
Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 770 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Pronájem garáže Blansko – u kina, 
18 m2, ihned k dispozici, elektřina není 
dočasně zapojená…NC – 900 Kč/měs.

- Prodej STP a RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč

- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

- Výměna bytu 3+1 Blansko za byt 2+1 do 2.NP u parku pod ZŠ Erbenova + doplatek

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč/měs. 

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Zázemí pro Kolárku? - str. 2 Na kávě s Karlem Ťoupkem - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Datlové klofající do hlavy, animace lidského dýchacího ústrojí, moula se zasuko-
vaným nosem aneb v televizi jedou reklamy na léky jako na běžícím pásu. Není 
divu! Koho potkám, ten má nudli u nosu, kýchá, má zastřený hlas, nebo si aspoň 
stěžuje, že na něj něco leze. Zbytek už rovnou stoná v posteli… Já sám bývám 
nemocný sotva jednou za rok, ale když už, tak se vším všudy. Chřipková epidemie 
nás dožene každý rok a není o čem polemizovat – je tady…

Chřipková epidemie

prostřednictvím horkého čaje (ten piju skutečně 
pouze v období nemoci), vitamínu C a sténání v 
peřinách (tím myslím sténání bolestí, jiný druh 
sténání v tomto stavu nepřipadá vůbec v úvahu). 
 Jen doufám, že o víkendu bude líp! V plánu 
mám dva plesy a měl bych být fi t. Pamatuji se, jak 
jsme s kolegou před pár lety přijeli hrát v únoru na 
ples a už v autě jsme jeden na druhého zděšeně 
zírali s otazníky v očích, jak to asi dopadne?! Oba 
jsme sotva mluvili, ale kdo to mohl tušit, když 
ve čtvrtek jsme ještě byli relativně v pohodě? 
Vyprodaný sál poslat domů nemůžeme, a tak to 
bude muset nějak dopadnout… Asi vám nemusím 
popisovat, že stát a zpívat celý večer na pódiu 
s teplotou a tělesnou slabostí není nic moc. To 
člověka připraví o poslední zbytky energie, které 
má. Takhle už to bylo několikrát. Věřím, že mnozí 
z vás už zažili podobnou nevyhnutelnou situaci 
jako já a potvrdí moje slova.
 Jdu si nalít horký čaj a doufám, že vy se cítíte 
dobře a užíváte si zimní období po svém, ať už na 
horách nebo kdekoli jinde. A pokud na vás přijde 
chřipka, nezoufejte. Za pár dní už budete zase fi t. 
Já osobně si právě v této chvíli nic jiného nepřeju, 
přestože všem zdravým upřímně závidím…

Martin Müller

 Nesnáším, když jsem 
nemocný. Naštěstí to ne-
bývá tak často. Občas 
lehké nachlazení, smrkání 
a pálení nosohltanu, výji-
mečně se připojí zvýšená 
teplota. Nejsem výjimkou, 
stonám stejně jako kaž-
dý chlap, to znamená, že 
jakmile přijde rýmečka, za-
kašlání a teploměr ukáže 
37,1 °C, začínám být nevr-
lý a protivný (rozuměj – na 
smrt nemocný!). Netuším, 
proč (někteří) chlapi berou 
lehkou virózu stejně vážně, 
jakoby do nich vlezla ebo-
la, ale je to tak. 
 Tak to na mě letos taky 
padlo. A nejsem sám. Je-
nomže na rozdíl od běž-
ného zaměstnance mám uzávěrku, kterou chtě 
nechtě musím dodržet, připravit pro čtenáře Mo-
nitor a dodržet pevně daný harmonogram. Stíhat 
termíny je občas těžké. Když je člověk nemocný, 
jde to ještě o to hůř… 
 Vždycky, když mne sklátí nějaká choroba, vzpo-
mínám s kapesníkem v ruce pod peřinou na dobu, 
kdy mi bylo dobře, nadávám a neskrytě závidím 
všem, kterým dobře je. A takhle to mám vždycky. 
Když mám rýmu, kašel, když mě bolí záda, mám 
namožené nohy nebo je mi špatně od žaludku. 
Přestože vím, že by mi prospělo upínat se spíš 
na pozitivní vzpomínky a myšlenky, není tomu 
tak! Naopak se trápím a každá minuta v tomto 
stavu je nekonečná. Koukám po těch šťastlivcích, 
kteří jsou zdraví a snažím se usnout. Bohužel mi 
to moc nejde. Ale znám lidi, kteří období lehké 
nemoci prostě zaspí. Klidně chrápou i 20 hodin 
denně! Nechápu to, mně tohle prostě nejde, a tak 
tyto jedince pro jistotu také nenávidím :-)
 Nerad chodím k doktorovi a obtěžovat je ba-
nalitou jako je nachlazení nebo střevní viróza mi 
přijde úplně zcestné. Stejně vím, co by mi řekl. 
Zalez do postele, vem si dva Paraleny a vypoť 
se! Pokud se ti neuleví do tří dnů, pak přijď… 
Tudíž, pokud to jde, spolehnu se na samoléčbu 

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Byt 2+1 OV, 
BLANSKO, 

ul. Družstevní

cihla, vlastní kotelna, 
výborná poloha.

CP 54,40 m2. 
Cena 2.100.000,– Kč.

po rekonstrukci, pěkné 
místo, zahrada, 

venkovní terasa a garáž. 
CP 702 m2.

Cena 5.900.000,– Kč.

RD 5+1 
v BOSKOVICÍCH

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Jsme tu pro vás POZOR: 
do 31. 1. 2019 
se odevzdává
přiznání 
k dani z nem. 
věcí za 
rok 2019.
Více info na: 
https://www.
realityhynsto-
va.cz/realitni-
-info/dan-z-
-nemovitosti-
-za-rok-2019
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Víte?
Nevíte?

Zázemí pro Kolárku: v suterénu 
po Dukle nebo v bývalé hasičce? 

Kolárka očima diváků

Freddieho sloupek
Náhlé vzplanutí

 Jistě se to i tomu mladému muži stalo. Že v něm 
náhle vzplanuly vášně kvůli něčemu nebo kvůli ně-
komu. Ostatně v pouhých dvaceti letech se nejedná 
o žádnou výjimku.
 Toho lednového dne, kdy kráčel směrem k Ná-
rodnímu muzeu, se ale o žádné náhodné vzplanutí 
nejednalo. Nebyl to zoufalý a spontánní čin vyšinuté 
osobnosti, jak se později snažila naznačit komuni-
stická propaganda, ale čin promyšlený, pro mnohé 
nečekaný, byť do značné míry tragický.
 Jan Palach se tehdy před padesáti léty na svůj čin 
chystal v tajnosti delší dobu. Chtěl probudit národ z 
letargie, kterou mu způsobilo ponížení z „přátelské 
pomoci“, kterou nám naši spojenci nezištně poskytly 
minulého léta. Jistě měl na výběr z více možností, 
ale bohužel pro jeho mladý život zvolil drastickou 
metodu dobrovolného odchodu ze života v zájmu 
nás ostatních.
 V souvislosti s pochodní číslo jedna, jak se sám 
označil se hovořilo o sebevraždě, ale daleko více se 
jednalo o sebeobětování. Ještě v den jeho pohřbu, 
který se stal na dlouhá léta neopakovatelným pro-
jevem spojeného národa, se zdálo, že se mu jeho 
činem podařilo v lidech probudit hrdost a touhu po 
změnách. Bohužel to byl záchvěv na dlouhá léta 
poslední. Pak už to šlo jen od desíti k pěti. Pře-
sunuté MS v ledním hokeji do Stockholmu z obav 
před nepokoji, schválení obuškového zákona a z 
hlav vládnoucích primitivů pocházející doktrína, kdy 
každý, kdo se jakýmkoli způsobem projevil „proti 
ofi ciálnímu proudu“, měl značné potíže ve škole, v 
práci a ve společnosti celkově.
 Až po dvaceti letech, zdá se, došel čin Jana Pa-
lacha toho, co jím zamýšlel. Palachův týden v roce 
1989 byl ukázkovým projevem nespokojenosti obča-
nů s tím, jak to v naší zemi vypadá. Pak již zbývalo 
počkat několik měsíců a režim, který se vyznačoval 
především buzerací a nesvobodou, zkolaboval. 
Svoji zásluhu na to měl jistě i čin toho dvacetiletého 
mladíka.
 Často si kladu otázku, jak by se Jan Palach dí-
val na ten rok 1989 a jak by se díval na stav naší 
společnosti dnes, po padesáti letech. Už by to byl 
vážený občan, čtyřicetiletý, respektive sedmdesáti-
letý, s životním rozhledem a snad moudrostí. To se 
samozřejmě nedozvíme nikdy. Asi by byl rád, že ke 
společenským změnám došlo, ale asi by mu vadilo to 
prostředí, do kterého se naše společnost k dnešnímu 
dni dostala.
 Ale přesto je třeba si připomínat jednu věc. Že za 
svobodu se musí bojovat, jinak o ni přijdeme. Každý 
si zvolí boj dle svého gusta a schopností.
Jan Palach zvolil radikální čin, na který se ale nesmí 
zapomínat, naopak, je třeba si ho vážit a odkaz toho 
mladého studenta předávat našim dětem.
 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

