit několik podmínek. Jedná se zejména o počet 
vyšetřených pacientek za rok (musí být větší než 

5 000), dále vybavení pracoviště kvalitní technikou, 
personální vybavení vzdělanými atestovanými lékaři 
a radiologickými asistentkami s praxí v oboru mamo-
diagnostiky (s dokladem o kontinuálním vzdělávání 
pracovníků) a v neposlední řadě musí splnit kritéria 
kvality. Právě v těchto kritériích dosahuje blanenské 
centrum v posledních letech vynikajících výsledků. 
Tři roky po sobě na základě celorepublikového hod-
nocení indikátorů kvality získala Nemocnice Blansko 
1. místo mezi všemi centry v republice, což je ob-
rovským úspěchem a výsledkem velké píle všech 
zaměstnanců radiodiagnostického oddělení pod 
vedením paní primářky MUDr. Dany Kolmačkové.
 Reakreditace k provádění mamografi ckého scree-
ningu je Nemocnici Blansko udělena na další 3 roky, 
tedy do konce roku 2016.
 Využijte možnost absolvovat mamografi cké vy-
šetření v Nemocnici Blansko. Právě pravidelné 
vyšetření odhalí i počáteční stádia onemocnění. Při 
včasné diagnostice nádoru může být vyléčeno až 
92 % pacientek. Objednat se k mamografi ckému 
vyšetření můžete na bezplatné lince 800 149 485 v 
pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin. Zde vám 
rádi odpovíme na všechny vaše dotazy týkající se 
vyšetření. Mamografi cké vyšetření je naprosto bez-
bolestné, nezabere víc jak půl hodiny vašeho času. 
Garantujeme objednací dobu maximálně 2 – 3 týdny. 
Odnesete si výsledek jak pro vašeho praktického 
lékaře, tak i gynekologa, a to ihned po vyšetření. 
Vyšetření v blanenské nemocnici je komplexní včetně 
ultrazvuku, který se v případě potřeby provádí ihned 
bez zbytečného čekání.

-ko-

Program leden - únor
Babymasáže - základem každé, tedy i babymasáže 
je dotyk. Láskyplný dotyk je pak součástí správné 
výchovy, dítě jím nemůžete rozmazlit, dítě jej po-
třebuje spolu s vlídným slovem, aby se rozvíjelo po 
lidské stránce. Zároveň působíte preventivně proti 
nadýmání. Termíny kurzu - 27.01. a 3. a 10.2.2014, 
vždy v 9:00 hod.
Cvičení rodičů s dětmi – cvičení vhodné pro rodiče 
a děti od 1,5 do cca 4 let. Místo je nutné rezervovat, 
28., 30. a 31. 01.2014 (úterý, čtvrtek a pátek) vždy 
v 9:30 a 10:30 hod.
Předporodní kurz – setkání určené pro těhotné 
maminky od ukončeného 12.týdne těhotenství. 
28.01.2014 v 16:00 hod (a následující úterky – cel-
kem 6 setkání).
Zpívánky – zpívání, rytmické a pohybové hry, 
říkadla, poslech hudby, zpívání s kytarou, pro děti 
s rodiči bez omezení věku (je vhodné, aby děti už 
uměly chodit). 28.01.2014 v 15:30 hod
Návštěva Wikylandu – zábavné centrum pro děti. 
Odjezd v 8 hod do Dukly, návrat kolem 12 hodiny. 
Místo je nutné rezervovat. 29.01.2014 v 8:00 hod
Angličtina pro dospělé – nejen gramatika, ale také 
konverzace je důležitá pro to, aby jste se orientovali 
v anglickém jazyce. 29.01.2014 v 15:30 hod
Angličtina pro děti - Děti se hravou formou seznámí 

