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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 „Původně zaslané podmínky budova Okresního 
soudu v Blansku splňovala, nakonec ale byla dána 
přednost většímu prostoru a také tomu, že v tělo-
cvičně na Údolní ulici nebude fungování očkovacího 
centra omezeno provozní dobou, kterou by při výběru 
budovy soudu bylo nutné dodržovat kvůli požadav-
kům justiční stráže na zabezpečení budovy,“ píše 
tajemník městského úřadu Josef Kupčík na webu. 
„Městské sportovní zařízení nabízí zázemí šaten 
i dostatečnou kapacitu sociálních zařízení, objekt 
splňuje také další parametry. K parkování lze navíc 
využít nedaleký prostor bývalého škvárového hřiště,“ 
uvedl tamtéž starosta Blanska Jiří Crha.
 Rozhodnutí ale vzbudilo bouři nevole. Pochopitel-
ně zejména ze strany sportovní veřejnosti. Kapacity 
pro halový sport sice není možno v současnosti 
kvůli proticovidovým opatřením využívat, všichni ale 
doufají, že zde nebudou na věčné časy. Hala byla 
v provozu od odpoledne až do pozdního večera po 
celý týden, využívána byla zejména dětmi a mládeží, 
školy zde měly v některých dnech dopolední vyučo-
vání. Víkend zaplňovaly soutěžní zápasy a turnaje.  
„Chápu současnou situaci, ale použít toto zařízení 
na jiné účely než sport považuji za těžký hřích, to 
stále opakuji,“ je rozhořčen Josef Vrba, jedna z 
hlavních blanenských autorit v oblasti sportu. Ten 
je kromě funkce předsedy jednoty ASK také hlavou 
Okresního sdružení České unie sportu, která zašti-
ťuje většinu sportovních aktivit v regionu. V dotyčné 
velké tělocvičně je zázemí pro basketbal, fl orbal, 
volejbal, halový fotbal a zimní přípravu v celé řadě 
dalších sportů. Provoz šaten a sociálních zařízení je 
navíc těsně spjat s tamní kuželnou s mezinárodními 
parametry. „Myslím, že při troše dobré vůle by se v 
předem navrhované budově soudu řešení našlo,“ je 
přesvědčen Vrba.
 Agilní blanenský oddíl fl orbalu Atlas má v hale 

jediné odpovídající podmínky ve městě na tréninky a 
hlavně vzhledem k rozloze hřiště i na soutěžní zápa-
sy. Tréninky má rozloženy skoro na celý týden. Sou-
těže jsou sice momentálně přerušeny, a zda budou 
pokračovat, je otázkou. Přesto je z nastalé situace 
předseda oddílu Martin Pivoda značně znepokojen. 
„Mám strach, že se umístění očkovacího centra do 
haly protáhne i do podzimní sezóny a to by pro nás 
bylo hodně vražedné. Hlad po sportování je velký. 
Sice se snažíme aspoň o individuální udržování 
fyzičky, ale to nejde do nekonečna,“ pokyvuje hla-
vou. Podle jeho slov jsou na tom kolegové z dalších 
halových sportů podobně.
 Řešení, které na kraji zvolili, je špatné. Říká to 
předseda oddílu basketbalu Milan Ševčík, který je 
přesvědčen, že v Blansku by se našly vhodnější 
prostory. „Podle ohlasů veřejnosti je jasné, že všem 
se původně navrhované řešení s budovou soudu 
zdálo jako výborné. I zimní stadion by se mohl využít 
snáze,“ myslí si. Sociální zařízení v hale podle něho 
nevyhovuje pro vozíčkáře, nehledě na hlavní vchod, 
jehož schodiště je náročné pro lidi i s menším těles-
ným handicapem. Basket pro paraplegiky už mají v 
hale vyzkoušen, nešlo to.  Problémem, který řeší v 
rámci svého oddílu, je navíc zajištění potenciálních 
náhradních tréninkových prostor. S rodiči již o situaci 
vedení klubu intenzivně jedná. „My sice můžeme 
využívat pro děti i menší tělocvičny, ale náklady na 
pronájmy se velmi řádově navýší,“ nelíbí se mu. 
„Posuzovatelům, kteří halu vybírali, se patrně zalíbila 
velká plocha, na niž by se umístily moduly, se kterými 
se pro podobná centra počítá. Nepočítali se zápory, 
které toto řešení přinese,“ myslí si Ševčík.
 Podle avizovaných informací by mělo být očkovací 
centrum v hale v provozu minimálně půl roku. Prohlá-
šení města, že jeho provoz by neměl poničit podlahu, 
těžko obstojí, třebaže je avizováno, že na ni bude 

Omezení na Brněnské ulici. 
Řidiče čeká omezení

 Jedním z hlavních problémů dnešní doby je očkování proti nemoci covid-19. Kromě nemocnice, kde 
již bylo zahájeno a mělo by i nadále pokračovat, se hledají i další prostory. V rámci krajské iniciativy 
bylo město osloveno, aby vytipovalo lokality na vybudování velkokapacitního očkovacího centra. 
Z několika navrhovaných míst nakonec tým, který je prohlížel, vybral prostory městské sportovní 
haly v Údolní ulici. Jak vedení města uvedlo na svých stránkách, dostaly se na první místo před 
původně vybraným okresním soudem, který město kraji nabídlo a původně avizovalo, že zde již je 
vše dohodnuto. Nápad ale ztroskotal.

V hale na Údolní má 
být očkovací centrum

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

položena ochranná vrstva. „Technické podmínky 
provozu teď bude projednávat kraj s nemocnicí a 
městem, potažmo společností Služby Blansko, která 
budovu spravuje,“ píše se na blanenském webu. Do 
tělocvičny je navíc v současnosti pouze jen jeden 
přístup přes strmé schodiště a dlouhou chodbu. 
Zda by se zprovoznila jediná druhá možnost vchodu 
přes vrata přistavené garáže, která je v současnosti 
využívána jen jako sklad, je otázkou. 
 A není to otázka jediná. V souvislosti s blanenskou 
halou se nabízí další, dlouhodobější.  Neměla mít tato 
velká tělocvična, která je jediným větším sportovním 
zařízením ve městě tohoto typu, již dávno zvláštní 
vchod s vlastním vestibulem, sociálním zařízením, 
vlastními šatnami a větším hledištěm? Projekt měla 

tehdejší tělovýchovná jednota ČKD zpracován již 
skoro před dvaceti lety, základy byly již dokonce 
vybudovány. Vše ztroskotalo na nedostatku fi nancí, 
tělovýchovná jednota nakonec z tohoto důvodu ve 
značné ztrátě i ukončila činnost. 
 Vybudování přístavby se v minulých letech obje-
vovalo ve volebních programech hned několika stran 
a uskupení. V poslední době tato otázka tak trochu 
vyšuměla. Blansko, které se stále deklaruje jako 
město sportu, nemá nadále odpovídající reprezen-
tativní sportovní halu. A bohužel i ta, která má aspoň 
odpovídající velikost, má být nyní využita na dobu 
blíže neurčenou na jiné než sportovní účely. A to je 
opravdu smutné… 

Bohumil Hlaváček

30 let na trhu s nemovitostmi.

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení.

• Zajištění právního i daňového 

 poradenství pro občany.

Dezinfekce kanceláře ozónovým generátorem. Pro klienty je k dispozici i ústenka.

Vizualizace očkovacích center.. Zdroj: JMKVizualizace očkovacích center.. Zdroj: JMK

 Vodovod, kanalizace, povrch vozovky i chodníky. V Brněnské ulici bude vše nové. Na investici 
se společně podílí Svazek vodovodů a kanalizací, Jihomoravský kraj a město Blansko. Obyvatelé 
Starého Blanska a projíždějící lidé musí počítat s dopravním omezením. Rekonstrukce by měla být 
hotová letos na podzim. 
 Úplně uzavřená zůstá-
vá část Brněnské ulice 
od křižovatky s Hořickou 
ulicí po křižovatku s ulicí 
na Brankách. Průjezdné 
jsou ulice Na Lukách 
a Na Brankách. Kyva-
dlovou dopravu budou 
řídit semafory v úseku 
od ulice Na Brankách 
po vjezd do areálu fi rmy 
Synthon. 
 „Osobní i nákladní 
automobily směřující 
z Blanska na Olešnou 
nebo ty, které pojedou 
od Šebrova na Blansko, 
bude dopravní značení 
navádět na objízdnou 
trasu, která povede po 
silnicích II/374, II/379 a 
III/37937 přes Svatou 
Kateřinu. Autobusové linky budou moci opravovaným 
úsekem ve druhé etapě pouze projíždět, zastávky v 
Brněnské ulici budou zrušeny, autobusové linky IDS 
v nich nezastaví,“ popsal stavbyvedoucí Richard 
Polák. 
 Obyvatelé Starého Blanska se dočkají také rekon-
strukce plynovodu. „O drobných omezeních, která se 
dotknou zde žijících obyvatel, se místní snažíme ve 

spolupráci s městem informovat vždy s předstihem 
a operativně tak, abychom zajistili hladký průběh 
stavby a současně abychom zdejší obyvatele neo-
mezovali více a déle, než je nezbytně nutné,“ dodal 
Polák. 
 V minulém roce se rekonstruovaly navazující ulice 
Hořická a Pod Strání. 