SLEVYSLEVY
Velký výprodej 

skladových zásob

zimní a celoroční obuvi.

SLEVY až 8080%%
Platí do vyprodání zásob. 

Vybrali peníze 
pro potřebné

 Ve dnech 13. – 20. ledna 2019 se konal v Blansku 
Týden společných modliteb, kterého se účastnili 
křesťané z blanenských církví.  
 Setkání probíhala v církvi Bratrské jednoty baptis-
tů, Apoštolské církvi, v církvích Římskokatolické, Slo-
vo života, Adventistů sedmého dne, Československé 
církvi husitské,  Křesťanské sbory, Českobratrské 
církvi evangelické.
 Při těchto setkáních probíhala dobrovolná sbírka 
pro potřebné, tentokrát byl její výtěžek ve výši 12 121 
Kč věnován ve prospěch Základní školy speciální 
Blansko na Žižkově ulici jako příspěvek na rehabili-
tační pomůcky pro zdravotně postižené žáky. 

Josef Merta

 V roce 2016 se v Blansku objevily snahy vytvořit prostory pro divadlo Kolárka v suterénu bývalé-
ho hotelu Dukla. Projekt se nesetkal s odezvou místních zastupitelů a zdálo se, že nápad víceméně 
vyšuměl. Ovšem stále se nevyřešilo neuspokojivé zázemí divadelníků, které je v havarijním stavu. A 
navíc s budovou jsou jiné plány. 

 Předsedkyně spolku Circulus a ředitelka divadla 
Kolárka Eva Petrželová za lepší prostory pro divadlo 
a herce stále bojuje. „Budova na Kollárově ulici patří 
Jihomoravskému kraji a Základní umělecká škola 
Blansko ji spravuje, respektive nespravuje, takže 
je v havarijním stavu, a město má jiné priority. Ze 
strany města nebyl projeven zájem o využití budovy, 
ani ZUŠ nemá zájem o využití pro své obory. Je 
to velká škoda, že se nenašlo řešení,“ podotýká 
Petrželová s tím, že již příliš nepočítá s možností, 
že by Divadlo Kolárka mohlo do budoucna zůstat na 
současné adrese. Zastupitelé Jihomoravského kraje 
totiž uvažují o tom, že by se stavba upravila pro jiné 
účely, například pro sociální služby.  
 Sen o divadle v centru města však ještě může 
dostat reálnou podobu a podzemí po hotelu Dukla 
zůstává stále ve hře. 
 Starosta Jiří Crha také hledá různé možnosti. 
„Divadlo považujeme za dobrou věc ve městě a 
chceme je podpořit,“ tvrdí Crha a zvažuje, kam by 
se Kolárka mohla uchýlit. Nyní se podle něj bude 
řešit využití budovy bývalé hasičky a v letošním roce 
také chtějí zastupitelé rozhodnout o osudu suterénu 
Dukly. Ten je nejprve třeba vyklidit a zjistit, proč se 
v něm pořád drží vlhkost. Obě místa by pro divadlo 
připadala v úvahu. „Dále se nabízí Dělnický dům,“ 
míní starosta, ale Petrželová namítá, že tam není 
místo pro pravidelnou divadelní činnost. 
 Každopádně podle starosty nelze ve městě budo-
vat nic nového, ovšem v rámci revitalizace předzámčí 
si umí představit, že by divadlo v centru města mělo 
svoje místo, ať už je to hasička nebo podzemí po 
Dukle. „Ale rádi bychom to pojali jako multifunkční 
prostor, to znamená, že by se tam pořádaly třeba i 

koncerty,“ doplňuje Crha. V případě hasičky by se 
pak Kolárka pravděpodobně o zázemí dělila s taneč-
ním oddělením Základní umělecké školy Blansko. 
 Proti multifunkčnímu prostoru se Eva Petrželová 
neohrazuje, ale tvrdí, že je nutné, aby bylo vytvo-
řeno prvotně zázemí a prostor pro divadlo a v něm 
by se konaly i další akce. „Toto místo samozřejmě 
může sloužit i ke koncertním, klubovým akcím apod.  
Blansku chybí komorní, technicky a akusticky dobře 
vybavený, prostor. V něm se pak jistě dají konat růz-
né akce pro veřejnost či školy,“ vysvětluje ředitelka 
divadla s tím, že taková strategie byla ostatně i v 
prvním zamítnutém návrhu k využití podzemí Dukly.  
 „Doufám, že tentokrát, sice již ve zhoršených 
podmínkách, budou k realizaci pozvání opravdoví 
profesionálové na danou problematiku. Kulturní po-
litika v Blansku nebyla doposud žádná. Chybí tady 
koncepce. Možná se na základě nového složení 
radnice kultura ve městě změní,“ doufá ředitelka 
divadla. 
 „Zatím neházím fl intu do žita. Můžeme však hrát 
v Brně, v okolních kulturních domech. Naše před-
stavení jsou neustále poptávána. V roce 2018 jsme 
uvedli čtyři premiéry,“ říká Eva Petrželová, které se 
během let povedlo vychovat mnoho nadšenců pro 
divadlo, jak herců, tak scénáristů a režisérů. Mnohým 
se podařilo prosadit i mimo blanenský okres. 
 Divadlo Kolárka již získalo uznání mezi amatér-
skými divadly, je v celorepublikové databázi divadel. 
„Ruku na srdce, je v nejbližším okolí divadlo, které 
se může chlubit takovou základnou a úspěchy?“ 
poukazuje Petrželová. Není tajemstvím, že Divadlo 
Kolárka  má mnoho plánů do budoucna.

-mha-

Blíží se fotografi cká 
soutěž Jeskynní pohár

 V rámci soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek, 
který se odehraje v Dělnickém domě v Blansku 
19. – 21. března 2019, je opět připravena také foto-
grafi cká soutěž pro širokou veřejnost. Již podruhé 
tak doplní barmanskou soutěž pro střední školy, 
prezentační soutěž pro školy základní a letos také 
odbornou soutěž pro studenty oboru Cestovní ruch 
na pořádající škole – Střední škole cestovního ruchu 
a gastronomie, s.r.o. Blansko.
 Do fotografi cké soutěže s názvem Jeskynní 
pohár 2019 se mohou přihlásit všichni obyvatelé 
našeho regionu, kteří disponují kvalitními záběry 
zdejších turisticky atraktivních míst, případně akcí, 
které se v našem okolí realizují (jeskyně, kulturní a 
technické památky, přírodní zajímavosti, zajímavosti 
z ubytovacích a stravovacích zařízení, momentky 
ze společenských a sportovních akcí apod.). Stačí 
splnit základní kritéria – technickou kvalitu fotografi e 
pořízené v regionu Moravský kras a okolí a dodat 
1 ks výtisku fotografi e ve formátu A3. Pokud jde o 
konkrétní obsah snímku, téma je volné. V úterý 19. 
března pak budou slavnostně vyhlášeni a oceněni 
autoři tří nejúspěšnějších fotografi í, které vybere 
komise složená z pořadatele, odborné i laické veřej-
nosti a města Blanska, které nad projektem převzalo 
záštitu. 
 Zveme všechny, kteří rádi zachycují kouzlo 
okamžiku prostřednictvím svého fotoaparátu nebo 
telefonu, k účasti a těšíme se na krásné záběry 
našeho regionu. Věříme, že zveřejnění výběru ze 
zaslaných fotografi í (na internetu i formou expozice) 
opět potvrdí, v jak zajímavé oblasti žijeme, a že stojí 
za to Moravský kras a okolí navštívit. Podrobnosti 
o soutěži a registrační formulář najdete na https://
www.cergas-bk.cz/aktivity-skoly/soutezni-festival-
-blanensky-ctyrlistek.

