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Když jsme před dvaceti lety hrávali s kapelou zábavy, byla pro nás plesová sezóna ně-
čím výjimečným. Na rozdíl od obyčejných vesnických tancovaček jsme si mohli užívat 
vyhřátého sálu, místo párku byl k večeři řízek, účast byla předem daná a ve většině pří-
padů hojná. Hrával se jiný repertoár a do tanečních sálů mířili krásně odění, vymydlení 
a učesaní lidé, což v kontrastu s adolescentními máničkami, které jsme znali ze zábav, 
působilo skoro jako někde na zámku. Plesy mívaly punc vznešenosti, chodívali se na něj 
pobavit vesměs dospělí lidé a my jakožto mladí hudebníci jsme si těchto večerů užívali. 
Jak jsou na tom plesy dnes? Co nás čeká v letošní sezóně? O tom bude dnešní úvodník.

úv
od

ní
k Plesová sezóna
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města Blanska a proběhne první únorový pátek. Ačkoli 
poslední dva roky byl také tematický, letos bude v oděvu 
i charakteru ryze plesovém. Měl jsem možnost několikrát 
na tomto plese být jako host a jediné, co mě mrzelo, byl 
příliš nahuštěný program, při němž dostalo publikum 
méně prostoru pro své taneční kreace. To je však pouze 
můj pohled a zcela jistě jej nebudou sdílet jeho ostatní 
hosté, kteří si letošní vstupenky rozebrali během několika 
málo hodin. Musím uznat, že Sousedský bál je jeden z 
mála plesů, který si drží onu vysokou společenskou úro-
veň, jež se jinde už dávno vytratila a právem patří mezi 
nejnavštěvovanější a nejoblíbenější.
 Je velká škoda, že z Blanska zmizely některé plesy, 
které dříve pořádali podnikatelé. Na těchto plesech byl 
vždy program se známými zpěváky či herci, ovšem to 
dnes moc dobře nejde. V Blansku na plese se nedá 
vydělat dostatek fi nancí, aby se takoví hosté zaplatili a 
pořadateli ještě nějaká ta koruna zbyla. Jak je to možné? 
Před několika lety naši radní odhlasovali, že bary Děl-
nického domu bude obývat jediný nájemník. Pořadatelé 
soukromých plesů tak přijdou o velice podstatnou část 
zisku, která se na plese nabízí. Desetiprocentní (a dle 
mého názoru neoprávněný) poplatek ze vstupného byl 
pro plesy naštěstí loni zrušen, ovšem ani tato skutečnost 
neovlivní fakt, že v Blansku si velký ples s atraktivními 
hosty může dovolit jen samotné město, které na svém 
plese vydělat nemusí. Škoda…
 S tím také souvisí cena vstupného na plesy, která bývá 
na v Blansku poměrně vysoká v poměru k programu, 
jaký pořadatelé nabízí. Když si totiž spočítáte náklady na 
takový ples, zjistíte, že pořadatel mnohdy ani nemá jinou 
možnost. Proto u nás pořádají plesy občanská sdružení 
a neziskové organizace, které si mohou na rozdíl od 
soukromých podnikatelů ponechat alespoň výtěžek z 
tomboly.
 Ale zpátky k plesům jako takovým. O úrovni programu 
na blanenských plesích nám z výše uvedených důvodů 
už rozhodli jiní, ale je toho pořád dost, co můžeme udělat 
sami. Doba se značně posunula a plesy už nejsou a ani 
nebudou to, co bývaly. Nechci zde plakat, že je to špatně, 
i když si osobně myslím, že by si měly držet jistou spole-
čenskou úroveň. Neměli bychom dopustit, aby se staly 
jen lepšími zábavami pro dospělé. Doba zkrátka musí 
jít s davem, a pokud si jednoho dne někdo usmyslí, že 
nosit společenské boty na ples už není v módě, budeme 
muset i my navštívit obuvníka a zakoupit si gumáky ve 
vysokém lesku s podpatky, abychom nebyli za burany, 
kterým čouhá sláma z lakýrek.

-mumma-

- DB 2+1 Blansko - Svitavská, 55 m2, 3.p., výtah, balkon, plast. okna, .. NC - DOHODOU 

- Pozemek Blansko – Dolní Lhota, 1819 m2  v zastavěném území, IS…NC - DOHODOU

- Prodej malé továrny Konice, poz. 3.359 m2, studna, ihned volný… NC – 3 400.000 Kč

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2. p...NC – od 4.000 Kč vč. inkasa 

- Nájem objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemní prostory...NC – 12.500 Kč/měs.

- Nájem DB 1+1 Blansko – Dvorská, 34 m2, 2.p.,nevybavený...NC – 4.000 Kč/měs.+ ink.

- Nájem bytu 1+1 Blansko – Chelčického, 32 m2, pouze na 3 měs...NC – 5.500 Kč/měs. Prodej bytu 3+1 Blansko – Zborovecká,
2.p., balkon, revitalizace domu, možnost 
převodu do OV…          NC – 1 580.000 Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ   SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI

Pronájem RD 3+1 Blansko - Obůrka,
103 m2, 1.p., pouze základní vybavení,  
ihned volný…    NC – 6.000 Kč/měs.+ink.

 Občas mne mrzí, že pro mne plesy ztratily ono kouzlo, 
i když se není čemu divit. Po zábavách už nehrávám a 
místo toho se v kapele soustředíme na svatby a oslavy, 
kde se účast podobně oděných i chovajících se lidí 
předpokládá a většinou tomu tak opravdu je. 
 Opustím však pohled muzikanta a budu se soustředit 
na plesy jako takové, které se v průběhu dvaceti let docela 
dost změnily. Oblečení už bývá lehce volnější; zatímco 
dříve si bez kravaty nedovolil muž překročit práh taneč-
ního sálu, dnes si vystačí s rozhalenkou a sportovním 
sáčkem a nemusí se cítit jako čuník v tanečních. Také 
koncepce plesů zaznamenala jisté změny – dříve se 
více dbalo na předtančení, na mluvené slovo. Přivítat 
hosty na plese byla pro pořadatele povinnost! A dnes? 
Mnohdy vidíme vystoupení v podobě do tepláků oděných 
výrostků poskakujících na něco, co hudbu jen vzdáleně 
připomíná, a to, jak se jejich taneční skupina nazývá, si 
můžeme jen domyslet, v lepším případě si jejich jméno 
přečíst na plakátu. Moderování už se dnes příliš nenosí, 
což je velká škoda!
 A co společenské tance? To už se vidí také málokdy 
– kapela zahraje stěží polku nebo valčík, jelikož s tím si 
dnes bohatě vystačí. Lidé dnes tance jako waltz, tango, 
rumbu nebo jive nevyhledávají. Repertoár hudební sku-
piny na plese se od toho běžného zábavového moc neliší 
a dříve či později se plesání promění v bohapustou big-
bítovou melu. Za to však nemůžou muzikanti, což mohu 
ze své zkušenosti jen potvrdit. Stává se pravidlem, že na 
pódium chodí hosté i pořadatelé s výčitkami, že skupina 
hraje jako na funuse a hudebníci ví, že dokud svůj pracně 
nastudovaný plesový repertoár nenahradí vypalovačkami 
od Kabátů, nebudou mít na tanečním parketu ani nohu, 
ale budou muset snášet vyčítavé pohledy návštěvníků 
od stolu.
 V poslední době je obrovským hitem dávat plesům 
různá témata. A tak se můžeme dočkat akcí v 50., 60., 70., 
ale i 30. letech, plesů ve stylu Karibiku, hippies, country, 
rocku, Moulin Rouge nebo třeba pekla či vězení. Nejinak 
je tomu i v Blansku. I zde se najdou plesy tematicky za-
měřené, což jen svědčí o velké oblíbenosti tohoto nového 
trendu. Například poslední lednový pátek se v Dělnickém 
domě uskuteční ples Základní školy speciální, který je již 
tradičně maškarní, a který bývá již několik let vyprodán. 
Na 31. ledna je naplánován Skautský ples, který bude ve 
stylu Pearl Harbour, a odehraje se v Katolickém domě. 
V Rájci-Jestřebí se mohou milovníci rocku těšit na již IX. 
Rockový ples, jehož hosty letos budou skupiny Blue Effect 
s Radimem Hladíkem, blanenští HD Acoustic a Třetí zuby.
 Za zmínku stojí také Sousedský bál, který je v režii 

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN
*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ
KONTAKT na obchodní zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:BLANSKO A OKOLÍ:
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776813660, 606038925

HOTOVOSTNÍ PŮJČKAHOTOVOSTNÍ PŮJČKA
bez nahlížení do registrůbez nahlížení do registrů
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Freddieho sloupek
Diagnóza: 
Hokej