s jazykem, lektorka k učení využívá hry, písničky, 
básničky, malování apod. 29.01.2014 v 16:00 hod
Tvoření pro nejmenší – výtvarná činnost pro děti od 
1,5 roku ve spolupráci s rodiči. 30.01.2014 v 15:30 
hod a 03.02.2014 v 10:00 hod 
Cvičení pro těhotné – hodinové cvičení složené ze 
čtyř částí, přizpůsobené potřebám těhotných žen. 
30.01.2014 v 18:00hod
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 do 12ti měsíců. 
Místo je nutné si rezervovat. 03.02.2014 v 09:30 hod
Mrňouskové – „cvičení“ pro nejmenší – od ukon-
čeného šestinedělí do cca 4 měsíců. 03.02.2014 
v 10:30 hod
Palečkova herna – přijďte si popovídat s ostatními 
maminkami a nechte děti pohrát si s hračkami. 
03.02.2014 v 15:30 hod
Pojď dědečku, babičko, zacvičíme maličko. Pojď 
babičko, dědečku, zazpíváme písničku. Cvičení pro 
prarodiče s vnoučátky. 04.02.2014 v 16:00 hod
Příprava na školku – zahájení cyklu přípravy na 
pobyt v mateřské škole. Děti si zvyknou nejen na 
pedagogické vedení, ale zejména na režim, s nímž 
se budou denně setkávat. 04.02.2014 v 08:00 hod
Karneval pro děti v Dělnickém domě. Všichni jste 
srdečně zváni. 05.02.2014 v 9:00 hod
Bazárek jarního dětského oblečení. Podrobnosti 
a pravidla najdete na našich webových stránkách. 
08.02.2014 v 8:30 hod

-r-
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Filip
Teller

čtvrtek 6. 2. 2014
19.00Divadlo Kolárka

        vstupné 
        50 Kč

Kollárova 8

Blansko
láskou
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Masáže Orchidea, Sadová 6, Blansko - po 
celý týden dle dohody. Dárkové poukazy v 
prodeji. Tel. 702535617.
* Hodinový manžel Blansko Milan Mikloš. 
Tel. 601500498.
* Prodej asijských potravin v Blansku, 
www.levnesushi.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Loňský kvalitní med přímo od včelaře z čisté přírody. 
Cena: 120,- Kč/kg, po 5 kg. Po domluvě dovezu do 
Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Křížalky a jablka bez chem. postřiku, levně, i na 
dobírku. Tel. 516416675.
* Pojízdné zasouvací dveře - šířka 85 cm, bělený dub. 
Nevhodný dar na Vánoce 2013, v záruce. Původní 
cena 9.000,- Kč, nyní 6.500,- Kč, při rychlém jednání 
možná sleva. Tel. 737900946.
* Garáž na Podlesí v Blansku, zateplená, 199 tis.
Kč. Tel. 605529478.

* Pozemek na blanenském okrese nebo byt v Blan-
sku a Boskovicích - na investici. Tel. 723101382.
* Zahradní traktůrek, výkon kolem 20 Hp, s hydro-
statickou převodovkou, košem na trávu, možnost 
mulčování, nabídněte. Dále koupím ruční hřebenový 
lis LRH 3. Tel. 725392750.

* Hledám jakoukoli práci nebo brigádu. Nabídněte, 
prosím. Tel. 721037237.
* Pronajmu byt 1+1 na ul. 9. května. Tel. 722263902.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu 3+1 na Zborovcich, vlastní kotel. Tel. 
777744888.
* Hledám práci řidiče, vrátného. mail: Kozar@wo.cz

Blanka                   
oznamuje

Aktuální předprodej:
Reprezentační ples Základní školy speciální – 
31.1.2014 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 200,- Kč.
Sousedský bál – 7.2.2014 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 340,- a 290,- Kč.
Divadelní představení Klíče na neděli – 25.2.2014 v 
19.30 hod, Dělnický dům. Cena 280,- Kč.
CITRON – 21.2.2014 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 250,- Kč.

Ticketpro:
20.2. 2014 Vivaldianno 2014 – Brno, Janáčkovo 
divadlo
4.-5.6.2014 Lucie 2014 – Brno, Kajot Aréna
18.6.2014 Bryan Adams – Brno, Velodrom

Ticketstream:
4.5.2014 Los Vivancos: Aeternum (Věčnost) – Brno, 
Janáčkovo divadlo
2.8. 2014 Kryštof Kemp – Mikulov

Ticket Art:
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
27.11.2014 Daniel Landa, Žito tour 2014 – Brno, BVV
Johanka z Arku – Praha, Divadlo Kalich
Mata Hari - Praha, Divadlo Broadway

