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Město hledá fi rmu na opravu předzámčí - str. 2 Jarní ples manželů Míšenských - str. 6

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska
www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

 Neformální ples s titulem „Rockový“ má na Blanensku již dlouhou tradici, konkrétně 
jde již o 15. ročník. Tuto událost si každoročně nenechá ujít několik stovek příznivců 
rockové hudby, dobré zábavy, jídla, pití, tomboly a všech ostatních věcí, které k  plesu 
patří. Letos se ples uskuteční 12. března v rájecké sokolovně.

 Přestože přišlo částečné rozvolnění a byla 
upravena pravidla pro společenské akce, 
dlouho jsme váhali, zda letos Rockový ples 
uspořádat. Ze všech stran totiž slýcháme růz-
né kolegy pořadatele, že akce nechtějí dělat, 
protože lidem se na ně nechce chodit. K tomu 
je třeba přičíst nyní stále poměrně vysokou 
nemocnost a v neposlední řadě i fakt, že ter-
mín plesu spadá do jarních prázdnin. Negativ 
bylo tedy celkem dost. Nad všemi ale vyhrálo 
jedno zásadní pozitivum. Myslím si, že kultura 
utrpěla v uplynulých dvou letech značnou újmu 
a je třeba ji lidem vrátit. A nějak se začít musí, 
tak proč to odkládat?
 Vstupné 99 Kč? Ano, je to tak. Za stovku 
se dnes pomalu nedostanete ani na taneční 
zábavu, natož na ples. Navázali jsme tak na 
úspěšný koncept z roku 2020, který ocenili 
zejména účastníci plesu. Dříve bylo vstupné 
několikanásobně vyšší, což bylo dáno progra-
mem, ve kterém se objevovala jména známých 
českých muzikantů. Jelikož jsme od stálých 
návštěvníků často slýchali, že si stejně nejvíc 
zatrsají na naše kapely, rozhodli jsme se to 
skutečně nechat jen na místních muzikantech. 
A udělali jsme dobře. Před dvěma lety byl plný 
dům a dechberoucí atmosféra.
 Ples zahájí Martin Štěpánek se svojí skupi-
nou. Martina znáte z kapely Kaštánci (později 
Rockfór) a na našem plese se představí se 
svojí doprovodnou kapelou. Martin aktuálně 
studuje hudbu na brněnské konzervatoři a ve 
volných chvílích se mimo jiné věnuje skládání 
vlastní muziky, ke které si sám píše i texty. 
Žánrově se jedná o pop-rock, jeho skladby 
jsou velmi chytlavé a prýští z nich energie. 
 Ve 22 hodin vystoupí oblíbená partička HD 
Acoustic, kterou Blanenští znají například ze 
Svatomartinského koštu, kterého je už od 
prvního ročníku nedílnou součástí. Čtyřčlenná 
skupina ve složení Miloš Pernica, Martin Ště-
pánek, Martin Müller a Dominik Pernica hraje 
české bigbítové legendy v akustické podobě 

(Blue Eff ect, V. Mišík, P. Novák, Helmutova 
stříkačka, Arakain, J. Schelinger, Olympic a 
další). Téměř dvouhodinový playlist kapely HD 
acoustic si jistě návštěvníci užijí jako vždy.
 APF – to je název poslední kapely, která 15. 
Rockový ples zakončí svým dvouhodinovým 
vystoupením. Lídrem je Martin Štěpánek 
junior, na basu hraje jeho táta Martin Štěpá-
nek, na klávesy Martin Müller, na kytaru Petr 
Kavka a na bicí nástroje Radek Pehal. Dva 
členové APF tvoří podstatnou část skupiny 
Akcent, kterou můžete znát z tanečních zá-
bav a plesů nejen na Blanensku. Repertoár 
odpovídá frontmanovi skupiny – jde převážně 
o tuzemskou moderní muziku od skupin jako 
Kryštof, Mandrage, Jelen, Marek Ztracený 
a další…
 Co na sebe?? Tak jako každý rok. Džíny se 
příliš nehodí. Nebudete se cítit špatně v oble-
ku či plesové róbě, ale neuděláte chybu ani v 
případě, že necháte motýlka doma a vyrazíte 
pouze v košili. Saka si pánové na Rockovém 
plese stejně odkládají ještě před 21. hodinou. 
Atmosféra je uvolněná, po desáté hodině 
bouřlivá.
 Rockový ples v Rájci – Jestřebí je letos 
naplánován na 12. března. Kromě progra-
mu je pro všechny zúčastněné připravena 
opravdu bohatá tombola, široký výběr alko-
holu i nápojů lihuprostých a teplá kuchyně. 
Vstupné je 99 Kč, předprodej zajišťuje rájecké 
informační centrum – můžete sem zavolat na 
tel. 516432191 a přeptat se, zda jsou ještě 
volné vstupenky. Více informací, soutěž a 
představení kapel najdete také na Face-
booku. Stačí, když vyhledáte Rockový ples 
Rájec-Jestřebí.
 O tento ples bývá každoročně veliký zájem, 
proto s nákupem neotálejte a nenechávejte jej 
na poslední chvíli. Nenechte si ujít největší 
pařbu plesové sezóny!

Martin Müller

Rockový ples bude

Realitní kancelář MiKA nabízí bezplatnou konzultační činnost.

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení.

• Zajištění právního i daňového 

 poradenství pro občany.
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Uvažujete o prodeji
své nemovitosti 

a nevíte si rady? 
Využijte dlouholeté

zkušenosti.

16 let na

12. 3. 2000

RÁJEC

XV. ROCKOVÝ 
PLES

NENECH SI UJÍT JEDINOU
PLESOVÉ SEZÓNY!

TOMBOLA | 3 KAPELY | DRINKY | VSTUP ZA KILO

HD acoustic
APF
MARTIN Štepánek 99Kc

VSTUPNÉ
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Komentář: O Rusku

Charitě chybí jídlo pro lidi v nouzi. 
Vyhlašuje sbírku potravin

 Již několik dnů a týdnů sledujeme napjatou situaci na Ukrajinsko – Ruské hranici. Obě strany 
jsou vyzbrojené, v pohotovosti, tu a tam se objeví zprávy o ostřelování, minometných útocích, 
mrtvých. Konvenční válka sice ofi ciálně neprobíhá (psáno v pátek dne 18.2.2022), ale informace 
o ní, o jejím zahájení či nezahájení, informace o informacích o vyhrožování, o zaštiťování se 
mírem se šíří prostorem sem a tam. Kdo to sleduje, patrně je zmaten, protože se střetávají zcela 
protichůdné názory. Někdo věří Rusům, někdo Američanům, někdo neví nic a mnohým je to jedno: 
však co, je to přece daleko, daleko za hranicí Slovenska a Evropské unie.

 Abychom si mohli udělat obrázek o tom, kdo 
je kdo, kdo za co může, kdo je v právu, a kdo ne, 
museli bychom mluvit s vojenskými a politickými 
odborníky, a i tak bychom možná chytřejší nebyli. 
Já si tedy pomohu několika historickými údaji, 
které, pokud člověk posuzuje hodně z nadhledu, 
mohou v orientaci napomoci.
 Především si musíme uvědomit skutečný vý-
znam slova „válka“. V tomto případě se má na mysli 
konfl ikt, kde umírají lidé, ničí se majetek, střílí se a 
vraždí. To, co známe z válečných fi lmů, by se na 
Ukrajině skutečně dělo. Což je strašné.
 Rusko nikdy nebyla země s demokratickým 
systémem, a zdaleka jím není ani dnes, byť se 
v Rusku volí, mají DUMU (parlament). Ale mají 
především autoritářské vůdce (v současnosti V. 
Putin), kteří si z titulu své moci mohou v mnoha 
ohledech dělat co chtějí. Už Sovětský svaz byl 
v 80. letech velmocí, byť na – takříkajíc – hlině-
ných nohou, jeho impérium bylo mocné až do 
nástupu M. Gorbačova, a pak se – s uvolňováním 
bolševické moci – začal díky nabývané svobodě 
a emancipaci (tzv. „glasnosť“ a „perestrojka“) 
národních sovětských republik rozpadat, a to 
vedlo jednak koncem 80. let k odštěpení a osa-
mostatnění jeho satelitů (mezi nimi i Českoslo-
vensko) a v závěru roku 1991 k rozpadu celého 
sovětského impéria. Celá země Ruska oslabila. 
A nyní za vlády V. Putina touží svoji sílu a vliv 
znovu nabýt. V roce 2014 navzdory mezinárodním 
smlouvám a právu anektovalo Rusko Krym (do té 
doby část Ukrajiny) a nyní projevuje úsilí k další 
anexi.
 Posloucháme-li ruská zpravodajství, slyšíme to, 
co jsme my starší za „starého režimu“ poslouchali 
denně v televizi: „strana rozhodla jednomyslně, 
že..“, „po plodné diskusi bylo schváleno…“, „se 
Sovětským svazem na věčné časy…“. Tvrzení o 
něčem, že „tak je“, aniž by byla připuštěna opo-
nentura, opozice. Jen samá tvrzení a propaganda. 
Napadá mě při tom známý dialog z jedné Cimr-
manovy hry: „ještě je taky dobrej ten Cimrman, to 
by byl panečku prezident!“, „a v čem vyniká?“, „ve 
všem“, „a kdo to říká?“, „von!“. Ozývají se například 
prohlášení ruských politiků typu „měli jsme za války 
dojít až do Londýna a bylo by“ (cit. REFLEX). Nebo 
„NATO je rakovina a Rusko chce svět z této nemoci 
vyléčit“ (cit. ECHO24). 
 Na pravou míru lze tento postoj uvést sáhnutím 
do historie. Patrně každý starší čtenář pamatuje 
doby, kdy vliv Sovětského svazu na formálně 
sice nezávislé státy tzv. „Východního bloku“ byl 
enormní a jakýkoli pokus z vymanění se z jeho 
vlivu byl většinou krvavě potlačen (Maďarsko 1956, 
Československo 1968). A sáhneme-li hlouběji, 
najdeme tam obrázky o vlivu sovětských poradců 
na politický teror v padesátých letech u nás. A ještě 
předtím násilné ovládnutí a vznik Východního bloku 
po 2. světové válce. A ještě předtím vedle hrůz 
války samotné i imperiální rozpínání sféry svého 
vlivu, prezentované J. Stalinem na konferencích 
v Teheránu (1943), Jaltě (únor 1945) a Postupimi 
(srpen 1945), kde uplatnil Sovětský svaz svou 
největší sílu a vytěžil z válečných úspěchů vliv nad 

