
- Prodej bytu 1+1 OV Prostějov - Mozartova, 2. NP, 32 m2, balkon...NC – 990 tis. Kč 

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, park... NC – od 908 tis. Kč 

- Prodej pěkného RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, dvojgaráž, jezírko…NC – Info. v RK 

- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19,9 mil. Kč 

- Prodej obchodního centra Rájec, poz. 969 m2, výtah, parkování…NC – 5 190.000 Kč 

- Prodej řadové garáže Blansko – nad přehradou, 20 m2, EE, III/IV...NC – 390.000 Kč

- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, EE, studna...NC – Info. v RK

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Nepříliš vysoká účast a opět, stejně jako loni, chybějící černá polévka již po poledni. Ano, 
dalo by se začít i pozitivy, která se vyskytla na městské zabijačce, konané v sobotu 18. února 
na náměstí Republiky, ovšem celkový dojem je, řekla bych, rozpačitý. 

 „Zabijačka je úkon, při 
němž dojde k zabití (poráž-
ce) doma chovaných vepřů 
svépomocí, popřípadě za 
účasti řezníka, následnému 
rozporcování těla a zpra-
cování získaného masa 
do domácích zásob před 
nadcházející zimou. Kro-
mě této samozásobitelské 
role je nepřímým smyslem 
zabijačky také její společen-
ský přesah, protože bývá 
značně náročná na tech-
nické (kuchyňské) zázemí 
i na počet spolupracovníků, 
takže v době zabijačky se 
ke členům domácnosti při-
pojuje i širší příbuzenstvo, 
sousedé apod., vykonáva-
jící pomocné práce,“ uvádí 
Wikipedie. 
 Otázkou tedy zůstává, jaký je vlastně význam 
pořádání městské zabijačky. Tato akce, byť to vždy 
bývala ryze venkovská záležitost, by možná mohla 
najít svoje uplatnění i na náměstí okresního města. 
Určitě není špatné připomínat lidem různé tradice. 
Ale tím, že se na náměstí naporcuje prase, jehož 
maso se ani nesmí z hygienických důvodů na místě 
prodávat, se žádná tradice nepřipomíná. Neukazuje 
se žádný zmíněný společenský přesah, nepřipravují 
se zabijačkové speciality. 
 Jako malá jsem se pravidelně rok co rok zabijačky 
účastnila. Pravda, žádné krásné vzpomínky na to 
nemám, ale v dětském pojetí asi obecně zabití zvířete 
není nic, co by stálo za radování. Ale vždycky se mi 
líbilo, jak se plní jitrnice do střev. Zručný řezník měl 
jitrničku vždy hotovou raz dva. Také mě fascinoval 
systém jejího zakončení pomocí špejlí. A jelikož 
se zabijačka dnes již vytrácí i z venkova, vůbec by 
mi nevadilo přijít se na ni podívat ve městě. Ale se 
vším, co to obnáší (přičemž samozřejmě netrvám na 
porážce v přímém přenosu, neboť pobíhající čuník 
mezi paneláky by mohl dát podnět vzniku podobné 
povídky, jakou vyprávěli Šimek a Grossman – Jak 
jsme chovali užitečné zvíře). 
 Kdyby se v ten den na místě alespoň pořádal po-
řádný jarmark s řemeslnými výrobky. Ale ani ten se 
nekonal. Dva nebo tři stánky se sladkým pečivem, aby 
se vyvážily chutě (byť později už nebylo co vyvažovat), 
brzy nepřilákají nikoho. Podle mě organizátoři hřeší na 
to, že je mrtvé období – po dlouhé zimě první veřejná 
venkovní akce, tak proč vymýšlet něco velkého? V 