Aktuálně v prodeji:
Kalendář Proměny Blansko 2014 – nástěnný blanen-
ský kalendář pro rok 2014. Nabízí srovnání podoby 
konkrétních míst města Blanska pomocí historické i 
současné fotografi e. Vydalo Město Blansko. Cena: 
79,- Kč.
Kalendář Boskovice 2014 – Včera a dnes – týdenní 
stolní kalendář s historickými i současnými fotogra-
fi emi města Boskovic. Cena: 80,- Kč.
Publikace O Starém Blansku – autor Jaroslav Kočí, 
vyšlo v neformální edici KRÁLIK Městské knihovny 
Blansko. Cena 50,- Kč.
KLUBOVÁ KARTA KSMB – cena 200,- Kč. Karta 
opravňuje držitele ke slevám a dalším výhodám na 
akce KSMB a jeho partnerů. Držitelé mají možnost 
zakoupit si vstupenky na akce KSMB dva dny před 
zahájením ofi ciálního předprodeje.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mai-
l:infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz www.
blanensko.cz

-mat-

Největší spokojenost byla 
s úvodní třetinou sezóny

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

RYCHLÁ HOTOVOSTNÍ 
PŮJČKA
 * BEZ NAHLÍŽENÍ DO REGISTRŮ
 * MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
 * VYPLACENÍ DO 24 HODIN
 * BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

KONTAKT NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE:
BLANSKO A OKOLÍ – 773773124
BOSKOVICE A OKOLÍ - 776813660

 Těsně před startem zimní přípravy přinášíme rozhovor s trenérem A týmu FK Blansko Jiřím Hajským, 
s nímž jsme se zaměřili na podrobnější analýzu podzimních výkonů a výsledků mužstva v divizní 
soutěži, do níž se Blansko po dvou letech vrátilo.

 Máte za sebou coby nováček podzimní část di-
vize. Jak hodnotí její průběh, herní projev mužstva 
a bodový počin?
 V úvahu musíme vzít nejen to, že jsme byli nováček 
soutěže, ale také fakt, že mužstvo nebylo nějak výraz-
něji, vlastně téměř vůbec, posíleno o hráče se zku-
šenostmi z vyšších soutěží. O tyto hráče se vlastně 
veškeré divizní týmy opírají a my tuto možnost neměli. 
Z tohoto úhlu pohledu se jeví, jak bodové tak i tabul-
kové umístění uspokojující, neboť to znamená, že 
nejsme zatím v bezprostředním nebezpečí sestupu, 
což by mělo být prvořadým cílem mužstva pro tento 
ročník soutěže. Co se týče průběhu podzimní části 
sezóny, tak určitě největší spokojenost byla z mého 
pohledu s první třetinou. Potom nastal mírný pokles, 
který mohl být způsoben jednak tím, že naši mladí 
a nezkušení hráči se zatím nedokáží zkoncentrovat 
a psychycky připravit na každé utkání, jak by bylo 
potřeba na poměrně již kvalitní divizní soutěž. Určitě 
také hrálo velkou roli zranění kapitána Bubeníčka, 
který nám chyběl od 5. kola, protože plnil v mužstvu 
roli vůdce a chyběly také jeho morální a herní kvality. 
 Které zápasy byly podle Vás ze strany mužstva 