dobytými územími, který trval více jak 40 dalších 
let.
 Sovětský svaz a jeho dnešní nástupce Rusko 
se vždy zaklínalo mírem. V dětství mě fascinova-
la hesla v prvomájových průvodech, která zněla 
například takto „musíme bojovat ze mezinárodní 
mír“, říkal jsem si: to musíme v tom boji napřed 
někoho pozabíjet, aby byl mír? Nerozuměl jsem 
tomu. Dnes všechny tyto poznatky o „Zemi, kde 
zítra znamená již včera“ chápu. V moderních dě-
jinách se mnohokrát ukázalo, jaké metody Ruské 
impérium používá, aby dosáhlo moci a vlivu. A 
dnes to na případu Ukrajinského konfl iktu vidíme 
v přímém přenosu. Je jasné, že nikdy není nic 
černobílé. Ale kontury agresora lze vysledovat i 
tady. Rusko využívá energetického bohatství, jeho 
zásoby plynu jsou velmi důležité pro celou Evropu 
a jsou vydíracím potenciálem a tedy hrozbou, jíž 
dnes čelíme. Evropští politici si toho jsou vědomi 
a z toho plyne, alespoň myslím, ideový základ 
transformace současné energetické situace zemí 
Evropské unie na formy energie, které by snížily 
závislost na dodávkách z Ruska. 
 Je nejspíš jasné, že Rusko má dnes do světové 
velmoci velmi daleko. Ale v touze po jejím zno-
vunabytí je ochotno udělat ledacos. A že to dělá 
dobře a dlouho je vidět i u nás. Kolik vzdělaných 
lidí dokáže adorovat tuto zemi, i když v minulých 
dobách zastávalo názory zcela opačné? Jaké 
informační zdroje tu působí na společnost ve stylu 
„čím hůř, tím líp“? Stačí zabrousit na Parlamentní 
listy, nebo Aeronet. Tzv. hybridní válka, kterou nás 
Rusko nenápadně anektuje už mnoho let, přináší 
své plody. 
 Určitě si nikdo nepřeje, aby byla válka, ta sku-
tečná válka s mrtvými. I když území konfl iktu je 
od nás daleko. Chci věřit, že si takové vyústění 
sporu na Ukrajinsko-Ruské hranici nepřejí ani 
samotní aktéři. Bohužel ale je faktem, že věci 
už zašly dost daleko. Těžko se dá očekávat, že 
jedna či druhá strana „sklapne podpatky“ a řekne, 
no tak nic, končíme, spletli jsme se. Na druhou 
stranu – vzpomeňme na kubánskou krizi v roce 
1962. Spojené státy americké v čele s preziden-
tem J. F. Kennedym usvědčily Sovětského vůdce 
Chruščova ze lži a přinutily ho ke stažení jader-
ných zbraní z Kubánských vojenských základen. 
Svět byl tehdy na pokraji nukleární války. A tehdy 
to dobře dopadlo. A mimochodem - i pro mne to 
dobře dopadlo, rok na to jsem se narodil. Snad si 
totéž budou moci za rok říkat miminka narozená 
na ukrajinském území. Přál bych jim to. A vlastně 
to přeji nám všem.
 A doplnění tohoto textu v pondělí 21.2.2022 
večer: V. Putin uznal nezávislost Doněcka a 
Luhanska, což jsou součásti Ukrajiny (podobně, 
jako třeba Morava je součástí České republiky) 
a v noci nakráčela Ruská armáda na tato území 
– zdůrazňuji: z pohledu Ruska jde o „cizí území“, 
aby zahájila „misi na zajištění míru“. Takže máme 
klasický Ruský scénář, který jsme už tolikrát zažili. 
U nás v ČR naposledy v srpnu 1968. Bratrská 
pomoc. Pamatuji si to. 

-mn-

Freddieho sloupek
Komplexní 
hodnocení

 V poslední době si stále častěji říkám, jaké to 
asi bude ve škole za takových 50 a více let, třeba 
při předávání vysvědčení ve třídách. Hodnocení 
žáka bývá, jak se říká (většinou u průšvihářů, kteří 
se ale umí naučit), hodnocením komplexním, tedy 
zahrnujícím nejen schopnosti na poli akademic-
kém, ale jeho vztah ke škole, spolužákům, zkrátka 
a dobře i jistý odraz sociálního začlenění daného 
individua mezi ostatní. Mívali jsme ve školách 
žáky, kteří byli velmi šikovní, zruční a chytří, je-
jichž hodnocení však nemohlo být „jedničkové“, 
protože tatínek jednou někde něco řekl, nedejbo-
že podepsal. Mívali jsme spoustu lemplů, kterým 
ale všechno procházelo, protože tetička byla na 
správném místě na kterémkoli ministerstvu. Dnes 
už se tomu směju, ale musím se přiznat, že mi 
smích pomalu dochází.
 Představte si takový den na konci školního roku 
za oněch několik desítek let. Na třídní stěně visí 
portrét prezidentky EU Grety Thunberg a probíhá 
hodnocení. Gábinka je velmi šikovná žačka, ale 
po aplikaci onoho „koefi cientu komplexnosti“ to 
celkově bude na trojku, protože její dědeček se 
vytrvale brání vzdát se svého veterána se spa-

lovacím motorem a na chatě jej bdělí sousedi 
dokonce viděli rozdělávat oheň a opékat na něm 
potraviny. Karlík propadá z biologie, přestože tu 
vědu miluje a tráví hodně času v knihovnách a 
prováděním pokusů. Někde ve staré knížce se 
totiž  dočetl, že příroda potřebuje k životu i oxidy 
uhlíku a dokonce o tom napsal v písemné práci. 
Marné bylo domlouvání u (soudruha) ředitele, 
Karlík trval na svém. Důkazy mu uznány nebyly, 
protože pochází ze „zakázaných“ zdrojů. Honzík 
by aspiroval na premianta třídy, ale ke smůle 
svého prospěchu trpí plynatostí a prdí, čímž při-
spívá ke globální změně klimatu, která se ne a 
ne zastavit už téměř 100 let. Kdyby takových lidí 
bylo víc, kam bychom došli.
 Janička se svými rodiči navštívila zakonzer-
vovanou elektrárnu v Dukovanech, kde bydlí 
dědeček a podivovala se nad tím, proč je vlastně 
bývalé místo ředitelování jejího dědečka zalité 
betonem. Odpověď, kterou dostala ji neuspokojila: 
„o takových věcech se prý nemluví“, jenže ona 
je zvídavá, ptala se pořád, až jí byla odměnou 
snížená známka z chování.
 Já vím, je to jen bohapustý Freddieho výmysl. 
Pitomost. Tak snad máte pravdu a zeleně neze-
šílíme úplně všichni, ale jen někteří...
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Město opět hledá fi rmu 
na opravu předzámčí

 Covidová omezení, skokové zdražení stavebních materiálů i nedostatek pracovních sil ve staveb-
nictví. Tyto faktory přerušily proces kompletní rekonstrukce budovy Zámek 3. Město Blansko nyní 
již počtvrté hledá fi rmu, která by v revitalizaci předzámčí pokračovala. Zájemci se mohou hlásit do 
2. března 2022. 