Martin Jaglář, manažer soutěže

Mrazivé noci: Charita 
nabízí přespání na židlích

Stejně jako v předchozích letech nabízí lidem bez 
domova Oblastní charita Blansko v mrazivých no-
cích přespání na židlích v prostorách Staré Fabriky. 
Zařízení bylo v tomto týdnu poprvé otevřeno v noci 
v pondělí 21. ledna a v úterý 22. ledna od 20 do 7 
hodin. 
„Přespání nabízíme stejně jako vloni, když před-
povědi hlásí noční teploty pod -10 stupňů. Je to v 
rámci Charitní záchranné sítě, což je pomoc těm 
nejpotřebnějším v regionu,“ říká zástupce ředitele 
Oblastní charity Blansko Miroslav Doležel. 
Další termíny budou případně vypsány podle aktuální 
předpovědi počasí. „Kdo má o teplou židli zájem, 
musí přijít do Staré fabriky od 20 do 22 hodin. Později 
už nikoho nebude možné přijmout,“ uvedla Vladěna 
Jarůšková z Oblastní charity Blansko.
Přespat ve Staré fabrice mohou jak muži bez do-
mova, tak i ženy, pro které jinak obdobná služba v 
Blansku chybí. 

-mha- 

V proudu poprvé
 Autorské divadelní představení na motivy povídky 
Boženy Němcové Divá Bára hráli kolárkovští letos 
lednu již v několikáté repríze nejen na domácí půdě. 
Linka „Jste jenom ovce“ se táhne dějem od začátku 
až do konce. Scénář pochází z pera Kateřiny Rei-
chové, která se zároveň ujala i režie. Jsou kladeny 
otázky: Jaký je prostor pro individualitu? Je jedno-
dušší jít s davem? Co ovlivňuje jednání jedince? 
V představení zazní známé lidové písňové texty v 
nových neotřelých melodiích.
 Přiznávám, že při závěrečném potlesku jsem 
byla trošku rozpačitá a měla jsem dokonce téměř 
pocit, že jsem inscenaci nepochopila. Děj byl docela 
svižný, písně se střídaly s mluveným slovem, takže 
nuda nehrozila, a konec přišel poměrně rychle, 
možná trochu nečekaně. Možná jsem jen 
ještě lačnila po pár okamžicích hereckých 
výkonů. Ale postupně jsem nechala v sobě 
jednotlivé pasáže doznít a uvědomila si, o 
čem to vlastně celé bylo. A musím říct, že 
téma je zpracováno skvěle. O to děsivěji 
vyznívá, o co více si člověk uvědomí, že je 
to ze života. 
 V proudu je představení vhodné pro 
náročnější diváky; žádná oddychovka, ale 
námět k zamyšlení. A věřím, že takové insce-
nace mají v našem městě svoje místo a snad 
najdou herci také vhodné prostory, v nichž 
budou moci blanenskému publiku předložit 
mnoho podobných kulturních zážitků. 

-mha-

V proudu podruhé
 Velmi zajímavá parafráze na dílo Boženy Němcové 
Divá Bára se odehrálo na prknech divadla Kolárka. 
Představení V proudu nabídlo moderně zpracované 
téma stále složitějších mezilidských vztahů mezi mla-
dými lidmi, jehož vyústěním byla jistá forma šikany ze 
strany suverénnější většiny. Na tu však doplatili dva 
nevinní lidé. I když nebylo předesláno, kterého časové-
ho období se hra dotýká, lze si ji představit jak za doby 
počátku minulého století, tak i dnes. Svou důležitou roli 
zde hrála i voda, která byla na začátku představení 
nalévána čistá a ruku v ruce se zlými činy a úmysly 
se zbarvila krví. Hra byla obohacena o lidové písně a 
skvělá interpretace v podání mladých herců patřičně 
doplňovala ponurou atmosféru celého dramatu. 

-mik-
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Na kávě s Karlem Ťoupkem: 
Největší radost mám z toho, když mají radost druzí

Někdejší člen okresního žákovského výběru, následně dorostu a B týmu, později dlouholetý tre-
nér a v současné době správce areálu ASK Blansko a komentátor fotbalových utkání. Je členem 
zahraniční komise města Blanska, asi dvacet let byl členem sportovní komise. Organizoval všech 
třicet pět ročníků mezinárodního turnaje žáků Memoriálu Miroslava Krabičky. Dále vypomáhá při 
organizaci Memoriálu Dana Němce a při družebních akcích s polským partnerským městem Leg-
nica s rakouským Mürzzuschlagem a se slovenským Komárnem. Třiašedesátiletý Karel Ťoupek 
z Blanska zavzpomínal na svou fotbalovou kariéru i na blanenské odchovance.

Sponzor rubriky:

 Jak jste se dostal ke správcovství fotbalového 
stadionu?
 Od svých deseti let jsem hrával fotbal. Od mládí 
se mi líbilo, jak správce pořád pobíhá, jak má o všem 
přehled, a už jako žák jsem mu pomáhal. Tenkrát to 
byl pan Rek. Pomáhal jsem mu třeba hrabat trávu, 
uklízet tribunu, v kabinách. Když spravoval kopačky, 
asistoval jsem mu. Bavilo mě to, ale živit se tím nešlo. 
Byla to spíše práce pro důchodce, protože tam peněz 
tolik nebylo. Proto jsem pracoval v Univě v Blansku 
a po práci jsem mu chodil pomáhat. V roce 1995 
měl úraz a nemohl celý podzim tu práci vykonávat. 
Tak jsem to všechno dělal za něj, po práci. Nakonec 
se rozhodl skončit a přenechat mi tu práci. Takže v 
roce 1996 jsem odešel z Univy a stal se správcem 
na plný úvazek. Měl jsem na starosti obě fotbalová 
hřiště – tenkrát ještě škvárové a travnaté, kabiny a 
celý areál okolo. Bavilo mě to hlavně proto, že je to 
taková různorodá práce, a navíc mám rád fotbal, 
takže jsem se na něj mohl pořád dívat zadarmo :-) 
Jsem tady v podstatě od svých deseti – třiapadesát 
let. 

 A pořád vás to baví…
 Baví, je to taková droga. Ale musí člověk vidět, 
že za ním něco zůstává. A to vidím pak třeba na 
úspěšných sportovcích, kteří u nás začínali. Vždy 
mě jejich úspěchy potěší. Moje heslo zní: Největší 
radost mám z toho, když mají radost druzí. Tím se 
řídím. I když nemám službu, stejně jsem v areálu 
k dispozici. Pokud jsem doma, vždycky v případě 
potřeby pomůžu, když třeba trenéři něco potřebu-
jí. Dnes službu nemám a stejně jsem byl v hale 
třikrát. 