vydařené a které naopak ne? 
 K vydařeným zápasům bych zařadil hlavně ty ze 
začátku soutěže - Rosice, Bystrc a Líšeň. Myslím, že 
to bylo způsobeno hlavně maximální motivací každé-
ho z hráčů dokázat, že na divizi mají a mohou ji hrát. 
V dalším průběhu soutěže jakoby došlo k jakémusi 
uspokojení a ten pravý hlad a dokazování, že jsme 
lepší, už nebylo na potřebné úrovni. A bez patřičné 
motivace nelze dosahovat pravidelně výkony blížící 
se k maximu možností daného hráče. K nevydařeným 
utkáním bych zařadil první poločas s Vyškovem, první 
poločas v Hodoníně a utkání proti Uherskému Brodu. 
 Výsledky byly často nevyrovnané. Jaké příklad 
můžeme uvést vítězství nad Rosicemi, remízu v 
Líšni a naopak porážku v Napajedlech či domácí 
remízu s Uherským Brodem. Je podle Vás hlavní 
příčinou nezkušenost hráčů?
 Pokud budu hovořit o nevyrovnaných výkonech, tak 
musíme vzít v úvahu, že mužstvo je složeno převážně 
z mladých a nezkušených hráčů z nižších soutěží, 
kterých je v mužstvu většina. Nejsou zde zastoupeni 
hráči starší, zkušenější a vyhraní z vyšších soutěží. 
Takže pokud se mužstvu nedaří, nemají se ti mladí o 
koho opřít, nemá je kdo usměrnit, uklidnit a není zde 
nikdo, kdo by hru řídil a dirigoval a vzal odpovědnost 
na sebe. Výjimkou je již zmiňovaný Radim Bubeníček. 
Mladí hráči se zatím učí, jak se mají pohybovat ve 
vyšším fotbale a co to vše obnáší. Jak se připravit na 
zápas, jak si udržet formu co nejdéle. Je zde i další 
faktor a to, že dnešní mladí nemají jen fotbal, ale i 
řadu jiných zájmů, které je rozptylují. Fotbal pro ně 
není absolutní číslo 1. 
 Od 5. kola jste se museli obejít bez klíčového 
muže, kapitána Radima Bubeníčka. Do jaké míry 
se podle Vás jeho absence podepsala na ostat-
ních hráčích a potažmo na výsledcích? 
 Už v otázce je uvedeno - klíčový hráč. Už to samo 
o sobě naznačuje, že jeho absence byla na mužstvu 
určitě znát. Ale odpovědět, zda bychom s Radimem 
získali více bodů nebo hráli lépe, je čistě teoretická. 
Je pravda, že v první třetině soutěže jsme s Radi-
mem získali bodů nejvíce, další dvě třetiny už byly 
bodově lehce slabší. Pokud by byl Radim k dispozici, 
tak by byla možnost nominovat o jednoho kvalitního 
hráče více, navíc kapitána, takže na síle mužstva a 
kompaktnosti by se jeho přítomnost určitě pozitivně 
projevila. Dále by bylo možno využít jeho univerzál-
nějších schopností působit na více postech v mužstvu 
k větší variabilitě při skladbě sestavy k jednotlivým 
utkáním. Jednoduše řečeno, určitě došlo k oslabení 
mužstva, neboť ztráta kapitána nelze hodnotit jinak. 
 V tabulce prvních poločasů patří mužstvu 12. 
místo. Pokud by se hrály pouze druhé poločasy, 