 V městském rozpočtu je pro tuto investiční akci 
vyčleněno 21 milionů korun. „Kompletní revitalizace 
předzámčí, které sousedí se samotným středem 
města, je jednou z našich priorit. Věřím, že tentokrát 
už se zájemce, který obnovu dokončí, podaří nalézt. 
Rádi bychom udrželi termín stavebního dokončení do 
konce roku 2022 tak, aby provoz mohl být zahájen v 
průběhu jara či léta 2023,“ uvedl starosta města Jiří 
Crha.
 Na obnovu předzámčí přislíbil třímilionovou dotaci 
také Jihomoravský kraj, jako příspěvek pro organiza-
ce zřizované krajem. Ve zrekonstruované budově se 
totiž v jedné části usídlí pracovníci Muzea Blanenska 
a další prostory bude využívat Základní umělecká 
škola Blansko. 
 „Snažíme se zpřístupnit co největší část blanen-
ského zámku, který je významnou kulturní památkou. 
Proto chceme zázemí pro odborné pracovníky a 
kanceláře přesunout do předzámčí. Po dokončení 
stěhování a úpravě zázemí na zámku se veřejnost 
bude moci podívat i do zatím nepřístupných prostor 
v nejvyšším patře. Uvolněné místnosti v budoucnu 
využijeme k vybudování stálé expozice zaměřené 
na historii výroby měřící techniky, která má v Blan-
sku dlouholetou tradici,“ sdělila ředitelka Muzea 
Blanenska Pavlína Komínková. Základní umělecká 
škola Blansko pak část objektu plánuje využívat jako 
keramické dílny a výtvarné ateliéry. 
 Rekonstrukce této budovy se oproti původním plá-
nům poněkud protáhla. Vedení města již před rokem 
vybralo fi rmu, která opravy zajistí. Ve výběrovém 
řízení vypsaném v listopadu 2020 vyhrála společnost 
Kaiserbau. Práce vyčíslila zhruba na 12,5 milionu 
korun, což bylo téměř o čtyři miliony méně, než 
město původně předpokládalo. V únoru roku 2021 

byla podepsána smlouva, jelikož společnost stále 
garantovala uvedenou cenu za provedení oprav.
 Dokončit se ale podařilo jen demolici, z původní 
budovy Zámku 3 zůstalo jen obvodové zdivo. Revi-
talizační práce už fi rma Kaiserbau nezahájila, pouze 
odstranila střešní krytinu a krovy a zajistila bourání 
ve vnitřních prostorách. Následně se potýkala s ne-
dostatkem pracovníků kvůli covidovým omezením, 
poté ji zaskočil růst cen ve stavebnictví.
 „S původním zhotovitelem byla loni po několika 
měsících ukončena smlouva kvůli nedodržování 
dílčích termínů stanovených harmonogramem prací 
a také z cenových důvodů. Stavba byla zakonzer-
vována a město se od té doby zatím marně pokouší 
vybrat nového zhotovitele,“ popsala vedoucí odboru 
správy a rozvoje města Petra Skotáková s tím, že 
loni na podzim Blansko vypsalo druhé výběrové ří-
zení. Jeho vítěz však nakonec těsně před podpisem 
smlouvy v prosinci 2021 odstoupil z důvodu dalšího 
zvyšování cen stavebního materiálu a jeho těžké 
dostupnosti na trhu. 
 „Hned 1. ledna jsme vypsali v pořadí už třetí 
výběrové řízení. Do něj se přihlásil jediný uchazeč, 
ten ale musel být nakonec vyřazen, protože nesplnil 
podmínky zadávacího řízení,“ informoval Petr Mrá-
ček z investičního oddělení s tím, že i toto výběrové 
řízení muselo být zrušeno.
 Nově má objekt výškově dorovnat sousední 
budovy, s nimiž ho propojí přímé vchody. Součástí 
rekonstrukce bude úprava vnitřních dispozic objektu 
a výstavba nových podkrovních místností. Fasáda 
pak bude ladit s již opravenými stavbami předzámčí 
i s budovou zámku.

-mka-

 Energetická krize, covid, zhoršující se životní podmínky. Charitě Blansko chybí základní potraviny 
pro lidi ve špatné fi nanční situaci. Ve spolupráci s městem Blanskem a farností sv. Martina proto 
vyhlásila sbírku základních trvanlivých potravin.

 Darujte lidem v nouzi jídlo. Konzervy (masové, 
fazole, protlak, paštiky), polévky (čínské nudlové, 
sáčkové – velké i do hrníčku), bujóny, trvanlivé 
mléko, puding, krupice, piškoty, marmelády, kakao 
a další potraviny můžete vkládat 
do plastových boxů od neděle 27. 
února do neděle 6. března hned 
na dvou místech v Blansku: v 
Informační kanceláři Blanka v její 
provozní době a na farním dvoře 
na Starém Blansku každý den od 
8 do 18 hodin.
 „Doposud jsme potraviny dis-
tribuovali jednotlivcům i rodinám 
ve fi nanční nouzi pomocí Cha-
ritní záchranné sítě. Takových 
lidí ale přibývá. Proto od února 
rozdělujeme potraviny pravidelně 
dvakrát týdně v potravinových 
balíčcích,“ přibližuje Miroslav Do-
ležel z Charity Blansko.
 Balíčky se základními potravi-
nami pracovníci Charity rozdávají 
lidem v nouzi od února každé 
pondělí od 8:00 do 11:00 a pátek 
od 13:00 do 15:00 na Charitě – 

Komenského 19 v Blansku (naproti kostelu sv. Mar-
tina) a podle potřeby dalším lidem po celém regionu.

Vladěna Jarůšková
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Martou Gronovou

 Co je tedy v klubu důchodců nového?
 Pokud si dobře vzpomínám, naposledy jsme si 
spolu o činnosti městského klubu důchodců po-
vídaly v roce 2015, kdy jsem ve funkci předsedy 
samosprávy vystřídala pana Miloše Bacíka. Od té 
doby se mnohé změnilo. Některé aktivity skončily, 
ale důležité je, že je nahradily aktivity nové a dá se 
říct, že i ve větším množství. K rukodělným kroužkům 
(vyšívání, patchwork, malování na hedvábí, kroužek 
dovedných rukou) přibyl Kreativ. Vedoucí tohoto 
kroužku obměňují výzdobu čelní stěny jídelny klubu 
a podílejí se na výzdobě vstupních prostor. Stále 
platí, že v dopoledních hodinách se v klubovně stří-
dají cvičenky se svými cvičitelkami při různorodých 
formách cvičení. Fyzickou zdatnost si mohou senioři 
upevnit také při stolním tenise nebo při procházkách 
pořádaných vedoucími klubu přátel severské chůze. 
Stále je také aktivní KLAS.
 Nově přibyla právní poradna a z kroužků klub 
aktivního čtení. Jsme velmi rádi, že ke stálicím klubu 
stále patří pěvecký soubor Radost. Bez vystoupení 
tohoto souboru si již některé z tradičních akcí klubu 
důchodců neumíme představit. Pojmenování sou-
boru je zcela na místě, radost skutečně rozdává. 
V klubu se stále konají páteční taneční odpoledne 
při živé hudbě. K tanci a poslechu hrají střídavě 

naše hudební soubory Propast, Propast country, 
Propast + NpVŠ, Klepačovská sešlost a nově 
pan Jiří Nečas, který doprovází při vystoupeních 
soubor Radost. K nově vzniklým kroužkům ještě 
patří kroužek deskových a společenských her, kde 
mají zájemci k dispozici více jak třicet různých a 
v současné době i populárních her, vhodných jak 
pro dospělé, tak například i pro jejich vnoučata či 
pravnoučata.

 Je o tento kroužek stále takový zájem?
 Zájem ze strany seniorů bohužel již není takový, 
jak v době jeho vzniku, což nás velmi mrzí. Vlastně 
si při této příležitosti uvědomuji, že v našem městě 
chybí mezigenerační aktivity. Dost se zajímám o to, 
jaké možnosti aktivit mají senioři v různých městech, 
a mám pocit, že v Blansku toto dost pokulhává. Ně-
kde jsem se dočetla, že třeba studenti či žáci chodí 
například číst seniorům, nebo si s nimi jen povídají, 
senioři jim vyprávějí, jak to bylo, když byli mladí. A 
jak si tak o tom povídáme, napadá mě, že v Blansku 
jsou aktivní skauti. Ti by možná mohli činnost kroužku 
deskových her nějakým způsobem oživit, aby se vy-
tvořilo zázemí pro mezigenerační setkávání. Mohli by 
třeba naše seniory vyzvat k nějakému turnaji, určitě 
by to bylo pěkné oživení.

Je pátek, půl čtvrté odpoledne, a v Městském klubu důchodců v Blansku to žije. V jídelně na podiu 
se chystá kapela Propast, aby zahrála k tanci a poslechu, z klubovny se s úsměvy na tvářích a 
dobrou náladou trousí seniorky, kterým právě skončilo setkání KLASu (Klubu aktivních seniorů). 
Tam na mě také čeká vedoucí tohoto kroužku a zároveň předsedkyně samosprávy klubu důchod-
ců Marta Gronová. Zajímalo mě, co se změnilo od našeho posledního rozhovoru, a jak senioři 
prožívali pandemická omezení.

 Vnímáte mezigenerační kontakt jako důležitý?
 Určitě. Setkání s mládím nás vždycky obohatí.

 Jaké další činnosti mohou blanenští senioři v 
klubu podniknout?
 Ještě před covidem jsme byli aktivní v mnoha 
oblastech, které postupně zase obnovujeme. Pořá-
dali jsme zájezdy (poznávací i do divadel), výstavy, 
přednášky, kurzy PC pro začátečníky i pokročilé, 
školení pro řidiče seniory, ples, oslavy MDŽ, svátku 
matek, předvánoční setkání, silvestrovskou veselici 
apod. Ale epidemie covidu způsobila to, že poslední 
větší akcí MKD byla v březnu 2020 přednáška ob-
líbeného chiropraktika. Následně veškeré aktivity 
ustaly a od té doby sloužil klub pouze jako výdejna 
obědů. Velice krátce byly klubové aktivity obnoveny 
v měsíci září r. 2020, ale bohužel těsně před oslavou 
celostátního svátku seniorů se klub opět uzavřel. 
Takže ve Zpravodaji města Blanska, kde máme 
svůj prostor pro zveřejňování kalendáře akcí, se 
objevovala pouze slova povzbuzení, abychom ne-
propadali pocitům tísně a osamocení. Abychom tolik 
neposlouchali negativní zprávy, které se na nás řítily 
ze všech stran. Právě o tom jste si se mnou asi také 
chtěla povídat. O tom, jak na nás seniory působila 
pandemie.