-mka-
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Freddieho sloupek
Kamarád Fox

 Už jsem o jednom zážitku s kamarádem psal... 
Odehrál se, jako mnoho jiných ve městě, které oba 
milujeme – v Londýně...
 Ale dneska jsem chtěl (a budu) trochu skákat od 
jedné příhody ke druhé a žádnou pořádně nedokon-
čím...
 Fox je můj nejlepší kamarád. Známe se od roku 98 
a aniž bychom si toho všimli, nějak to mezi námi klik-
lo. Když jsem nastupoval do tehdejšího zaměstnání, 
tak mi v rámci nástupního pohovoru tehdejší šéfová 
řekla: „Vy si budete rozumět s Foxem“... Nevěděl 
jsem, o kom mluví, ale záhy jsem měl možnost to 
zjistit...
 On má totiž podobně zvrácený smysl pro humor 
a uvedu několik příkladů...
 Při jednom pobytu v Londýně zasáhly město jisté 
nepokoje. Šéf nás nicméně poslal, abychom mu 
opatřili nějaký alkohol... A jak jdeme po ulici a kolem 
nás projelo asi třetí policejní auto, tak můj drahý přítel 
se ke mně naklonil a prohlásil: „Až pojede to další, 
tak začneme utíkat.“
 Při dalším pobytu, respektive při cestě na něj (to 
bylo ještě před 9/11) po startu letadla začal nahlas 
hlásit: „Poslouchej, ty plameny pod křídlem jsou 
normální?“ A spolucestující začali propadat panice...
 Krásná vzpomínka na naše společné cesty se 
váže pro změnu k hlavnímu americkému městu... 
Měli jsme vstupenky do Kapitolu (na prohlídku) a on 
při cestě k němu prohlásil: „Měli jsme si opatřit ka-
nystry s benzínem a říct chlapům z ochranky: Přiletěli 
jsme z Londýna a jsme tady zase!“ (Angličané totiž 
kdysi zapálili polovinu amerického hlavního města)...
 Takové nápady měl pořád, například když jsme 
pracovali na projektu na letišti v Praze, říká mi: „Teď 
bude sedat linka z Kuvajtu, vezmeme si papír a na 
něj napíšeme, že čekáme pana Bin Ládina“...
 Naštěstí pochopil, že to už bychom asi mohli 
skončit v base...
 A při odchodu do hotelu, na eskalátorech prohlá-
sil: „Ti Pražáci jsou strašný xichti, to by je člověk 
chtěl fackovat jednoho, druhýho, prostě všechny“... 
Někteří z obyvatelů hlavního města nás tím pádem 
chtělo napadnout... Ale především jeli po eskalátoru 
na druhou stranu a než jim došlo, že si děláme psinu, 
byli jsme oba dva pryč... V soupravě metra jsme 
se váleli smíchem a jedna paní se nás ptala, co je 
tak vtipného... A Fox bezelstně prohlásil (se svým 
ostravským přízvukem): „Nic paní, my si jen děláme 
prdel z Pražáků.“
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

 Kraj vybral místo pro velkokapacitní očkovací centrum, kde se bude očkovat proti onemocnění covid-19. Je jím sportovní hala na ulici Údolní v Blansku, která ovšem zahájí očkovací provoz nejdříve v 
březnu, a to až v situaci, že okres Blansko dostane přiděleno dostatečné množství vakcín. Do té doby budou zdravotníci očkovat v nemocnici. 

 Pro vakcíny pojedou zaměstnanci Nemocnice 
Blansko v pondělí 15. února ráno do Brna. Nemocni-
ce má pro první očkovací týden přiděleno 240 dávek 
určených pro seniory nad 80 let a zdravotníky. Ti se 
mohou již od poloviny ledna registrovat na webových 
stránkách crs.uzis.cz. Zaregistrovaní lidé si budou 
moci rezervovat termín očkování od 12. února na 
adrese reservatic.com/ockovani poté, co jim přijde 
rezervační SMS zpráva s PIN 2 kódem. Bez regist-
race a rezervace termínu nebude možné očkování 
uskutečnit. 

 „Pro očkování jsme vyčlenili prostory po zruše-
ném oddělení nukleární medicíny v přízemí lůžkové 
části nemocnice. Do budovy nemocnice se bude 
vcházet tak jak doposud – buď hlavním vchodem z 
ulice Sadová, nebo přes vrátnici vchodem ze dvora 
u lékárny,“ sdělila ředitelka blanenské nemocnice 
Vladimíra Danihelková s tím, že cesta k očkovacímu 
místu bude značená a v případě dotazů mohou lidé 
oslovit recepční na informacích. 
 Počítá se s tím, že zdravotníci v nemocnici zvlád-
nou naočkovat přibližně tři stovky lidí týdně. Vše 

ovšem bude záviset na množství dodaných vakcín. 
Ve chvíli, kdy blanenský okres dostane přiděleno 
více vakcín, jimiž bude možné naočkovat více lidí 
za týden, přesune se veškeré očkování do velko-
kapacitního očkovacího centra ve sportovní hale. 
„Termín distribuce vakcín a jejich počet bohužel 
nemůžeme nijak ovlivnit. O přidělování očkovacích 
dávek rozhoduje krajský koordinátor, nemocnice ani 
město do něj nemůže nijak zasahovat,“ upozornila 
Danihelková.
 Minulý týden do blanenské nemocnice dorazil 
hlubokomrazicí box v hodnotě přibližně dvou set 
tisíc korun, který umožní dlouhodobé skladování 
vakcíny Pfi zer. Ta se totiž musí uchovávat při teplotě 
-70°C. Při uložení ve vyšších teplotách je nutné ji 
do pěti dnů spotřebovat. Jakmile tedy bude k dispo-
zici dostatek vakcín, může být v tomto stolitrovém 
mrazicím boxu uskladněno až šest tisíc očkovacích 
dávek. 

Velkokapacitní očkovací 
centrum 

 Ve sportovní hale bude očkovat tým zdravotníků 
z nemocnice a s logistikou budou na místě pomáhat 
policisté a hasiči. Toto místo vybral kraj, který zaslal 
městu seznam podmínek, jež musí velkokapacitní 
očkovací centrum splňovat. Mezi nimi je dostatečný 
prostor pro šatny, sociální zázemí, čekárna, teplá 
i studená voda nebo třeba možnost parkování či 
připojení k internetu. Město by také mělo zajistit, že 
očkovací centrum bude moci v budově fungovat po 
dobu minimálně šesti měsíců od svého otevření.
 „Reagovali jsme na žádost pana hejtmana, který 

nás poprosil o součinnost při přípravě velkokapa-
citního očkovacího centra pro okres Blansko. Kraji 
jsme po jednání s vedením nabídli budovu Okresního 
soudu v Blansku, která splňovala původní kritéria pro 
výběr vhodných prostor. Nakonec se ale zástupci kra-
je rozhodli pro náš další návrh, kterým byla budova 
tělocvičny na Údolní ulici. Městské sportovní zařízení 
nabízí zázemí šaten i dostatečnou kapacitu sociál-
ních zařízení, objekt splňuje také další parametry. K 
parkování lze navíc využít nedaleký prostor bývalého 
škvárového hřiště,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří 
Crha. 
 „Už máme potvrzený souhlas s prostory na Údolní 
ulici. Stavbu očkovacího centra teď bude připravovat 
kraj ve spolupráci s městem a nemocnicí,“ zmínil 
tajemník městského úřadu Josef Kupčík.
 Podmínkou města je, aby provoz centra neponičil 
podlahu tělocvičny. Na ni bude položena ochranná 
vrstva. Technické podmínky provozu nyní projednává 
kraj s nemocnicí a městem, potažmo společností 
Služby Blansko, která budovu spravuje.

Občanku a průkaz 
pojištěnce s sebou

 K očkování proti covid-19 je třeba s sebou přinést 
občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Dále je nutné 
mít nasazenou roušku nebo respirátor, doporučuje se 
též přinést si vlastní psací potřeby k vyplnění dotaz-
níku a souhlasu s očkováním. Připravte si tyto údaje: 
mobilní telefonní číslo, případně e-mailovou adresu. 
 K očkování nechoďte, pokud máte zvýšenou tě-
lesnou teplotu, nebo pokud máte aktuálně zhoršený 
zdravotní stav v důsledku jiného onemocnění, nebo 
vám očkování v současné době nedoporučil váš 
praktický lékař. 
 Očkování je dobrovolné a zdarma. Je to však nej-
efektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření 
epidemie u nás i ve světě. 
 V případě jakýchkoliv nejasností volejte bezplat-
nou linku 1221, která je určena pro dotazy týkající 
se očkování proti koronaviru. 

-mka-

Hluk ze Starého Blanska 
obtěžoval obyvatele

 Koncem ledna se začal ze Starého Blanska linout 
nepříjemný zvuk, který obtěžoval blanenské obyva-
tele. V okolí ulic Těchovská a Antonína Dvořáka zněl 
pravděpodobně nejintenzivněji. Slyšet byl zejména v 
noci, kdy se ztišil ruch města. Frekvenci lidé hodno-
tili jako nepříjemnou a rušivou, až zdraví poškozující. 

 Toto téma se objevilo i na webu města Blanska v 
rubrice Otázky a odpovědi. „Pravidelně (několikrát 
denně a i v noci) je slyšet intenzivní hluk včetně tónové 
složky hluku, jehož zdrojem je průmyslový objekt na 
Starém Blansku v ulici Brněnská. Nejpravděpodobněji 
ze „Sila Elita“, případně z fy. Synthon nebo DS Partner. 
Jde o pisklavý zvuk asi z čerpadla, kompresoru. Dle 
orient. měření (u Lidlu) dosahuje noční hluk přes 60 dB 
ve frekvencích (překračuje limit hluku), velmi obtěžuje. 
Můžete zajistit nápravu do normálního stavu, obrátit se 
na hygienu atd.?“ ptal se Zdeněk Řehuřek. 
 Na hygienickou stanici se obrátil Lukáš Toman, který 
zároveň 4. února na sociální síti inicioval pátrání po 
původci nepříjemného hluku. „Jedna paní tento zvuk 
dokonce nahrála na video a dala na Facebook. Začali 
se ozývat další a další lidé, které pískání obtěžovalo 
a dokonce rušilo ve spánku. Diskuze na sociální síti 
vybudila několik obyvatel k tomu, aby večer vyrazili 
do ulic a hledali zdroj zvuku, který jeden pán skutečně 
poměrně přesně lokalizoval,“ popsal Toman. 
 Jakmile měla hygienická stanice přesnější informace, 
odkud se pronikavý zvuk line, začala situaci řešit. Firma, 
která byla zdrojem monotónního tónu, však mezitím 
učinila opatření, aby hluk omezila. 
 „Obyvatelům, kteří se zapojili do pátrání po zdroji zvu-
ku, jistě patří poděkování. Jsem rád, že nejsou všichni 
lhostejní ke svému okolí. Do terénu vyrazili i ti, kteří 
nebydleli v dosahu zvuku, ale chtěli ostatním pomoct,“ 
doplnil Lukáš Toman. 
 Hluk způsobovalo zařízení na vytápění haly, která 
dříve vytápěna nebyla, proto nebyl předtím slyšet. 
„Celou záležitost jsme konzultovali i z pozice města s 
Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, v 
jejíž kompetenci je měření hlučnosti i vliv hluku na lidské 
zdraví. Zaměstnanci blanenského pracoviště KHS JMK 
dnes provedli místní šetření ve chvíli, kdy hluk již nebyl 
slyšitelný, obcházením potenciálních zdrojů, mj. v síd-
lech fi rem a podniků na Starém Blansku. Pravděpodobný 
zdroj nepříjemného hluku byl zjištěn ve fi rmě Bustec 
sídlící na Starém Blansku. Přístroj je nyní odstaven, 
hygienici budou prověřovat, zda tím skutečně dojde k 
vyřešení situace,“ upřesnila tisková mluvčí města Pavla 
Komárková na webu 5. února.
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Práce na přístavbě základní 
školy TGM pokračují