létě by na tuto akci nepřišel zřejmě nikdo, protože by 
měl možnost volby. 
 Ale abych i něco pochválila: Hudební program se mi 
líbil. Byl úměrný druhu akce – kapela dle mého hrála 
dobře a také výběr písní se hodil. Takže zbývá více 
si pohrát s myšlenkou významu zabijačky, zasazení 
do kontextu tradic, přilákat více prodejců s řemesl-
ným zbožím (kteří jistě budou nadšeni, protože sami 
mají také po Vánocích útlum v tržbách), a městská 
zabijačka se skutečně může stát tradiční hojně na-
vštěvovanou akcí. 
 Co tedy vlastně chtěl básník – pořadatel říci? Má jít 
o připomenutí venkovské zabijačky? Vysvětlení veřej-
nosti, kde má vepř kýtu a kde hlavu při komentovaném 
porcování? Možnost zakoupit si zabijačkové speciality 
(běžně dostupné v každém řeznictví i supermarketu) 
nebo vytvořit záminku k setkávání obyvatel (kterých 
mnoho nepřišlo)? 
 V takovém formátu, v jakém se odehrává nyní, 
působí zabijačka poněkud komicky. Jakási snaha o 
něco, co není dotaženo do konce. Vzniká nicneříkající 
hybrid, který ani neposiluje vnímání kulturních tradic, 
ani neposkytuje žádnou skvělou zábavu. 
 Aneb pojďme a postavme mezi paneláky kozí chlí-
vek, nebo pořádejme na vesnici technoparty. Určité 
věci zkrátka stále ještě zapadají lépe do určitého 
prostředí. Buď je třeba udržovat rozdělení městských 
a venkovských tradic tam, kde je jejich místo, nebo 
při pokusu o přemístění by se měla ctít jejich původní 
koncepce a hlavní myšlenka. 

-mha-
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Freddieho sloupek
Návrat 
ke kořenům...

 Není špatné se občas zastavit a ohlédnout 
se za tím, odkud člověk pochází, kým je a 
zamyslet se nad tím, kam povedou jeho příští 
kroky. A já mám to štěstí, že všechny tyhle věci 
můžu udělat dokonce zároveň.
 Je to už přes 40 dlouhých let, co jsem se 
letadlem Československých aerolinií vracel 
domů ze vzdálené země, ačkoli jsem o tom 
v té době ještě nic netušil a ani nemohl tušit, 
protože jsem se měl narodit až o pár týdnů 
později.
 Od malička jsem nicméně vyrůstal mezi 
vzpomínkami na tu vzdálenou zemi, jakákoli 
zpráva z ní byla v naší domácnosti sledována, 
chodily nám z ní dopisy a pohlednice od “strýců 
a tet”, jezdili jsme na návštěvy k těm strýcům a 
tetám, kteří se z té země do vlasti taky vrátili, ve 
slovníku naší rodiny se zažily dokonce i výrazy 
z jazyka, kterým se TAM – daleko mluvilo.
 První cizí jazyk, se kterým jsem tedy přišel 
do styku byla, pro okolí trochu překvapivě 
Perština (Farsí), neboť tou vzdálenou zemí 
byl Írán, respektive jeho metropole – Teherán. 
Odtamtud si mne přivezli, snad jako zajímavý 
suvenýr, moji rodiče, kteří tam pár krásných let 
pobývali.
 Ohlížím-li se tedy do té vzdálené doby, ohlí-
žím se do neznáma a přesto s velkou nadějí. 
Po dlouhých letech se totiž moji rodiče i sestra 
vrací na “místo činu” – do Teheránu. Ano, sice 
jen na krátký výlet, ale jistě pro ně zajímavý 
a nostalgický. A já, považte, se do Íránu, do 
země, o které jsem tolik slýchával, vídal jsem 
denně připomínky z ní – já se tam podívám s 
nimi. Poprvé.
 Jistě se ta země velmi změnila, ostatně to 
se změnila i země naše. Měl jsem, i díky tomu, 
že častou destinací mých cest jsou Spojené 
státy, trochu strach z toho, zda nebudou při 
udělování vstupních víz do dnešní Íránské 
islámské republiky potíže, ale díky tomu, co 
si z dětství pamatuji byla návštěva Íránského 
velvyslanectví příjemným zážitkem. Snad 
tomu napomohlo, že po zaklepání na dveře 
jsem způsobně – a především persky – panu 
úředníkovi popřál dobrého dne. Jsem si jistý, 
že se s tím nesetkává příliš často. Už proto, 
že ledy byly takto prolomeny, mimo informací 
o cestovních náležitostech jsme si příjemně 
popovídali o Teheránu z konce 60. let minulého 
století a dnešním Teheránu, prostě příjemné 
setkání, které nám oběma zpříjemnilo jinak 
nabitý pracovní den.
 Mám prý mu dát vědět, jak se mi v té zemi, 
která je jistým způsobem mému srdci drahá, 
ačkoli jsem v ní nestrávil ani vteřinu, líbilo.
 Jistě mu dám vědět, na rozdíl od ostatních 
svých cest, které znamenají spíš cestovní stres 
se zavazadly, jak si jistě někteří čtenáři vzpo-
menou, na tuto cestu se dost těším a věřím, 
že si pobyt v Teheránu užiju do nejmenších 
detailů. A samozřejmě se o pár detailů z mé 
návštěvy rozdělím i s vámi...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Pavel Přikryl se vzdává vedení knihovny