 Jezdíte vůbec na dovolenou? 
 To zas ano. Obvykle v červenci. Ale největší 
dovolená pro mě byl vždycky tábor v Karolíně. Jez-
dili jsme na soustředění – deset dní, pětapadesát, 
šedesát dětí. Od malých fotbalistů až po nejstarší, 
trenéři i maminky. Vždycky jsem říkal, že odlítáme 
do Jižní Karolíny. Za celých pětadvacet let jestli 
nám propršelo tak deset dní… To vždycky Karolínští 
říkali: Jsou tady fotbalisti, bude pěkně. Obyvatele 
vesnice všechny děti zdravily na dálku. Hříbků, 
co jsme se tam nasbírali, táboráky, koupání. To se 
nedá popsat. Tenkrát ty děti ale byly ještě „normál-
ní“. Žádné počítače, hry, mobily. Sport byl pro ně 
zábava. Teď je to špatné. Někteří rodiče povolí dítěti 
třeba hodinu denně na počítači, ale někteří je tam 
nechají celé odpoledne. Dřív jsme mívali pravidel-
né schůzky s rodiči dětí, abychom se jich zeptali, 
co je trápí, jak se jim daří ve škole. Mělo to něco 
do sebe. 

 Pozorujete to i na jejich výkonech? 
 Myslím si, že moderní technologie výrazně za-
sáhly do života sportovců. Děti jsou absolutně 
nesoustředěné. Nevnímají trenéra, když jim něco 
vykládá. Mám kamaráda, co měl syna ve Francii na 
gymnáziu. Tam je škola od devíti od rána do šesti do 
večera, disciplína je nutná. Mobil ve škole naprosto 
neexistuje – donést do školy mobil, to už je hřích. 
A u nás? Mobily ve školách jsou běžné a žáci si z 
učitelů dělají legraci.  

 Vraťme se ještě k vašim sportovním začát-
kům…
 Když jsem ve dvaceti letech skončil fotbalovou 

kariéru, přemýšlel jsem, co dál. Udělal jsem si tre-
nérský kurz a trénoval jsem děti, mladší a starší žáky. 
To jsem dělal třicet let – do svých padesáti. Pak už 
jsem to nestíhal, protože vyvrcholením tréninku jsou 
zápasy. A jelikož se kryly zápasy, kdy se třeba hrálo 
v Blansku, a kluci zároveň hráli venku, nemohl jsem 
s nimi jet. 
 Začal jsem se tedy více věnovat funkcionaření, 
moderoval jsem utkání, což mi zůstalo do dneška. 
V roce 2000 jsme byli pozvaní s mladšími žáky na 
mezinárodní turnaj do Legnicy. Bylo tam dvacet čtyři 
mužstev z Polska i ze zahraničí. O jeden bod jsme 
nepostoupili ze skupiny. Kluci z toho byli nešťastní, 
protože to vypadalo, že jsme odehráli čtyři zápasy 
a měli bychom jet domů. Ale nakonec všechny 
zahraniční výpravy postupovaly automaticky, takže 
jsme mohli pokračovat. A pak jsme pořád vyhrávali 
a postupovali dál. Najednou bylo fi nále a hráli jsme 
s domácími z Legnicy, kteří tento turnaj suverénně 
léta letoucí vyhrávali. Byly dvě minuty do konce a 
my jsme dva jedna prohrávali. Ale nakonec jsme 
vyhráli tři dva. Získali jsme tenkrát čtyři poháry – 
nejlepší mužstvo, nejlepší zahraniční výprava, nej-
lepší střelec, který dal dvě vítězné branky, a ten se 
zároveň stal i nejlepším hráčem turnaje. Byl to Tibor 
Freiwald.

 Kolik bylo vašich úspěšných odchovanců?
 Dva nejlepší byli Jarda Blažek a Roman Meluzín. A 
třetím významným odchovancem byl Luděk Pernica, 
který v deseti letech přestoupil do Zbrojovky Brno, 
potom do Jablonce a nyní je v mistrovském týmu 
Plzně. Jaromír Blažek měl obrovský talent a jeho 
tatínek chytal za Metru Blansko a pomáhal nám 
trénovat kluky v přípravce brankářů. Vzal s sebou 
taky svého syna a tomu dával nejvíc zabrat. V de-
seti letech přešel Jarda do mladších žáků a hned v 
roce 1983 jsme vyhráli v prvním ročníku Memoriálu 
Miroslava Krabičky. V jeho dvanácti letech se rodina 
stěhovala do Prahy a dostal se k trenérovi Slavie. 
Ale žádný přestup mezi kluby se nekonal, v Praze si 
zařídil novou registraci. Přitom z každého přestupu 
jde deset procent původnímu oddílu a o to jsme přišli. 
 V Praze měl velmi rychlý růst, o rok později byl 
už v reprezentaci třináctiletých. Prošel všemi repre-
zentacemi včetně jednadvacítky. Byl asi na dvou 
mistrovstvích Evropy a jednom mistrovství světa. 
Moc mě potěšilo, když před třemi lety končil svou 
sportovní kariéru, z Prahy ze Sparty volali na náš 
okresní fotbalový svaz a zvali jeho první trenéry, aby 
přijeli na rozlučku. 

 Jaké z toho máte zážitky?
 Před slavnostním zápasem se mnou dělali rozho-
vor před spoustou lidí a redaktor se ptal na Jardovy 
začátky a pak chtěl slyšet ještě nějakou perličku. Na 
to jsem byl připravený, takže jsem řekl: Je to jediný 
hráč, který šel zadarmo do Prahy, a ještě k tomu do 
Slavie. Ale potom přišel do Sparty a vychytal vám 
několik titulů :-)
 Po zápasu byla tenkrát afterparty v Malostranské 
besedě za účasti českých reprezentantů. Tam se 
prodávaly losy do tomboly – jeden stál stovku. Říkal 
jsem si, že bych si aspoň jeden koupil. Hostesky mi 
chtěly dát číslo dvacet pět, ale požádal jsem, zda 
by mi nemohly dát devětadvacítku. Tak jsem dostal 
devětadvacítku. V tombole byly jenom tři ceny – bran-
kářské rukavice, dres, obojí s Jardovým podpisem, a 

obraz s podpisy všech hráčů, co hráli v benefi čním 
utkání. Když losovali třetí cenu – obraz – los měl 
právě devětadvacítku. 

 Dalším úspěšným odchovancem byl Roman 
Meluzín… 
 Roman Meluzín uspěl jako hokejista, ale hrál i 
fotbal. Začínal taky od přípravky, i s bratrem. Tenkrát 
to šlo skloubit – led býval v provozu jen na zimu, 
zhruba od října, když fotbalové soutěže končily. Ve 
čtrnácti nebo v patnácti letech bylo těžké rozhodo-
vání, protože ho chtěli do Komety. Nakonec se jeho 
tatínek rozhodl, že ho tam bude vozit. Vozil ho ráno 
před prací v pět hodin do Brna na tréninky, chodil o 
hodinu později do práce a odpoledne to naddělával. 
Roman měl velký talent a svou pílí to dotáhl až do 
reprezentace. Získal dva tituly mistrů světa v hokeji 
a teď dělá profesionálního trenéra. Jsem s ním ve 
spojení pořád. Vždycky to byl hodný a skromný kluk. 
Jeho bratr Libor byl na hokej snad ještě talentova-
nější, ale musel přestat kvůli problémům se zády. A 
Romanův syn Erik už taky hrál dvakrát za áčko. Je 
to taky velký talent, takže věřím, že jméno Meluzín 
nevymizí z řad Komety. 

 Který blanenský sport má podle vás v součas-
né době největší úspěchy? 
 Je to fotbal. Máme jediné A družstvo v republice, 
které patnáct zápasů po sobě neprohrálo a získalo 
plný počet bodů. Už začalo chodit i víc diváků. Daří 
se i dorostencům, kteří hrají Moravskoslezskou ligu. 
V přípravkách máme přes sto dvacet dětí. 

 Různých sportovních oddílů v průběhu let 
bylo pod ASK poměrně hodně. Kam se ty ostatní 
sporty poděly? 
 Řeknu vám to tak: Každý sport potřebuje nějakého 
zapáleného nadšence, který se stará o chod oddílu. 
A jak ti nadšenci – zakládající členové – pomalu 
odumírají, upadá i schopnost oddíl udržet a uvadá i 
zájem sportovců. Udržely se pouze silné sporty, jako 
je fotbal, hokej, volejbal, šachy, turistika. Ale býval 
tady i box, kulturistika, lyžování, šerm, lukostřelba… 
 Problémem je v současné době hlavně to, že v 
Blansku chybí B tým. To mě trápí nejvíc. Kluci z 
dorostu nemají kam jít. Navíc, když se někdo zraní, 
mohl by se jít do toho béčka rozehrát. 