 Zůstávali jste v kontaktu?
 Ano, zpravidla členové stejného kroužku vzájemně 
mezi sebou. Kdo má počítač, mailovali jsme si, s 
dalšími telefonovali. Z tohoto povídání tedy vím, že 
nedobrovolnou izolaci v době pandemie a skuteč-
nost, že se v klubu nemohou scházet, prožívali se-
nioři opravdu těžce. Návštěvníci tradičních pátečních 
tanečních odpolední a členové kroužků a souborů 
– to nejsou náhodní kolemjdoucí, kteří sem zabrousí 
třeba jen proto, že zevnitř slyší hrát hudbu, ale jsou 
to už, dá se říct, domácí členové městského klubu 
důchodců, mezi nimiž se utvořily opravdu přátelské 
vazby. Skutečně se mají rádi, sdílejí spolu radosti, 
starosti, mnohé o sobě vědí, a setkávání jim moc 
chybělo. Pocit osamocení a strachu, jak se bude 
epidemiologická situace dál vyvíjet, se podepsal 
na psychice nejen seniorů, ale nás všech. Proto 
jsme přivítali v září loňského roku možnost určitého 
rozvolnění a provoz klubu jsme obnovili, i když v 
omezeném rozsahu a za dodržování platných epi-
demiologických opatření. Některé z větších akcí se 
stále konat nemohly, chybělo například předvánoční 
setkání či ples.
 Z těch akcí, co se konat mohly, se s velkým 
ohlasem setkala předvánoční prodejní výstava zde 
v klubovně, kde vystavovaly členky klubu důchodců 
svoje výrobky. Uskuteční se opět letos, v květnu před 
oslavou svátku matek od 11. do 13. května.

 Jak hodnotíte zázemí klubu důchodců?
 Ráda bych pochválila samotnou péči o seniory v 
rámci městského klubu důchodců i celkovou podporu 
města (nejenom tu fi nanční). Představte si například 
seznam pravidelných strávníků, kteří si chodí do 
klubu pro obědy. Když si pak zničehonic někdo pro 
oběd nepřijde, tak vedoucí klubu paní Maulisová a 

paní Nečasová, která obědy vydává, se starají, co 
se děje. Volají příbuzným, sousedům; vím, že byla 
i situace, kdy sedly do auta a jely se podívat, proč 
daný člověk nepřišel.

 Přibývají noví členové?
 Toto covid také utlumil, v poslední době noví 
členové vůbec nepřibyli. Předtím se průběžně sem 
tam někdo nový objevil. Nicméně s ostatními členy 
samosprávy pořád doufáme, že do klubu si najdou 
cestu i mladší senioři. To se bohužel již pár let ne-
změnilo. Co si budeme povídat – všichni stárneme, 
přibývají nám zdravotní problémy a chtělo by to tu 
trochu oživit, vedení některých kroužků předat dal-
ším, nové kroužky založit. Ovšem ti mladí, mám na 
mysli šedesátníky, sedmdesátníky, ti si k nám cestu 
ještě nenašli.

 Čím by to podle vás mohlo být?
 Přijde mi, že je ve velké míře odrazuje už samotný 
název, v němž se nachází slovo důchodce, což v 
dnešní době už není to pravé ořechové. Brzy se 
má vydat směrnice, kde budou stanovena pravidla 
pro členství v klubu, bude tam upřesněna činnost a 
poslání klubu. Zvažujeme, že změníme i název. Místo 
důchodce by se v něm objevilo označení senior. 
Myslíme si, že to by mohlo snad pomoci k tomu, 
aby přišli mladší s novými nápady. Byli bychom rádi, 
kdyby vznikly nové aktivity, třeba založit ochotnické 
divadlo či cokoli dalšího.

 Členství v klubu důchodců je bezplatné?
 Ano, je bezplatné. Stačí pouze vyplnit přihlášku. 
Ještě bych chtěla zmínit, že vydávání obědů není 
podmíněno členstvím v klubu, stejně jako bezplatná 
právní poradna pro seniory. Obě služby mohou lidé 
využít, i když nejsou členy. Na oběd si v současné 
době do naší jídelny chodí cca 100 strávníků. Oběd si 
také mohou odnést domů v obědníku, což ve většině 
případů dělají.

 Jak funguje právní poradna?
 Vede ji paní doktorka Michálková a vždy, když 
má nějaký senior zájem o právní poradenství, stačí, 
aby se telefonicky nebo osobně objednal u vedoucí 
městského klubu důchodců Simony Maulisové. Na 
domluvenou schůzku se pak dostaví do naší budovy 
na Dvorské ulici.

 Jak probíhá kroužek aktivního čtení?
 Nejprve ho vedla paní Pokorná, vedoucí kroužku 
malování na hedvábí. V té době to probíhalo tak, že 
se účastnice samy snažily do příštího setkání něco 
napsat na dané téma. Nyní kroužek vede paní Lenka 
Čepová, bývalá knihovnice, a ta si vždy nachystá 
jednu knížku, která ji zaujala. Určitým způsobem 
nás tedy třeba inspiruje k přečtení nějaké knihy nebo 
dalších knih od daného autora. Nejdříve nás vtáhne 
do děje, řekne nám, o čem kniha je, a potom přečte 
několik vybraných ukázek. Je to úžasná hodinka, 
kdy přijdete na jiné myšlenky.

Pokračování na str. 4
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Na kávě s Martou Gronovou 
Dokončení ze str. 3

 Je vidět, že nabídka klubu je skutečně pestrá a 
každý si může najít to svoje. Co vy osobně máte 
na městském klubu důchodců nejraději?
 Je moc příjemné vnímat, jak klub „žije“. Jak se při 
pátečních společenských akcích účastníci s velkou 
radostí vítají, přinesou si z domu drobné občerstvení. 
 Jako animátorka KLASu, kterou jsem už od roku 
2012, jsem ráda, že mě KLAS stále baví a také mě 
těší to, že z původních pěti účastnic je nás dvacet. 
No a jako velká čtenářka se vždy moc těším na další 
setkání v klubu aktivního čtení.
 A mám také moc ráda atmosféru předvánočního 
setkání.  

 Je něco, co by bylo potřeba změnit?
 Co nás v poslední době trápí, je těžká dostupnost 
informací pro seniory. Přemýšlíme, jak jim umožnit, 

aby se co nejjednodušším způsobem dozvěděli 
věci, které jsou pro seniory určené. Došlo například 
ke změně zákona o pečovatelských službách a tím 
i v oblasti rozvážky obědů, tu oproti dřívějšku již 
nezajišťují pečovatelky. Senioři, kteří nepotřebují pe-
čovatelskou službu, ale mají však o dovážku obědů 
zájem, si o ni musí požádat nikoliv na MěÚ, nebo v 
MKD, ale u provozoven, které tuto službu zajišťují. 
Seznam provozoven je uveden na webu městského 
úřadu. Ale ne všichni senioři si s moderními techno-
logiemi tykají a získat tyto informace je pro ně docela 
problematické. „Proklikat“ se k nim není mnohdy 
snadné a lidé jsou často bezradní. A tak přemýšlí-
me, jakou formou potřebnou informovanost nejen o 
podobných situacích, ale třeba i o kulturních akcích 
pro seniory, zajistit. Chtělo by to nějaký portál, kde 
bude vše pohromadě, takzvaně „na jedno kliknutí.“

Marie Kalová

DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz
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PROPERITY – řešení 
v otázce bydlení i investic

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

PROVOZNÍ DOBA: 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

• ODVIROVÁNÍ
• ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA 
 ZA RYCHLÝ DISK...
...můžete mít ve vašem notebooku 

a PC i do druhého dne

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

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

 Společnost PROPERITY se za 22 let stabilního působení na trhu s nemovitostmi řadí mezi přední 
developerské společnosti v Brně a okolí. Za sebou má více než čtyři desítky projektů, mezi nimiž na-
jdete i unikáty významem přesahující hranice krajského města. Z významných projektů můžeme zmínit 
AZ Tower, jakožto současnou nejvyšší budovu v ČR, dřívější nejvyšší bytový dům v Brně – Komplex 
Eden, nebo čerstvě oceněný realitní projekt roku 2021 v Jihomoravském kraji – Dům Hippokrates.

 Přestože hlavní pole působnosti PROPERITY 
je v jihomoravské metropoli, v uplynulých čtyřech 
letech zrealizovala společnost také několik projektů 
rekreačního bydlení a ubytování na Vysočině.

„První vlaštovkou naší aktivity na Vysočině byla 
rekonstrukce menšího rekreačního střediska v Mo-
ravských Křižánkách. Tamtéž následovala akvizice a 
rekonstrukce již rozsáhlejšího ubytovacího zařízení, 
nyní Rodinného hotelu Pod Bílou skálou.“ přibližuje 
generální manažer společnosti Tomáš Drozd. „Na 
konci roku 2020 jsme pak úspěšně dokončili a zko-
laudovali apartmánový dům ve Studnicích u Rokytna, 
který již byl developerským projektem v pravém 
slova smyslu. V původní turistické chatě vzniklo po 
kompletní rekonstrukci celkem 19 nových apartmánů 
určených k rekreačnímu bydlení. Své majitele si 
našly ještě před dokončením.“ doplňuje Drozd.

 Úspěch při prodeji jednotek a současně nabyté 
zkušenosti s administrativně náročnou výstavbou v 
CHKO Žďárské vrchy, motivovaly tým PROPERITY 
k další akvizici rekreačního objektu, tentokrát v obci 
Svratouch.