 Jak to píšu, tak to myslím. Hokej není pro 
mnohé její účastníky jen jednou ze sportovních 
činností, kterou provozují na vyšší, či nižší úrovni. 
V prvotním stádiu to tak může vypadat, ale poz-
ději vzniká k této hře láska, která se může časem 
změnit i na posedlost, či závislost a na světě je ta 
výše uvedená diagnóza. Bez hokeje jste najednou 
polovičním člověkem. Zvládnout tuto hru, tedy 
proniknout do jejích tajů a osvojit si vše, co pro její 
provoz není jednoduché. Vždyť hokejisté provozují 
naprosto (pro neznalce) chaotický pohyb, plný 
srážek, pádů, utržených ran pěstmi i tou malou, 
třípalcovou gumou, která ačkoli je černá, nemusíte 
si jí všimnout. To se mi ostatně stalo už při úplně 
prvním hokejovém zápase. Nevěřili byste, co za 
paseku dokáže způsobit pouhých 170 gramů váhy, 
když k vám přiletí rychlostí, co přesahuje (někdy i 
výrazně) 100 km/h. Schválně si to zkuste spočítat, 
pamatujete-li si ještě matematické vzorečky.
 Spojení s diagnózou je ale záměrné. Náš, tedy 
Český hokej je vážně nemocný. Už několik let. 
Předtím už existovaly jisté náznaky, ale ty jsme 
(pod vedením ČSLH) částečně ignorovali a částeč-
ně jim dokonce pomáhali. Ve světle lesku zlatých 
medailí jsme upadli do letargie a přesvědčení, že 
to nějak „půjde samo“. Nic nejde samo, to je pro-
stý fakt a je dobře, že tomu tak je. Tím se lidstvo 
posouvá dopředu. Takže náš hokej nejenže příliš 
nevzkvétá, zdá se, že nemoc je těžší, než se zdá. 
Nejvíc je to vidět na juniorské úrovni. Poslední 
medaile před 10ti lety, když mladíci přivezli bronz 
a od té doby nic.
 Říká se, že ryba smrdí od hlavy, i tady je to snad 
trefné přirovnání. Arogance pánů na ČSLH, téměř 
od prvního až po posledního, je v hokejových 
kruzích přímo vyhlášená. Abych nekřivdil, existují 
čestné výjimky, ale těch je opravdu žalostně málo.
 Ostatně, k právě skončenému mistrovství světa 
do 20ti let v Kanadě se vyjádřila spousta lidí. Já 
stojím za těmi, kteří chtějí změnu k lepšímu a 
nejsou spokojeni jen s „teplým“ místem na svazu. 
Tam ten pád totiž tak nějak řídí, i když to na první 
pohled vypadá naprosto nelogicky. Proč by měli 
pohřbívat hru, která je živí? Možná proto, že už 
jsou tak odtrženi od každodenní reality na českých 
stadionech, že si svůj škodlivý vliv na tuto nádher-
nou hru neuvědomují.
 Začíná to "soudružským" (v hanlivém smyslu 
toho slova) chováním některých lidí z ČSLH na 
trenérských seminářích, přes (ne)odpovědi na 
dotazy, které na ně kdokoli vznese, (ne)podpory 
a (ne)profesionalismu, či (ne)ochoty vyjít vstříc 
a končí u prapodivné (anti)koncepce řízení sou-
těží nebo komise rozhodčích. Pak se to nemůže 
neodrazit na stavu juniorských reprezentací a 
částečně to, v konečném důsledku, může ovlivnit 
i reprezentaci seniorskou.
 Stačí ojedinělý úspěch (nedávné stříbro U18 
na jejich šampionátu) a už si opět vesele lžeme 
do kapsy, jak je patrná změna k lepšímu a čekají 
nás zářné zítřky. Je mi špatně z toho, když to 
poslouchám a čtu. Hokej je moje milovaná hra a 
trhá mi srdce, když to vidím.
 Mám možnost srovnání se slovenským svazem 
LH a tam je komunikace, zpětná vazba, vzdělávací 
program, informovanost a ochota téměř o úroveň 
lepší než u nás. My stále hledáme jakési nové 
cesty a výsledek nikde. Všechno totiž začíná u té 
ochoty a komunikace.
 Pokud se neprobereme a půjde to s naším 
hokejem takhle dál, budiž nám samo nebe mi-
lostivo... 
 Hezký hokejový 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
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problémem lidí 
bez domova

 Jaká je nejčastější příčina toho, že se člověk 
ocitne bez domova? Alkohol, rozvod nebo ztráta 
zaměstnání? Ano, tyto faktory hrají také velkou roli. 
Ale v dnešní době se bohužel největším problémem 
jeví půjčky, nesplácení a exekuce. 

 Na základě každodenního kontaktu s lidmi bez 
domova si to myslí Jiří Papiž, vedoucí noclehárny v 
Blansku a sociální pracovník Nízkoprahového denní-
ho centra Stará fabrika. V nízkoprahovém centru jsou 
lidem bez přístřeší poskytnuty podmínky k základní 
hygieně a prostor pro odpočinek, a dále pomoc při 
uplatňování práv. „Lidé se tady mohou osprchovat, 
oholit, mají k dispozici teplý čaj a dostanou teplou 
polévku s pečivem. Také je jim umožněna výměna 
oblečení, nebo možnost využití humanitárního šatní-
ku. Pokud si oblečení pouze vymění, tak si vezmou 
čisté oblečení, které je tady v šatníku, a to špinavé 
tu nechají a my je vypereme,“ popisuje druhy pomoci 
lidem, kteří nemají domov nebo fi nanční prostředky 
na živobytí. Lidem, kteří o pomoc stojí. 

 Další z možností, jaké v Blansku mají lidé bez 
přístřeší, je noclehárna pro muže. Noclehárnu bě-
hem loňského roku využívalo 38 uživatelů, s tím, že 
průměr činil téměř deset lidí na jednu noc. Za jedno 
přespání se tam platí čtyřicet korun.Podmínkou je, 
aby člověk měl v sobě maximálně půl promile alko-
holu. Pro ženy však možnost přespání na noclehárně 
chybí. „Ženy musíme odkazovat do Brna do Armády 

spásy. A očekáváme, že po zbourání Dukly počet 
lidí bez domova ještě vzroste. Ubytovny v Blansku 
a okolí jsou plné,“ tvrdí sociální pracovník. 

 Deset až patnáct procent lidí se díky pomoci Chari-
ty posune někam dál, podaří se jim například sehnat 
zaměstnání a časem i bydlení. Do loňského roku na 
Staré fabrice fungovala i sociální rehabilitace, kde se 
mohli sociální pracovníci lidem více věnovat a pomá-
hat jim třeba v hledání zaměstnání a v začlenění do 
běžného života. „Tento projekt však již skončil, a dnes 
je můžeme v podstatě jen motivovat a podporovat, 
ale už nemáme tolik prostoru a prostředků k tomu, 
abychom se jim věnovali komplexně,“ vysvětluje 
Papiž. 

 Dalo by se říct, že za svou situaci je zodpovědný 
každý sám, ovšem někteří do toho spadnou, ani 
neví jak. Jedni se z toho chtějí hned dostat a řeší to, 
někteří to zase nechávají plynout, a řešení odkládají. 
Dluhy dostanou člověka do mlýnského kola, ze které-

ho už nejde ven. Mnoho lidí kvůli 
dluhům přišlo o byt a ocitlo se na 
ulici. „V poslední době je opravdu 
mnoho exekucí. Dluhová pro-
blematika mě děsí, mám strach, 
že se to bude dál zhoršovat,“ 
upozorňuje Jiří Papiž. 

 Podle velitele městské policie 
Martina Lepky je situace s bez-
domovci v Blansku v současné 
době zvládnutá celkem dobře. 
„Hodně se změnilo asi před tře-
mi lety, co těmto lidem město 
nabídlo ubytování na ulici Jung-
mannova,“ míní Lepka. Do té 
doby lidé bez vlastní střechy nad 
hlavou často přespávali různě v 
garážích, v čekárnách a ve vcho-
dech bytových domů. Pořád se 
však vyskytují lidé, kteří nejsou 
schopni se přizpůsobit a využít 
pomoc, a obzvláště v zimě se zdržují v obchodních 
centrech, na úřadech, ve vestibulu nemocnice, v 
knihovně. „Na to jsme provedli takové opatření, že 
se čekárny na noc zavírají,“ říká velitel policie. 

Martin Šob: 
Mám rád práci s lidmi

 O lidi bez domova se na Staré fabrice stará také 
Martin Šob z Blanska. Tento dvaatřicetiletý muzikant 
a rocker tělem i duší pracuje desátým rokem v Cha-
ritě Blansko, působil v několika kapelách a účastní 
se projektu Etiketa s rockerem. Na kávě bez kávy 
jsme si povídali o práci, muzice a o životě. 

 Jak ses dostal k 
práci v Charitě? 
 Od čtrnácti let jsem 
jezdíval na Makovice, 
což byly různé progra-
my do škol, které nás 
měly vyučovat, abychom 
mohli působit na školách 
jako aktivisté v oblasti 
drogové prevence. Do 
škol jsem sice pak v 
rámci této prevence ni-
kdy nechodil, ale už v 
té době mě napadlo, že 
bych chtěl pracovat s 
lidmi. Odmaturoval jsem 
na střední škole, která 
mě nebavila, obor me-
chanik-elektronik. Po-
tom jsem šel na civilní 
službu a zeptal jsem se 
v Charitě, jestli nemají 

místo. Zařadili mě do Adamova do nízkoprahového 
centra pro děti. Rok a půl jsem tam byl na civilce a 
už jsem tam zůstal. Dělal jsem volnočasové aktivity 
s dětmi a bavilo mě to. Na Charitě jsem už desátým 
rokem. 

 Ale změnil jsi působiště…
 Před čtyřmi roky to nadšení odeznívalo, cítil 
jsem, že to není ono. Práce s dětmi už mě tolik ne-
naplňovala, protože se mi zdá, že ztrácejí zájem o 
jakoukoliv komunikaci s lidmi ve svém okolí, zajímají 
je hlavně počítače. S příchodem facebooku s námi 
téměř přestali mluvit. Zdálo se mi, že už jsem tam 
k ničemu. Požádal jsem paní ředitelku, jestli by mě 
nepřeřadila. Tak jsem se dostal sem k lidem, kteří 
nemají střechu nad hlavou. 

 Naplňuje tě to? 
 Nebavilo by mě pracovat někde ve fabrice, rád 
pracuji s lidmi, rád s nimi mluvím, pomáhám jim, což 
je pro mě teď to hlavní. 

 Myslíš si, že děti jsou dnes jiné? 
 Zdá se mi, že komunikují jen přes všelijaká tech-
nická zařízení. Nedávno jsem jel v Brně tramvají a 
nastoupily dvě dívky, možná jely ze školy, posadily 
se vedle sebe, vytáhly mobily a koukaly do nich. 
Po té cestě si nic neřekly, přitom bylo evidentní, že 
jsou to kamarádky nebo spolužačky. Těch asi pět 
zastávek spolu nepromluvily ani slovo. Až ta jedna 
vystupovala, rozloučily se se slovy: Tak čau, za chvíli 
na chatu. To nechápu. 