 Ve dvoře Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na Rodkovského ulici již vyrostly obrysy 
spojovacího krčku, který zajistí pohodlný přechod mezi hlavní budovou a novou jídelnou. Její hrubá 
stavba je již hotová, výplně okenních otvorů jsou osazeny. 
 „V přístavbě školní jídelny a kuchyně se nyní do-
zdívají obvodové a vnitřní stěny. Když to klimatické 
podmínky dovolí, probíhají také práce na střešním 
plášti. Byly zahájeny hrubé práce na vnitřních roz-
vodech vody, kanalizace, ústředního topení i nové 
elektroinstalace. Na zdění obvodových stěn se nyní 
pracuje i u spojovacího krčku,“ uvedla Leona Ma-
zourková z investičního oddělení.
 Vedení města také již vybralo fi rmu, která do nové 
školní budovy dodá nábytek. Ten bude stát zhruba 
1,1 milionu korun bez DPH. Do výběrového řízení 
se přihlásilo pět uchazečů. „Výběrové řízení vyhrála 
fi rma IN SPACE s.r.o. Praha, která nabídla cenově 
nejvýhodnější nabídku. Firma dodá kompletní vyba-
vení nových prostor nábytkem. Jedná se o nábytek 
určený do zázemí kuchyně, školní jídelny, kanceláří 
a šaten personálu či denní místnosti pro personál 
kuchyně,“ vyjmenovala vedoucí odboru správy a 
rozvoje města Petra Skotáková. 
 Součástí zakázky za více než 80 milionů korun 
je podle jejích slov také nábytek pro druhou etapu 
stavby, a to nové šatny žáků, infocentrum u nového 
vstupu do školní budovy či místnost kantýny. Nový 
vstup a šatny se začnou budovat po dokončení 
stravovací části. Nábytek do jídelny a kuchyně by 
se měl začít umisťovat v létě. 
 Podle starosty Blanska Jiřího Crhy se zatím daří 
držet harmonogram stavebních prací i přes omezení 
související s onemocněním covid-19. „Přístavba a 
rekonstrukce základní školy TGM je letos největší 
investicí hrazenou plně z rozpočtu města,“ zmínil 
starosta. 

 Jídelna s kuchyní se začala stavět v srpnu loňské-
ho roku na místě bývalých školních pozemků. Tato 
budova by měla být dokončena v červenci letošního 
roku. O prázdninách poté dojde ke zbourání přístavby 
stávající kuchyně a jídelny. Do května 2022 má být 
dokončen nový vstup a další části školních šaten, 
zázemí pro novou kantýnu a informace. 
 Vedení města Blanska nyní čeká podpis smlouvy 
s fi rmou IN SPACE, jejíž zástupci následně začnou 
jednat se zhotovitelem stavby – fi rmou IMOS – ohled-
ně zaměření nově budovaných prostor, aby téměř 
šest set žáků školy mohlo v září již obědvat v nové 
jídelně. 
 Dělníci v těchto dnech také betonují základy 
nakládací rampy pro zásobování kuchyně. V hlavní 
budově školy probíhají sanační práce. V místě, kde 
má vzniknout nový vstup, a v prostoru levého scho-
diště probíhá tlaková injektáž obvodového zdiva kvůli 
odstranění vlhkosti. Pokračovat se bude výkopovými 
pracemi pro nové vnitřní schodiště. 
 Přístavba žákům i zaměstnancům pomůže zejmé-
na v tom, že škola získá moderní jídelnu s kuchyní a 
odstraní se problém, kterým je současné rozdělení 
kuchyně a jídelny do dvou pater. Kuchyň se nyní na-
chází v přízemí a jídlo se musí přepravovat výtahem 
do prvního patra. Zvýší se také počet míst u stolů. 
V neposlední řadě se díky rekonstrukci vchodu též 
vyřeší estetický problém, který představuje současná 
azbestová přístavba jídelny. Škola tak získá zpět 
svou historickou podobu. 

-mka-
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Na kávě s Jindřichem Králem 
Jindřich Král je nejvyšším představitelem společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPO-
LEČNOST, a.s. Blanenská veřejnost si mimo jiné pamatuje i jeho roli v komunální poli-
tice. Povídali jsme si o činnosti společnosti, o ceně vody, ale také o životním prostředí.

Sponzor rubriky:

 Dokážete v kostce shrnout činnost VODÁREN-
SKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.?
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
je fi rma, která provozuje vodovody a kanalizace 
v šesti okresech. Okres Blansko, Znojmo, Brno 
– venkov (Tišnovsko, Šlapanicko, Ivančicko, Ži-
dlochovicko, Bílovicko) a okresy Třebíč, Žďár a 
Jihlava na Vysočině. Ve všech okresech máme 
své divize a management, které tu zajišťují provoz 
veškeré infrastruktury: vodovody, kanalizace, čistír-
ny a úpravny vody. Tato infrastruktura je v majetku 
většinou takzvaných svazků měst a obcí, které 
ji dostaly bezplatně v rámci privatizace státního 
podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace s.p.. 
Vodárenská a.s. získala v rámci této privatizace 
provozní majetek – bagry, kanalizační vozy, měřící 
a laboratorní techniku a vlastně vše, co je potřeba 
k provozu infrastruktury. Obce musí o tento majetek 
pečovat a dále jej rozvíjet, my zase zajišťujeme 
provoz.
 Náš rozsah je poměrně velký. Máme 1100 za-
městnanců, pitnou vodou zásobujeme 555.000 
obyvatel, což je asi 6 % české populace. 
 Roční obrat VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO-
LEČNOSTI, a.s. je zhruba 2,2 miliardy korun, z 
toho tržby z vodného a stočného činí 1,8 miliardy. 
Zbylých 400 milionů korun získáváme z ostatních 
podnikatelských činností. Co jistě stojí za pozornost 
je to, že jsme ryze českou vodárenskou společností, 
nemáme žádný zahraniční kapitál.
 Podílíme se na výstavbách vodovodů a kanaliza-
cí, vodovodních přípojek, prodáváme vodohospo-
dářský materiál a v některých regionech nabízíme i 
projekční a inženýrskou činnost ve výstavbě. V naší 
nabídce jsou i rozbory vody včetně vod bazénových.

 Co konkrétně je náplní vaší práce?
 Působím na postu předsedy představenstva, 
takže jsem odpovědný za chod společnosti. Mým 
hlavním úkolem je hlavně komunikace s městy a 
obcemi, strategie společnosti, legislativa, rozvojové 
projekty a programy. Chceme být v našem oboru i 
fi rmou inovativní, takže se v současné době začí-
náme více angažovat v oblasti vědy a výzkumu a 
aplikací jejich poznatků v provozu. Baví mě i provoz 
samotný. Voda není nějaké chemické individuum 
složené z vodíku a kyslíku, je to složitá disperzní 
soustava, její příprava pro konečného spotřebitele 
je náročný technologický proces. Surovou vodu k 
úpravě na vodu pitnou odebíráme nejen z podzem-
ních zdrojů, ale více než 56 % našich zdrojů jsou 
vody povrchové, vodní nádrže a říční toky. 

 Co všechno ovlivňuje cenu vody?
 Dlouhodobě, zhruba od poloviny 90. let, se 
ceny, které v našich regionech provozování vyhla-
šují města a obce pohybují ve vyšších cenových 
úrovních. Dnes jsme na úrovni 100 Kč za kubík 
dodané a vyčištěné vody. Hlavně je potřeba tuto 
cenu vnímat ne jako cenu vody, ale jako náklad 
související s celým komplexem služeb a poplatků, 
který musíme provést, aby našim zákazníkům tekla 
kvalitní pitná voda. Pokusím se přiblížit, co vše v 
sobě cena pro vodné a stočné zahrnuje. 19 % tvoří 
daně a poplatky. Jedná se o DPH a poplatky státu za 
odebranou surovou vodu. Odebíráme-li podzemní 
vodu, platíme státu 2 koruny za každý odebraný 
kubík, pokud vodu povrchovou musíme odvádět 
státu 6,60 Kč. 
 Dalším aspektem je vazba na vlastníky infrastruk-
tury, neboli na obce, které mají zákonnou povinnost 
se o majetek starat. Tyto prostředky na obnovu od 
nás dostávají ve formě nájemného a tvoří více než 
třetinový podíl v ceně. Zhruba 10 procent ceny tvoří 

náklad související s realizací oprav na vodovodním 
a kanalizačním potrubí a odstranění případných 
havárií.
 Pokud bych to měl hodně zjednodušit, dá se říci, 
že třetina ceny jde státu ve formě daní, poplatků a 
odvodů, třetina ceny jde obcím a slouží k obnově 
infrastruktury a třetinu tvoří naše provozní náklady.

 Je to tak ve všech okresech?
 Cenová struktura je ve všech okresech podobná. 
Provozní náklady a odvody státu jsou významně po-
dobné. V čem se regionálně lišíme, jsou prostředky 
na obnovu, které v sobě cena vody zahrnuje. Tam, 
kde se o infrastrukturu pečuje a dochází k její pra-
videlné obnově a rozvoji, je cena vody vyšší. Cena 
musí být regionální a má vazbu na majetek, který 
naše společnost provozuje. Například na Blanensku 
provozujeme infrastrukturní majetek v hodnotě asi 
6,5 miliardy. Patří sem 900 km vodovodů, 415 km 
kanalizací, 21 čistíren odpadních vod a 110 pod-
zemních zdrojů vody. Cena 106 korun za vodné a 
stočné je schopna obcím vygenerovat za rok cca 
80 milionů. Pokud to vztáhneme k majetku, je to asi 
1,3 % jeho hodnoty. 
 Co je myslím hodně důležité ve vztahu k ceně 
vody je fakt, že pokud obce nebo svazky obcí čer-
pají od státu dotace, především od Státního fondu 
životního prostředí ČR, je jim zároveň předepsána 
minimální cena a její každoroční navyšování. 