„V loňském roce jsme se rozhodli pro realizaci 
dalšího projektu rekreačního bydlení ve Svratouchu 
na Vysočině. Obdobně jako ve Studnicích se jedná o 
bývalý penzion uprostřed krásné přírody v chráněné 
krajinné oblasti. Začátkem tohoto roku jsme spustili 
přípravné práce a v říjnu, po vydání stavebního po-
volení, zahájili stavbu samotnou. Práce jsou aktuálně 
v plném proudu a objekt prochází celkovou rekon-
strukcí. Kromě ryze stavebních úprav, které vyplývají 
z požadavků na dispozice nových jednotek, budou 
nové veškeré výplně, podlahy, rozvody a instalace, 
technologie a povrchy včetně fasád i zateplení. Dá se 
tedy říci, že z původního objektu zůstanou stávající 
jen nosné konstrukce,“
představuje nový projekt 
Drozd.
  „Po dokončení, které 
je plánované v druhé 
polovině tohoto roku, 
vznikne v hlavní budově 
celkem 18 apartmánů o 
dispozicích 1+kk a 2+kk, 
z nichž pět je projek-
tovaných jako prostor-
né mezonety, to vše v 
kvalitních interiérových 
standardech.
 Kromě toho však v 
areálu vyroste také šest 
nových rekreačních 

domků o dispozici 3+kk s právem výhradního uží-
vání přilehlých pozemků. Na své si zde tedy přijdou 
klienti s různými představami o způsobu rekreační-
ho bydlení. V nabídce jsou jednotky za ceny již od 
2.000.000,  Kč bez DPH. Součástí ceny každého 
apartmánu nebo domku je navíc i parkovací stání.“ 
doplňuje Drozd.

 Podle zkušeností společnosti PROPERITY nic-
méně již klienti v dnešní době rekreační objekty 
nepořizují pouze za účelem vlastní individuální rekre-
ace, čím dál tím větší roli při rozhodování o pořízení 
apartmánu hraje vize možnosti uložení fi nančních 
prostředků a investice.

„Při aktuální výši infl ace se stále častěji setkáváme 
s klienty, kteří chtějí bezpečným způsobem uložit 
svoje volné fi nanční prostředky. Právě investice do 
nemovitosti je obecně jedním z nejjistějších způsobů, 
jak peníze uložit. Apartmány pak mají z hlediska 
investice přidanou hodnotu, protože mimo přirozený 
a očekávatelný růst jejich pořizovací hodnoty mohou 
generovat vyšší dodatečný zisk z krátkodobého pro-
nájmu. Na Vysočině, jmenovitě pak přímo v CHKO, 
kde je kvůli přísné ochraně přírody povolování i rea-
lizace staveb mimořádně komplikovaná a současně 
se jedná o turisticky velice atraktivní lokalitu, to platí 
dvojnásob.“ vysvětluje Drozd současný trend. 

„Pro další klienty, kteří chtějí využít nízkého rizika 
investice do nemovitostí se sympatickým zúroče-
ním a současně nemají z nějakého důvodu zájem 
nemovitost vlastnit, pak nabízíme možnost investice 
formou nákupu dluhopisů PROPERITY, případně 
investicí do našeho nemovitostního fondu.“ uzavírá 
možnosti spolupráce se společností PROPERITY 
Drozd.

-r-

Apartmánový dům ve Svratouchu nabízí Apartmánový dům ve Svratouchu nabízí 
celkem 18 jednotek k prodejicelkem 18 jednotek k prodeji

V areálu vznikne rovněž šest novostaveb V areálu vznikne rovněž šest novostaveb 
rodinných domků o dispozici 3+kkrodinných domků o dispozici 3+kk
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HOSPŮDKA ZBOROVEC

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Jarní ples - 45 let Taneční 
školy manželů Míšenských

Setkání s kronikou

 Možná patříte mezi těch 33 tisíc  absolventů tanečních v Blansku a po celém okrese. Tolik vás je, 
co jste k nám chodili do tanečních. Slavíme s ročním odkladem 45 let našeho působení a chceme se 
s vámi potkat na akci, kterou pravidelně pořádáme s Kulturním střediskem města Blansko.

 V sobotu 19. března v 19,30 hod. uskutečníme 
ples s bohatým tanečním programem, ukázkami 
standardních a latinskoamerických tanců v provedení 
špičkových párů, ukázky lidovek, stepu, fl amenga, 
swingu. Naši kolegové učitelé tance vás naučí zase 
něco z jejich repertoáru, my si s vámi zatančíme 
country, mambo, merengue a něco vás, jako obvykle, 
naučíme.
 O hudbu se postará hudební skupina Classic, DJ 
Pavel Borek a Zdeněk Vacek.
 Věřím, že se sejdou bývalí členové tanečního 
klubu STUDIO M a všichni ti, co chodili k nám do 
tanečních a chtějí si na tuto krásnou dobu vzpome-
nout. A i na tance, které se tam naučili. Možná to bude 
jediný ples v této plesové sezoně, tak toho využijte! 
 Zároveň zveme loňské absolventy tanečních, kteří 
vzhledem ke covidovým opatřením neměli závěrečné 
plesy, aby si tento ples přišli užít. Na průkazku z 
tanečních obdrží slevněnou vstupenku. 
 Předprodej vstupenek bude od 1.3. v informační 
kanceláři Blanka. Srdečně vás zveme a těšíme se 
na vás!

Alena a Jiří Míšenští,
vaši učitelé tance a společenské výchovy

• VÝBORNÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
 každý víkend jiná specialitka 

• PIVNÍ SPECIÁLY
 25. - 27.2. Mustang
 04. - 06.3. pivo 33
 11. - 13.3. pivo Redix

• SPORTOVNÍ PŘENOSY
• Možnost pronajmutí SALÓNKU S RAUTEM
• RAUTY na dovoz domů i do fi rmy

BAZAR-NÁBYTEK 
ÚT PÁ : 9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16 | Pá 8-13

nám. Svobody 2

nad prodejnou Jena. 

Tel. 734 586 495

 V roce 1983 blanenská kronika zaznamenává 
několik výročí různých organizací. 

Rok 1983
25. výročí založení organizace Moravský kras
 V roce 1983 oslavila organizace Moravský kras 
dvě významná jubilea. Uplynulo 25 let od nového 
organizačního uspořádání, kdy přešel Moravský kras 
z podniku Turista n. p. pod Okresní národní výbor v 
Blansku - odbor kultury.
 V roce 1923, tedy před padesáti lety, byl zahájen 
provoz na vodní plavbě v Punkevních jeskyních. Tím 
byl splněn životní sen profesora Absolona, a to zpří-
stupnění Macochy vodní podzemní cestou a odhalení 
jejího tajemství. Veřejnost, dospělí i školní mládež 
začali navštěvovat Punkevní jeskyně především o 
nedělích. Obdivovali se krásám jednotlivých dómů, 
stalagmitů, stalaktitů a stalagnátů.
 29. září 1983 byly zahájeny oslavy čtvrtstoletí 
založení organizace Moravský kras v důstojném 
prostředí moderního kulturního domu ve Sloupě. 
Slavnostního zasedání se zúčastnili významní hosté 
a představitelé delegace ministerstva kultury ČSR 
a delegace ONV. V sále kulturního domu ve Sloupě 
byla instalována výstava, která charakterizovala 
výsledky práce jubilující organizace. Výstava byla 
doplněna cennými exponáty, jež zapůjčila ze sou-
kromé sbírky paní Valerie Absolonová. Druhá část 
oslav pokračovala v pohádkovém prostředí Eliščiny 
jeskyně koncertním vystoupením brněnského žes-
ťového kvinteta. 

75 let Dělnického domu - 30 let ZK ROH ČKD 
Blansko
 Abychom dobře zhodnotili historická výročí Děl-
nického domu v Blansku, musíme zalistovat do 
konce 19. století, kdy sílil počet dělníků v Blansku 
především zaměstnaných ve Starohraběcí huti jako 
slévači. V souvislosti se sílícím politickým hnutím se 
rozvíjela rovněž vzdělávací činnost dělníků – roku 
1881 byl založen Dělnický vzdělávací spolek Bratr-
ství.
 V roce 1905 vznikl požadavek na zajištění vlast-
ních místností pro vzdělávací činnost dělnictva. Od 
roku 1905 se tak začal psát historie Dělnického 

domu. Josef Hybš seskupil jedenáct soudruhů a ti 
vytvořili prozatímní výbor spolku Dělnický dům. Mezi 
dělníky byly uspořádány sbírky, přidal se výtěžek 
práce prozatímního výboru a během dvaceti měsíců 
po schválení kupní smlouvy byl otevřen první shro-
mažďovací stánek blanenského proletariátu.
 Slavnostní otevření Dělnického domu se konalo 
22. 11. 1908. Konaly se zde schůze dělnictva a 
manifestace. V letech 1924 - 1926 byl Dělnický dům 
přestavěn a rozšířen. V průběhu 30. let se dostal 
Dělnický dům do rukou pravicových sociálních de-
mokratů. Schůzovali zde revizionisté a po dobu 2. 
světové války i fašisté.
 Po roce 1945 se začala psát nová kapitola dějin 
Dělnického domu. Znovu se projednala jeho existen-
ce a rozhodnutím rady Okresního národního výboru 
v Blansku 10. prosince 1952 byl spolek Bratrství 
rozpuštěn a od 12. února 1953 se stal majetkem 
ZK ROH ČKD Blansko. Zástupci podniku na svá 
bedra převzali i čestný úkol vést činnost v Dělnickém 
domě pro rozšíření duševního obzoru dělníků i pro 
správnou politickou orientaci každého blanenského 
dělníka a občana.
 Rok 1983 byl tedy pro Blansko a pracující ČKD 
Blansko dvojnásob slavný – oslavili 75 let založení 
Dělnického domu a 35 let od vzniku odborového 
kulturního zařízení pracujících podniku ČKD Blansko. 
Obě tato významná výročí byla předmětem slavnost-
ního aktivu v sobotu 19. listopadu 1983. V ZK ROH 
ČKD Blansko vyrostl v největší odborové kulturní 
zařízení okresu. Ve 28 zájmových kroužcích a sou-
borech pracuje přes 700 aktivistů, jejichž přičiněním 
řada souborů patří ke špičkovým tělesům, která 
dobře reprezentují značku ČKD Blansko i vlastní 
město nejen na území republiky, ale i v zahraničí.
 ZK ROH ČKD Blansko je od roku 1976 nositelem 
nejvyššího odborářského vyznamenání Ceny Antoní-
na Zápotockého. Toto vysoké odborové vyznamená-
ní instituce převzala jako výraz velkého přínosu pro 
rozvoj politickovýchovné práce s širokým okruhem 
pracujících. Nové cíle ve všech oblastech činnosti, 
které vytyčila konference klubu na jaře 1983, směrují 
všechny pracovníky k další ještě intenzivnější práci.