 Hudba tě provází odmala?
 Od dvanácti let hraji na kytaru. Na skautských 
táborech jsem viděl vzory, uchvátilo mě to, tak jsem 
se začal učit hrát. Ve čtrnácti jsem začal hrát koncerty 
s Alešem Bláhou a jeho kapelou Šnek a spol., hráli 
jsme třeba i na Portách. V šestnácti jsem začal hrát s 
rockovou kapelou z Ostravy a tam jsem strávil deset 
let. Hrál jsem i divadlo na ulici Kollárova a svého času 
jsem chtěl jít i na konzervatoř, ale to jsem nakonec 
vzdal. 

 Jezdil jsi na zkoušky kapely do Ostravy? 
 Ano, jezdil. Kapela se jmenuje Silent Stream of 
Godless Elegy a velmi se přibližuje profesionální 
muzikantské dráze. Jezdili jsme po koncertech i do 
zahraničí, do Švýcarska, Maďarska, byl jsem pořád 
pryč. Bylo to náročné, tak jsem si dal teď pauzu a už 
s nimi nehraji. Ale kapela chystá takové větší turné, 
na němž budu asi moct zpívat aspoň ve sboru. 

 Teď někde hudebně působíš? 
 V současné době chystám něco dalšího s Jirkou 
Vaňkem, ale momentálně nikde nevystupujeme, je 
to v začátcích. Ale přemýšlím, že bych si našel ještě 
nějakou další kapelu, která už bude fungovat naplno, 
že prostě jen nastoupím do rozjetého vlaku, naučím 
se jejich písničky a budeme hned hrát. Pořád mě 
táhne metal, tak bych si chtěl zahrát něco takového. 
Chci tvořit. 

 Skládáš hudbu? 
 Už jsem dlouho nic nedělal. Občas napíšu nějaký 
text. Když jsem hrával v kapelách, hudbu jsem skládal. 

 Ale na facebooku vystupuješ na jednom vý-
chovném profi lu… 
 Oslovila mě Kateřina Kloudová, která dělala 
výchovné programy do škol, abych se podílel na 
natočení CD. Chtěla rockerské písničky a rap, aby 
to bylo blíž mládeži. Pak jsme natočili písničky, jed-
na z nich byla o školním řádu. Já jsem to nazpíval. 
Cédéček se prodalo 1300 kusů. Na základě toho 
vznikla facebooková rubrika Etiketa s rockerem, 
kde působím jako maskot. (smích) Teď se o projekt 
zajímá i televize Prima a chystají se další věci. 

Zpracovala Marie Hasoňová

Fotoreportáž Radka Opatřila s názvem Blanenský 
"pan" bezdomovec najdete na straně 4.
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Na kávě s MUDr. Dušanem Tenorou
MUDr. Dušan Tenora
- 46 let, primář neurologického oddělení 
v Nemocnici Blansko

Sponzor rubriky:

 Čím jste chtěl být, když vám bylo pět, deset, 
patnáct a dvacet? Pamatujete si to?
 Pocházím z Doubravice nad Svitavou a náš dům 
se nachází přímo naproti bývalému JZD, tudíž moje 
první dětské sny byly o tom, že jednou budu jezdit s 
kombajnem nebo s bagrem. Jako kluk jsem hrával 
hodně fotbal a vůbec se zajímal o sport, takže později 
jsem kombajn opustil a věnoval se představě, že udě-
lám kariéru například jako sportovní redaktor nebo 
komentátor. Na gymnáziu jsem byl přesvědčený, že 
půjdu na právníka. V posledním ročníku gymnázia 
jsem se rozhodl, že medicína bude lepší, a tak jsem 
dělal vše proto, abych mohl na medicíně studovat. 
Myslím si, že mé rozhodnutí bylo dobré, protože jako 
lékař jsem spokojený.

 U medicíny je známo, že jde o silně "dědičnou 
chorobu". Bylo to tak i ve vašem případě?
 Pravdou je, že po rodičích jsem toto povolání 
nepodědil. Ale můj strýc byl dětský doktor a později 
ředitel Nemocnice ve Svitavách, bratranec je primá-
řem dětského oddělení v Prostějově. Zřejmě hlavním 
momentem pro rozhodnutí jít studovat medicínu a 
pomáhat druhým byly vážné nemoci v rodině.

 Proč jste si zvolil právě neurologii? Jaká byla 
vaše profesní dráha?
 Když přišlo na rozhodování o mé specializaci, 
chtěl jsem původně dělat ortopeda. Netoužil jsem po 
interně ani po velké chirurgii, lákala mne spíš léčba 
pohybového aparátu. Jenže v té době nebylo na 
ortopedii místo, takže jsem se přihlásil na neurologii. 
Myslel jsem si, že to bude místo přechodné, ale opak 
byl pravdou. Práce na neurologii se mi zalíbila a už 
jsem o jiném oboru neuvažoval. 

 Jste primářem. Dá se ve vašem oboru jít ještě 
někam výš? Jak dlouho jste vlastně v blanenské 
nemocnici? 
 Do Nemocnice Blansko jsem nastoupil hned po 
studiích v roce 1993 a už jsem tady zůstal. Práci 
primáře zastávám čtyři roky. Na jiné místo ani na 
vědeckou činnost nepomýšlím. Vždy jsem chtěl 
pracovat v okresní nemocnici, která je lidem blízká. 
Baví mne to, co dělám nyní a chci a budu se snažit, 
aby úroveň péče o pacienty na naší neurologii byla 
stále lepší.

 Jak jste se zasloužil o to, že blanenská nemoc-
nice získala status iktového centra?
 Problematice mozkových příhod a intenzivní neu-
rologické péči jsme se začali věnovat už v roce 2000. 
Ještě za bývalého vedení nemocnice jsme otevřeli 
iktovou jednotku a velmi jsme se snažili, abychom 
se dostali do sítě iktových center v České republi-
ce. Tento status nám dlouho unikal. Musím říci, že 
jsme byli několik let neprávem opomíjeni, přestože 
jsme požadovaná kritéria pro získání statusu nejen 
splňovali, ale v mnoha případech dalece překra-
čovali – na rozdíl od jiných nemocnic, které status 
iktového centra už měly, ale jejich úroveň byla pod 
tou naší. Snažil jsem se lobovat přes neurologickou 
společnost, to však bylo bohužel málo.
 Největší zásluhu na přidělení statusu iktového 
centra má nepochybně současný management 
nemocnice v čele s ředitelkou MUDr. Vladimírou 
Danihelkovou, která celou věc v roce 2013 dotáhla 
do konce. Jsem velmi rád, že do sítě iktových center 
patří nyní i naše nemocnice – jde jednak o prestiž ne-
mocnice, ale i o zachování neurologického oddělení 
v Blansku. Každopádně jsme po dlouhém boji statut 
iktového centra získali a velmi si toho vážíme. Uvítali 
to také naši pacienti, kteří nemusí za podobnou péčí 
dojíždět do Brna a v neposlední řadě je to jakási 
záruka jisté budoucnosti pro nemocnici jako takovou. 
Tato specializovaná centra se totiž většinou neruší.

 Býváte v kontaktu s pacienty v dost vážných, 
akutních stavech. Jak se s tím vyrovnáváte – 
stává se, že se vám lidé po čase ozvou?
 Každý doktor se na osudy svých pacientů ptá. 
Máme vždycky radost, když se nám podaří zlepšit 
pacientův zdravotní stav, zbavit ho např. bolesti a 
samozřejmě se o další vývoj jeho rekonvalescence 
zajímáme. Existuje velmi tenká hranice mezi dokto-
rem a pacientem: nikdy nevíte, kdy se z vás stane 
nemocný. Proto se snažím představit si sebe samého 
na místě pacienta a podle toho se taky chovat. Tohle 
je základem práce veškerého našeho personálu a 
mělo by být i obecným principem celého zdravotnictví 
– jsme tady od toho, abychom se chovali k pacientům 
hezky a profesionálně. Nikdy nevíme, kdy se sami 
ocitneme na jejich místě. Po čase se nám pacienti 
pochopitelně ozývají, máme radost z toho, že jsme 
jim pomohli. Pacientů však stále přibývá a někdy 
se těžko vyrovnáváme s tím, že některým pomoci 
nemůžeme. Člověk si musí najít nějaké odreagování 
– něco, co mu vyčistí hlavu.

 Jak tedy relaxujete ve svém volném čase? 
 Už čtyřicet let hraji fotbal ve své rodné Doubravici. 

Dnes sice se svými vrs-
tevníky hrajeme nejnižší 
fotbalovou soutěž okresu, 
tzv. „pralesní ligu“, ale o to 
tady vůbec nejde. Rád se 
sejdu s kamarády, jsme 
dobrá parta, takže se s 
nimi dokážu skvěle odrea-
govat. Taky trénuji doubra-
vickou fotbalovou mládež 
- kopaná je opravdu mým 
celoživotním koníčkem. 
Dále rád jezdím na kole, 
na koloběžce, občas si 
jdu zaběhat – někdy jsem 
rád, když jsem chvíli sám 
a můžu si srovnat myšlen-
ky. Také velice rád cestuji 
a poznávám jiné země. 
Dvakrát jsem byl v Ameri-
ce, také jsem procestoval 
Namibii, Nepál, Bali, Indii 
a evropské země. Je s podivem zjišťovat, že v ně-
kterých krajích žijí lidé na daleko nižší úrovni než u 
nás a přitom se k sobě chovají daleko lépe než my 
a jsou spokojenější. 

 Kde se vidíte třeba za patnáct let?
 Doufám a přeji si, že za patnáct let bude ve 
zdravotnictví více lékařů a nebude nutné mít tolik 
přesčasové práce. Tohle je věc, která by se měla 
ve zdravotnictví vyřešit. Nyní je běžné, že mám dvě 
služby v jednom týdnu, které jsou stále náročnější, 
mezi tím běžná práce – ambulance, vizity, musím o 
spoustě věcí rozhodovat a chovat se k lidem vždy 
profesionálně a zdvořile. Někdy po šestatřiceti ho-
dinách strávených v práci odcházím domů hodně 
unavený.
 Přál bych si, abych na tom byl za patnáct let psy-
chicky i fyzicky tak, jak jsem na tom teď, nicméně 

realita je taková, že v té době se vidím spíš než jako 
primář někde na neurologické ambulanci, kde budu 
i nadále pomáhat lidem. Práce primáře je poměrně 
náročná činnost, velká zodpovědnost a člověk na 
tomto postu musí být silný a něco vydržet. Málokdo 
si to uvědomuje, ale pokud jste primář, fungujete jako 
hromosvod; jakmile se něco stane, vždycky je to na 
vás.