 Když tedy Blansko např. rekonstruuje vodo-
vod, platí to VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s.?
 Město Blansko je součástí dobrovolného Svazku 
vodovodů a kanalizací měst a obcí, do kterého 
vložilo veškerý vodohospodářský majetek a de 
facto přeneslo povinnost obnovy a investic na toto 
sdružení. Naše společnost na své náklady provádí 
pouze opravy. Obnova investičního charakteru 
musí být prováděna vlastníkem. Proto například 
prováděná rekonstrukce čerpací stanice na Severu 
a výtlak vody na Češkovice je hrazen Svazkem. 
Tato rekonstrukce bude stát asi čtyři miliony korun, 
ale nebude ji platit město, nýbrž Svazek. Stejně 
tak jsou to investice na ulici Brněnská, Nerudova 
a další.. Městský rozpočet je tak ušetřen veškerým 
investicím do infrastruktury s výjimkou dešťové 
kanalizace, která je v majetku města.

 Jsou i obce, která si provozují tuto infrastruk-
turu samy?
 Ano, jsou. Cenová úroveň je v těchto případech 
velice rozdílná. V některých případech se cena 
může pohybovat i na úrovni 60 Kč za kubík vodného 
i stočného. V tomto případě je však rozpočet obce 
většinou zatížen dalšími náklady souvisejícími s 
provozováním.  

 Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že vysoká 
cena vody v Blansku je daní za zdravý a méně 
zatížený rozpočet města?
 Ano, je to tak. Na druhou stranu jsme v posled-
ních dvaceti letech například odkanalizovali Horní a 
Dolní Lhotu, rekonstruovali čistírnu odpadních vod, 
přičemž město neplatilo ani korunu. A to se bavíme 
o investicích v řádu stamilionů. Kdyby mělo město 
tyto výdaje, nezbylo by na jiné investice, resp. by 
infrastruktura dost možná nebyla v takovém stavu, 
v jakém se v současné době nachází.

 Odkud je zásobeno vodou naše město?
 Blansko je pokryto ze dvou hlavních zdrojů. Devět 
hloubkových vrtů je u Spešova – zde máme kapacitu 
asi 110 vteřinových litrů. Dalších pět podzemních 

zdrojů s vydatností 40 vteřinových litrů je u Lažan 
– tuto vodu čerpáme „přes kopec“ na Staré Blansko 
a tlačíme ji dále na Sever a na Podlesí. Kapacita je 
tedy 150 vteřinových litrů kvalitní podzemní vody, 
přičemž spotřeba města je zhruba 31 vteřinových 
litrů. Kapacita našich pramenišť se jeví jako dosta-
tečná. Zásoby jsou tedy velké. 

 Trápí vás sucho v krajině?
 To nejhorší období sucha máme pravděpodobně 
za sebou. V roce 2015 byl úhrn ročních srážek na 
našich přehradách asi 455 mm a v roce 2018 asi 
453 mm, přičemž dlouhodobý průměr činí asi 574 
mm, takže se jednalo o nejsušší roky. Loňský rok 
byl naopak srážkově velmi bohatý, například na 
Vysočině spadlo cca 860 mm srážek. Zatímco před 
dvěma lety byly naše nádrže na hranici úplného 
minima, dnes je situace opět v normálu. 
 Já osobně jsem toho názoru, že příroda si vždy 
poradí. Voda je jen jedna a neustále migruje. Zatím-
co u nás prožíváme několikaleté sucho, například 
na severu Evropy se mohou potýkat pro změnu s 
nadbytkem, ale voda se po určitém čase zase vrátí. 
Vodohospodářům dělá více starosti růst průměrné 
teploty a s ní související výpar vody.

 Řešili jste v souvislosti se suchem nějaké 
krizové scénáře?
 Musím říct, že největší problém byl na Vranovské 
přehradě. Ta zásobuje asi 70.000 obyvatel okresů 
Třebíč a Žďár. Máme zde plovoucí objekt, který je 
zavěšený na pohyblivých ramenou, a když hladina 
klesá, pohybuje se směrem dolů. Nám se stalo, že 
hladina klesla o 11 metrů a hrozilo, že se ramena 
vykloubí z betonového ukotvení, což by přerušilo zá-
sobení všech obcí, Dukovany nevyjímaje. Naštěstí 
vše dobře dopadlo, díky hojnosti loňských srážek je 
hladina zase v normálu. 
 Konkrétní havarij-
ní scénář neexistoval, 
situaci bychom prav-
děpodobně řešili mo-
bilními technologiemi. 
Abychom do budoucna 
předešli těmto stavům, 
zpracováváme projekt, 
který nahradí plovoucí 
objekt objektem stacio-
nárním. 

 Na kvalitě spodních 
vod se jistě podílí také 
zalesnění. Netrápí vás 
kácení lesů?
 Nejhorší situace je 
zřejmě na Vysočině. 
Měli jsme tu zásoby vy-
soce kvalitní, pramenité 
podzemní vody. Jenže 
vlivem kůrovcové kala-
mity zde byla vytěžena 

značná část lesů. Les tvoří společně s jeho pod-
rostem a půdní skladbou přirozenou fi ltraci. Spodní 
vody se odtěžením celých lesních bloků tak zanesly, 
že nyní je jejich kvalita mnohdy na úrovni vody 
povrchové. Tato skutečnost vedla k havarijnímu 
stavu, který jsme byli nuceni rovněž řešit pomocí 
mobilních zařízení. Pravda je, že technologie jsou 
dnes velmi vyspělé.

 Působil jste dlouho na postu místostarosty v 
Blansku. Politika vám nechybí?
 Musím říct, že ne. Sleduji komunální politiku, což 
vlastně patří i k mé práci, ale zpátky bych se už 
nevrátil. Moje současná práce mne velmi naplňuje.

 Veřejnost si vás spojuje také s blanenským 
hokejem. 
 To je pravda. Začínal jsem v Blansku jako hráč 
a dlouho jsem zde působil také jako trenér. Jednu 
chvíli jsem spoluvlastnil místní hokejový klub, který 
později převzali mí kolegové. Hokej mám rád, teď 
jen čekám, až se zase otevře zimní stadion, abych 
mohl bruslit a učit své nejmenší rodinné příslušníky. 

 Úspěšní hokejisté jsou i vaši synové. Co nyní 
dělají?
 Tadeáš (24) absolvoval dva roky v Přerově, dva 
roky v Třebíči a nyní hraje první národní ligu v Šum-
perku. Individuálně se mu daří, horší je, že se příliš 
nedaří klubu. Filip (21) dostal povolení od Toronta 
strávit sezónu v Kometě Brno. Zde se nabízí otázka, 
zda si jej nestáhnou zpátky na farmu, ale s ohledem 
na epidemiologickou situaci to moc pravděpodobné 
není. Takže jej i nadále snad budeme vídat v dresu 
Komety.

Martin Müller

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

Den otevřených dveří na blanenské čistírně odpadních vod, při němž Den otevřených dveří na blanenské čistírně odpadních vod, při němž 
se zájemci dozvědí, jak toto vodárenské zařízení funguje.se zájemci dozvědí, jak toto vodárenské zařízení funguje.
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VAS podpořila během pandemie 
nemocnice, města i sociální služby

 Podat pomocnou ruku tam, kde je to potřeba -  to je dlouhodobý cíl VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO-
LEČNOSTI, a.s., která dodává pitnou vodu 90 tisícům obyvatel na Blanensku a Boskovicku a zajišťuje 
také čištění odpadních vod.  Za svůj odpovědný přístup nejen v k provozování vodovodů a kanalizací, 
ale i k obcím, lidem i životnímu prostředí tato fi rma získala v minulých letech například Národní cenu 
kvality či vítězství mezi fi rmami v rámci ČR – Cenu za společenskou zodpovědnost. 

 Podle ředitele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČ-
NOSTI, a. s., divize Boskovice, Ing.  Petra Fialy se v 
loňském roce společnost snažila podpořit zejména 
organizace, které slouží pro region, kde vodárenská 
společnost působí, a které v posledním roce pocítily 
značně zvýšené náklady v souvislosti s pandemií 
koronaviru a onemocněním Covid-19, a tyto náklady 
nebyly státem hrazeny. „Přitom bez těchto služeb by 
pomoc potřebným mohla ztratit svoji kvalitu,“ vysvětlil 
ředitel konkrétní důvody loňské pomoci.
 Finanční výpomoc tak v roce 2020 uvítaly například 
všechny tři regionální nemocnice. „Dar ve výši 100 tisíc 
korun nám pomůže při fi nancování vyšších nákladů 
spojených s epidemií Covid-19. Konkrétně zřejmě 
poslouží pro sanaci nákladů spojených s nákupem 
přístrojů pro kyslíkovou terapii pro covidové paci-
enty,“ uvedla ředitelka blanenské nemocnice MUDr. 
Vladimíra Danihelková. „Od VAS Boskovice jsme 
obdrželi 80 tisíc korun a s přispěním tohoto daru jsme 
zakoupili nový monitor na naše RTG pracoviště,“ přiblí-
žila ředitelka Nemocnice Letovice MUDr. Drahoslava 
Královcová. Ještě v závěru minulého roku pomohla 
částka 100 tisíc korun také v Nemocnici Boskovice. 
„Z tohoto daru byla pořízena infuzní technika pro od-
dělení JIRP k péči o pacienty s diagnózou 
Covid- 19. Moderní přístroje budou využity 
pro intenzivní lůžka, čímž zkvalitní a ze-
fektivní zdravotnickému personálu péči o 
pacienty. Dojde tím k podstatnému zlep-
šení kvality poskytované péče o pacienty 
na jednotkách intenzivní péče. Moderní 
infuzní technika dále zpříjemní pracovní 
podmínky personálu ve chvílích maximál-
ního obsazení jednotek intenzivní péče v 
kontextu nárůstu pacientů s diagnózou Co-
vid-19, a to díky standardizaci technologií 
a zjednodušené obsluze,“ vysvětlil jednatel 
nemocnice RNDr. Dan Štěpánský s tím, že 
si podobné pomoci vždy nesmírně váží. 
 Mimo to VAS Boskovice již od dubna fi -
nančně přispívala městům také na nákupy 
ochranných pomůcek a dezinfekcí.
 Finanční dar od VAS získal také bla-
nenský Domov Olga, jež se věnuje lidem 
s mentálním postižením.  „Finanční pro-
středky ve výši 30 tisíc korun půjdou na 
pokrytí mimořádných věcí, které musíme 
dělat v rámci covidové situace, například 
na nákup ochranných masek a obleků 
nebo desinfekčních roztoků a dalších,“ 
upřesnila ředitelka Domova Olga Jana 
Kratochvílová. Peníze putovaly taktéž do 
týdenního stacionáře Emanuel v Doubra-
vici nad Svitavou. „V letošním roce jsme 
od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČ-
NOSTI, a.s.,  získali nový tablet. Nemohli 