Reakce - polemiky na téma blanenské knihovny

 Pavel Přikryl se vzdal postu ředitele Městské knihovny Blansko i funkce zastupitele. Potvrdili to dnes zástupci města na tiskové konferenci. Odstoupení 
ze zastupitelstva bylo s okamžitou platností. 

 „Ve středu mi byla doručena rezignace pana 
Přikryla na místo zastupitele města Blanska. Záro-
veň se jedná také o odstoupení z funkce předsedy 
fi nančního výboru, kterou zastával,“ sdělil starosta 
Blanska Ivo Polák. Na Přikrylovo místo nastupuje 
první náhradník, kterým je František Havíř. Jemu 

vznikl mandát následující den po 
podání rezignace člena zastupitel-
stva. „Plných práv a povinnosti se 
ujímá až složením slibu na zasedání 
zastupitelstva, které se bude konat 7. 
března,“ doplnil tajemník blanenské 
radnice Josef Kupčík.
 Post ředitele knihovny Pavel 
Přikryl opustí až na konci března. 
„Ředitel se rozhodl rezignovat na 
funkci ředitele knihovny k 31. břez-
nu,“ upřesnil místostarosta Jiří Crha. 
„Je to jeho rozhodnutí,“ odpověděl 
Crha na otázku, co bylo důvodem od-
stoupení. Také Pavel Přikryl důvody 
své rezignace odmítl komentovat. 
 Vedení města tedy nepotvrdilo, 
zda se jednalo o odstoupení na zá-
kladě zprávy, kterou vyhotovila Mo-
ravská zemská knihovna v Brně po 
metodické návštěvě. Ta se uskutečni-

la v lednu. Zpráva obsahovala zejména doporučení, 
aby vedení knihovny lépe zpracovalo výsledky do-
tazníků, které odevzdali čtenáři na podzim minulého 
roku. 
 Důležitou roli v rozhodování o rezignaci však s 
největší pravděpodobností sehrála i autonehoda, 

kterou měl dne 20. ledna Pavel Přikryl způsobit v 
Blansku pod vlivem alkoholu. „Pokud je to pravda, 
je to na okamžitou rezignaci, nejen z postu ředitele 
akademické instituce, ale i ze zastupitelstva města 
i politické strany. Copak člověk s takovým morálním 
kreditem může zastávat takto významné funkce?“ 
okomentoval skutečnost Petr Novohradský v diskuzi 
na webových stránkách Monitoru. Zda tedy k podání 
rezignace vedla tato událost, k tomu se vedení města 
odmítlo vyjádřit. 
 Co se týká dotazníkového průzkumu, zveřejnění 
výsledků ankety se respondenti zřejmě hned tak 
nedočkají. Stávající vedení to pravděpodobně již 
řešit nebude. „Nový ředitel, který bude jmenován, 
jistě učiní kroky, jež bude považovat za nutné. Vyjde z 
protokolu, vše bude mít k dispozici, takže s tím určitě 
naloží podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ 
uvedl starosta města. 
 Během následujících měsíců bude tedy třeba najít 
nového ředitele knihovny. „Od dubna bude vedením 
knihovny někdo pověřen a bude vypsáno výběrové 
řízení na post ředitele,“ řekl Polák. Termíny ještě 
nejsou jasné, musí být vypsáno výběrové řízení a 
následně zřejmě bude nutné dodržet zákonné lhůty 
v případě nutnosti ukončit pracovní poměr u jiného 
zaměstnavatele.  