-mumma-

Technická porucha rolby 
porazila oba hokejové týmy

Za knihovnu poděkovaly Perličky 

 Hokejisté připravení nastoupit na led, tribuna zaplněná diváky a porouchaná rolba. Výsledek zápasu 
jedna nula pro rolbu. Tak dopadlo utkání, které se mělo odehrát 10. ledna na blanenském zimním 
stadionu. 

 Derby krajské hokejové ligy mezi týmy z Blanska a 
Boskovic se bohužel neuskutečnilo. „Byl plný stadion 
lidí, a když před osmnáctou hodinou vyjela rolba na 
led k poslední úpravě plochy, prasklo tlakové těsnění, 
vařící voda se vylila na led a ten se rozpustil na šest 
centimetrů do hloubky,“ popsal nepříjemnou situaci 
vedoucí Služeb Blansko Radek Snopek. Podle něj 
se tato porucha na dvanáct let staré rolbě nedala 
předvídat, přestože je stroj pravidelně opravován 
a kontrolován. Byla to prostě smůla. Technici se 
pokoušeli rolbu opravit, ale když před půl osmou 
vyjela znovu na led, stalo se to samé. „Původně jsme 
mysleli, že je to porucha termostatu, proto jsme tam 
diváky drželi,“ objasnil Snopek důvod, proč neposlali 
fanoušky rovnou domů. Ti po hodině a půl čekání 
nakonec museli odejít domů bez sportovního zážitku. 

 „Diváci to vesměs vzali sportovně, hlavně Bla-
nenští. Příznivci boskovické Minervy byli trochu 
naštvaní,“ zmínil se o vžité nevraživosti obou týmů 
Roman Hrazdíra, který měl v sobotu službu v bufetu. 
Překvapily ho fronty u pokladen, takovou diváckou 
účast už dlouho neviděl. 
 Kapitán blanenského mužstva Ivo Kuběna si sice 
žádnou podobnou situaci, kdy by se takovým způ-
sobem zrušil zápas, nepamatuje, nicméně problém 
chápe. „Nedalo se nic dělat. Nyní se bude muset najít 
nový termín pro zápas,“ řekl Kuběna. Provozovatelé 
zimního stadionu se novému termínu přizpůsobí, jde 
jen o to, najít datum, které bude vyhovovat oběma 
týmům. Vstupné se divákům nevracelo, ale v náhrad-
ním termínu pak budou mít vstup zdarma všichni, kdo 
měli lístek zakoupený. 

 Rolba už je sprave-
ná. V noci z pondělka na 
úterý minulého týdne se 
dokončily opravy a v úterý 
už byl stadion opět v pro-
vozu. Oprava přišla zhru-
ba na patnáct tisíc korun. 
Ideální by však bylo pořídit 
rolbu novou a ta stávající 
by zůstala jako náhradní. 
Ovšem k tomu by byla zapo-
třebí částka mnohem vyšší 
a bude ji muset schválit 
zastupitelstvo. „Nová rolba 
české výroby se dá pořídit 
kolem dvou milionů korun. 
Kanadské stroje na úpravu 
ledu pak stojí od tří do pěti 
milionů korun,“ sdělil Radek 
Snopek. 

-mha-

 Ve středu 7. ledna 2015 vy-
stoupil v Městské knihovně 
Blansko pěvecký sbor blanen-
ského gymnázia PERLIČKY 
pod vedením sbormistra Mgr. 
Vladimíra Šenkýře.
 V pořadí již čtvrtým Novoroč-
ním koncertem, při kterém mu 
zdárně sekundovala skupina 
ANTIPERLE a také kytarové 
kvarteto SZUŠ Blansko, na-
vodili gymnazisté pro bohatě 
zastoupené obecenstvo velmi 
příjemnou a pohodovou atmo-
sféru.
 Koncert byl koncipován jako 
forma poděkování blanenské 
knihovny všem svým přízniv-
cům a sympatizantům za pro-
jevenou náklonost v uplynulém 
roce 2014.
 Současně akce nabídla 
účastníkům možnost fi nančně 
podpořit léčbu vážné nemoci 
pana Mgr. Libora Mašáta.
Fotografi e pocházejí z archivu 
knihovny.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny

Ilustrační fotoIlustrační foto



13. 3. 2011 
01: „Hej, co tam děláte? Máte povolení mě 
fotit? Je slušnost se napřed zeptat!“
Stačil slušný dotaz, zda můžu fotografovat, a 
hned bylo veselo :)
„Ano, můžete, jen pojďte dolů, musíte to obejít, 
mám zde psa, musím ho uvázat.“
„Dobře, předem moc díky!“

02: Jsem tu už třetím rokem. To, co tu teď 
vidíte, zde nebylo, vše jsem postavil až poté, 
co mě vyplavila řeka. Přišel jsem téměř o vše, 
rodný list... Jen brýle mi zůstaly.
„A jak jste se sem dostal?“
„Bydlel jsem na Šumavě u jedné ženy a ta mě 
vyhodila, prodávala byt a já musel odejít, bez 
peněz bez všeho...“
„Jaké máte plány do budoucna?“
„Teď v brzké době dostanu důchod za 3 roky 
zpětně, takže peníze budou. Mám už vyhlíd-
nutou chatku. Starostka mi nabízela byt, ale já 
bych tam do roka zemřel, potřebuji být neustále 
v přírodě, nedokázal bych žít v paneláku.“
„Jak dlouho se tu tedy ještě zdržíte?“
„Do podzimu maximálně, potom vše vrátím do 
původního stavu a budu sem chodit jen jednou 
týdně starat se o hrob, mám tu svého psa, který 
mi zemřel v náručí.“

03: „Jak se vám zde žije?“
„Jak vidíte, tak tu mám vše, co potřebuji k živo-
tu, nic mi nechybí. Tato místnost je poskládaná 
z 90 % z věcí, co jsem našel po kontejnerech a 
po ulicích. Mrkejte, i chlebíčky mám na stole.“
„Jak přežíváte zimu?“
„Mám zde kamna, na kterých si vařím, a ty mi 
udržují teplotu okolo 25-30 stupňů.“
„Co třeba dlouhé zimní večery a večery všeo-
becně, jak trávíte?“
„Koupím si jednou za čas takovou tu tlustou 
knihu plnou křížovek, dám si pivo, psa mám u 
nohou, co víc si přát, nic mi neschází.“
„Neruší vás ruch z automobilů, co nad vámi 
projíždějí?“
„Ale kdepak,jen si poslechněte...“ (Ztišil rádio a 
koukal nahoru na šedý studený beton.)
Poslouchám a opravdu nic. Jen slabý šum řeky, 
která protéká asi 2 metry od dveří.

04: Legendární stroj, jak ho znáte z Blanen-
ských ulic

05: „Zajímalo by mě, jak to máte s hygienou?“
„Nooo, naproti přes silnici jsou 2 chaty a tam 

teče pitná voda. Ale opravdu pitná! Bral jsem vodu ze záchodů, ale po 14 
dnech mi v demižonu zezelenala, takže aspoň vidíte, co pijete.
Tady tuto vodu mám vyzkoušenou, vydrží i měsíc v barelu na slunci a je 
pořád pitná. Přes léto se chodím koupat do řeky, nebo mám nafukovací 
bazén.“

06: „Kolem domku - squatu pod mostem, prostě doma, to má docela pěkný. 
Je vidět, že je to bezdomovec s citem. Asi 5x za dobu, kterou jsem tam 
strávil, což byla cca hodina, na mě vybalil hlášku: „Narodil jsem se člověkem 
a člověkem taky umřu. Nejsem jak ti bezdomovci, co se válí u Kaufl andu 
věčně na mol, jsem člověk!“

07: „Tenhle pan bezdomovec ví naprosto vše ohledně naší politiky a dění 
všeobecně. Prostě diktoval jednu větu za druhou a kupodivu měl ve všem 
pravdu. Takže pokud si někdo z vás myslí, že je to humusák a ochlasta, 
tak se mýlí. Nepije, protože má 3x po mozkové mrtvici. Dává si prý jen pivo 
a nepřehání to. Možná jen zuby má na otvírání plechovek, ale to k tomu 
všemu patří.

08: „Tak díky za pokec a nashledanou, ještě se tu otočím s fotkami, které 
jsem si odsud odnesl.“
„Já vám taky děkuji a nezlobte se, že jsem na vás tak vyjel ohledně toho 
focení, budu rád, když se zastavíte, abych měl památku, až budu jinde. 
Kdybych tu nebyl, tak mi je hoďte do schránky. Nechcete ochutnat jedno-
hubky nebo trošku vína?“
„Ne děkuji, nashle.“

Text a foto: 
Radek Opatřil

23. ledna 20154

Blanenský „pan“ bezdomovec
 Bezdomovci jsou většinou ti, kterým se „každý slušný člověk“ vyhne. Cyklistu, sběratele, a od pohledu zálesáka kanadského typu pana Kašpa-
říka, však zná už roky celé Blansko. Je důkazem toho, že lidské osudy mohou být spletité, a že unáhlené soudy bývají často velmi mylné. V tomto 
Monitoru přinášíme první, dnes již historickou fotoreportáž o panu Kašpaříkovi, kterou Radek Opatřil vyfotografoval v březnu roku 2011. Krátce poté 
dostal pan Kašpařík zpětně přiznaný důchod a jeho život se mu rázem změnil k lepšímu. Druhý díl fotoreportáže, již z roku 2014, najdete v příštím 
díle Monitoru.
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Integrace je prý 
trápení pro všechny

Chcete svůj fotoateliér?