jsme tolik chodit ven na procházku, tak jsme rozhodně 
uvítali možnost využít tabletu pro mentálně postižené. 
Navíc jsme obdrželi do každého pokoje nová křesílka,“ 
informovala vedoucí služby stacionáře Emanuel Hana 
Tenorová. Právě podobná pomoc je letos o to více 
vítaná, jelikož působení pandemie Covid-19 velice 
komplikuje podobným zařízením život. „Vážíme si 
každé podané ruky a v tomto období dvojnásob,“ 
poděkovala Tenorová.
 Všechny tyto aktivity VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s.,  fi nancuje ze zisků mimo provo-
zování vodovodů a kanalizací, tedy mimo nákladů na 
vodné a stočné. Například stavební nebo projekční čin-
nosti. „Dlouhodobě podporujeme potřebné a veřejně 
prospěšné projekty. Naše pomoc je cílena na dětské 
pohybové a vzdělávací aktivity a sociální a zdravot-
nické ústavy, a to v regionu, kde působíme, tedy 
kde provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu,“ 
vysvětlil ředitel boskovické divize VAS Ing. Petr Fiala. 
Věří, že jejich společnost bude v letošním a dalších 
letech moci pomáhat tak, jako tomu bylo dosud. 

Mgr. Iva Librová, MBA, tisková mluvčí 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL
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PO DOBU OMEZENÍ
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Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

NNO

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Dolní Lhota 221, Blansko
Tel. 601 211 975
rezervace @war-zone.cz
www. war-zone.cz

- střeliště 100 m a 50 m
- zážitková střelba
- taktická střelba
- půjčovna a servis zbraní
- prodejna zbraní
- střelecké kurzy
- fi remní večírky
- i bez zbrojního průkazu 
- denně od 9 do 21 hod. 

VÝHODNÉ BALÍČKY

JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJMODERNĚJŠÍCH 
STŘELNIC V EVROPĚ

fi rma ALUPO s.r.o., zabývající se primárně výrobou zastře-

šení bazénu z lehkých hliníkových konstrukcí přijme nové 

zaměstnance na hlavní pracovní poměr do výroby.  Jedná 

se o osmihodinovou pracovní dobu + placené přesčasy 

v letní sezóně. 

Požadujeme: 

* vzdělání zámečník/nástrojař

* praxe v oboru výhodou

* časovou fl exibilitu

* fyzickou zdatnost

* zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:

* zázemí prosperující fi rmy

* 25 dní dovolené

* fi remní benefi ty

* zajímavé platové ohodnocení

* nástup možný ihned

V případě zájmu zasílejte své životopisy:

kubica@alupo.cz

Nové přístroje, koupené díky daru VAS,  již slouží Nové přístroje, koupené díky daru VAS,  již slouží 
pacientům blanenské nemocnicepacientům blanenské nemocnice

BEG Bohemia, spol. s r. o. regálové systémy, archivy, sklady.  
Česká firma na trhu již 25 let.

Naše stále se rozvíjející se společnost přijme:

TECHNICKÉHO 
NÁKUPČÍHO

Náplň práce: 
-  denní komunikace s tuzemskými  
i zahraničními dodavateli,

-  práce v IS (tvorba objednávek, 
nákupních kalkulací, příjemek, 
skladové hospodářství)

Požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání
-  znalost AJ slovem i písmem 
(denní komunikace)

- pokročilá znalost práce s PC

Nabízíme:
- práci na HPP
- motivující platové ohodnocení
 - nástup možný IHNED

ASISTENTKU 
SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ

Náplň práce:
-  kompletní zajištění chodu sekretariátu společnosti
-  kompletní agenda spojená s veřejnými  
zakázkami

- spolupráce s ostatními odděleními 

Požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání
- znalost AJ slovem i písmem (NJ výhodou)
-  samostatnost, spolehlivost a organizační 
schopnosti

-  praxe na obdobné pozici minimálně 2-3 roky

Nabízíme: 
- práci na HPP
- různorodou práci, firemní benefity
- nástup IHNED

Kontakty:
BEG Bohemia, spol. s r. o., Ledárenská 25, 620 00  BRNO

www.beg.cz; tel.: +420 537 036 612

Kontakty:
BEG Bohemia, spol. s r.o., Ledárenská 25, 620 00 BRNO
www.beg.cz  |  tel. 537 036 612  |  realizace3@beg.cz
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Ohrožené děti
Pandemie Covid 19 zasahuje i děti a mládež více, než se zdá

Buď připraven! Muzeum 
přípravuje nové výstavy

 Dnešní doba nám, sociálním pracovníkům nepřináší jen četná omezení, ale také výzvy, otázky a 
důvody k zamyšlení. Je pro nás více stresující to, že se nějakou dobu nedostaneme do obchodů nebo 
spíše to, že se nemůžeme setkávat? Co formuje člověka a následně i společnost největší měrou? Je 
to dětství? A jak dnes, za současné situace, dětství vypadá?

 Pojďme se nad těmi-
to otázkami společně 
zamyslet. Máte dojem, 
že jsou koronavirem a 
současným stavem ve 
společnosti ohroženi 
jen lidé staří a nemoc-
ní?  Omyl!  Strádají i 
děti. Pouze nemají svůj 
hlas. Sice všichni zná-
me Gretu Thunbergo-
vou, ale kolik takových 
dětí, kterým se dostalo 
veřejného slyšení, na 
světě je?  Hlasy dětí, o 
kterých chceme mluvit, 
slyšet nejsou, možná i 
proto, že není nikdo, 
kdo by je chtěl poslou-
chat. 
 Pro všechny starosti 
a problémy současné 
doby na naše děti za-
pomínáme. V situaci 
kdy si ani my sami nejsme schopni uvědomit veškeré 
důsledky nynějšího stavu, to po našich dětech  ani 
nemůžeme chtít.  Děti nemohou  nést zodpovědnost  
za svůj vývoj, ke kterému jim často chybí vzory i 
opora těch, kteří by jim s tím mohli, a vlastně měli 
pomáhat.
 Kontakt omezený pouze na sociální sítě není v 
žádném případě dostačující. Lidé jsou od dětství 
formováni svým okolím a sociálním prostředím. My 
dospělí jsme zažívali normální dětství plné sociálních 
kontaktů a vlivů, které nás formovaly. Naše děti však 
nyní právě tohle zažívat nemohou. Na virtuální svět 
jsou sice zvyklé, ale rizika jeho vlivu si ne vždy doká-
žou uvědomit. Je na nás, jim to trpělivě vysvětlovat.
 Dokážeme si představit, jakým způsobem bude 
probíhat život dětí, které se každodenně potýkají 
s obrovským stresem? Kdo se stará o děti, které 
se přes všechny zákazy potulují po ulicích, kolem 
obchodních domů, v parcích, pijí alkohol a užívají 
drogy? Tyto děti nemají zájem cokoliv řešit, stejně 
jako jejich rodiče, kteří většinou mohou za to, jak 
jejich děti fungují. Těmto dětem přijde užívání alko-
holu a cigaret naprosto normální a naopak se staví s 
odporem vůči společnosti, která jim to vytýká. Naučily 
se to doma a ve svém blízkém okolí. Je správné jim 
to vyčítat?
 Sociální izolace vede více než dříve k mylnému 
výkladu toho, co je běžné. Děti se teď více setkávají s 
tím, že pití alkoholu, násilí, neplnění povinností apod. 
je normální a podle toho se chovají. Naše služba se 
na tyto děti zaměřuje, poskytuje jim pomoc a oporu 
a pomáhá jim se za sebe postavit. Díky naší práci 
se daří tvořit mosty mezi nimi a společností, která je 
často přehlíží, až do doby, kdy se začnou chovat, jak 
očekává.  Současný stav ale přináší mnoho limitů, se 
kterými se musíme vyrovnávat. Naše práce se jako 
na mnoha jiných místech přesunula do virtuálního 
světa. Mnoho dětí ale žije na pomezí. Nemohou žít v 
reálném světě, který je právě zavřený, ale nemohou 
žít ani v tom virtuálním, protože často nemají vyba-
vení či připojení k internetu. Bývají to právě ty děti, 
které vidíme v parcích, obchodech, děti, které nemají 
domov, do kterého by se rády vracely. S těmito dětmi 
pracujeme, ale v této době se k nim dostáváme velice 
obtížně. 
 V naší práci se za současné situace setkáváme 
daleko častěji s tím, že děti zažívají neadekvátní 
zacházení, které spěje k jejich nevhodnému vývoji. 
Tento fakt přičítáme právě současnému stavu ve spo-
lečnosti. Nejde pouze o krizi spojenou s pandemií, 

ale o zvyšující se počet lidí ohrožených chudobou, 
domácím násilím a ztrátou domova. V takových ro-
dinách vyrůstá část generace, která neumí zacházet 
s penězi, nezná pracovní návyky a užívání alkoholu 
a drog je pro ni normální součástí života.
 Dnes je třeba pod pojmem ohrožené děti vnímat 
nejen děti z ulic, ale i děti z běžných rodin. V sou-
časnosti jsou totiž ohrožené všechny děti.  Děti jsou 
vystavené extrémním podmínkám, narušujícím jejich 
zdravý vývoj. A to vše za situace, kdy jsou jejich ro-
diče vystaveni velkému ekonomickému i duševnímu 
tlaku. Navíc jsou nuceni převzít i roli vzdělávacích 
institucí. Děti jsou pak ohroženy odloučením od 
svých vrstevníků a ztrátou režimu a pravidel, které 
jim normálně škola zprostředkovává. Jsou odtrženy 
od volnočasových aktivit, kulturních akcí a sportu. 
 Říká se, a pravdivě, že děti jsou budoucnost ná-
roda. Věnujme se proto našim dětem. Pokusme se 
jim nahradit to, o co přicházejí. Zkusme si uvědomit, 
že nejde jen o vzdělání, ale především o to, jak je 
současné sociální vztahy formují k dospělosti. Po-
kusme se pracovat na tom, aby mohly všechny děti 
prožít budoucnost zbavenou strachu, budoucnost, 
ve které budeme chtít žít, takovou budoucnost, na 
kterou se můžeme těšit. 