 -mha-

***
 V září loňského roku jsem vyplnil dotazník městské 
knihovny. Vyjádřil jsem svá přání, poznatky a případ-
nou kritikou jsem chtěl přispět k zlepšení fungování 
knihovny. Není mi totiž jedno, jakým směrem se v 
posledních několika letech knihovna ubírá. Takže 
jsem vyplnil, čekal a nestačil se divit. Výsledky, 
které obsahovaly jen grafi cké vyhodnocení, mě 
hodně překvapily. Očekával jsem vyjádření vedení 
k připomínkám, které jsem v dotazníku uvedl. Určitě 
jsem nebyl sám, kdo do doplňujících otázek napsal 
svůj názor. 5. prosince byly ony „koláče“ na webu 
knihovny, potom se rozvinula hodně zajímavá debata 
(doporučuji k přečtení) přímo na stránkách knihovny 
pod výsledky. 9. prosince na opakované dotazy zda to 
je vše co lze z výsledků vyčíst uvedlo vedení knihovny 
(ředitel Mgr. Přikryl) holý výčet připomínek. Nic víc. 
Žádný komentář, vysvětlení…
 Chápu, že pokud někdo vyjádřil v dotazníku 
osobní kritiku ředitele knihovny, nechtěl se k němu 
vyjadřovat, ale co ty odborné věci, které souvisí přímo 
s provozem knihovny? Mimochodem já jsem se v 
dotazníku zajímal o bibliobox – dnes už skoro stan-
dardní vybavení i menších knihoven a poukazoval 
jsem na nedostatečně dlouhou dobu trvání výstav. 
Tyhle připomínky v souhrnu chyběly! Co ještě bylo 
zamlčeno?
 Nebyl snad takový problém se k připomínkám, 
alespoň některým vyjádřit hned, věřím, že některé 
nepotřebují hlubší analýzu a zkoumání a jiné stačilo 
vysvětlit dodatečně. Byl by to pro nás, kteří jsme tomu 
věnovali v dobré víře čas, signál, že vedení knihovny 
opravdu zajímá, co si veřejnost o její činnosti myslí. 
Asi ne.
 Informace o tom, že knihovna pořádá víc a víc 
akcí a lidí chodí míň a míň mě hodně překvapila. 
Jestliže muselo uplynout víc jak šest let, než si toho 
někdo všiml, tak to je hodně zvláštní. Pokud je tohle 
koncepce knihovny, ostatně v článku podle hodnocení 
z Brna knihovna koncepci nemá, tak je to koncepce 
hodně špatná. Na to snad nemusela přijít kontrola, ale 
stačily obyčejné základní počty. Když už jsme u těch 
počtů, schválně si zkuste otevřít galerii fotek knihov-
ny, spočítat sedící a pak si přečíst počet uvedený v 
článku. Ne u všech, ale u těch, o kterých píše Mgr. 
Přikryl, se počty podezřele často neshodují a číslo 
je vždy vyšší než počet návštěvníků. Samozřejmě, 
že mohou někteří v průběhu akcí odcházet, ale 
pokaždé? No možná jsou to ti, kterým vadí přítom-
nost zapáchajících osob. Mně rozhodně. I to jsem v 
dotazníku zdůrazňoval. Vím, že knihovna je veřejná, 
ale jestliže chci jít na kulturní akci, do kulturního pro-
středí, kterým by knihovna měla bezesporu být, tak 
neočekávám, že budu čichat pot, alkoholové výpary 
a podobně. Dvakrát jsem si tohoto užil požehnaně a 
stačilo.
 Věřím, ve zdravý úsudek vedení města, které celou 
problematiku pečlivě zváží. Doba, kdy někdo mohl 
zastávat významnou funkci jen proto, že mu to správ-
ně politicky myslelo, je snad už víc jak dvě desítky 
let za námi. Myslím, že ve vedoucích funkcích a v 
zastupitelstvu by měli být lidé bezúhonní, čestní a být 
nám příkladem. Bohužel v souvislosti s alkoholovým 
excesem z ledna letošního roku tohle možné není.
 Prosím přesvědčte nás občany, že nelze takové-
hle věci zamést pod koberec a nechat vyšumět do 
ztracena… 