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 

HYGIENY
B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

 Zatímco kdysi byl fotoaparát výsadou pouze vyvolených, dnes může fotit prakticky každý. Foťák je 
dnes v každém mobilu a o tom, že je focení mezi obyčejnými lidmi velkým fenoménem, svědčí nejedna 
sociální síň na internetu, o popularitě chytrých telefonů s čím dál lepší fotografi ckou výbavou nemlu-
vě. O to víc si v dnešní době cením fotografů, kteří dokážou zlomit onu pomyslnou tenkou hranici 
mezi nadšeným amatérem a profesionálním fotografem. Tak jako každý umělecký obor vyžaduje i 
fotografování velkou dávku investovaného času i peněz a jestliže to s focením myslíte opravdu vážně 
a nevěnujete se pouze krajinkám, časem zjistíte, že potřebujete ateliér. Věděli jste, že si fotografi cký 
ateliér můžete v Blansku krátkodobě pronajmout i s veškerým vybavením?

 Ano, je to pravda. Provozovatelem ateliéru, který 
se nachází v Blansku v bývalé budově Svazarmu, 
je nadšený fotograf Honza Pšikal. Je vám to jméno 
povědomé? Honza krátce po revoluci otevřel v 
Blansku zastavárnu, která dodnes funguje a sídlí na 
Bezručově ulici. Honza se zpočátku věnoval focení 
spíš jen jako koníčku, během následujících několika 
let se něčemu přiučil a nyní si troufá na profesionální 
fotografi i. Zastavárnu dal na starost svému kolegovi 
a odstěhoval se o pár domů dál do bývalé budovy 
Svazarmu, kde v prvním patře na šedesáti čtvereč-
ních metrech vybudoval fotoateliér, ve kterém fotí 
sám nebo jej včetně vybavení pronajímá fotografům, 
kteří mají o ateliérové focení zájem. 
 Musím uznat, že tohle je skvělá příležitost pro 
všechny, kteří si chtějí k „velkému“ focení přivonět. 
V konečném důsledku nemusíte mít vůbec nic – za 
rozumný peníz si ateliér pronajmete s veškerou 
technikou i s Honzou, který vám bude asistovat. 
Dobrá příležitost je to i pro fotografy, kteří výbavu 
mají, ale chtějí fotit například akty; zde přítomnost 
dalšího člověka samozřejmě není nutná, soukromí 
ateliéru si užijete po celou vámi určenou dobu.
 Co všechno se dá v ateliéru použít? Ve výbavě je 
fototechnika Nikon, záblesková světla, rolety, různá 
pozadí, odrazky, projektor, laser, výrobník mlhy a 
další nejrůznější doplňky, které se mohou při focení 
hodit, a které i sám Honza Pšikal používá. Dokonce 
tu najdete i raritu, která nikde 
jinde není – světelné lavice. 
Viděl jsem pár fotek s použitím 
této pomůcky a mohu říci, že 
vypadají velmi efektně. 
 Honza fotí portréty, skupiny, 
děti, ženy, rodinné, ale i pro-
duktové fotografi e, jež využívají 
především e-shopy a fi rmy. Je 
to fotograf, který má spousty 
nápadů, nebojí se je realizovat 
a do focení se nezdráhá vložit 
spoustu času. Při našem roz-
hovoru s úsměvem vzpomínal 
na to, jak byl s jedním párem 
celý večer na plese a fotil je, s 
jinými lidmi potom strávil den 
na jejich dovolené u moře. 
Vznikly tak nezapomenutelné 

fotoreportáže. Fantazii 
se meze nekladou a je 
jen na vás, kam si foto-
grafa pozvete. Honza 
má ještě tu přednost, 
že jeho služby nejsou 
nijak závratně drahé – 
je vidět, že focení je pro 
něj stále více koníčkem 
než obživou.
 K focení dnes ne-
odmyslitelně patří také 
úprava fotek. I když 
Honza sám říká, že fo-
tografi e jsou setiny vte-
řin, které vytrhneme z 
našeho života a měly by 
tudíž zůstat přirozené, 
pracuje v programech 
Zoner a Photoshop na 
vylepšení vašich foto-

grafi í. Je to tak – většina z nás nejde k fotografovi 
jen proto, aby je zachytil v reálné podobě, ale chce 
mít jen jednu bradu, menší břicho, větší prsa, žádné 
vrásky atd. To vše dnes díky moderní technice lze 
vytvořit. S Honzou se dá domluvit prakticky cokoli – je 
třeba se nebát a hned na začátku si ujasnit konkrétní 
představy, které máte. Výsledek vás překvapí.
 Výsledné fotografi e si můžete u Honzy Pšikala 
nechat i vytisknout; od malých a běžných formátů 
až po velkoformátový tisk. Fotografi e se nemusí 
tisknout jen na papír – v poslední době je velkým 
hitem velkoformátový tisk na plast. Tato fotografi e 
už nepotřebuje žádný rám a na stěně vypadá prostě 
fantasticky. Znovu musím zmínit, že ceny jsou velmi 
příznivé – fotka na plastu o rozměrech 70 x 60 cm 
vychází na sympatických 550 Kč.
 Ať už máte zájem o focení rodinných fotografi í, 
aktů nebo svatby, můžete se obrátit na Honzu Pšika-
la. Je to fotograf, který splní téměř každé vaše přání. 
Nemusíte za ním jezdit daleko – jeho fotoateliér se 
nachází na Bezručově ulici v bývalé budově Sva-
zarmu. Telefon je 603707132, email fotoateliér.bk@
seznam.cz. Honzu najdete také na Facebooku pod 
jménem Jan Pšikal Photography. Věřím, že s jeho 
službami budete spokojeni a přeji vám dobré světlo 
a překrásné zvěčnění vašich nezapomenutelných 
momentů.

-r-

 V poslední době snad nemine měsíc, abychom se od našeho prezidenta nedočkali nějakého sdělení 
nebo činu, jež mezi veřejností nepoučenou i odbornou vzbudí pořádný poprask. Tu nás přesvědčuje, že 
kouření vlastně ani není škodlivé. Tu se vydá na zkušenou do komunistické Číny, aby se dle vlastních slov 
poučil, jak stabilizovat společnost. Pak nás na vlnách Českého rozhlasu oblaží výstřední angličtinářskou 
vsuvkou a naposledy, to se zastal hendikepovaných dětí, jež prý začleněny do běžného kolektivu trpí a 
jsou šikanovány, ovšem „normální“ děti trpí neméně, neboť je ty „méně dokonalé“ děti zdržují. Návod 
k dosažení štěstí obou skupin pan prezident vidí jasně – oddělit je tak, aby se raději nemísily, protože 
jen tím je zaručeno, že nevzniknou třenice, nikdo nebude týrán a omezován a zavládne pokoj, klid a mír.  

 Vlna emocí na sebe nenechala dlouho čekat. Od-
borníci protestují, humanisté se rozhořčují, sourozenci 
úspěšně integrovaných dětí nahrávají prezidentovi 
videovzkazy a rodiče, ti by ho nejraději vynesli do 
nebe a srazili do pekla, to podle osobní zkušenosti s 
integrací.
 V celém tomu humbuku a křiku zapadá jedna 
podstatná věc. Pod pojmem „integrované dítě“ si totiž 
většina laické veřejnosti představí vozíčkáře nebo 
nevidomého. Skutečnost je však taková, že mezi 
oněmi 70 000 dětmi, jež jsou dnes integrovány, má 
naprostá většina dvě zdravé ruce, dvě zdravé nohy 
a jednu zdravou hlavu.
 Mluvíme-li o integrovaných dětech, nemluvíme 
jen o paraplegicích, nevidomých, neslyšících a 
autistech. Ale také o dysgrafi cích, dysortografi cích, 
dyslekticích, dyskalkulicích nebo dětech s poruchou 
pozornosti. Docela normálních dětech, u kterých na 
první, druhý, ale ani na třetí pohled nepoznáte žádný 
rozdíl oproti těm „většinovým“, o dětech spokojených 
a komunikativních, které v kolektivu fungují naprosto 
bez problémů a nikam jinam než na běžnou základní 
školu nepatří, ovšem potřebují – v něčem, někde a 
nějak – trochu jiný přístup a zohlednění skutečnosti, 
že v jistých oblastech nejsou schopny podat plný vý-
kon, asi jako když od neslyšícího nežádáte schopnost 
rozlišit mezi dur a moll a vozíčkáře nehodnotíte ve 
skoku dalekém.
 Zdá se, že integrace takovýchto dětí by neměla 
představovat žádný problém. Dnešní učitelé jsou vy-
sokoškolsky vzdělaní, nějaký ten seminář ze speciální 
pedagogiky jistě absolvovali a pokud ne, mají mnoho 
příležitostí se dovzdělat. Odborná opora Pedagogic-
ko-psychologických poraden funguje skvěle, a tak 
by si jeden mohl myslet, že integrace dětí s lehkým 
hendikepem – jichž je drtivá většina – je dokonale 
zvládnutá záležitost a jediné, o čem můžeme disku-
tovat, je integrace těch výrazněji hendikepovaných.
 Ale pak je tady praxe, která je trochu jiná než to, co 
se ofi ciálně tvrdí, praxe, jež se projevila i v oné dis-
kuzně-mediální bouři následující po výše zmíněném 
prezidentově výroku. Ten, kdo ji sledoval trochu pozor-
něji, rychle zjistil, že na prezidentův výrok zareagovali 
odborníci, ozvaly se rodiny integrovaných dětí, tu a 
tam se opatrně vyslovil nějaký ten ředitel školy, ale v 
táboře učitelů, těch, kteří onu oslavovanou i zatraco-
vanou integraci či inkluzi realizují přímo ve třídách, 
zavládlo ohlušující a nepříjemně tíživé ticho. Proč? O 