bylo by mužstvo na 6. místě. Čím si vysvětlujete 
tento fakt?
 Tabulka prvních a druhých poločasů je určitě 
zajímavý ukazatel. Jednak to vypovídá, že mužstvo 
jako celek nemá nějaké výraznější problémy, co se 
týká kondice. Já bych se spíše zaměřil na to, co už 
jsem zmínil, a sice to, že mladí hráči se nedokážou 
100% připravit psychicky na zápas hned od první mi-
nuty. Teprve v průběhu zápasu a pod určitým tlakem 
nepříznivého vývoje a po hodnocení o přestávce a 
případně po střídání se výkon mužstva zvedá v zá-
vislosti na individuálním výkonu jednotlivců. Klademe 
na tuto oblast motivační přípravy před zápasem velký 
důraz i při rozcvičování, ale je to především problém 
každého hráče zvlášť, o jejich hlavě a o jejich motivaci 
k danému zápasu a o jejich motivaci obecně, tedy, 
co chtějí ve fotbale dosáhnout. 
 Venku se nepodařilo získat žádné vítězství, 
ale několikrát jste mu byli hodně blízko např. 
zápasy v Líšni a v Bohunicích? V čem byl podle 
Vás největší rozdíl mezi domácími a venkovními 
zápasy? 
 Máme mladý a nezkušený tým. Z toho pramení ne 
optimální řešení různých situací, kdy míč podržet, 
kdy odkopnout, kdy hrát taktický faul, kdy hrát na 
čas a hlavně, jak tyto situace řešit v závěru zápasu, 
kdy jsme ve vedení a soupeř hraje o vyrovnání či o 
vítězství. Dále roli hraje malá psychická odolnost a 
zkušenost ve zlomových a stresových situacích. Z 
toho pak pramení chyby, které vedou k tomu, že jsme 
dobře nakročené zápasy k výhře nedotáhli do konce. 
Právě v těchto situacích nám ti dva až tři zkušení 
hráči chybí nejvíce. Mladí tohle umění získají, až se 
vyhrají a vyzrají v zápasovém zatížení. Rozdíl ve 
venkovních a domácích zápasech je pro naše muž-
stvo opravdu značný. Naše mužstvo není vzhledem 
k jeho skladbě natolik fotbalově a herně na výši, aby 
dokázalo soupeře na domácím hřišti kombinačně a 
fotbalovou kvalitou přehrát. Toto venku odpadá, na 
tahu je soupeř a my můžeme hrát naši hru založenou 
na zajištěné a zhuštěné obraně a pokoušet se o 
rychlé brejky, čekat na chyby a trestat je. 
 Kteří hráči zaznamenali v průběhu podzimu 
největší herní progres? 
 Pokud budeme hodnotit největší progres, tak asi 
určitě nemůžeme opomenout Jana Horáčka, který 
přišel z dorostu a hned se dokázal zařadit v mužské 
kategorii v divizi do základní sestavy a to na postu 
středního záložníka. Dále bych zmínil Robina Buchtu, 
který se také dokázal dostat do sestavy ve většině 
zápasů. Ve velmi dobrém světle se ukázal Petr Grom-
ský, který k nám přišel z okresního týmu Rudice a 
patřil k oporám mužstva. 
 Kdo dále patřil k oporám mužstva? 
 Všechny zápasy odchytal spolehlivě David Juran, 
vzadu byly jistotami Josef Maška a David Müller, 
opět jsme se mohli gólově opřít o Jana Trtílka. Sa-
mozřejmě nemůžu opomenout Tomáše Zouhara, 
který nehrál pouze předehrávané utkání v Rosicích. 
Věřím, že jeho výkony půjdou ještě nahoru. Totéž 
platí u Jana Pospíšila, který měl nejvíce gólových 
přihrávek. Škoda, že se v průběhu podzimu zranili 
Michal Daněk, Ondřej Ullmann, Radim Bubeníček a 
jen zlomek utkání odehrál Martin Pokorný. Roli žolíka 
dobře plnil Laďa Hansl. 
 Na kterých postech Vás naopak tlačí bota, a 
rád byste přivítal možnost jejich posílení? 
 Určitě by bylo zapotřebí doplnit mužstvo dvěma 
hráči se zkušenostmi z první či druhé ligy. Je to však 
otázka ekonomická. Pokud bychom měli hovořit 
o postech, tak by bylo zapotřebí přivést jednoho 
konstruktivního útočníka do kombinace a mezihry a 
mužstvu velmi chybí klasický dirigent či špílmachr. 
 Na rozdíl od jara se v průběhu podzimu dařilo 
střídajícím hráčů několikrát rozhodnout o bodo-
vém zisku Vašeho mužstva. Měl jste při střídání 
šťastnou ruku nebo střídající hráči nastupovali 
do hry se správným odhodláním a dobře moti-
vováni? 
 Je to opravdu kombinace všech aspektů, uvede-
ných v otázce. Štěstí, odhodlání a motivace střídají-
cího hráče, dále intuice trenéra, na které místo hráče 
dát a kterého vystřídat. 
 Na začátku sezóny na domácí utkání chodilo 
i přes 400 diváků. Nakonec chodilo na domácí 
zápasy v průměru bezmála 300 diváků. Jak jste 
osobně vnímal nárůst návštěvnosti oproti kraj-
skému přeboru?
 Myslím si, že každý divák navíc má svou cenu a 
pomůže to hlavně hráčům na hřišti. Já osobně to 
příliš nevnímám, neboť jsem ponořen emotivně do 
průběhu utkání. Pro hráče jsou diváci, jak se říká 
dvanáctý hráč. 
 Jaký cíl si dává trenér Jiří Hajský pro jarní části 
sezóny?
 Cíl pro jarní část zůstává pro mě stejný, jako na 
podzim a to být mimo sestupové příčky. Čím výš, tím 
líp. 