Pokračování příště
Připraveno ve spolupráci 

s městskou knihovnou
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Je zdarma.

Řádková Inzerce

* Daruji za odvoz starší polohovací křeslo, pište SMS na tel. 
608529695.
* Prodám nepoškozené bílé plastové lehátko s matračkou. 
Tel. 602935073.
* Nabízím dlouhodobý pronájem garáže v Blansku-Sever za 
2000 Kč/měsíc. Volná od 04/2022. Tel. 608627889.

Petr Vašíček má kádr pohromaděFlorbalisté Atlasu pokračují 
na vítězné vlně

Lyže, boty, brusle, snowboardy, 
půjčovna lyží!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 
Super ceny!

Tel. 602786025.

Fotbal: Blansko v přípravě 
poprvé prohrálo

 Další dvě přátelská přípravná utkání mají za sebou blanenští fotbalisté. S rivalem z Rosic to nejprve 
minulou sobotu skončilo bezbrankovou remízou. V souboji s ambiciózním Startem Brno pak poprvé 
v tomto kalendářním roce Blansko prohrálo. 

FK Blansko – FC Slovan Rosice 0:0. Blansko: 
Vitásek - Šíp, Smrčka, Blažík, Adamec - Todorič, 
Feik - Pecuch, Alexa, Chloupek – Tulajdan. Střídali 
Nešetřil, Pačovský, Černý, Fiala, Vaďura, Mulligan.
 Přestože se diváci branky nedočkali, bylo se v 
utkání na co dívat. Zápas byl plný zajímavých herních 
situací, šance se objevovaly na obou stranách.
FK Blansko – TJ Start Brno 1:2 (0:1), Tulajdan. 
Blansko: Vitásek – Adamec, Smrčka, Blažík, Chyla 
– Todorič, Feik – Machálek, Alexa, Chloupek – Tu-
lajdan, Střídali Nešetřil, Černý, Fiala, Zúbek, Štencl, 
Pecuch.
 Hosté se ujali vedení v prvním poločase po 
jediném zaváhání jinak dobře hrající blanenské 
obrany. Ve druhé půli se domácí dostali do několika 

vyložených šancí, vyrovnat dokázal ale až Tulajdan. 
Radost dlouho nevydržela, Brňané dokázali velmi 
záhy strhnout vedení zpět na svoji stranu a udržet 
je až do konce

 Poslední přátelské utkání se hraje tentokrát pro 
změnu v neděli 27. února s tradičním začátkem v 
11.30. Soupeřem bude tým z MSFL a sice béčko 
prvoligové Sigmy Olomouc. Pak se rozběhne kolotoč 
mistrovských utkání. K prvnímu zajedou svěřenci tre-
néra Petra Vašíčka na hřiště do Vratimova v sobotu 5. 
března. Tomuto celku mají co oplácet, v podzimním 
utkání mu podlehli 0:1 nešťastným gólem v samém 
závěru zápasu. 

-boh-

 Trenér blanenských fotbalistů Petr Vašíček má za sebou další prověrku týmu před startem jarní 
části moravskoslezské ligy. Po utkání se Startem Brno jsme si krátce popovídali.

 Máte za sebou první utkání bez bodového 
zisku. Zaslouženě?
 To bych úplně netvrdil. První poločas byl zcela 
vyrovnaný, soupeř potrestal naši hrubou chybu. Ve 
druhém jsme zjednodušili hru, vytvořili jsme dvě tři 
šance, které jsme nejprve nevyužili, aby se nám pak 
přece jenom podařilo vyrovnat. Bohužel protivník 
dokázal okamžitě kontrovat na 1:2. Takový je fotbal, 
my se musíme z toho poučit. Máme na to ještě čtrnáct 
dní. 

 Kdybys měl vaši hru trochu detailněji zhodno-
tit…
 V první půli nám do-
cela fungovala obrana, v 
útočné fázi jsme ale byli 
trochu bezzubí. Chyběl 
nám důraz. Kromě té 
inkasované branky to 
bylo vzadu docela sluš-
né. V záloze jsme se 
báli vyvézt míč, dostat 
se do přečíslení. Na tom 
musíme zapracovat.

Devízou blanenské-
ho týmu bylo na pod-
zim to, že se dávalo 
celkem dost gólů. To 
se teď až tak moc ne-
daří, ne?
 Oproti podzimu nám 
chybí dva kreativní hrá-
či. Teď když, jak jsem již 

řekl, si vypracujeme šanci, jsme v koncovce málo 
důrazní. Chybí nám předfi nální a hlavně fi nální 
přihrávka. Náběh hráče do zakončení. S tím máme 
největší problém. 

 Dá se říct, že už máš kádr na jaro pohromadě?
 Sehnat kvalitního hráče je docela problém, takže 
se to tak nějak dá říct. Takže kádr jsou víceméně ti, 
kteří dnes nastoupili plus Petr Šíp, který dnes chyběl. 
Ten se šetří po drobném zranění z utkání s Rosicemi, 
ale k dispozici pak určitě bude.

-boh-

Petr Vašíček s asistentem Erikem Miholou. Petr Vašíček s asistentem Erikem Miholou. 
Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

Výsledkový servis

Basketbal 
OP žen: BK Blansko – Zlín  53:64 (17:34), Slugeňová 10, 
Lakotová 9, Dvořáková 8, Sedláková P. 7, Orlíčková 5, 
Šmerdová 5, Formánková Z. 4, Zouharová, Čermáková 
2,  Formánková K.
Nadregionální liga žákyň U15: BK Blansko – KP Brno 
B 46:59 (18:36), Alexová V. 12, Ježová 9, Zachovalová 
8, Králová 6, Kubíková 5, Kubešová 4, Procházková 2. 
BK Blansko – SKB Tišnov 49:46 (28:24), Ježová 12, 
Reisiglová 11, Kubíková 10, Kubešová 9, Tylečková 4, 
Králová 2, Alexová V. 1.
Nejmladší minižákyně U11: Tygři Brno – BK Blan-
sko 11:56 (7:36), Musilová a Ježová 22, Jarošová 4, 
Doleželová 4, Černá, Sedláková Z. 2. Tygři Brno – BK 
Blansko 9:43 (3:20), Ježová 20, Musilová 15, Sedláková 
Z., Jarošová, Alexová, Doleželová 2.
Přípravka U10 (společná soutěž s chlapci): Skokani 
Brno (chlapci) – BK Blansko 50:27,  Ježová 17, Sed-
láková  Z. 4, Pokorná 4, Krátká 2. SK Renocar Podolí 
(mix) – BK Blansko 96:10, Sedáková  Z. 5, Krátká 4 a 
Ježová 1. 

Florbal
Jihomoravský přebor starší žáci: FBK Atlas Blansko 
– TJ Sokol Břeclav 2:7 (0:3, 1:2, 1:2), Navrátil F., Kuchař 
J. F.A.T.R. Dubňany Škorpioni – FBK Atlas Blansko 7:3 
(0.2, 3:0, 4:1), Kuchař J., Králík, Frýdek L.

Stolní tenis 
1. liga ženy: KST A.Ebrle Blansko – KST Hluk 3:7, 
Trávníčková 2 Mazalová 1. KST A.Ebrle Blansko – TTC 
Frýdek Místek 0:10.
2. liga muži: KST Blansko – KST Nový Jičín B 8:10, Při-
kryl A., Polívka M. 2,5, Petr 2 Vaculík. KST Blansko  – SK 
Přerov 6:10, Vaculík 3,5, Přikryl A, Polívka M. 1 Petr 0,5.
Divize muži: KST Blansko B – Orel Silůvky 0:10. KST 
Blansko B – SK Baník Ratíškovice 9:9, Petr 4, Polívka 
O. 3, Kaluža 1,5, Voráč 0,5.
KS1 muži: Sokol Hlubočany B – KST Blansko C 4:10, 
Voráč 3,5, Kaluža, Zukal F. 2,5, Přikryl J. 1,5. TJ Mokrá 
– KST Blansko C 8:10, Voráč 3,5, Přikryl J., Skoupý M. 
2,5 Kaluža 1,5. 

Připravil Bohumil Hlaváček

 Ani v dalších dvou utkáních fl orbalisté Atlasu nepřerušili vítěznou sérii. Před sobotním posledním 
kolem, v němž budou hostit hráče z Letohradu, je čeká ještě v týdnu dohrávka s Hradcem Králové. V 
případě úspěchu by ještě pro ně existovala možnost boje o postup v nadstavbové části. V uplynulých 
dvou kolech nejprve doma přehráli celek z Všestar, aby uspěli i v hale v Jihlavě.