myšlenkách, názorech a postojích toho, kdo mlčí, lze 
jen fabulovat. Důrazněji než slova však hovoří činy, 
silnější než plamenné argumenty je osobní zkušenost. 
Mohu-li proto soudit z čerstvé osobní zkušenosti 
rodiče, který za podpory Pedagogicko-psychologické 
poradny prošel procesem sestavování individuálního 
vzdělávacího plánu pro své dítě, a nyní usiluje o jeho 
implementaci, není příčinou onoho významného ml-
čení nic jiného než nechuť části pedagogů k integraci 
a její více či méně otevřený bojkot.
 V důsledku tohoto postoje se pak integrace mění 
ve hru na integraci, kdy se vypracovávají individuální 
vzdělávací plány, aniž se v nich uvedlo cokoliv indi-
viduálního, a probíhají psychologická vyšetření, aniž 
jejich výsledky kdokoliv aplikoval. Zdánlivě vše funguje 
a klape, systém pohlcuje nemalé veřejné prostředky, 
ale ve skutečnosti vše zůstává při starém.
 Hluboce pravdivá jsou prosto slova Dagmar Ro-
secké, ředitelky ZŠ Zahrádka Praha, která v anketě 
týdeníku Respekt uvedla: „Integrace nemůže být 
úspěšná bez přesvědčení všech zúčastněných o její 
prospěšnosti.“
 Je to tak. Bez osobního přesvědčení a ochoty 
těch, kdo integraci realizují přímo ve třídách, se v této 
záležitosti nelze pohnout dál. Chceme-li pracovat na 
integraci, musíme pracovat s těmi, kdo ji realizují.
 Nakonec je tak třeba Miloši Zemanovi za jeho výrok 
o integraci poděkovat, neboť zjevně řízl do furunklu, 
který byl podebraný už dlouho. A já musí po delší 
úvaze říct, že prezident má v této věci pravdu. Ano, 
je to tak, každému je lépe mezi svými. Jen tu dělící 
čáru bych nevedla mezi hendikepovanými a nehen-
dikepovanými dětmi, to je příliš úzký pohled, ale mezi 
těmi, kdo jsou o přínosu integrace přesvědčeni a 
těmi, kdo ji odmítají. Nutit k práci na integraci učitele, 
který ji vnitřně odmítá, je totiž skutečné trápení pro 
všechny – nejen pro učitele, ale také pro dítě, jeho 
rodinu a nakonec i školu.
 Mělo by proto být povinností ředitelů škol jasně 
a veřejně deklarovat, koho chtějí a jsou schopni na 
svých školách integrovat a za jakých podmínek. Nejen 
rodiče dětí, ať už integrovaných či neintegrovaných, 
ale zejména učitelé, tedy ti, na nichž úspěch integrace 
stojí, by díky tomu mohli snadněji nalézt místo mezi 
„svými“. V té škole, která svým přístupem vyhovuje 
jejich vlastnímu vnitřnímu postoji. Možná bychom si 
pak konečně přestali na integraci hrát, a začali ji dělat.

-kkuc-
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Step, čaj a Trabant? 
Ples Ulity!

 Již 7. února 2015 se v Katolickém domě v Blansku uskuteční III. reprezentační ples pořádaný nezis-
kovou organizací Ulita. Plesy Ulity nikdy nebývají jen tuctovými merendami, jakých lze za plesovou 
sezonu navštívit celou řadu, a proto se Monitor jedné z organizátorek Lenky Nejezchlebové zeptal, 
jak probíhají přípravy takového plesu a na co se jeho návštěvníci mohou těšit.

    IX.IX.  RROCKOVÝ
  PLES  PLES
  7. března 20157. března 2015
 od 20 hodin od 20 hodin

  Rájec - Jestřebí

  
BLUE EFFECTBLUE EFFECT
* * HD AcousticHD Acoustic  
    - akustickej rock- akustickej rock

* * TŘETÍ zubyTŘETÍ zuby  
    - skvělej bigbít na závěr- skvělej bigbít na závěr

Soutěž o ceny, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!

Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 23. ledna. 
Cena 320,- Kč. Rezervace na tel. 516 432 191.

legendární
česká kapela

s Radimem 
Hladíkem

 Jaký je zájem o lístky v předprodeji?
 Enormní. Lístky jsou v čajovně Ulity v předprodeji 
od 9. ledna a každý den zájem o ně stoupá. Dá se 
říct, že o náš ples už dávno nemají zájem jen naši 
stálí členové a příznivci, nýbrž i ti, kteří chodí na naše 
besedy a klubové pořady, na Muziku pro Karolínku, 
nebo posedět nad šálkem dobrého čaje do čajovny.

 Můžeme prozradit něco z letošního programu?
 K tanci a poslechu bude po celou dobu hrát kapela 
Cheekiest a o předtančení se opět postarají šikovní 
stepaři z Tap Dance Studio Blansko. Nesmí samo-
zřejmě chybět ani půlnoční překvapení, ale jelikož to 
má zůstat překvapením, tak jej zatím neprozradím. 
Můžu ale slíbit, že to bude velmi zajímavá show. A 
nesmím zapomenout na to, že ani tentokrát nám 
nebudou chybět průvodci večerem. Role moderátorů 
se zhostí Radek Matoušek a Bronislav Čupík, takže 
o zábavu návštěvníků bude jistě dobře postaráno.

 Popularitu si loni získaly také loňské projížďky 
Trabantem
 Ano, oblíbený odvoz z plesu domů téměř histo-
rickým vozítkem bude zajištěn i letos. Zda to bude 
Wartburg, či stará Škodovka ještě není zcela jasné, 
ale vozidlo bude v pravý čas připravené a jak všichni 
doufají i bezpečně pojízdné (smích).

 Kolik lidí se na přípravách takového plesu 
podílí?
 Těch, kteří přímo řeší některý z hlavních plesových 
úkolů, ať už jde o službu v kuchyni, bar, tombolu a 
podobně, je asi patnáct, ale pokud bychom zapo-
čítali i účinkující kapelu, tanečníky a další, kteří se 
do příprav alespoň dílčí způsobem zapojili, pak se 
dostáváme k počtu přes čtyřicet lidí.

 A už jen na závěr: Proč by se měli lidé z Blanska 
a okolí přijít pobavit právě na ples Ulity?
 Protože je pro ně připravena příjemná a pohodová 
zábava, výborné jídlo a pití a zároveň mohou spojit 
příjemné s užitečným a svou účastí podpořit naši 
další činnost.

-kkuc-
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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
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* 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 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* Kadeřnice Světlana Břoušková je tu od led-
na opět pro Vás každý pracovní den včetně 
soboty! Možnost objednání na tel. 776765223.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Zahradu v Horní Lhotě 472 m2. Elektřina, užitková 
voda, bouda, možnost chaty. Bez RK. Tel. 605470474.
* Byt 1+1 do OV po celkové rekonstrukci na ulici Chel-
čického. Cena 890.000,-. Tel. 775117788.
* 6 ks jatečních prasat, váha 120 kg až 130 kg, za 35 Kč 
za 1 kg, i jednotlivě k odběru ihned ve Žďáře u Blanska.
Tel. 734712857.
* Palivové dřevo, Blansko a okolí. Cena za dub, buk, 
habr - od 999,- Kč/PRMR. Tel. 775310409.
* 5ks DVD orig. pro pány - kus 15 Kč. Dále různé zimní 
bundy vel. L za 100 Kč, fi alovou teplákovku vel 110 - 116 
za 50 Kč. Tel. 722650359.
* Fiat Marea 1.6 benz. kombi za 17 tis. Kč. Tel. 
605529478.
* 2  výsuvné ocelové stavební kozy. Tel. 724568537.
* Tažnou tyč na dětské kolo Trailgator. Tel. 724568537.
* Garáž na ul. Divišova. Tel. 724568537.
* 2+1 Adamov - střed do OV. Volný ihned. Tel. 603158246.
* Zděnou, část. podsklepenou chatu s pozemkem 354 
m2 na Podlesí, pozemek lehce dostupný autem. Možnost 
vybudování domku k celoroč. užívání. Přípojky jsou v 
místě. Cena 199 000,- Kč. Tel. 721625289.

* Pronájem skladovací haly v BK. Tel. 777744888.
* Rozvedený nekuřák z Blanska 60/186/86 hledá ženu 
50 - 60 let sportovní postavy pro jízdu na kole, procházky 
v přírodě... Pozdější soužití vítáno. Děkuji za SMS na 
tel. 728507879.
* Nabízím drobnou výpomoc v domácnosti - prádlo, 
nákup, donáška léků, úklid apod. Tel. 734542350.
* Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 1+1 v centru města 
Blanska bez RK za 8000 Kč měsíčně včetně inkasa, byt 
je volný od 4/2015, tel. 739610951.
* Pronajmu garáž v Blansku na Podlesí u herny stolního 
tenisu. Je plně podsklepená s montážní šachtou. Volná 
od února 2015. Cena : 700 Kč/měsíc. Tel. 604774922.
* Pronajmu garáž na Divišově ul. za Kamenou. Tel. 
606140246 po 16. hod.
* Pronájem zrekonstruovaného bytu 1+1 - 37 m2 se 
sklepem na ul. Chelčického. Nájem: 8.000,- Kč včetně 
inkasa. Tel. 725730334.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Aktuální předprodej:
Reprezentační ples Základní školy speciální 
– 30.1.2015 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 
250,- Kč.
Sousedský bál – 6.2.2015 ve 20 hod, Dělnický 
dům. Cena 340, 320 a 290,- Kč.
Ples dobrovolných hasičů – 21.2.2015 ve 20 hod, 
Dělnický dům. Cena 150,- Kč
Ticketpro:
Citadela 2015 - Ferry Corsten – 13.2.2015, Boby-
centrum, Brno
Smokie  - 20.2.2015, Sonocentrum Brno
Roxette – 15.6.2015, Ostrava
Finlandia Mácháč – 21.-22.8.2015, Máchovo jezero
Lord of the Dance – 28.10.2015, Hala Rondo
Ticketstream:
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Blansko 2015 – Blanenské šlépěje Ka-

Blanka oznamuje!!NENAKUPUJTE!!
V BAZARU STROJŮ 

A NÁBYTKU
V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! STRAŠÍ TAM !!!
DRAŠAR 602 882 227

Rozhovor s hokejovým veteránem 
(část první)

 Glenn "Chico" Resch, 14 sezón v NHL (New York Islanders, Colorado Rockies/New Jersey Devils, Philadelphia Flyers), vítěz Stanley Cupu 1980, držitel 
Bill Masterton Memorial Trophy 1982 (za oddanost hokeji), reprezentant Kanady na Kanadském poháru 1976, reprezentant USA na Kanadském poháru 1984. 
Pozdější kouč (Ottawa Senators), skaut a hokejový komentátor New Jersey Devils pro kanál MSG. Dalo by se toho napsat ještě mnohem víc. A protože 
Chico rád povídá a nechtěl jsem vás o nic ošidit, nejspíš ten rozhovor dáme celý, na pokračování.  Rozmlouval: Petr Drahovzal 