 Proč B tým není? 
 Jeden čas nebyly peníze, a ani to nechtěl nikdo 
dělat. Takže nejjednodušší bylo zrušení béčka. Kluci 
z dorostu se musí rozprchnout po okrese. Kdyby se 
našel nějaký blázen (trenér nebo vedoucí družstva), 
který by to okolo sebe strhl, tak bych do toho šel, 
abych mu pomohl. Ale sám už si na to netroufám. 

 Když vidíte hrát malé děti, poznáte v nich talent 
od začátku? 
 Jsou tady talenty. Už u nejmladších žáků je poznat, 
kdo má potenciál. A když ne, nic se neděje. Je dobré, 
když kluk vyzkouší víc sportů. Ono ho něco zaujme. 
Jako trenér jsem nikdy žádného hocha z tréninku 
nevyhodil, když to neuměl. To dítě to samo vycítí. 
Když to někoho nebaví, ostatním se nevyrovná a 
pomaličku odejde sám.
 Pod rukama mi těch dobrých hráčů prošlo hodně. 
Významnými oporami FK Blansko byli Tomáš Kleve-
ta, Radim Farník, Martin Klimeš, Jan Torda, David 
Bednář, Zdeněk Traxl a mnoho dalších. Za rok 2017 
vyhrál anketu nejlepší fotbalista roku Zdeněk Traxl 
a za rok 2018 David Bednář. Z toho mám velkou 
radost.

Marie Hasoňová

Závodili na bobech i vlastnoručně 
vyrobených vozidlech

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI: 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com  
nebo volejte na tel.: 604 582 184.

Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevřela nový výrobní 
provoz v Kuřimi.

   Chcete pracovat v menší firmě  
se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?

   Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?
   Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?
   Tak se přidejte k našemu novému týmu!

DĚLNÍK DO VÝROBY

ZÁMEČNÍK

NÁKUPČÍ

SKLADNÍK

 Zaměstnanci Domu dětí a mládeže v Blansku si nejspíše počasí objednali na vyšších místech – 
několik týdnů plánovaný termín pro bláznivé závody ve sjezdu na čemkoliv, který se měl konat v 
rekreační oblasti Palava pouze v případě zasněženého kopce, jako zázrakem vyšel. Zasněžený kopec 
tedy poskytl dětem i dospělým možnost si pořádně zařádit. 
 V sobotu 12. ledna odpole-
dne byli zváni všichni, kdo si 
chtěli poměřit svoje síly a schop-
nosti ve sjezdu na tradičních 
nebo vlastnoručně vyrobených 
sjezduschopných prostředcích. 
Startovné stálo deset korun za 
tři jízdy. Jezdilo se na čas a ti nej-
rychlejší získali drobné odměny. 
 Děti sjížděly kopec jednotlivě 
nebo ve dvojicích, ti menší s rodi-
či. Kromě bobů se na sjezdovce 
objevila přepravka na pečivo 
s připevněnými lyžemi, velký 
květináč v igelitovém obalu nebo 
speciálně vyzdobené sáně. 

-mha-
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BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 
podpoří Mobilní hospic

NABÍDKA PRÁCE: 

ČÍŠNÍK/
SERVÍRKA
- celoročně
- na HPP

nástup 
1.4. 2019

kontakt: 
info@skalnimlyn.cz
tel.: 607 931 282

l

NABÍDKA PRÁCE: 

KUCHAŘ/
KUCHAŘKA
- celoročně
- na HPP

nástup 
1.4. 2019

kontakt: 
info@skalnimlyn.cz
tel.: 607 931 282

l

Dobrodružství 2018
 Červnová akce byla zaměřena poznání geogra-
fi cky blízkého, přesto pro zúčastněné děti často jen 
málo známého okolí. Jako základna posloužila fara 
v Ostrově u Macochy. Děti zde kromě běžné turistiky, 
her a soutěží zažily seznámení s prací amatérských 
speleologů, završené dobrodružnou výpravou do 
veřejnosti jinak nepřístupné jeskyně. 
 Druhá akce proběhla v září v neméně romantic-
kém prostředí, ale tentokrát na vodě. Základnou se 
stala skautská klubovna v Ratíškovicích a hlavním 
programem byla celodenní výprava na kánoích do 
posledních panenských meandrů řeky Moravy. Na 
jejím dolním toku se nachází krásná a divoká místa, 
kde se natáčel legendární fi lm Cesta do pravěku, 
který se stal námětem víkendové etapové hry.    
    Zakončení letošního roku proběhlo v Hipocentru 
Koryčany o mikulášském víkendu. Cílem programu 
však nebylo naučit děti jezdit na koních, ale poznat 
radost z jízdy a komunikace s živým tvorem. Kromě 
výcviku na jízdárně se děti také učily starat o koně, 
a to včetně čištění a krmení koní, péče o výstroj i 
úklidu stájí. Dlouhé večery patřily  sociálním a sebe-

poznávacím hrám a  tradičně přišel i Mikuláš, anděl 
a čerti.
 Všechny tyto akce se odehrávají v přírodě a při-
pravuje je zkušený tým dobrovolníků spolku Horizont 
Blansko ve spolupráci s kurátorem pro mládež a 
terénní sociální pracovnicí. Záměrem projektu je 
dětem ukázat, že zažít dobrodružství lze i jinak, 
než při trestné činnosti či zneužívání návykových 
látek. Pod vedením vedoucích a instruktorů se tak 
účastní řady her a akcí, které obsahují i určitý prvek 
romantiky, rizika a dobrodružství. Dětem umožní 
poznání sebe sama, svých schopností, vloh, hranic a 
limitů. Umožňují aktivně řešit vzniklé situace a poznat 
kouzlo vzájemné mezilidské spolupráce. Prostředí 
přírody a kolektivu přináší nejen nevšední zážitky, 
ale stává se i prostorem pro získání důvěry v sebe 
a ostatní lidi. 
 Tento projekt je dlouhodobý, starší děti projekt 
opouští a místo nich jsou zařazováni noví klienti. 
Projekt je fi nancován z rozpočtu města Blanska a s 
jeho podporou počítá i v příštím roce.

-měú-

 Oblastní charita Blansko děkuje všem, kdo přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Její výtěžek činí 
2 234 633 korun, což je o 128 553 více než loni. Na území Blanska se vybralo 197 236 korun. 

 „Děkujeme vám všem, kteří jste na počátku no-
vého roku přijali tříkrálové koledníky ve městech a 
obcích na Blanensku. Děkujeme dárcům za štědrost 
a všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných 
akcích jakkoliv podíleli. Velký 
dík patří také všem králům, 
kteří nám věnovali svůj čas a 
vyšli koledovat do ulic,“ říká 
ředitel Oblastní charity Blansko 
Pavel Kolmačka. 
 Vybrané peníze poslouží na 
zakoupení auta pro Mobilní 
hospic svatého Martina, aby 
mohli pracovníci dál pomá-
hat těžce nemocným v jejich 
domácím prostředí po celém 
okrese Blansko. Dále Charita 
plánuje pomoci seniorům a 
zdravotně postiženým, mat-
kám s dětmi v nouzi a podpořit 
Charitní záchrannou síť, která 
se zabývá pomocí nejpotřeb-
nějším v regionu. 
 Z daru, který jste vhodili do 
pokladničky, zůstává 65 % 
oblastní Charitě, 15 % putuje 

do příslušné diecézní Charity, 10 % jde na pomoc 
potřebným v zahraničí, 5 % na celostátní projekty a 
5 % na režie sbírky. 

-mha- 

 Projekt prevence kriminality s názvem DOBRODRUŽSTVÍ již patnáct let nabízí zajímavý program 
pro děti vyžadující zvýšenou pozornost. Výběr klientů provádí odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Blansko. Na krátkodobých resocializačních víkendových akcích je pro účastníky připraven 
program zaměřený na změnu negativních postojů a zvládání zátěžových situací. V letošním roce děti 
absolvovaly v rámci projektu Dobrodružství 2018 tři akce.