Jiří Nezval

***
 Nebydlím přímo v Blansku, ale v blízkém okolí a i 
když máme malou knihovnu v obci, tak blanenskou 
knihovnu navštěvuji zhruba jednou za měsíc. Z toho 
důvodu mi nevyhovuje délka pořádaných výstav. To 
jsem také v dotazníku uvedla. Nač mít každý měsíc, 
vlastně ani ne celý měsíc, spíš tři týdny výstavu, 
když se na ni spousta lidí nestihne přijít podívat. 
Například loni na podzim byla v knihovně velmi 
zajímavá výstava, kterou připravili sami pracovníci. 
Týkala se záložek. Velmi vtipnou formou byly před-
staveny možné i nemožné předměty, které slouží 
jako záložka. Dle mého laického pohledu muselo 
dát mnoho času tento materiál sesbírat, utřídit a 
na výstavu nachystat. Protože jsem měla termín 
na vrácení knih, zmíněnou výstavu jsem navštívila. 
Nadšeně jsem pak o ní vyprávěla známým, kteří ale 
bohužel už přišli pozdě. Proč nemůže být termín na 
výstavy delší? To jsem se chtěla prostřednictvím 
dotazníku dozvědět a dodnes to nevím. Kolik lidí 
asi stihne navštívit výstavy v letním období, kdy je 
knihovna na dva týdny zavřena a půjčovní doba 
zkrácena. Vždyť instalace musí dát spoustu práce. 
Jak už někdo na stránkách knihovny uvedl je to 
mrhání časem zaměstnanců. 

M. Mikulášková
***
 Doporučuji stejný systém řízení kultury jako v 
Letovicích, Boskovicích a jinde v kraji. Systém je 
funkční. V organizaci je jeden ředitel, jedno ekono-
mické oddělení. Akce jsou koordinovány, nepřekrý-
vají se, lépe jsou využity fi nance i lidské zdroje.

Pavel Svoboda
***
 Z pohledu obyvatelky města Blanska jsem s 
činností naší knihovny spokojena. Často navštěvuji 
akce, besedy, výstavy a jejich vernisáže, které jsou 
pro mě pokaždé přínosem informačním a kulturním. 
Obzvláště děkuji panu řediteli a ostatním zaměst-
nancům za vynikající cyklus Genealogie. Těším se 
na další setkání v knihovně.

Marie Závišková
***
 Vážená paní redaktorko, vyzvala jste blanenskou 
veřejnost, aby pojmenovala problém, který se v 
souvislosti s knihovnou vynořil. Nuže stalo se. 
Přispívatel J. Palcr ve svém zmiňuje, že pořádání 
kulturních akcí by mělo být doplňkovou činností. 
Z dotazníku a diskuzí však vyplývá, že opak se 
stal pravdou. Stále narůstající počet ukazuje, že 
knihovna pomalu ale jistě opouští svoje hlavní 
poslání – půjčování knih. Leckdo by mohl namít-
nout, že knihovna přece v dnešní době už jenom 
knihy nepůjčuje. A má pravdu! Ano knihovny dnes 
půjčují knihy, časopisy, CD, DVD, deskové hry, 
elektronické knihy, čtečky ale také brýle, deštníky, 
tašky a mnoho jiných věcí. Kromě této své hlavní, 
svébytné, jedinečné a nezastupitelné činnosti, 
pořádají také různé besedy, přednášky, autorská 
čtení. Inu jsou přece kulturní a vzdělávací institucí. 
Jenže, tohle všechno opravdu má být doplňkem, 
jejich hlavní činnosti a tou je práce s knihami. Kde 
je ta míra, kolik akcí je dost? Myslím, že v blanen-
ské knihovně už byla mnohonásobně překročena. 
A jak se říká, všeho moc škodí a i ta nejlepší kaše 
se začne zajídat.
 Už párkrát jsem se přesvědčil, že pracovníci, 
ačkoliv se snaží, nemohou vyhovět všemožným 

požadavkům svých mnohdy rozmarných čtenářů, 
protože zkrátka na oddělení je jen jeden zaměst-
nanec, zatímco ten druhý zařizuje, nebo pořádá 
další z řady nadbytečných přenášek. Výsledek? 
Jeden uhnaný pracovník, spousta neuspokojených 
čtenářů, jeden otrávený pracovník pořádající akci, 
na níž sedí pár lidí.
 Pro dobrý příklad, jak by se to mohlo dělat, ne-
musíme chodit daleko. Boskovická knihovna pořádá 
méně akcí a o Boskovicích se rozhodně nedá říci, 
že byly méně kulturním městem než Blansko. Jen 
si zkrátka jednotlivé instituce lépe rozdělily svoji 
funkci, jak se podílet tou správnou měrou na výcho-
vě, vzdělávání a kulturním vyžití svých obyvatel. V 
Blansku mám pocit, že ambice hlavního pořadatele 
všemožných akcí se ujala právě knihovna.