   PETR: Chico, v NHL jsi nastupoval v době, kte-
rá je spoustou lidí považována za "zlatou éru". 
Spousta gólů, "divoká hra". Samozřejmě, pro tebe 
jako brankáře to asi nebylo úplně snadné, ale řekni 
mi, jaké to bylo hrát v době, kdy zářila esa jako 
Wayne Gretzky a jiní?
 CHICO: No, především je třeba říct, že to oprav-
du byla divoká doba pro hokej na ledě i mimo. V 
době, kdy jsem hrál, od roku 1973 do roku 1987 byl 
profesionální hokej v takovém přerodu, na začátku 
byly dvě hlavní profesionální soutěže - NHL a WHA: 
World Hockey Association, věci se rychle měnily, byla 
spousta bitek, diváci často vtrhnuli na led, podmínky 
všelijaké, prostě blázinec. Ale je třeba říct, že upro-
střed toho všeho zmatku nejen ve sportu, ale i okolo, 
jsme mohli zaregistrovat něco úplně nového, co jsme 
doposud neznali - soutěžení s Evropany. Vedení NHL 
a kanadského hokeje obecně se snažilo uspořádat 
"přátelská setkání" v zápasech se SSSR, Českoslo-
venskem, Švédy a ostatními. Faktem ale bylo, že 
na tom (v nás hráčích) nebylo přátelské vůbec nic. 
Chtěli jsme sekat, hákovat, krosčekovat a prostě je 
zmlátit, jak jenom to šlo (směje se). Obzvlášť Rusy, 
Čechoslováky jsme měli trošku radši, spousta hráčů 
v NHL měla z Československa příbuzné, uprchlíci po 
roku 1948, takže to možná hrálo taky roli. Ale zpět k 
hokeji, bylo vidět, že se setkávají dvě různé hokejové 
školy, pohledy na to, jak se ta hra má provozovat. 
Bylo to fakt vzrušující. Já jsem hrál na Canada Cupu 
v roce 1976, to jsme hráli proti Československu 
ve fi nále. ČSSR nás v základní skupině dokonce i 
porazilo, tuším 1:0. Za vás chytal Dzurilla, ten chytal 
ten večer v Montrealu fantasticky. S všima hráčema 
se dalo i mluvit, na rozdíl od Rusů, ti byli vždycky 
trochu izolovaní. Takže pak jsme slýchávali, jaký to 
byl v Československu poprask, že jste nás porazili. 
Byly to krásné časy a já se mohl spřátelit s Ivanem 
Hlinkou, Milanem Novým a pár dalšími hráči, později 
jsem poznal, po jeho útěku do zámoří,  Petra Ihnačá-
ka, jeden z mých spoluhráčů v New Jersey byl Jan 
Ludvig z Liberce, ten taky utekl. Ty útěky byly hodně 
sledované a svým způsobem vzrušující, třeba bratři 
Šťastní, Petr Klíma a další, vždycky jsme si říkali, 
kdo přijde jako další. Dělo se v té době vážně hodně 
věcí, jedna změna střídala druhou a byla to skvělá 
doba. Hlavně nepředvídatelná. Mimo led i na ledě. 
Nikdy jsi nevěděl, co se může stát, ale zároveň to 
byl takový začátek konce toho typicky kanadského 
machovského stylu hokeje. Doby, kdy tě Kanaďan 
zmlátil na ledě i kdekoli mimo něj (smích), to se 
začalo měnit. A bylo to dobře, protože Evropané do 
NHL přinesli spoustu nového a dobrého.
 PETR: To jsem si právě myslel. Já si myslím, 
že jsme si hokejově vyhověli. Evropa si z kanad-
ského hokeje vzala to lepší a tím šla ta hra taky 
nahoru.
 CHICO: Teď máš na mysli co?
 PETR: No především tu odolnost, soutěživost, 
jsme si vzali od vás. To, že se nikdy nevzdáváte. 
V Evropě se to hrálo tak, že když jsi třeba na za-
čátku 3. třetiny prohrával 3:0, tak to zabalíš, to u 
Kanaďanů vůbec nepřipadalo v úvahu.
 CHICO: To máš asi pravdu, pamatuju si na to, že 

jsme se o tom v kabině i bavili. Že když vás dostane-
me "do kolen", tak to vzdáte. Dobrej postřeh, trochu 
jsme je asi "zocelili". Pár hráčů jsme vážně pro NHL 
přetavili ve velice odolné, protože při stylu hry, jaký 
se tehdy praktikoval by nejspíš nepřežili. Totiž, mohl 
jsi na ně vyrukovat i s brutální hrou a rozhodčí si toho 
nevšímal. Jako by i on si říkal, "tak se ukaž, chlapče 
z Evropy".
 PETR: Nebyl mezi nimi třeba Václav Nedoman-
ský? Tuším, že v Torontu?
 CHICO: Nedomanský byl v Detroitu, ale víš co? 
On patřil k výjimkám. Za prvé byl odolný, už když do 
ligy přišel. Ten měl tak tvrdou střelu, že to dokázalo 
protrhnout síť u branky. A za druhé, když on přišel 
(1974), tak ještě nepředstavoval takovou "hrozbu" 
pro ostatní. Těch příchozích bylo málo. Věci se (pro 
Evropany) začaly zhoršovat až když hrozilo, že budou 
místní hokejisté kvůli nim přicházet o práci. Někdy 
kolem těch 80. let.
 PETR: Já slyšel pár "stížností", i když je to 
hloupé slovo od některých našich hráčů, říkali, 
"my musíme být aspoň o 20 % lepší než Kanaďani, 
jinak tu práci nedostaneme". A já jsem si říkal, že 
to je přece v každé jiné profesi naprosto normální, 
tak proč ne v hokeji?
 CHICO: Tím si museli projít i američtí hráči. Třeba 
ještě v 60. letech hráli v NHL výhradně Kanaďani. Až 
v průběhu 70. let se začali objevovat ostatní. A nešlo 
jen o národnost. I třeba hráči z univerzit, jako já. I my 
jsme museli dokázat, že jsme dostatečně dobří na to, 
abychom tu ligu zvládli hrát. Ale jinak je pravda, že 
každý národ si tím "despektem" musel projít, včetně 
Američanů. Hokej je kanadský národní sport a musíš 
dokázat, že na nás stačíš, když si s náma chceš zahrát 
(smích).
 PETR: Když jsi hrál v lize s některými hráči "od 
nás", jak zapadli mezi "vás". Jak co do hokejových 
schopností, ale i třeba do kabiny, do společnosti. 
Přece jen, pro mnohé z nich představoval útěk do 
zámoří jistý šok a s příchodem do jiné země mohli 
mít někteří potíže. Na ledě i mimo.
 CHICO: Většinou to šlo. Třeba Jan Ludvig, toho 
asi moc lidí u vás nezná, ten byl v pohodě. Byla s 
ním sranda, hrál na kytaru. Co se hokeje týče, tak se 
chtěl ukázat jako tvrďák. Říkal, že ví, že není bůhvíjak 
nadaný, tak se začal profi lovat jako ten tvrdší hráč. 
Párkrát se mu to vymstilo, když ho někdo "zřezal" 
(smích), ale nevzdal se. Začal brát hodiny boxu a 
dokázal se prosadit. Pak další. Třeba Zdeno Cíger, 
to byl dobrý hráč. Za mé éry přišli do Quebecu bratři 
Šťastní, to si pamatuju, celá útočná trojka tam byla. 
Na Mariána a Antona si člověk mohl "vyskakovat", ale 
co se týká Petera, to byla jiná kategorie. Ten říkal: 
"zkusíš si na mě něco a uvidíš ten tanec", ten z nich 
byl asi nejodolnější. Kdo dál (přemýšlí). Nedvěd. A 
víš, kdo byl taky dobrej? Petr Klíma s tou svojí leg-
rační přilbou, ten hrál v Detroitu. Zajímavé je, že na 
začátku se snad ani neprosadil žádný brankář, nebo 
nedostali příležitost, aby se to stalo. A když teď o tom 
přemýšlím, tak ani z obránců. Možná proto, že jsme 
si o vás říkali, že máte hodně talentu, šikovné ruce, 
takže se hodíte k útočení, ale jak přijde k bránění, 
tak nejste dost tvrdí a golmani mají problém s roze-
hráváním puků.