Další číslo Monitoru vychází 8. února 2019Další číslo Monitoru vychází 8. února 2019
Chcete inzerovat?  Tel. 606728334Chcete inzerovat?  Tel. 606728334



25. ledna 2019 5

Reakce - polemiky

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

VINÁRNA 
STARÁK
• soukromé degustace
• fi remní degustace
• ROZVOZ VÍN 

AŽ DO DOMU
• lahvová a rozlévaná vína

Blansko, Komenského 8 | Tel. 605 266 088, 602 502 601 | vinostarak@seznam.cz

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Zábava? Zábava? 
Jak pro kohoJak pro koho

 Plně souhlasím s obsahem článku autora Martina 
Müllera, tato zábava jde také mimo mě, k tomu ještě 
dodávám.
 Nejenže ohňostroje a petardy ruší a stresují  
zvířata jako psy, kočky, ptáky. Dále malé děti a také 
občany,  kteří mají na pracovišti nepřetržitý provoz 
jako zaměstnanci drah, lékaře a zdravotnický perso-
nál, hasiče, policisty a další. Mají službu bez ohledu 
na to jaké je datum, jestli je pondělí, neděle nebo 
svátek a chtějí si před, nebo po službě odpočinout 
a vyspat.
 Hasiči, lékaři, policisté by měli vyčíslit kolik stojí 
jejich výjezdy  na hašení požárů a ošetření posti-
žených osob, poškození majetku způsobené odpa-
lováním pyrotechniky a autorům by měli předložit 
účet za jejich nesmyslnou a často nebezpečnou 
zábavu.
 Bojujeme za čisté a tiché prostředí, stavíme pro-
tihlukové stěny, hledají se nejlepší technologie na 
zpracování odpadu a tady děláme zbytečný hluk, 
ulice zaneřádíme odpadem  po odpálené pyrotech-
nice. Ráno na Nový rok musí vyjíždět kukavozy  s 
popeláři a odklízet smetí po bujaré noci.
 Myslím, že peníze investované do pyrotechniky 
by se daly využít mnohem efektivněji, třeba na vstu-
penku do kina, divadla, ples nebo na dobrou večeři a 
ještě bychom ušetřili zbytečnou práci mnohým lidem.
 P.S.  TJ Favorit Brno pořádá novoroční vyjížďku  
na kolech z nám.Svobody na přehradu.Celá řada 
cyklistů je znechucena tím, že mají defekt, jenom 

proto, že účastníci veselí odhazují prázdné láhve na 
dlažbu, o niž se rozbijí. Jel jsem to dvakrát a teď již 
nejezdím.

-ZH-

Jinej neznamená špatnejJinej neznamená špatnej
Vážená paní Hasoňová,
 chtěla bych Vám napsat, že mě velice potěšil 
způsob, jakým jste reagovala na naši akci Jinej 
neznamená špatnej.
 Při čtení Vaší Glosy jsem nabyla dojmu, že jste 
musela být někde schovaná ve třídě, když ten nápad 
spontánně vznikal. Úplně přesně jste totiž vystihla 
náš záměr.
 Za víc než 20 let, kdy učím na gymnáziu, jsem se 
setkala u žáků (upřímně i mezi kolegy) se spoustou 
odlišností a téměř vždy se k sobě chovali moc hezkly, 
vzájemně se podporovali a respektovali. A o tom to 
mělo právě být - letos sukně (i trochu legrace na konci 
školního roku), příští rok třeba o odlišné národnosti 
spolužáků, která není překážkou našeho kamarád-
ství; máme mezi sebou i zdravotně handicapované 
apod.
 Sama jsem matka tří dětí a za měsíc budeme mít 
třetí vnučku. Rozhodně nechci, aby muži rodili nebo 
kojili, ale když se muž rozhodne být s dítětem na 
rodičovské dovolené, nebudu ho shazovat, stejně 
jako se nebudu smát chlapovi, který se pohodlně 
cítí v sukni. Já si tedy radši oblékám kalhoty.
 Se srdečným pozdravem

Štěpánka Petříková

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Medailové žně 36. ročníku 
OBL proběhly ve Spešově

•  k dispozici je plně vybavená místnost včetně 
pokladny s EET, chladicího boxu na lahůdky, lednice, 
sanitární vybavení atd., signál wi-fi 

•  k využití od 1. 5. 2019
•  prohlídky možné dle dohody, cena nájmu 

a další informace zájemcům na místě prohlídky
•  sídlo: SENIOR centrum Blansko, p.o., 

Pod Sanatorkou 3, 678 01  Blansko
•  kontakt: Bc. Rudolf Krejčíř, tel. 516 412 900, 

mobil 724 158 979

HLEDÁME NOVÉHO PROVOZOVATELE 
STÁVAJÍCÍ KANTÝNY V PŘÍZEMÍ 
SENIOR CENTRA BLANSKO

 Veškeré body ze závodů Okresní běžecké ligy v roce 2018 se nám podařilo úspěšně přidělit a zbývalo 
nám tedy  ocenit ty nejlepší. Hříčkou osudu jsme se nesetkali na Samsaře, ale zavítali jsme do Spešova. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo v příjemných prostorách Obecního domu. Ačkoliv se na 
vyhlášení nedostavili všichni, kteří se umístili na stupních vítězů, tak účast byla velmi hojná a největší 
radost nám udělali dětští závodníci. Však pro ně bylo nachystáno letos nejedno překvapení.

 Vyhlašování výsledků mělo 
tradiční průběh. Začalo se od 
těch nejmladších a přes ka-
tegorii žen, juniorek a juniorů 
jsme se dostali až ke kategorii 
mužů. Část vyhlašování, kde 
šlo především o body, jsme za-
končili oceněním nejlepší ženy 
a nejlepšího muže. Tito byli 
oceněni inovovanou posta-
vičkou běžce od uměleckého 
kováře. Na přípravě ceny se 
opět podílel Petr Boháček.

 V dětských kategoriích to 
pro rok 2018 dopadlo násle-
dovně.

přípravka dívky
1. Martina Šamšulová Elite Sport Boskovice
2. Lucie Kniesová AK Blansko Dvorská
3. Ema Králová AK Blansko Dvorská
 
přípravka chlapci 
1. Denis Ellinger ASK Blansko
2. Dušan Lát AK Blansko Dvorská
3. Radim Worbis Kotvrdovice
 
mladší žákyně 
1. Viktorie Křížová Elite Sport Boskovice
2. Julie Matušková ASK Blansko
3. Lucie Dobrovská ASK Blansko
 
mladší žáci 
1. Matyáš Charvát Elite Sport Boskovice
2. Tadeáš Zouhar ACT leraK Blansko
3. Kryštof Kroupa AK Blansko Dvorská
  
starší žákyně 
1. Pavla Štoudková ASK Blansko
2. Adéla Kubinová Elite Sport Boskovice
3. Pavla Tajovská Biatlon Blansko
  
starší žáci 
1. Michal Dobrovský Biatlon Blansko
2. Marek Malits ASK Blansko
3. David Zourek Blansko
 
 Většinu cen si převzali přímo ti, kteří se na stupních 
vítězů umístili. Někteří však plnili své závodní povin-
nosti v Praze nebo Harachově a tak za ně ocenění 
převzali rodiče nebo sourozenci. Nicméně všem patřil 
zasloužený potlesk, který si na stupních vítězů nále-
žitě vychutnali. Po kratičké přestávce se pokračovalo 
vyhlášením nejlepších dospěláků, juniorek a juniorů. 
V případě kategorie juniorek šlo o premiéru, protože 
rok 2018 byl prvním, kdy mohly zabodovat i děvčata. 