Robert Hořava

Společnost Podané ruce, 
o.p.s. NZDM v Blansku

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je chrá-
něný prostor, kde mohou mladí lidé najít podporu 
a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro 
vlastní aktivity. Pro pobyt v klubu není potřeba regis-
trace nebo zaplacené vstupné. Je to prostor, kde se 
setkávají vrstevníci mezi sebou a tráví spolu volný 
čas. Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat 
možná rizika související se způsobem života mladých 
lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a řešit problémy.

Kontakt:
Společnost Podané ruce, o.p.s., NZDM v Blansku, 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko, 
PVC klub, Sadová 2, 678 01 Blansko
email: nzdm.blansko@podaneruce.cz
web: pvcklub.podaneruce.cz
Vedoucí: Robert Hořava, 777 916 283.

 Situace se stále nevyvíjí podle našich představ, takže se ještě chvilku v muzeu nejspíš neuvidíme. 
Ale nezahálíme. Plánovanou výstavu o slavném designérovi domácích spotřebičů ETA Stanislavu 
Lachmanovi jsme posunuli na podzim, abychom měli jistotu, že o špičkovou výstavu nepřijdete. 
Výstavu Svět kostiček se podařilo prodloužit, tak pevně doufáme, že budete mít ještě příležitost a 
do 11. dubna alespoň v omezeném režimu otevřeme. 

 Už teď pracujeme s blanenskými skauty na přípra-
vě výstavy u příležitosti výročí sto let blanenského 
skautingu. Na konci května a období letních skaut-
ských táborů a výprav do přírody tak budete moc 
na blanenském zámku nahlédnout do zásadních 
okamžiků ve vývoji skautského hnutí v našem regio-
nu. Výstava ponese v názvu skautské heslo Buď při-
praven! Ve výstavní síni zámku představíme historii 
blanenského skautingu rozdělenou do čtyř časových 
období. Začneme v roce 1921, kdy počátky skautingu 
provázela nejistota, ale i nadšení z nových výzev, 
skauti pořádali první tábory a vytvářela se struktura 
organizací. Na konci druhé světové války hráli pro 
skauting důležitou roli také partyzáni. Po prvním 
časovém úseku se budeme věnovat poválečnému 
období, kde byla později skautská činnost zakázána 
a musela probíhat v utajení. V období „Pražského 
jara“ pak proběhlo svolání a dočasné znovuobnovení 
aktivit, ale i rychlý opětovný zákaz činnosti související 
s normalizací. Skauting byl už potřetí a nadlouho po-
tlačen. Po sametové revoluci nastává obnova, znovu 
vznikají skautská střediska a skauti budují své hnutí 
a organizace se dále rozrůstá, a tak tomu je až do 
současnosti, kdy přímo v Blansku je na 800 skautů. 
Jak tomu bylo a je v Blansku se dozvíte ze záznamů 
rozhovorů s pamětníky i z unikátních fotografi í a 
historických dokumentů. Stoletý příběh skautingu v 
Blansku představí zajímavosti těm, kteří jsou skauty 
tělem i duší i těm, kteří se jimi třeba teprve stanou. 
Chcete příběh psát s námi? Máte fotky nebo příběhy, 
o které byste se s námi chtěli podělit? Ozvěte se nám 
na mail kuratori@muzeum-blanenska.cz.
 V zimním období pro vás zůstáváme online. Aby-
chom malým budoucím vynálezcům zpříjemnili školní 
povinnosti, připravili jsme si pro ně ve spolupráci s 
panem Půlpitlem – strýčkem Luďkem čtyřdílný cyklus 
s názvem Fyzikální zázraky na blanenském zámku. 
V každém z dílů si strýček Luděk pro děti připravil 
zajímavé pokusy. V prvním díle uvidí pokusy se 
vzduchem, v druhém proběhnou pokusy s vodou, 

třetí díl se bude věnovat pokusům s nakloněnou 
rovinou a setrvačníkem a v posledním z dílů bude 
strýček Luděk provádět pokusy s magnety. Během 
února uveřejníme jeden z dílů na muzejním Youtube 
kanále, tak si nezapomeňte zakliknout sledování, ať 
vám nic neunikne. Nezapomeňte také sledovat naše 
webové stránky www.muzeum-blanenska.cz, kam 
doplňujeme digitalizované sborníky a najdete zde 
aktuální informace o případném otevření muzea a 
konaných akcích. Těšíme se na setkání v zámeckých 
komnatách.

Pavlína Komínková, 
ředitelka Muzea Blanenska

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 suterénní prostor
 samostatný vchod
 vlastní sociální zařízení
 samostatné energie
 vhodné k zrealizování 

 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru
Více info na e-mailu: info@amica.cz
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Přes dvaatřicet tisíc 
kilometrů pro potřebné

Za zavřenými dveřmi 
DDM Blansko

PILA OLBERT
Olešná

PALIVOVÉ BRIKETY
ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

Tel. 602 518 820 www.pilaolbert.cz

 O projektu e-vycházka jsme se v Monitoru poprvé zmínili v prosinci. Akce s charitativním motivem 
se setkala s nebývalým úspěchem. Zapojily se do ní stovky lidí, kteří svými kilometry přispěli hned 
pěti organizacím. Projekt ofi ciálně skončil k poslednímu lednu, ale už nyní se chystá jeho pokračování.

 Začátek nového roku přinesl bohužel další prodloužení opatření týkající se naší činnosti a my máme 
pravidelnou činnost stále pozastavenu. V některých kroužcích se nám však podařilo najít způsoby, 
jak naplnit naše poslání a dětem nabídnout možnosti trávení volného času a jsme za to rádi. O tom, 
co nás v současné době nejvíce zaměstnává se dočtete dále.

 „V neděli 31. 01. 2021 ‚skončil‘ projekt e-vycházka. 
Velmi upřímně bychom chtěli všem vycházkářům 
poděkovat za účast a za podporu. K pondělnímu 
ránu se uskutečnilo celkem 1.111 vycházek a ušlo 
neuvěřitelných 32.492 kilometrů,“ hodnotí web 
www.e-vychazka.cz, na který od 20. prosince zapi-
sovali lidé kilometry, které ušli. 
 Firma Dopravní stavby Brno, která prostřednictvím 
ředitele Vlastíka Chládka tuto akci organizovala, 
zřídila pro účely akce speciální účet, na který vložila 
jako základ 50.000 Kč a následně za každý ušlý 
kilometr veřejnosti přidala jednu korunu. Zbylých 
18.000 Kč, které chyběly ke kulatým sto tisícům, se 
rozhodly Dopravní stavby Brno doplnit. Po dvaceti 
tisících korun nakonec obdržely nadace a spolky 
Albertinum, Domov Olga, Koruna pro Vrbu, Človíček 
a Nadace Zdravé srdce.
 Projekt e-vycházka však nekončí. 15. února zde 
budou zveřejněny přesné statistické informace o 
celém projektu včetně podrobností. Začátkem března 
potom vyjde výpravná fotokniha s názvem „E-vycház-

 Jako každý rok jsme z 
pověření Jihomoravského 
kraje organizátory okres-
ních kol předmětových sou-
těží. Jako vše v poslední 
době, i tohle s sebou letos 
přineslo spoustu změn. 
Všechna okresní kola pro-
bíhají v současnosti pouze 
distanční formou, pouze 
online a jejich průběh je 
tak značně omezen oproti 
letům předchozím. V prů-
běhu měsíce ledna jsme 
organizovali soutěže v Dě-
jepise a Českém jazyce. 
Potěšila nás účast více než 
třiceti talentovaných žáků i 
přes změny, které s sebou 
letošní ročník přinesl. Následovat by nyní měla kon-
verzační soutěž v německém a anglickém jazyce, 
kde se však jejich konání v okresních kolech stále 
řeší s ohledem na počty žáků z kol školních. Určitě 
v měsíci únoru proběhne okresní kolo soutěže v ze-
měpisu. Stejně tak olympiáda v předmětech chemie 
a fyziky. 
 Dále také naši pedagogové připravují akce pro 
děti. I přesto, že nám to nejspíš nařízení nedovolí, 
chceme být připraveni. Naplánovali jsme program 
na jarní prázdniny a věříme, že kdyby se situace 
zlepšila tak přivítáme na jarním táboře pod širým 
nebem spoustu zábavychtivých dětí.
 V příštích dnech také můžete očekávat otevření 

ka, covidu navzdory“, jejímž obsahem bude výběr 
čtyřiceti komentovaných vycházek s fotografi emi. 
Knihu bude možné na internetových stránkách 
zakoupit, deset vylosovaných autorů realizovaných 
vycházek ji obdrží jako dárek.
 Na stránce následně přibude nové tlačítko INSPI-
RATIVNÍ VYCHÁZKY, které nahradí původní tlačítko 
ZAPSAT VYCHÁZKU. Do této sekce organizátoři 
vloží zhruba 60 vycházek včetně těch z fotoknihy.
 V průběhu následujících dnů, týdnů a měsíců 
může veřejnost kliknutím na výše zmíněné tlačítko 
vkládat další vycházky. Třeba svoji nejoblíbenější, 
nemusí být ani aktuální. „Vždy připište zhruba 
patnáct vět, trochu osobních, trochu informativních, 
trochu zatraktivňujících Váš cíl. Vaše řádky poprosí-
me doplnit fotografi emi. Tuto druhou kapitolu našeho 
projektu spustíme 20. února. A kdyby do konce 
roku přibylo byť je sto takto krátce okomentovaných 
Vašich vycházek, i tak to bude velmi senza a velmi 
motivující čtení,“ doplňují organizátoři akce.