 PETR: Hodně Švédů hrálo v obraně.
 CHICO: Jo, pár jich bylo, ale já se snažím teď 
vzpomenout na nějakého obránce.
 PETR: Borje Salming.
 CHICO: Ne, já myslím někoho od vás. Hrával ve 
Philadelphii.
 PETR: Petr Svoboda.
 CHICO: Ne, ten byl v Montrealu, ale ještě před ním 
a ve Philadelphii. Měl číslo 9, takový podsaditý.
 PETR: Miroslav Dvořák. Ten přišel zároveň 
s Jaroslavem Pouzarem, co hrál v Edmontonu 
Oilers.
 CHICO: Jo, to je on, ten byl výborný. Takže řekl 
bych, že v té polovině 80. let a samozřejmě později 
se Čechoslováci začali prosazovat jako kvalitní "ma-
teriál" pro NHL. Jen ještě pořád museli většinou do 
NHL utíkat. Samozřejmě se prosazovali i Švédové a 
Finové. Ale už tam nebyla ta prvotní averze vůči vám, 
i když pamatuju si, že se jim nadávalo do komunistů. 
"Drž hubu ty špinavej komunisto" a podobně. To bylo 
hodně populární, i když oni se na to jen usmívali a 
říkali něco v tom smyslu: "No jasný, teď kvůli tomu 
nebudu spát..."
 PETR: To se nedivím, že se smáli, protože 
spousta z nich právě ten režim nesnášela. Kvůli 
tomu (mimo touhy si zahrát NHL) taky většinou 
utíkali.
 CHICO: Jo, to je asi dobrý postřeh. Když to vezmu 
zpětně, tak Češi se tomu smáli, ale na Rusy to platilo. 
Ti byli trochu z jiného těsta. Od nich vlastně snad ani 
nikdo neutekl. Ani Sláva Fetisov, se kterým jsem se 
pak potkal v New Jersey. Ten měl šanci několikrát 
utéct, ale říkal, "To bych nikdy neudělal, hrát jsem v 
zámoří chtěl, ale ne za takovou cenu". Fakt si nepa-
matuju žádnýho Rusa, co by utekl.
 PETR: Já myslím, že Alexandr Mogilnyj byl 
první. Ten utekl, mám pocit v roce 1989.
 CHICO: Aha, to je možný. Ale musíš si taky uvě-
domit, že utíkat v roce 1989 nebo 1990 bylo trochu 
jiné, než to provést v roce 1984 nebo i dřív. Třeba Jan 
Ludvig, když utíkal, tuším v r. 1982 to měl asi trochu 
horší.
 PETR: No a zpět k těm Rusům. Oni to měli 
komplikovanější i v tom, že spousta z nich byla 
v armádních týmech, de facto vojáci, takže utíkat 
znamenalo nejen opustit zem, ale zběhnout od 
armády, což by asi příbuzným způsobilo nemalé 
komplikace. Ale to jen na okraj.
 CHICO: To máš asi pravdu. U těch českých hráčů to 
bylo jiné. Když jsem s nima mluvil, tak to zase nebylo 
s tím pronásledováním příbuzenstva, co nechali doma 
tak strašné. Ale to je jiná kapitola.
 PETR: Za svoji bohatou kariéru jsi potkal spous-
tu hráčů. Kteří byli ti nej? Teď myslím komplexně, 
tedy hokejové dovednosti, charakter, práce pro 
tým?
 CHICO: To je těžké říct, těch byla spousta ale nej-
spíš ti kluci, co jsou teď v síni slávy. Dennis Potvin, 
Mike Bossy, Brian Trottier, ti byli prostě skvělí. Ono 
je to ve sportu jako u včel, někdo staví komůrky (ti 
průměrní hráči) a někdo (ty hvězdy) vyrábí med. Pro 
nás pro všechny (smích). To tak bylo tehdy a bude to 
tak napořád.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!

roliny Meineke -  nástěnný kalendář představuje 
ve 12 obrazech životní příběh Karoliny Meineke, 
od jejíhož úmrtí uběhne letos 200 let. 
Cena 85 Kč.
Stolní kalendáře Adamov (48 Kč) a Jedovnice 
(30 Kč).
Publikace Povídání nejen pro Mikuláše – sbírka 
pohádek pro děti od regionálních autorek Aleny 
J. Baďurové a Jitky V. Nejezchlebové (ilustrace).
Mapa na šátku – originální nejen vánoční dárek 
pro každého turistu. Mapa Moravského krasu a 
Drahanské vrchoviny v měřítku 1:50000 s vyzna-
čenými turistickými a cykloturistickými trasami o 
rozměrech 70x70 cm je natištěna na polyestero-
vém hedvábí. Cena 199 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, Rož-
mitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, 
e-mail: infocentrum@blansko.cz, www.blansko.
cz, www.blanensko.cz

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

777 887 700, 516 412 100

23. ledna 20158

 Prosincový vánoční squashový turnaj byl posledním 
turnajem roku 2014. Byl ale také druhým turnajem 
nové 14. sezóny našeho squashového centra a již 
nyní ukázal, že loňské hráčské špičky budou ozdobou 
našich turnajů. Vyplývá to z nově tvořených žebříčků 
doprovodných soutěží.   
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde je nyní  evidováno 
25 hráčů, se trochu oddělila třináctičlenná skupina s 
více jak 30 odehranými sety. V čele je dvojice loňských 
vítězů Václav Pelant, Jiří Pánek s 38 odehranými sety. 
Na třetím místě dvojice Jiří Bárta, Karel Hudec má 
37 odehraných setů. Pátou příčku sdílí další dvojice 
Matěj Bartoň, Jakub Sedláček 36 setů. Vzhledem k 

tomu, že rozdíly jsou minimální, můžeme po příštím 
turnaji očekávat v čele soutěže i jiné hráče.
 V soutěži „Turnajový leader“ bodovalo třináct hrá-
čů. Ve vedení je dvojice Jaromír Matal, Jan Zezula s 
28 body. Třetí je Karel Hudec s 22 body. Na čtvrtém 
místě jsou svorně vítězové obou předešlých turnajů 
Jiří Vybíhal, Ota Lizna s 20 body. Šestý je loňský vítěz 
této soutěže Jakub Sedláček se 16 body následován 
trojicí hráčů Matěj Bartoň, Jiří Pánek, Petr Ulrych se 
14 body. Pořadí dalších hráčů v obou doprovodných 
soutěžích si můžete přečíst na nástěnkách při návště-
vách v našem squashcentru. 

PROVOZNÍ DOBA LEDEN 2015:
 Po - Pá    7:00 – 21:00  
 So, ne   14:00 – 19:00

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění 
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití 
protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým vozem 
ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Stolní tenis KST Blansko
1.liga ženy
 V nejsilnější možné sestavě, tedy i se Stanislavou 
Slezákovou, nastoupily ženy k prvním utkáním druhé 
poloviny soutěže. S celky z druhé poloviny tabulky 
si poradily vcelku přesvědčivě a stále se tak drží 
na dohled vedoucímu duu  El Niňo Praha, SKST 
Hodonín B, na které ztrácí pouhé 2 body.

KST GMC Blansko – TTC Ústí nad Orlicí 8:2
Body: Slezáková 3 Pavlicová 3 Ševčíková 2

KST GMC Blansko  - SVS Hradec Králové B 8:2
Body: Chajda 3 Slezáková 2,5 Pavlicová 2,5

2. liga muži
 Rozsáhlá marodka stále decimuje mužskou část 
blanenského klubu. A- tým se musel obejít bez dvou 
opor Aleše Přikryla a Lukáše Svobody, B- tým ke 
svým zápasům nakonec ani neodcestoval.
 I přes značné komplikace se sestavou dokázali 
muži A vybojovat důležité vítězství s Chocní B, na 
lídra tabulky z Hostinné dle předpokladů nestačili.

KST Blansko  - Tatran Krpa Hostinné 2:10
Body: Dudík 1 Kvíčala David 1 Čák 0 Vybíral 0

KST Blansko  - US Steinerová Choceň B 10:7
Body: Dudík 4 Čák 2,5 Kvíčala David 2,5 Vybíral 1 

KS2 muži
KST Blansko C – Sokol Drnovice 8:10
Body: Voráč 3,5 Malach 2,5 Zukal 2 Kellner 0

KST Blansko C – Sokol Hlubočany 6:10
Body: Kutil Šimon 2 Zukal 2 Voráč 2.

-vory-

PRODEJ  PRODEJ      počítačů, notebooků, mobilů, tabletů, GPS...

SERVISSERVIS        vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

AKCE:AKCE: SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ NA 6 MĚSÍCŮ! SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ NA 6 MĚSÍCŮ!

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

,

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Blanenské basketbalistky 
slaví první výhru

 Družstvu BK Blansko se konečně podařilo zvítězit v soutěži OP2. V soutěži, která je společná pro ženy 
a dorostenky U19, nastupuje Blansko první rok a po náročném přechodu z dorosteneckých soutěží se 
teď konečně dočkalo úspěchu, když si poradilo se soupeřkami z Vyškova, i bez své dlouhodobě nejlepší 
střelkyně Kateřiny Sedlákové.
 Blansko odehrálo v sobotu 10.1.2015 s Vyškovem 
dvě utkání a v obou svého soupeře přehrálo téměř 
o 20 bodů. Jednoduchou cestu k vítězství však bla-
nenské hráčky neměly. Již od úvodu prvního zápasu 
bylo jasné, že to bude náročný boj. Vyškovské hráčky 
vstoupily do zápasu s chutí a po první čtvrtině dokonce 
vedly tříbodovým rozdílem. Výrazně k tomu přispěla i 
bývalá blanenská hráčka a odchovankyně klubu Jana 
Mrázková, která nyní nastupuje právě za Vyškov. Po 
vyrovnaném poločase však Blansko zlepšilo obranu 
a začala se dařit i střelba z dálky. Třetí čtvrtina se tak 
ukázala jako klíčová, protože Blansko povolilo svému 
soupeři pouhé 4 body a ve čtvrté čtvrtině pak již jen 
navyšovalo náskok. Konečný výsledek na konci prv-
ního utkání byl 60:40 pro domácí Blansko. 
 I ve druhém utkání první poločas Vyškov zlobil, 
přesto si Blansko dokázalo vypracovat mírný náskok a 
v poslední čtvrtině opět pojistit vítězství na konečných 
69:51. 
 Blansko opět ukázalo svoji sílu především ve vyrov-
nanosti výkonů svých hráček. Rovnoměrné zapojování 

všech hráček do zápasů se blanenským trenérům tedy 
vyplácí. Pochvalu si zaslouží Kateřina Šmerdová, která 
při absenci dvou podkošových střelkyň Sedlákové a 
Maňouškové, dostala více herního prostoru a odvdě-
čila se dobrým výkonem na obou stranách hřiště. 
 Za příštím soupeřem se BK Blansko vydá v sobotu 
17.1. do Velkého Meziříčí, které na domácí palubovce 
ještě neprohrálo.  
  
Statistiky: 
1. Zápas: BK Blansko x BK Vyškov – 60:40 
střelkyně Blanska: Hlavoňová a Formánková Z. 9, 
Kohútová a Slugeňová 7, Šmerdová K. a Zouharová 
6, Mrázková a Formánková K. 5, Šmerdová J. 4, 
Buřtová 2
2. Zápas: BK Blansko x BK Vyškov – 69:51 
střelkyně Blanska: Kohútová 12, Šmerdová K. 10, 
Mrázková 8, Formánková Z. 7, Čermáková 6, Slu-
geňová a Zouharová 5, Buřtová, Formánková K. a 
Hlavoňová 4, Šmerdová J. a Riznerová 2

Text: Lukáš Buřt