www.fkblansko.cz

Linea s.v.d. Blansko, 
provozovna Olomučany
přijme na hlavní 
pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře 

na výrobu nábytku. 

Nástup možný ihned. 

Tel.: 724859434Tel.: 724859434

Foto: Miloš JandaFoto: Miloš Janda

Nejmladší basketbalisté 
zklamali v Kyjově

 Nejmladší tým basketbalového klubu BBK Blan-
sko má za sebou nevydařené zápasy v Kyjově a v 
tabulce oblastního přeboru jim tak patří předposled-
ní sedmá příčka. „Doufali jsme, že s domácím druž-
stvem sehrajeme rovnocenná dvě utkání. Kyjov nás 
ale jednoznačně přehrál ve všech basketbalových 
činnostech a zaslouženě vyhrál oba zápasy,“ řekl 
zklamaný trenér blanenského týmu Antonín Zezu-
la. Ten dodal, že basketbalový klub BBK Blansko 
hledá hochy a dívky ve věku 7 - 10 (ročníky 2007 
- 2004) do přípravky basketbalu. „Pokud se vám 
líbí basketbal, máte zájem si ho vyzkoušet a hrát, 
tak neváhejte a přijďte v pondělí nebo ve čtvrtek od 
15,30 - 17,00 do haly ASK Blansko naproti lázním,“ 
upřesnil.

Výsledky:
TJ Jiskra Kyjov : BBK Blansko 60 : 29 (28 : 14)
TJ Jiskra Kyjov : BBK Blansko 66 : 21 (34 : 7)

Body celkem:
Šmerdová 16, Ševčík Ondřej 8, Křížová a Streitová 
po 7, Malík 6, Svěráková 3, Nečas, Berka 2.

-kaj-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Po každém odehraném squashovém turnaji nám 
rostou celkové počty nejen účastníků turnajů, ale 
i body a sety doprovodných soutěží jednotlivým 
hráčům.
 Po dvou odehraných turnajích 13. squashové 
sezóny je počet zúčastněných hráčů zatím 19.
V soutěži „Turnajový Mág“, kde naskakují hráčům 
jen skutečně odehrané sety, vede Václav Pelant 48 
setů. Na záda mu dýchá Jakub Sedláček 47 setů. 
Další místa patří Jirkovi Pánkovi 43, Karlu Hudcovi 
a Nabilu Laiovi 42 setů. Dvojice Stanislav Rojíček, 
Jirka Vybíhal má 38 setů a osmý Milan Prudil 35 setů. 
Další hráči pak již zaostávají o dalších 10 a více setů.
 V soutěži „Turnajový Leader“ nejvíce bodů nastřá-
dal Nabil Lai 32, následovám Jakubem Sedláčkem 
30, Jaromírem Matalem 20, dvojicí Jirka Pánek, Jirka 
Vybíhal 18 bodů. Šestý s 16 body je překvapení mi-
nulého turnaje Erik Staffa. V této soutěži již bodovalo 
15 hráčů.
 V obou výše uvedených soutěžích jsou mezi hráči 
zatím malé odstupy, takže každý nový hráč, účastník 
našich turnajů, má stále možnost na dobré celkové 
umístění. 
 Lednový squashový turnaj proběhne v sobotu 25. 
ledna od 13 hodin.

24. ledna 20148

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

Tel. 724 738 924, bkms@seznam.czTel. 724 738 924, bkms@seznam.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,PRODEJ, SERVIS, 
ODVIROVÁNÍODVIROVÁNÍ 
počítačů, telefonů, 
notebooků atd.

VIS, VIS, 

PROVOZNÍ DOBA  - SQUASH BLANSKO:
 Po – Pá 07:00 – 21:00
 Sobota  14:00 – 19:00
 Neděle  14:00 – 19:00

-rl-

    VIII.VIII.  RROCKOVÝ

  PLES  PLES

 1. března 2014
 od 20 hodin od 20 hodin

  Rájec - JestřebíRájec - Jestřebí

  TURBOTURBO
* * HD AcousticHD Acoustic  
    - akustickej rock- akustickej rock

* * MOTObandMOTOband  
    - skvělej bigbít na závěr- skvělej bigbít na závěr

Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!

Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 20. ledna. 
Cena 320,- Kč. Rezervace od 15. ledna na tel. 516 432 191.

legendární
česká kapela

Stolní tenis KST Blansko

Florbalisté ZŠ Dvorská
zazářili na Školském poháru

 Úspěšný víkend mají za sebou stolní tenisté KST Blansko. Všechny mužské týmy vyhrály, ženy 
dokázaly vybojovat remízu s jedním z favoritů soutěže.