Martin Müller

přihlašování na letní příměstské tábory. Na letošní 
rok máme naplánováno rekordních 28 příměšťáků 
a jsme přesvědčeni, že v létě vše poběží tak, jako v 
minulých letech. Celou nabídku najdete na našem 
webu a facebookových stránkách. Jistě uvidíte 
plakáty také na našich nástěnkách u budovy DDM, 
případně dalších plochách ve městě. Přihlašování 
online na ddmblansko.leprikon.cz.
 Velice si vážíme a děkujeme za podporu všem 
rodičům a dětem, kteří s námi spolupracují.Snažíme 
se mít plán, jak tuto situaci zvládnout a co nejvíce 
zapojit děti do volnočasových aktivit.

Kolektiv DDM Blansko

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Soukromá je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

712. února 2021

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Firma Kovovýroba Lažánky hledá pro pra-
coviště v Lažánkách zaměstance na pozici 
obsluha soustružnických automatů - seři-
zovač. Pracovní poměr na dobu neurčirou. 
Práce ve dvousměnném poměru. Praxe 
v oboru obrábění výhodou. Kontakt - tel. 
774441136 do 14 hodin..

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Ráda bych nabídla ať už Vám, nebo Vašim rodičům, 
prarodičům pomoc jako asistentka sociální péče. 
Od hygieny, doprovodů k lékaři nebo na úřady až 
po nákupy či úklid. V případě zájmu mě neváhejte 
kontaktovat. Tel. 730680038.
* Muž z Blanska hledá k seznámení ženu 40 - 52 let. 
Jsem nekuřák, rekreačně sportuji, příroda, vycházky, 
fi lmy. Foto výměnou, mobil - whatsapp 777575857.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovicích. Tel. 
704277806.
* Vyměním byt 1+1 v centru Blanska za větší + do-
platek. Tel. 777305730.

      RŮZNÉ    

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

Zdeněk Skřipský: Laďa Čepa 
byl vždycky vůdčí osobnost

 Blanenská tělovýchova ztratila další významnou postavu své historie. Ve věku nedožitých 85 let odešel 
do sportovního nebe Vladimír Čepa. Na jeho celoživotního kamaráda jsme si zavzpomínali s osobou, která 
jej znala od nejranějšího dětství. Zdeněk Skřipský s ním prodělal školní léta, spolu začínali se sportováním 
v jejich rodném Jestřebí. Jejich osudy se často prolínaly až do současnosti, stále byli spolu ve styku.

 Začněme úplné od začátku. Odkdy jsi se s Laďou 
znal?
 Odjakživa. Já jsem narozen v přestupném roce 29. 
února, on 5. března téhož roku. Snadno si spočítáte, 
o kolik dní jsem starší. Narodili jsme se v Jestřebí, 
chodili jsme sem do obecné školy do páté třídy, pak na 
měšťanku do Rájce, jak to tehdy bývalo, až do deváté 
třídy.

 Pak se vaše cesty rozešly?
 Jenom trochu. On se šel učit elektromechanikem do 
blanenské Metry, já soustružníkem do ČKD. Takže jsme 
se stýkali pořád. Co nás nejvíce spojovalo, to byl sport. 
Chodili jsme odmala do Sokola v Jestřebí a to v nás 
zanechalo velké stopy. Získali jsme celoživotní lásku 
k takové té zarputilosti do všech sportovních aktivit. V 
rámci jednoty jsme zažili i jednu ohromnou věc, mys-
lím, že takových očitých pamětníků už na okrese moc 
není. V roce 1948 jsme totiž cvičili za jestřebské žáky 
na velmi dlouhou dobu posledním sokolském sletu v 
Praze. 

 Čím jste začínali?
 V Jestřebí byl tehdy jedničkou volejbal. Dvojka stolní 
tenis. Jinak u nás žádné sporty nebyly, neměli jsme 
žádné hřiště, jen tělocvičnu U Kubešů v hospodě. Tam 
jsme se pořád potkávali. Kurt na volejbal byl u závor, na 
pozemku u restaurace. Ta hra nás nadchla. Chlapi hráli 
krajský přebor, docela dobře, byli našimi vzory. Pustili 
jsme se do toho bez trenéra, sami. Vůdčí osobností byl 
vždy právě Laďa, rozený organizátor, vedoucí týmu, 
přirozený kapitán, s rozhodčími se hádal vždycky on,

 Měli jste i dobré výsledky..
 V roce 1954 jsme po linii Sokola vyhráli krajský pře-
bor dorostu a probojovali jsme se přes další postupová 
kola někde na Ostravsku, turnaj u Máchova jezera, až 
do přeboru republiky v Novákách na Slovensku. Tam 
jsme obsadili sedmé místo, soupeři už byli většinou nad 
naše síly. Pamatuju si, že za námi skončily Šlapanice, 
jejich hráči byli naštvaní, věřili si na nás, protože je 
trénoval legendární Karel Láznička.

 Jak vaše sportovní kariéry pokračovaly? 
 Já jsem se začal věnovat hlavně fotbalu, volejbal 
jsem už po vojně vůbec nehrál. Ladík ano, ten po 
návratu z ní nastupoval v Jestřebí už za muže. Pak 
se oženil a odstěhoval do Blanska. Zajímavostí je, že 
i naše svatby byly ve stejném roce, i děti pak přišly 
rovněž skoro současně. 

 No a Laďův sportovní život se pak s Blanskem 
spojil …
 Ano. Dost let hrál volejbal za Metru. V týmu měli 
takové borce jako byli Nerad, Bohuš Krejčí, Jirka Der-
na, Ivan Braunschläger, všechny si už nepamatuju. 
Laďa byl vždy takový živý, aktivní, a proto když už 
přestával hrát, dal se na kariéru rozhodčího. Dotáhl 
to s pískáním až do druhé ligy. Vydrželo mu to až do 
pokročilého věku, ještě donedávna chodil rozhodovat 
na různé amatérské či odborářské turnaje, pořád ho to 
bavilo. Rádi ho všichni zvali, i když už měl hodně přes 
sedmdesát let.

 Tvůj celoživotní kamarád měl ale ještě druhou 
sportovní lásku…
 Ještě větším sportem pro něho byl hokej. Začínali 
jsme s ním ještě spolu u nás v Sokole Rájec. V roce 
1951 jsme se jako dorostenci stali přeborníky okresu. 
Pak jsme tam měli nějaké problémy a přešli do Černé 
Hory. Také tam jsme měli úspěch, probojovali jsme 

      PRODEJ     
* Časopisy STADION komplet ročníky 1983 - 1986. 
Dále prodám ribstol na cvičení v = 2,4 m a š = 85 cm.
Cena dohodou, tel. 776352990.

BLANKA 
OZNAMUJE

 Na základě rozhodnutí vlády je naše informační 
kancelář až do odvolání pro veřejnost uzavřena! 
Po dobu uzavření naší kanceláře nabízíme mož-
nost on-line objednání našeho sortimentu! 

Osobní odběr 
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky (info-
centrum@blansko.cz, 516 410 470) a vyzvedněte si 
je u nás v dohodnutý termín.

 Poštou
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky  (in-
focentrum@blansko.cz, 516 410 470) a my vám jej 
zašleme společně s fakturou.

Nabídku sortimentu naleznete na www.blansko.cz 
v sekci Poznejte Blansko -> Informační kancelář 
Blanka -> Objednejte si on-line.

Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 
2020 od 15:00 h, Kino, Blansko. Představení se s 
ohledem na aktuální epidemiologická nařízení ne-
může uskutečnit a je zrušeno. Vstupenky lze vracet 
v  Informační kanceláři Blanka po znovuotevření. 
ODLOŽENO! Koncert Hradišťan – 30. 3. 2020 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Koncert bude pře-
sunut na nový termín (předběžně 19. dubna 2021).  
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky zů-
stávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Karel Plíhal – recitál - 18. 5. 2021 v 
19:00 h, Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit online na https://vstupenky.ticket-art.cz/.
PŘESUNUTO! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 h, 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům Blansko, Blansko. 
Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 7. 
12. 2021, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2022 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti..

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

Blanenští hokejisté 
ukončili předčasně 
sezónu

 Na základě rozhodnutí výkonného výboru 
Českého svazu ledního hokeje byly předčasně 
ukončeny všechny amatérské soutěže, které or-
ganizuje. Dotklo se to samozřejmě i blanenských 
hokejistů. 

 „Problém byl v tom, že po prvním představení 
vládních opatření PES vycházelo, že budeme moci 
ve třetím stupni trénovat a hrát zápasy. Jakmile jsme 
se do něho dostali, vláda to najednou podrobněji 
přehodnotil a bylo jasné, že není šance hrát,“ smutní 
místopředseda klubu Tomáš Jílek, který je jednou z 
hlavních opor i na ledové ploše. Jak uvedl, rozhodnu-
tí vedení soutěže považuje za rozumné. Problém vidí 
v tom, že klub bude muset vracet nevyužité peníze z 
dotací. Ve zbytku sezóny chtěl nejen pořádně ukázat 
nové dresy, ale i vyzkoušet mladé hráče. „Ale cíl pro 
sezónu jsme naplnili, byli jsme v okamžiku přerušení 
na pozicích play-off .  Myslím, že si všichni teď tak 
trochu užíváme klid od hokeje, hlavně naše manželky 
a přítelkyně. V nejbližší době budeme mít jako vedení 
klubu schůzku. Na ní určitě přijde řada na otázku 
nastavení pokračování v další sezóně,“ dodal Jílek, 
který na jaro sám plánuje vlastní svatbu.

-boh-

se až do krajských soutěží. Já jsem se pak vrátil do 
Rájce, Laďa tam zůstal hrát dál. Chytil tam ještě tu 
silnou generaci borců jako byli Merta, Raštica, doktor 
Moravec, pěkně si tam zahrál hokej. To bylo do vojny. 