ženy veteránky II 
1. Alena Žákovská Horizont kola Novák Blansko
2. Margita Jalová Elite Sport Boskovice
3. Jitka Tesařová Blansko
 
ženy veteránky I 
1. Zdeňka Komárková Kometky Olešnice
2. Ivana Grünová AC Okrouhlá
3. Jana Kakáčová ASK Blansko
 
ženy 
1. Lenka Polachová Horizont kola Novák Blansko
2. Kateřina Kolářová Blansko
3. Andrea Krušinová Letovice
 
juniorky 
1. Tereza Charvátová Elite Sport Boskovice
2. Adriana Horňová Elite Sport Boskovice
3. Justýna Hošková Elite Sport Boskovice
 
junioři 
1. Samuel Marek Elite Sport Boskovice
2. Stanislav Široký Blansko

3. Jaroslav Říha VSK Uni Brno/Újezd u Č. Hory
 
muži veteráni III 
1. Jaroslav Landa Minerva Boskovice
2. Pavel Svoboda TJ Sloup
3. Oldřich Šperka Blansko
 
muži veteráni II 
1. Gustav Grün AC Okrouhlá
2. Pavel Bachratý Blansko
3. Jiří Dvořáček Elite Sport Max Team Blansko
 
muži veteráni I 
1. Aleš Klopec Blansko
2. Stanislav Široký AK Blansko Dvorská
3. Tomáš Jančík Elite Sport Boskovice
 
muži 
1. Vojtěch Grün Elite Sport Boskovice
2. Jan Barbořík Elite Sport Max Team Blansko
3. Jiří Huťka Bořitov

 Po předání cen v jednotlivých kategoriích jsme se 
u stupňů vítězů viděli ještě jednou s Vojtou Grünem a 
Lenkou Polachovou. Oba si totiž převzali ocenění pro 
nejlepší ženu a nejlepšího muže. Cena byla vyvedena 
v krásných zlatých barvách a pro několikanásobného 
držitele Vojtu Grüna bude příjemných zpestřením mezi 
ostatními exempláři. To pro Lenku Polachovou to bylo 
premiérové vítězství a věříme, že svou přízeň závodům 
OBL zachová i nadále. Ostatně toto bychom si přáli i u 
všech ostatních závodníků. Běžecké žně z roku 2015 
postupně opadají a doufáme v to, že energie věnovaná 
dětem se nám oplatí v létech následujících.
 Proto plynule naváži další soutěží, která nás pro-
vází již druhým rokem. V té není hlavní zvítězit, ale 
především se zúčastnit. Žákovská liga Tajovský reality 
je určena pro věkové kategorie dětí od přípravek po 
starší žactvo. Podle počtu absolvovaných závodů se 
dětem rozdělují bronzové, stříbrné případně zlaté 
medaile. Oproti ročníku 2017 jsme minimální počty 
absolvovaných závodů zvýšili a možná se to projevilo 
v celkovém počtu medailistů a tak jsme nemohli přivítat 
třicet držitelů zlatých medailí. Budeme tedy zvažovat, 
zda tyto kvóty pro rok 2019 upravit, ale výsledek na-
šeho rozhodnutí se jistě včas dozvíte.
 Zlatých medailistů jsme nakonec měli ve Spešově 
osmnáct a pro pět z nich byly připraveny zajímavé ceny 
od podporovatel soutěže – Tajovský reality. Losování 
proběhlo dle všech regulích, i když bez státního dozoru. 
Outdoorovou kameru, sportester nebo fi tnes náramek 
teď mají nové majitele. Jsou jimi čtyři děvčata a jeden 
chlapec. Martina Šamšulová je zřejmě dítě štěstěny 
neboť loni na Samsaře to byl Iphone a letos si šla pro 
cenu také. Tak ať jí štěstí vydrží i do dalších let. Kdo 
neměl tu možnost se vyhlášení zúčastnit, tak může 
atmosféru okusit na našem fotoalbu: 
okresni-bezecka-liga.rajce.idnes.cz

foto z archivu OBL
Za Okresní běžeckou ligu, 

Jiří Vrtílka, ředitel

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně satelitní přijímač, parabolu, držák. Tel. 
728419474.
* Parapet na okna (VPO Protivanov) v bílé barvě o 
rozměru 17 cm x 210 cm. Dále logaritmické pravítko - 
250 Kč. Dále soupravu kružítek KOH-I-NOOR (téměř 
nepoužívaná) - 600 Kč. Křivítko, šablona písmen a 
obal na pravítka - 90 Kč. Tel. 737900946.
* SCANquilt - 2 ks přikřývek (nevhodný dar - nevyu-
žijeme). Složení: 65% polyester, 35%bavlna, výplň 
100% polyester, dát se prát až na 95 C. PC 4.800,-, 
nyní 3.000, Kč. Tel. 737900946.
* Dámské kalhotky vel. 68 100% bavlna. Český vý-
robek cena 70 Kč/1ks. Dále prodám horské kolo Me-
rida, velmi pěkný stav. Nutno vidět. Tel. 728539471.
* Byt 2+1 v osobním vlastnictví, 5.patro/7 nacházející 
se jako poslední v řadě na Družstevní ulici v Adamo-
vě s výhledem na lesy a přírodu. Tel.  739027111.
* Jablka Gloster a Ontario bez postřiku z domácího 
sadu. Mají konzumní zralost a jsou dobře uskladně-
na. Dle domluvy jablka přivezu na vaši adresu. Tel. 
603945673.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* V Blansku - Těchově, v lokalitě "Na slunku"  pro-
dám stavební pozemky pro výstavbu RD. Všechny 
IS a přístupová komunikace před pozemky. Tel. 
736529239.
* Kazety a CD. Tel. 722034834 po 16. hod.

      PRODEJ    

* Nabízím pronájem bytu 2+1 v Blansku. Informace 
na tel. 737622786.
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko 
pod Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Hledám štíhlou ženu pro vážný vztah, věk do 70 
let. Blansko. Tel. 720141133.
* Nabízíme kvalitní koňsko-kozí hnůj. Možnost do-
vozu. Tel. 775236803.
* Daruji za odvoz rozkládací křeslo. Tel. 601391731.
* Hledám pronájem zahrady Blansko a blízké 
okolí. Chata a případná elektrická přípojka vítána, 
nejlépe dlouhodobý pronájem. Cena dohodou. Tel. 
733670455.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Sousedský bál – 1. 2. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350/330/310 Kč.
Miroslav Donutil – 14. 2. 2019 od 19:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 390 Kč. Poslední dostupné 
vstupenky.
Rockový večer s kapelami Prasklý bachor a Silver 
Band Revival – 22. 2. 2019 od 20:00 h, Kulturní dům, 
Těchov 171. Cena 120 Kč.
Travesti show skupiny Screamers – 25. 2. 2019 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 280 Kč.
Jiří Kolbaba - Nepál – 1. 3. 2019 od 18:30 h, Soko-
lovna, Lipovec. Cena 220 Kč.
Maškarní ples ZŠ speciální Blansko – 1. 3. 2019 
od 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Divadlo Doktor v nesnázích – 1. 4. 2019 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Koncert Alkehol, Morčata na útěku, Sagittari – 12. 
4. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
300 Kč.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos (Pavel 
Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 300 Kč. 
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 390/350 Kč. 
Čarovné tóny Macochy 12.–16. 6. 2019 od 18:00 h:
Skupina Arrhythmia – 12. 6. 2019, Sloupsko-šošův-
ská jeskyně Eliška. Cena 490 Kč.
Miro Žbirka – 13. 6. 2019, Jeskyně Výpustek. Cena 
740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Marie Rottrová – 14. 6. 2019, Jeskyně Výpustek. 
Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Spirituál Kvintet – 15. 6. 2019, Kateřinská jeskyně. 
Cena 540 Kč.
Tango-Nuevo / Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák 
– 16. 6. 2019, Punkevní jezírko propasti Macocha. 
Cena 490 Kč.
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 18. 6. 
2019: 549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.

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

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v Blansku, RK nevolat! 

Tel. 602786025. 

KADEŘNICTVÍ MATRIX 
Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Dámské, pánské, dětské. 
Prodlužování vlasů metodou SO.CAP

Sabina Kučerová 
tel. 724 937 250 

Rok 2018 atletů ASK Blansko

PŘIJĎTE SI 

ZACVIČIT JÓGU
dle systému 

Jóga v denním životě

POLOLETÍ ZAČÍNÁ 1.2. 2019
PŘIHLÁŠKA ON-LINE:

www.joga.cz/blansko

Jóga v denním životě

Městský penzion Písečná, 

Pod Javory 32, Blansko

blansko@joga.cz, tel. 720 681 254

www.joga.cz/blansko

 Vše pro blanenské atlety začíná jako každý rok halovou sezónou, která vrcholí mistrovstvím Moravy 
a Slezska a České republiky. Naši nejlepší atleti úspěšně reprezentují i výběry Jihomoravského kraje v 
atletice.