1. Hornets 21 15 2 4 191:113 49

2. Mohelnice 21 13 3 5 159:121 43

3. Hradec 20 14 0 6 190:103 42

4. Blansko 20 12 2 6 163:142 40

5. V. Mýto 21 13 0 8 204:163 39

6. Letohrad 21 9 4 8 131:134 35

7. Litomyšl 21 8 3 10 120:125 28

8. Všestary 21 7 4 10 149:171 26

9. Jihlava 21 8 2 11 104:127 26

10. Orlicko 21 8 1 12 150:163 25

11. Žďár 21 6 0 15 119:162 18

12. Třebíč B 21 1 1 19 94:249 4

FBK Atlas Blansko – FBŠ Všestary 9:5 (5:1, 1:2, 
3:2). Branky: 6. Fedra V., 9. Fedra V., 9. Borek, 15. 
Fedra J., 15. Žilka, 31. Janík, 47. Fedra V., 50. Ku-
čera, 56. Forbelský. Blansko: Ott – Crla, Forbelský, 
Kunstmüller, Koumar, Žilka, Charvát – Kučera, Fedra 
J., Fedra V., Janík, Borek, Svoboda, Bezděk, Foret, 
Fedra F., Müller, Hrazdíra, Matal. 
 Zápas začal drtivým tlakem Atlasu, který přinášel 
i po krásných akcích branky. Teprve za stavu 5:0 se 
dočkali gólové radosti i hosté. Druhá dvacetiminu-
tovka již přinesla trochu jiný fl orbal, když soupeř již 
dokázal eliminovat akce Atlasu. Nejdříve se sice trefi l 
Janík, pak ale přišly dvakrát k zakončení i Všestary. 
Ve třetí třetině Blanenští nejprve po dvou trefách 
navýšili vedení již na 8:3 a vypadalo to na další 
dvoucifernou nadílku. Ta se ale nakonec nekonala. 
Přes velké úsilí v závěru se diváci kýžené desáté 
branky nedočkali.

Andone SK Jihlava – FBK Atlas Blansko 3:8 
(0:1, 3:3, 0:4). Branky: 7. Kučera, 27. Janík, 33. 
Fedra J., 40. Fedra V., 51. Fedra V., 54. Müller, 58. 
Kučera, 60. Fedra V. Blansko: Tenora – Crla, Kuče-

ra, Kunstmüller, Koumar, 
Frýdek, Žilka - Fedra F., 
Fedra J., Fedra V., Janík, 
Svoboda, Ducar, Müller, 
Foret, Borek, Bezděk, 
Hrazdíra.
 Atlas šel do vedení z 
trestného střílení, které 
trefou do šibenice pro-
měnil Kučera. Jihlava 
pak měla ve zbytku první 
třetiny více ze hry, vyrov-
nat se jejich hráčům ale 
nezadařilo. To se stalo 
až v 6. minutě té dru-
hé, záhy ale kontroval 
Janík a na 1:3 zvýšil 
Jakub Fedra. V závěru 
druhé části hry Jihlavští 
srovnali, do sirény ale 
vedení strhl na stranu 

Atlasu Vojta Fedra. Poslední dvacetiminutovka už 
plně patřila lepším hostům, kteří svoje vedení navý-
šili až na 3:6. V posledních třech minutách Jihlava 
zariskovala a pokusila se o power play, dvakrát však 
při něm ještě inkasovala.

Bohumil Hlaváček

Blansko – Všestary 9:5   Foto Filip JežekBlansko – Všestary 9:5   Foto Filip Ježek

Hospůdka Na Točně Těchov
Pátek 4. března - divadelní představení Krá-
senských divadelních ochotníků - Manželský 
čtyřúhelník. 

Je to komedie ze života!  A jak známe Krásenské, 
určitě to bude pořádná, rozverná sranda! Přijďte, 
bude to určitě fajn. Začátek představení je v 18 hodin, 
vstupenky už prodáváme v Hospůdce na Točně. Re-
zervace je možná na emailu jana.skotak@seznam.
cz nebo na tel, 724 266 931. Cena vstupenky je 120 
Kč. 

Čtvrtek 12. května - beseda se Zbigniewem Czen-
dlikem - od 18.30 hodin. 
 Že už jste na této besedě byli? Věřte, že většinu 
povídání jste ještě neslyšeli, protože život přináší 
stále nové zážitky a příběhy a o ně se s námi pan 
Cziendlik rád podělí. Pokud byste si rádi užili pří-
jemné chvíle s tímto milým člověkem, neváhejte a 
rezervujte si vstupenky co nejdříve, přes email  jana.
skotak@seznam.cz, nebo tel. 724 266 931. Počet 
míst je omezen.  
 A o čem to vlastně bude? O životě, o různých 
příhodách a příbězích a také trochu o knize Postel 
hospoda kostel. Cena vstupenky je 280 Kč v před-
prodeji a 300 Kč na místě.
 Těšíme se na viděnou.

Jana Skotáková

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl
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Blansko v play off nestačilo 
na favorizovaný Hodonín

 Blanenská hokejová sezóna skončila. V posledním zápase základní části se hráčům Dynamiters 
podařilo vyhrát na domácím ledě s celkem Uherského Brodu v poměru 4:3 po obratu v poslední 
třetině. Znamenalo to pro ně kýžený postup do play off. V něm ve čtvrtfi nále na dvě vítězná utkání 
narazili na favorizované hodonínské Drtiče. Ti věrni své přezdívce nedali Blanenským šanci a po 
výhře na domácím stadiónu jasně zvítězili i v odvetě v Blansku.

Play off 1. zápas: SHKM Hodonín – Dynamiters 
Blansko HK 7:2 (4:0, 0:1, 3:1). Branky a nahrávky: 
7. Dufek A. (Polák, Dufek M.), 13. Dufek A. (Dufek M., 
Polák), 15. Směřička (Vaškovič), 18. Sajdl (Peš), 42. 
Vaškovič (Vyrůbalík), 51. Peš, 53. Dufek A. (Polák) 
– 21. Grünwald (Němec), 59. Antoňů T. (Němec). 
Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. V oslabení: 2:0. Střely: 
45:34. Diváci: 635. Průběh utkání: 4:0, 4:1, 7:1, 7:2. 
Stav série: 1:0. Blansko: Šenk (Külzer) — Sedláček, 
Verner, Pilát, Němec, Antoňů M., Hanzlík — Müller, 
Král, Šmahel, Berka, Grünwald, Jílek, Antal, Majola, 
Antoňů T., Malý, Kubíček. Trenér: Radko Křivinka.
 Po úvodním opatrném okoukávání skóre otevřel 
výborný domácí Dufek, aby se mu po chvíli střelecký 
úspěch podařilo zopakovat. O osudu utkání pak bylo 
po dalších dvou trefách Hodonínských rozhodnuto 
ještě do konce první třetiny. Hosté sice v druhé 
dvacetiminutovce dokázali hned v jejím úvodu dát 
Grünwaldem svůj první gól a dostat se zpět do hry, 
domácí ale postupně znovu hru nejprve vyrovnali, 
aby se pak znovu dostali do velkého tlaku, který ale 
díky výbornému blanenskému gólmanovi nedokázali 
přetavit v další brankový úspěch. Ten přišel až ve 
druhé minutě poslední třetiny a Vaškovič zvýšil. Další 
dvě trefy Hodonína pak daly defi nitivní razítko na 
vítězný zápis. Ten se ale přece jenom ještě změnil, 
když se v přesilovce v předposlední minutě trefi l 
Tomáš Antoňů. 

Play off 2. zápas: Dynamiters Blansko HK – SHKM 
Hodonín 2:9 (1:2, 1:3, 0:4). Branky a nahrávky: 15. 
Šmahel, 28. Sedláček – 2. Charvát, 12. Charvát, 
22. Charvát, 23. Jajcay, 26. Polák, 42. Mikéska, 45. 
Vaškovič, 51. Charvát, 54. Sajdl. Vyloučení: 5:5. Vy-
užití: 0:1. V oslabení: 0:2. Střely: 23:47. Diváci: 120. 
Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:5, 2:5, 2:9. Konečný stav 
série: 0:2. Blansko: Vlach (Šenk) – Němec, Verner, 

Hanzlík, Pilát, Antoňů M., Berka P., Sedláček – Jílek, 
Antoňů T., Kuběna, Berka M., Šmahel, Grünwald, 
Müller, Antal, Král, Malý. Trenér: Radko Křivinka.
 Skóre se poprvé změnilo hned na začátku druhé 
minuty, když se poprvé v zápase trefi l střelecky dis-
ponovaný Charvát. Ten dal ve vlastní oslabení i druhý 
hodonínský gól, na který dokázal odpovědět domácí 
Jiří Šmahel: Charvát pak nedokázal zkompletovat 
hattrick, když neproměnil trestné střílení. Napravit 
to dokázal až po změně stran, když dokázal ujet 
a skórovat opět v oslabení. Hodonínští pak svoje 
vedení ještě navýšili až na 1:5, za domácí dokázal 
snížit Stanislav Sedláček, který tak, jak se později 
ukázalo, zaznamenal poslední blanenský gól sezóny. 
V poslední třetině se už trefovali jen Drtiči, kteří se 
již mohli těšit na semifi nále play off .

Poslední zápas základní části: Dynamiters Blan-
sko HK – HC Spartak Uherský Brod 4:3 (0:1, 1:1, 
3:1). Góly Blanska: 36:59 Šmahel, 51:38 Müller, 
55:44 Král, 56:18 Pilát.