 Co po ní?
 Vojna byla tehdy dost přísná. Laďovi se ale, nevím 
jak, podařilo na ní udělat kurz trenéra II.třídy. I tam 
hrál za nějakou pražskou Duklu. Po návratu do civilu 
pomohl rájeckým hokejistům s postupem do krajské 
soutěže, pak po svatbě dostal byt v Blansku a jeho 
hráčská kariéra pokračovala tam. Zimák ještě nebyl, 
hrálo se na přírodním ledě. Za Metru hrál tehdy třeba 
Bohuš Flek, Címala, Šimánek, další jména si nemůžu 
vzpomenout.

 A v hokeji měl i podobný osud jako ve volejbale…
 Když končil jako hráč, jeden čas dělal trenéra. 
Současně si udělal kurz a začal pískat jako rozhodčí. 
A dotáhl to až do druhé ligy. Jezdil třeba do Hodonína, 
Třebíče, Jihlavy, na Ostravsko. Začal také pracovat pro 
okresní svaz. Hodně, byl jedním z hlavních tahounů 
veškerého hokejového dění na okrese. On, Ivan Vojta, 
Josef Růžička a řada dalších. Na schůze chodil ještě 
donedávna, ostatně já tam s nimi bývám často. Jednou 
za měsíc se scházíme pořád. Teď nám to covid tedy 
přerušil, jinak je to pravidelné.

 Až se teď sejdete, asi budou vzpomínky na Vla-
dimíra Čepu na programu…
 Jednoznačně. Laďa byl opravdu velkou osobností 
s celoživotní oddaností sportu s obrovským záběrem. 
Hráč, trenér, rozhodčí, funkcionář, vynikající chlap a 
kamarád. My jsme vyrůstali za protektorátu, ten Sokol 
byl pro nás takovým jediným vybočením z všedního 
života. Já mám již pravnoučata, když vidím, jaké mají 
teď děti možnosti, jak se chovají… Já jsem měl první 
kolo až ve čtrnácti letech, fotbal jsme kopali jen s balóny 
gumáky, začínali jsme s tenisákem. Teď mají mladí 
odmalička všechno, na co si vzpomenou. Úplně jiná 
doba. Laďovy vlastnosti možná většině dnešních dětí 
chybí, takový ten sportovní zápal. Budeme na něho 
vzpomínat.

Bohumil Hlaváček

Volejbaloví dorostenci Sokola Jestřebí. První dva zleva: Vladimír Čepa a Zdeněk Skřipský. Volejbaloví dorostenci Sokola Jestřebí. První dva zleva: Vladimír Čepa a Zdeněk Skřipský. 
Foto: archiv Zdeňka Skřipského.Foto: archiv Zdeňka Skřipského.

Vladimír ČepaVladimír Čepa

Nabídka rekondičních 
pobytů v roce 2021 

Okresního svazu tělesně postižených Blansko

1. Luhačovice lázeńský dům Praha
– od 3.4 –9.4.– 6 nocí
2. Lázně Slatinice u Olomouce 
– od 13.9 – 19.9 – 6 nocí 
3. Pieštany– Banka hotel Alegro 
– od 31.7 – 6.8. – 6 nocí 
4. Skalka u Prostějova horní a dolní končetiny 
– od 23.8 – 29.8. – 6 nocí 
5. Hodonín u Kunštátu
pro vozíčkáře a držitele průkazů ZTP/P
– od 26.6.– 3.7.– 7 nocí  
6. Poděbrady – lázeńský dům Libuše 
– od 7.6. – 14.6. – 7 nocí 
7. Západní Tatry – Roháče 
– od 20.6 – 25.6. – 5 nocí 
8. Temály Malé Bielice 
– květen, červen – 5 nocí 
9. Jižní lázně 
– od – 5.9 – 10.9. – 5 nocí  
10. Rájecké Teplice
– od 23.5 – 28.5. – 5 nocí 
11. Hotel Slunce Aguacentrum Rýmařov 
– od 28.5. – 4.6. –  7 nocí

 Zájemci, hlaste se u JUDr. Petra Krejčího, který 
vám podá podrobnější informace. Tel. 576 411 117 
mobil 728 202 083.
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Tahounem týmu by mohl být Lahodný, 
myslí si trenér Martin Pulpit

 Blanenští fotbalisté mají za sebou měsíc náročné kondiční přípravy pod novým trenérem Martinem Pulpitem. Ten má nyní víceméně jasno o složení 
mužstva, s kterým vstoupí do jarní části druholigové soutěže, v jejíž tabulce se celek nachází momentálně na dvanácté příčce v bezprostřední blízkosti 
sestupového pásma.

 „Není to samozřejmě ještě zcela uzavřeno, ale 
takový hlavní nástin složení kádru mám hotov. S 
hráči jsme v sobotu ukončili první fázi přípravy, ta-
kovou tu náročnou na tvorbu a posilování kondice. 
Teď začneme pořádně s míčem,“ pokyvuje hlavou 
kouč, který je pověstný svojí náročností na fyzickou 
připravenost mužstva. Jak říká, čeští fotbalisté v 
této oblasti často nebývají konkurenceschopní. „To, 
co hráči teď nabrali, se jim, doufám, bude v sezóně 
hodit,“ je přesvědčen.
 Na nedostatečnou kondici doplatili zejména hráči 
z nižších amatérských či poloprofesionálních soutě-

ží, kteří byli v Blansku na zkoušku. „Bylo obrovsky 
poznat, že v soutěžích od třetí ligy dolů se od října 
nehrálo a ani pořádně netrénovalo. Tento defi cit byl 
hrozně znát,“ vidí Pulpit. To hodně rozhodovalo o 
tom, koho si do týmu nakonec vybral do druhé fáze 
přípravy. „Jako noví nakonec vesměs přišli hráči z 
profesionálních lig, kteří na podzim hráli v nějakém 
kvalitním mužstvu,“ osvětlil.
 Tým se podle něho musí zásadně nějakým způso-
bem omladit. „Proto museli skončit hráči jako Harba 
či Štrbák a nahradili je hráči nižšího věku. Odešel i 
Holek. Místo nich jsme přivedli hladovější, rychlejší 

kluky a chtěl bych věřit i gólovější,“ prozradil Pulpit. 
Hodně si slibuje od zkušeného střelce Machálka z 
Líšně. Z Viktorie Plzeň přišel na hostování dvace-
tiletý Tomáš Kepl, ze Zbrojovky Claude Lhotecký. 
„Zajímavě vypadá Francouz Davy se zkušenostmi 
z týmu Amiens, velmi dobře se jeví levý obránce 
Korakšič, který působil v první bosenské lize, líbí se 
mi dvacetiletý Vlachovský z Karviné. Na poslední 
chvíli jsme do kádru zařadili dalšího francouzského 
plejera Tareka Agguna na post stopera. I ten prošel 
třetí tamní ligou,“ vyjmenoval některá nová jména, na 
něž si bude blanenský fanoušek zvykat. Jak uvedl, o 
ještě aspoň jednom kvalitním hráči by rád uvažoval. 
Přijít už ale mohou jen fotbalisté z nižších soutěží. 
„Nabídky od manažerů, které neustále chodí, po-
drobně studuji,“ poznamenal.
 Jako klíčový hráč se jeví Pulpitovi Lukáš Lahodný. 
„Kdyby byl jen o trochu rychlejší, tak by díky svému 
fotbalovému myšlení a přehledu na hřišti mohl hrát 
i první ligu,“ vidí jeho kvalitu. Jak tvrdí, v některém z 
týmů druhé poloviny soutěže by se určitě neztratil. 
Jako brankářskou jedničku pro jaro vidí jednoznačně 
Halousku. I kolem něho se ale začínají objevovat 
nabídky z ligy. Záda by mu měli krýt Nešetřil a nově 
Chmiel z Baníku. Prvního jmenovaného by byl trenér 
ochoten uvolnit do třetí ligy na hostování, pokud se 
tyto soutěže rozjedou.

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

 Ve stoperské dvojici momentálně vidí Martin Pul-
pit Helebranda a Agguna, Na tento post je v záloze 
i Černín, který přichází na hostování ze Zbrojovky. 
Zleva další nováček Korakšič nebo Klusák, na druhé 
straně Sukup nebo Sedlo. Poslední jmenovaný se 
vrátil do mateřského klubu z hostování. „To je hráč, 
na němž velice oceňuji jeho obrovské nasazení a 
touhu zápas vyhrát,“ líbí se mu. 
 A kdo se bude podle něho starat o střílení branek? 
„Tam je Machálek, Lhotecký, Kepl, Vlachovský, rád 
bych, aby vypomohli i borci ze zálohy, abychom se 
nespoléhali jen na jednoho kanonýra,“ potěšilo by 
trenéra. Ten zatím není spokojen s výkony Filipa 
Žáka, který na podzim patřil k oporám, podle něho 
bude muset přidat. Z dalších nových tváří je třeba 
ještě jmenovat Macha, který přišel ze Zbrojovky na 
přestup.
 Nyní čeká tým práce s míčem. Zvolení správného 
herního systému, nácviky standardních situací, 
chystají se přípravná utkání v rámci možností coro-
navirové situace. „Ta nám například nedovolila dva 
zápasy na Slovensku. Díky nastaveným pravidlům 
jsme je odřekli. Museli bychom nastoupit do pěti-
denní karantény a to se nám samozřejmě nelíbilo,“ 
prozradil blanenský lodivod. O termínech a výběru 
soupeřů se zatím jedná.
 A jak je Martin Pulpit zatím v Blansku spoko-
jen? „V rámci možností mi byly vytvořeny kvalitní 
podmínky. Vše bylo na jednom místě, nemuseli 
jsme nikam složitě dojíždět,“ hodnotí. Problém vidí 
v nedostatečné možnosti regenerace pro hráče. 
„Ostatní druholigová mužstva mají podmínky přímo 
na stadiónech, kde mohou kluci přímo ze hřiště do 
vířivky, sauny, bazénku. To zde chybí, díky coro-
naviru nejsou otevřena ani žádná wellnes centra,“ 
mrzí ho. Chybí i posilovna. Největším plusem je pro 
něho ukázkový přístup hráčů. Ti, jak říká, přistupují 
ke každému tréninku i utkání s vůlí vydat ze sebe 
maximum. „To je to nejdůležitější a beru to jako 
vysoce pozitivní,“ uzavřel trenér hodnocení první 
části přípravy. 

Bohumil Hlaváček

- 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

Martin Lahodný v akci. Foto: Jihlavský deníkMartin Lahodný v akci. Foto: Jihlavský deník