 Největších úspěchů dosáhla naše děvčata na MMaS 
v Ostravě kde vybojovala medaile v mladších žákyních 
za 2. místo na 800 m Dominika Bezdíčková a 1. místo 
na 300 m Veronika Jakusidisová. Ve starších žákyních 
získala Pavla Štoudková 1. místo na 300 m a 2. místo 
na 150 m. Na nepopulárním čtvrtém místě v juniorkách 
skončila Leona Marečková na 200 m. 
 Vrcholem každé zimní sezóny bývá mistrovství ČR 
v hale kde nás reprezentovala Pavla Štoudková, která 
zaběhla na trati 800 m nový žákovský halový rekord a 
po zásluze získala titul mistryně České republiky. 
 Z odcházející halovou sezónou se nám atleti 
blanenského oddílu začínají objevovat na venkovní 
dráze a různých bězích ať v rámci Okresní běžecké 
ligy, nebo Brněnského běžeckého poháru. Těchto lig 
se především zúčastňují naši nejmenší atleti, kteří zde 
dosahují předních umístění. Z 25 venkovních soutěží, 
které naši atleti odběhali nejen v regionu, ale po celé 
ČR, a kde opět sklízeli pódiová umístění, si připomeň-
me aspoň některé. Jarní Morenda Kooperativa mítink 
v Brně, Memoriál Věry Bušové Gilkové v Blansku, 
víceboje v Třebíči, Vyškově, Pacově a Kolíně kde se 
naše atletky setkaly s legendou České atletiky Jarmilou 
Kratochvílovou. 
 Celá sezóna nám poté vrcholí největším mládež-
nickým mítinkem v Evropě, který se koná v Brně.  
Veronika Jakusidisová v mladších žákyních zde 
vybojovala první místo na 150 m a druhé ve výšce. 
Pavla Štoudková vybojovala první místo v rekordu 
mítinku na 800 m a druhé na 300 m. Velkou radost nám 
udělala štafeta mladších žákyň ve složení Poláčková, 
Šebková, Bezdíčková a Jakusidisová, když ve štafetě 
na 4 x 60 m doběhla třetí. 

 Vrcholem podzimu bývají mistrovství Moravy a 
Slezska a ČR. Na mistrovství ČR žáků v Jablonci Pavla 
Štoudková ovládla 800 m a k velkému překvapení 
nejen nás Veronika Jakusidisová doběhla na druhém 
místě na 300 m. Veronika v této kategorii bude ještě 
dva roky. 
 Největší naše očekávání směřovalo k domácímu 
mistrovství Moravy a Slezska mladších žáků, kde naši 
atleti vybojovali čtyři cenné kovy. 
 V pořadatelské činnosti blanenský oddíl nezůstává 
pozadu za výsledky atletů z dráhy. V loňském roce 
se podařilo uspořádat sedm kvalitních soutěží, ať 
už pro nejmenší Čokoládovou tretru, Memoriál Věry 
Bušové Gilkové, nebo soutěže pro školy. Vrcholem 
pořadatelské činnosti bylo Mistrovství Moravy a 
Slezska mladších žáků, které bylo z atletických kruhů 
hodnoceno jako jedno z nejlepších za poslední roky. 
Toto mistrovství by se nedalo uspořádat bez podpory  
města Blanska a fi rmy Služby Blansko s.r.o. 
 Oddíl rovněž uspořádal v době letních prázdnin 
atletický tábor pro 50 spokojených dětí. 
 Oddíl se snaží díky podpoře Jihomoravského kra-
je, města Blanska, ASK Blansko a dalších partnerů 
neustále vylepšovat tréninkové zázemí a podmínky 
atletům k jejich činnosti, za což děkujeme. Bez této 
pomoci by se v dnešní době mládežnický sport nedal 
provozovat.
 V letošním roce budeme pořádat základní kola druž-
stev mladších žáků a žákyň, přípravek a na podzim 
fi nále krajského kola mladších žáků a žákyň družstev, 
ze kterého postupují tři nejlepší družstva na mistrovství 
Moravy a Slezska.

-mb-

Výchova aneb kdo 
za to může

 Střediska výchovné péče a diagnostické ústavy 
jsou místa, kde dochází k výchově dětí zatížených 
problémy, za které často nemohou. Děti s porucha-
mi chování představují sociální skupinu ohroženou 
negativními sociálními vlivy. Diagnostické ústavy řeší 
aktuální nastavení systému, které neodpovídá jejich 
představám a zejména potřebám konkrétních dětí, 
které jsou zde umísťovány. Samotné děti nemohou 
za špatné systémové nastavení.
 „Navštívila jsem Diagnostický ústav a středisko 
výchovné péče v Brně na Veslařské ulici, kde jsem 
si vyslechla problémy v praxi. Uvědomila jsem si, že 
tyto informace souvisí s tím, co znám od pedagogů ze 
základních a středních škol mého obvodu. Následně 
jsem vyvolala jednání s ředitelkou Diagnostického 
ústavu Mgr. Renatou Ježkovou a zástupkyněmi 
MŠMT Mgr. Alenou Zouplnovou a Mgr. Ivanou 
Blažkovou v Senátu. Na základě získaných infor-
mací jsem se rozhodla uspořádat seminář přímo v 
Senátu,“ uvedla senátorka Vítková.
 Seminář senátorky Jaromíry Vítkové s názvem 
„Výchova aneb kdo za to může“ se konal v úterý 
8. 1. 2019 v Senátu ve Frýdlantském salonku za 
přítomnosti zástupců Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy, zástupců diagnostických ústavů, 
sociálních pracovníků a dalších. 
 „Důležité je upravit podmínky a specifi kovat 
činnosti jednotlivých typů zařízení, zpřehlednit typy 
služeb, jasně vymezit účel a cíl jednotlivých zaří-
zení tak, aby nedocházelo k chybnému zařazování 
problematických dětí. Důležitým bodem je zejména 
sjednocení přístupu práce s dítětem s poruchami 
chování. Jedním z velkých témat, které se objevily na 
semináři, bylo znovuzavedení dobrovolných pobytů,“ 
sdělila Vítková.
 Takzvané dobrovolné pobyty byly umožněny využít 
zákonným zástupcům dětí s poruchou chování na 
vlastní žádost do 31. 8. 2017. Od 1. 9. 2017 jsou 
děti umisťovány do diagnostických ústavů pouze na 
základě soudního rozhodnutí a dobrovolné pobyty 
je možné realizovat pouze ve střediscích výchovné 
péče. Dobrovolný pobyt dítěte v diagnostickém ústa-
vu umožňuje operativní rychlé řešení situace ohrože-
ného dítěte, aniž by se muselo čekat na zdlouhavé 
rozhodnutí příslušného soudu. Operativní spolupráce 
diagnostických ústavů a dětských domovů či výchov-
ných ústavů by vedla ke zlepšení situace v umístění 
daného dítěte. Dobrovolné pobyty jen ve střediscích 
výchovné péče zatěžuje kapacitu i program středisek 
a také neodpovídá jejich zaměřením.
 „Hlavním závěrem celého semináře je obnovit dob-
rovolné pobyty v diagnostických ústavech. Vyvoláme 
setkání se zástupci Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Vytvoříme pracovní skupinu, která 
bude sloužit i jako připomínková komise,“ zakončila 
Vítková.

-bp-
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25. ledna 20198

RÁJEC-JESTŘEBÍ 
9.3.2019

předprodej vstupenek v IC rájec-jestřebí od 21.1. 
tel. 516 432 191. Cena 290 Kč.

nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!

VILÉM ČOK 
& BYPASS 
hd acoustic

HD elektrik

bohatá tombola
speciální cena taxi
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