Pavel Ševčík
***
 Dobrý den do Monitoru. Reaguji na článek „K 
blanenské knihovně! na str. 2, v čísle 4/2017.
 S panem Palcrem většinou souhlasím (nic proti 
názoru), ale mám výhrady ke dvěma bodům jeho 
sdělení:
 1. Pokud budou přednášky v knihovně vyvážené, 
není co řešit. Ale zdá se mi nápadné a zdravému 
rozumu odporující, že zrovna vrcholoví představi-
telé „velké“ strany mají potřebu se nyní obracet k 
veřejnosti v knihovně.
 2. V předposledním odstavci autor kritizuje v 
knihovně vystavené časopisy, v jejich výčtu uvádí 
mj. Meduňku (http://www.mojemedunka.cz/). Čímž 
dal najevo, že neví nic o obsahu tohoto, každý měsíc 
vycházejícího měsíčníku (od roku 2004 nepřetržitě), 
a stačila by maličkost, přečíst si úvod:
 Rodinný časopis o alternativních cestách ke 
zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, 
léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, 
zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, refl exní 
terapii a dalších netradičních metodách léčení.
 Pouze na jediné půlstraně (č. 40) z celkového po-
čtu 52 stran časopisu jsou od pana astrologa Emila 
Havelky, který vystupoval i v televizních pořadech, v 
podstatě doporučení ke zdravému životnímu stylu, 
Tohle přeci nezakládá důvod označit Meduňku jako 
časopis s astrologickými předpověďmi. 
 A pokud má pan Palcr nedůvěru k alternativním 
metodám vyléčení, je to jeho volba. V Meduňce 
totiž o nich radí a doporučují lékaři a vzdělanci v 
oboru přírodních věd. Nevěřte mně to, ověřte si 
to. Jen namátkou - prof. RNDr. Strunecká, DrSc., 
prof. Ing.Valíček, DrSc. (např. o víně), primář MUDr. 
Nešpor, CSc. (léčba závislostí), Mgr. Podhorná. 
Posledně jmenovaná paní Podhorná od roku 1997 
řídí svoji fi rmu „Naděje“ v nedalekém Brodku u 
Konice. Vyrábí nyní více než 200 (slovy: dvě stě) 
bylinných přípravků, jejichž užívání sama ordinuje. 
U mých příbuzných došlo užíváním jejich výtažků k 
uzdravení. Spolupracuje mj. i s bývalým ředitelem 
výzkumu průhonického parku Ing. Dostálem.
 Takže vzhledem k rozsahu důležitých informací 
o zdravém životním stylu nezbývá, nežli pochválit 
vedení knihovny a její pracovníky za umožnění 
hostům seznámit se s tímto skvělým časopisem. 
V něm vždy během mojí pedikúry naleznu článek, 
jehož obsah mně pomůže zbavit se škodlivých návy-
ků, závislostí. Vidíte, nejen v knihovně je Meduňka 
dostupná a žádaná k přečtení…

Petr Skácel

 V diskuzích na našich webových stránkách nebo v emailové schránce Monitoru přistálo několik reakcí čtenářů, kterým osud městské knihovny není 
lhostejný. Vybrali jsme ty nejzajímavější z nich. 

foto: archiv MK Blanskofoto: archiv MK Blansko
Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Jaro klepe na dveře,Jaro klepe na dveře,
přijďte obout své děti.



33. března 2017 

Na kávě s Marií Jahodovou
Říkají si Dealeři naděje a pojí je jedna společná myšlenka. Udělat dobrou věc. Pomoci 
někomu, kdo to potřebuje. U zrodu Charitativní módní přehlídky stály Marie Jahodová 
a Tereza Musilová. Tehdy čtrnáctileté dívky zazvonily v roce 2007 u dveří blanenské 
fary a žádaly pana faráře o podporu. 