Bohumil Hlaváček

Tomáš Jílek: S letošní sezónou 
jsme docela spokojení

Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 
redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

 Na konci letošní sezóny sedíme s Tomášem Jílkem, jedním z klíčových hráčů a členem výkonné 
rady hokejových Dynamiters Blansko.

 Jaká ta sezóna podle tebe byla? Dobrá, špatná 
nebo průměrná?
 Po dlouhých sedmi letech se nám podařil postup 
do play off , takže ji musím hodnotit kladně. Samo-
zřejmě nějaké rezervy tam jsou, vím o nich a chceme 
jejich nápravu zapracovat do dalších let. Start jsme 
měli velmi slušný. Nebýt kiksů v některých zápasech, 
mohlo to být lepší. 

 Žádné dramatické vysoké prohry jsem neza-
znamenal…
 No, pár utkání, kdy jsme dostali víc gólů, tam bylo. 
S favority jsme ale vesměs sehrávali docela vyrov-
naná utkání. Viz domácí utkání s Hodonínem, kdy 
jsme o hodně vedli, ale nedokázali to dotáhnout do 
vítězného konce. Zjistili jsme, že se dá hrát s každým. 

 Jak vidíš složení kádru s perspektivou do 
budoucnosti?
 Ze začátku jsem ho dával dohromady já, a když 
jsme se v červenci setkali, byla nás nakonec docela 
plná kabina, tak pětadvacet lidí. Říkal jsem si, jestli 
jsem neudělal chybu, jestli nás není moc. Aby pak 
někdo nebyl naštvaný, že nehraje. Ale nakonec se 
to v závěru sezóny vyplatilo, když nastoupila kvůli 
covidu všechna možná karanténní opatření nebo 
začali lidi odpadávat i kvůli zranění. Vždycky nás 
bylo minimálně patnáct až sedmnáct do pole. Tak 
to snad bude i do dalších let. Na týmu se určitě dá 
pracovat, budoucnost tam jistě je.

 Kolik za vás hraje momentálně blanenských 
odchovanců?
 Odhadem je to tak polovina. Na okrese teď tolik 
hráčů použitelných moc není. Podařilo se nám po 
letech navázat spolupráci s mládeží z Boskovic. 
Působí tam i kluci z Blanska, to je pro nás teď tako-
vá dobrá rezerva. Ty postupně zapracováváme do 
mužstva.

 Nahodil jsi mi trochu na smeč. Nedělá se v 
Boskovicích hokej teď líp než v Blansku?
 Je trochu dojezd nějakých machinací tak deset 
let zpátky. To jsem ještě v Blansku nebyl, znám to 
jen z doslechu. Když skončila druhá liga, zanikla v 
Blansku i mládež, tím pádem  chybí ty ročníky, které 
by teď nastupovaly do chlapského hokeje. To jsou 
třeba namátkou Jirka Šmahel nebo Tomáš Müller, 
Blanenšťáci, kteří prošli boskovickou mládeží nebo 
Brnem. 

 Další otázka. Proč vlastně jsou v Blansku dva 
oddělené kluby? Jeden pro muže, druhý pro 
mládež…
 Nevím, jestli je to správná otázka pro mne. Já když 
jsem do Blanska přišel, už to tak bylo. Po rozpadu 

1. Hodonín 22 18 0 4 123:72 54

2. Uh. Ostroh 22 14 3 5 119:83 47

3. Kroměříž 22 13 2 7 111:80 42

4. Boskovice 22 13 2 7 92:76 41

5. Břeclav 22 10 3 9 93:96 35

6. Uh. Brod 22 10 0 12 89:91 30

7. Technika Brno 22 7 1 14 94:96 22

8. Blansko HK 22 5 3 14 80:109 21

9. Brumov 22 6 2 14 85:132 20

10. Uh. Hradiště 22 5 2 15 73:124 18

druholigového mužstva se ještě nějakou dobu hrál 
kraj, a když to vypadalo na úplný rozpad, tak si bla-
nenští kluci, kteří ještě chtěli hrát dál, založili vlastní 
klub Dynamiters. Chtěli se úplně oddělit. 

 Proč nedojde ke znovusloučení?
 Při zakládání našeho klubu tam asi byla vize, že 
postupem času se udělá i mládež. To ale nebylo tak 
úplně jednoduché. Narovinu, měli jsme starosti sami 
se sebou zabezpečit fi nančně naši činnost. My jsme 
chtěli hrát hokej. Tři roky zpátky se objevily nějaké 
varianty spolupráce s mládeží, ale nedošlo k tomu. 
Teď jsme asi rádi, že to nedopadlo. Máme svoji vizi, 
rozhodujeme sami o sobě, nikdo nám do toho, jak 
se říká, nekecá. Ale nebráníme se tomu s mládeží 
nějakým způsobem kooperovat. 

 Jaká je tedy vaše vize do budoucnosti?
 Teď jsme docela omladili, další kluci by mohli přijít. 
Starší tam samozřejmě taky máme, ti  pořád omílají, 
že končí. Ale stále je to baví. Základ je v relativně 
středním sportovním věku, hrát ještě nějakou dobu 
určitě budeme. U té dnešní mládeže člověk neví, 
jestli bude použitelná pro dospělý hokej. Obávám 
se, že to moc reálné není. 

 Vy jste momentálně, předpokládám, úplní 
amatéři, co se týče peněz za hraní…
 No, já jsem teď vyhodil osmnáct tyček za brusle. 
A jsou mi velké, snažím se je prodat, leží ve skříni. 
Náš koníček stojí docela dost peněz a manželkám 
se to až tak úplně nelíbí. Tři tréninky a zápas, čtyři 
dny v týdnu, po práci. Ale to se dělá pro srandu v 
kolektivu, ne každá ženská to chápe. To, že hraní 
hokeje je fi nančně výhodné, je pro jinou kategorii 
hráčů. My jsme totální amatéři, baví nás to. 

 Jak jste fi nančně zabezpečení co se týče pro-
vozních nákladů?
 Největším naším sponzorem je město, od něho 
dostáváme rozhodující dotace. S panem starostou 
jsme v kontaktu, vhazoval nám buly na zahájení se-
zóny, občas se objeví na zápase. Doufáme, že nám 
budou radní i nadále nakloněni. Naším cílem do další 
sezóny je znovu postup do play off  s tím, že bychom 
rádi prošli přes první kolo. Žádné přehnané ambice 
ovšem nemáme. Že bychom chtěli postupovat do 
vyšší soutěže, to asi ne. To je jiný level, to je nám 
jasné. Už i teď nám zápasy s Hodonínem ukázaly, 
že takové týmy jsou někde úplně jinde. Potěšilo mne 
ale, že v komentáři na jejich stránkách nás dokázali 
pochválit, že jsme jim byli v určitých momentech 
rovnocenným soupeřem, i když výsledek tomu ne-
napovídal.

Bohumil Hlaváček

Tomáš Jílek v akci. Foto Nikol ŠkvareninováTomáš Jílek v akci. Foto Nikol Škvareninová

Na Masaryčce jsou zimní 
výcvikové kurzy v plném proudu

 Lyže? Snowboard? Nebo tak i tak? Tyto možnosti mají všichni žáci druhého stupně ZŠ TGM v 
Blansku. A že jich patřičně využívají, dokazují následující čísla. V termínu 30.1. – 4. 2. se 36 žáků 
osmého ročníku prohánělo na svazích střediska v Karlově. Bydleli na chatě Jitřenka a cca 300 metrů 
od chaty měli k dispozici tři čtyřsedačky, kotvu a pomu. Sjezdovky umožnily žákům, jak dělat první 
kroky na lyžích nebo snowboardu, tak těm pokročilým zdokonalit se v těžších podmínkách.
 Šesťáci a deváťáci byli od 13.1. na 
pět dní v Beskydech. Bydleli na chatě 
Mečová a lyžovali na sjezdovce Me-
čůvka. Zde měli k dispozici jeden vlek 
poma, výhodou bylo, že sloužil pouze 
tomuto kurzu. Terény vyhovovaly růz-
ným úrovním lyžařů i snowboardistů. 
Tato skupina čítala 26 šesťáků a 28 
deváťáků, k dispozici byla sauna a 
vířivka.
 A žáci sedmého ročníku ještě po-
jedou 27.2. – 4.3. do Zlatých hor. Po 
lyžování na svazích bezprostředně v 
penzionu U Pekina budou využívat 
bazén a wellness. A věřme nebo ne 
– sedmáků jede 55. Instruktoři jsou 
zajištěni jak z řad učitelů školy, tak 
několik externích.
 O své zážitky se každý den dělíme 
se všemi rodiči a dalšími zájemci na stránkách školy. 
Užíváme si nejen lyžování, ale i různých soutěží na 
zábavných večerech a nechybí ani závěrečná disko-
téka. V těchto třech týdnech jsou kladeny nároky i na 
vedení školy a učitele, kteří musí zajistit suplování. 
O tom, že úsilí všech dospělých se vyplatí, svědčí 
počty účastníků. 
 V tomto trendu založeném před sedmi lety chce 
vedení školy dále pokračovat a umožnit tak všem 

zájemcům bližší seznámení se se spolužáky, zdo-
konalit se v tomto moderním využítí volného času. 
Obrovskou výhodou těchto kurzů je cenová do-
stupnost pro všechny žáky. Jestli jsou vysoké počty 
zájemců dány tím, že ve dvou minulých letem nám 
covid kurzy neumožnil, ukáže čas. Ale jak je výše 
zmíněno, i v dalších letech chce ZŠ TGM pokračovat 
v nastaveném trendu.

Josef Jalový, učitel tělesné výchovy