1.liga ženy
KST GMC Blansko – SKST Hodonín B 5:5
Body: Jirůšková 2, Ševčíková 2, Slezáková 1

 V souboji s druhým celkem tabulky se domácím 
příliš nepovedl vstup do utkání. Jirůšková se Šev-
číkovou prohráli úvodní čtyřhru a v prvním kole 
dvouher dokázala zvítězit pouze Marie Jirůšková 
nad Kapounovou. Ševčíková i Slezáková svoje 
úvodí zápasy prohrály a hosté se tak dostali do 
vedení 3:1. Po výhrách Ševčíkové nad Kapounovou 
a Jirůškové nad Kmeťovou bylo ale záhy srovnáno 
3:3. Hosté se opět dostali do vedení díky vítězství 
Kapounové nad Slezákovou v asi nejhezčím utkání 
dne. Domácí Slezáková byla dokonce dva míčky 
od vítězství, když v pátém setu vedla 9:8, štěstí se 
nakonec ale přiklonilo na stranu její soupeřky. Když 
ale Veronika Ševčíková překvapivě doslova přejela 
3:0 Kmeťovou a Slezáková přehrála poměrem 3:1 
Novotnou, dostalo se Blansko do vedení 5:4. V po-
sledním zápase statečně vzdorovala Marie Jirůšková 
nejlepší hráčce hostí Kapounové. I když prohrávala 
již 0:2 na sety, dokázala se ještě výhrou ve třetím a 
čtvrtém setu vrátit zpátky do utkání. Pátý set byl ale 
již opět v režii její soupeřky, která tak pro velkého 
favorita zachránila alespoň remízu.

2.liga muži
Sokol Čechovice – KST Blansko 2:10
Body: Dudík 3,5 Čák 2,5 Přikryl 2,5 Veselý 1,5

 Již s navrátilcem v sestavě Pavlem Čákem potvr-
dilo Blansko roli favorita a lídra soutěže i v prvním 
utkání 2.poloviny soutěže. Domácí navíc nastoupili 
bez svého nejlepšího hráče Holáně a nedokázali 
Blansku příliš vzdorovat i přesto, že hostům chyběl 
Lukáš Svoboda, kterého opět spolehlivě zastoupil 
Lukáš Veselý.

3.liga muži
KST Blansko B – Koral Tišnov 10:8
Body: Mikula 3,5 Kvíčala David 2,5 Voráč 2,5 Kutil 
Libor 1,5

 Oba celky nastoupily s několika náhradníky, na-
konec bylo šťastnější Blansko, které získalo velmi 
cenné body v boji o záchranu.

KS 2 muži
KST Blansko C – SK Kuřim A 10:2
Body: Přikryl 3 Polívka 2,5 Kutil Libor 2,5 Voráč 2

 Utkání s pátým celkem tabulky bylo vyrovnané 
pouze na začátku, když Voráč s Přikrylem prohráli 
úvodní čtyřhru i přesto, že vedli 2:0 na sety. Pak byl 
zápas ale již plně v režii domácího týmu, kdy pouze 
Libor Kutil nestačil v pětisetové bitvě na hostujícího 
Jízdného, což byla také druhá a poslední prohra 
domácího týmu.

-vory-

 Ve čtvrtek dne 16.1.2014 se konalo v Brně krajské kolo Školského poháru ČP ve fl orbale pro žáky 
1. stupně, kde jsme získali krásné 2. místo. 

 Celkem jsme sehráli 6 
zápasů. První zápas jsme 
sice těsně prohráli, ale 
další už jsme nenechali 
náhodě. Celkově jsme dali 
soupeřům 42 gólů.
 Ve fi nále jsme se střetli 
s týmem ZŠ Újezd u Brna,  
který jsme v předchozím 
zápase porazili. Ve tom fi -
nálovém však měli soupeři 
více štěstí, a tak náš tým 
po napínavé bitvě nakonec 
podlehl.
 I tak jsme ale odjíždě-
li nad míru spokojení z 
vynikajícího výsledku. Z 
krajského kola postupuje-
me dále do turnaje TOP  8 
Východ, kde se utkáme s 
vítězi z poloviny krajů naší 
republiky.
 Naše družstvo hrálo ve 
složení Lukáš Kučera, De-
nis Müller, Štěpán Jirků, 
Marek Hrazdíra, Adam Ne-
čas, Dominik Kunčák, Ma-
těj Skryja, David Matuška, 
Marek Kala a skvěle chyta-
jící brankář Lukáš Pazour.
Všem hráčům gratulujeme 
a děkujeme za vzornou 
reprezentaci naší školy.

Mgr. Markéta Loubová
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