Sponzor rubriky:

jsme nečekaly, že se mu to bude líbit, ale on řekl, 
že nám s tím rád pomůže. Byly jsme překvapené, 
že nás někdo vzal vážně. 
 Jsem hrozně ráda, že nás tehdy neposlal do háje 
a ta akce běží do dnes. Vůbec jsme ji nevymýšlely s 
tím záměrem, že by vydržela tak dlouho. Nás to ani 
nenapadlo. Den po prvním ročníku jsme odjížděly 
na hory, takže jsme dokonce plánovaly, že když se 
to nějak tragicky nepovede, tak na týden odjedeme 
a ono se na to zapomene. Tehdy jsme vážně ne-
tušily, že za deset let by se něco takového mohlo 
ještě opakovat. Jsem hrozně ráda, že se přehlídka 
udržela. Měly jsme několik chvil, kdy jsme říkaly, 
jestli to zvládneme a jestli seženeme dost lidí a 
sekáč, který nám pomůže s oblečením. Vždycky mě 
potěšilo, když se to velmi snadno vyřešilo jen tím, 
že lidi řekli – jo, jasně, to půjde. 

 Začaly jste v deváté třídě, to musela být velká 
odvaha… 
 Mám pocit, že jsme měly velkou výhodu v tom, 
že nás moc nenapadlo, v čem všem je to těžké, a 
nevěděly jsme, co to všechno obnáší. Šly jsme tedy 
do toho s tím, že nejasnosti vyřešíme postupně. Za-
pomněly jsme tehdy na hrozně moc věcí. Třeba na 
hudbu k samotné přehlídce. Řešily jsme ji až večer 
před akcí. Teď když začínám dělat akci, už auto-
maticky vidím různé problémy, které bude potřeba 
vyřešit, napadají mě samé překážky. Byla to vlastně 
velká výhoda, že nám na mysl nepřišly negativní 
věci, které by nás mohly odradit. Dnes bych třeba 
váhala i v tom, jestli najdu tolik ochotných lidí, kteří 
to udělají zdarma ve svém volném čase. 

 Kam peníze posíláte? 
 S kolektivem jsme si vytvořili několik zásad, kde 
chceme pomáhat. První zásadou je, že se peníze 
snažíme posílat tam, kam je nikdo jiný neposílá. 
Vždy jde o pomoc do zahraničí a vždy se snažíme 
mít na místě někoho, koho známe a můžeme se s 

 Jak to začalo? 
 Přehlídka vznikla tak, že se moje kamarádka 
Terezka Musilová podílela na nějaké misijní sbírce, 
která probíhala v Ráječku, a přemýšlela nad něčím, 
čím by mohla sbírku doplnit. Pak viděla v Ordinaci 
v Růžové zahradě, že tam udělali přehlídku, kde 
chodily holky po restauraci převlečené do oblečení, 
které bylo snad taky ze sekáče, a napadlo ji, že je 
to dobrý nápad. Sbírku tenkrát zaštiťoval pan farář 
Jiří Kaňa, tak jsme se ho zeptaly, co na to říká. Moc 

ním bezprostředně spojit, abychom věděli, komu pe-
níze dáváme. A dále požadujeme nějakou konkrétní 
zpětnou vazbu, na co byly peníze využity. 
 Nevyděláme tolik peněz, abychom zachránili svět, 
proto se snažíme vybírat taková místa, kde těch na-
šich zhruba padesát tisíc udělá nějaký očividný efekt. 
Poprvé šel výtěžek do Ugandy na stavbu nemocnice. 
Další rok do Súdánu na podporu místních dětí, na 
zakoupení školních pomůcek. Několikrát jsme posí-
lali fi nance do Čechohradu, kde je česká komunita. 
Také na Haiti, do Albánie, do Zimbabwe. Dohromady 
to bylo tři sta devadesát pět tisíc korun. Letos peníze 
půjdou do Mongolska. Ve městě Darkhan pomohou 
při rekonstrukci zničeného salesiánského vzdělá-
vacího centra pro místní chudé děti a mládež, kde 
slouží český salesián Jaroslav Vracovský.

 Čechohrad jste loni v září navštívili… Jak to 
tam vypadá? 
 Bylo to velmi zajímavé. Když jsme přijeli, místní 
lidé si mysleli, že nás musí hostit. Nenechali si 
vymluvit, že to nepotřebujeme. Byli by schopni za 
nás utratit i to, co nemají, protože je to jejich nátura, 
tam se to tak prostě dělá. Přitom když se tam má 
někdo dobře, má na měsíc zhruba šestnáct set 
hřiven, přičemž kurz koruny vůči hřivně je zhruba 
jedna ku třem. Ceny jsou tam víceméně stejné jako 
u nás, takže pro nás je tam levně ale pro ně draho, 
a navíc mají problémy s prací, které je nedostatek. 
Když mají štěstí, pracují, ale továrny jsou zrušené, 
není moc kde. Většinou se živí tím, že pěstují na 
políčkách a velkých zahradách nějakou zeleninu a 
mají krávu, aby měli mléko. Pokud mají přebytky, 
jezdí je prodávat do města, a když už jsou starší, 
prodávají je třeba těm, kdo tam jezdí. Průšvih je, 
když onemocní, a pak přijdou o tento přivýdělek, 
protože se o hospodářství nezvládají starat. Nefun-
guje tam placená zdravotní péče tak jako u nás. Zase 
ale mají vesnickou pospolitost; když si někdo zlomí 
nohu, sousedé přijdou a postarají se mu o krávu a 
podobně. 
 V Čechohradě žijí potomci Čechů, kteří teď utíkají 
zpět do Čech, takže ve vesnici zůstávají starší lidé, 
kteří už se stěhovat nechtějí. Ministerstvo školství 
tam posílá učitelku, která je učí češtinu, což jim 
pomáhá při návratu do Čech. Jedna z místních 
paní nám vyprávěla, jak je šťastná, že už deset let 
má syna v Česku, a že jezdí v Brně s MHD. Byla 
nadšená z toho, že už mu zbývají snad jen dva roky, 
a bude mít nárok na důchod. 

 Překvapilo vás něco? 
 Mile mě překvapilo, jak byli všichni místní pří-
větiví. Nejvíc jsme se báli toho, že je to hodně na 
východě, kousek od Krymu. Moc jsme netušili, jestli 
nepotkáme vojáky a nebudeme mít nějaký problém. 
Ale nic se tam nedělo, žádný problém jsme neměli, 
kromě toho, že se třeba ptáte místních, co to bylo 
ráno za hluk, a oni vám poví, že to byly stíhačky. 
Panuje tam takový konstantní strach z toho, že jim 
zavedou povinnou vojenskou službu a odvedou 
muže. Takže to je taky jeden z důvodů, proč mladí 
prchají do zahraničí. 
 Letos jsme jim peníze nechávali na zdravotní péči 
a akutní případy, když se něco pokazí. Ve chvíli, 
kdy se jim totiž něco rozbije, mají velký problém 
věc rychle nahradit. U nás, když se vám rozbije 
pračka, sáhnete do úspor nebo si něco koupíte na 
splátky a rychle to vyřešíte. Tam je s takovými, pro 
nás běžnými, věcmi problém. 
 Kolik lidí se kolem přehlídky pohybuje? 
 Aktuálně asi kolem osmdesáti. Všichni fungují 
skvěle, nehledě na to, že se často mezi sebou ani 
neznají. Máme třicet až čtyřicet modelů a modelek, 
patnáct dvacet lidí, co jsou asistenti okolo, dalších 
deset patnáct lidí typu vizážistky, kadeřnice, ti se 
objeví třeba až přímo na přehlídce nebo u focení. 
Dále máme fotografy a fotografky, co fotí katalog 

a přehlídku samotnou, někdo dělá plakát, někdo 
webové stránky. A ti všichni většinou přijdou i na 
přehlídku, kde je zaúkoluji, protože tam je vždycky 
co dělat. 
 Do prosince je potřeba, aby se modelové a 
modelky přihlásili a vybrali si oblečení, do konce 
února by měli být všichni nafocení, abychom mohli 
dát katalog na stránky. Poslední měsíc už je na 
závěrečné přípravy. Mezitím je mnoho schůzek, kde 
řešíme, jak to bude vypadat, jestli bude něco jinak, 
co bude moderátor říkat. Je to kolektivní práce, ne 
že bych to vymýšlela já. To by lidi ani nebavilo. 

 Je letos nějaká novinka? 
 Letos zatím ne. Občas jsme něco zkoušeli měnit, 
přidávat. Při první přehlídce byl jen prodej a dražba 
oblečení. Druhý rok už jsme měli prodej v přísálí 
a změnili jsme koncept přehlídky. Poprvé se totiž 
dražilo všechno a nedalo se to stihnout. Pak jsme 
přidali bleší trh. Líbí se mi, že lidé vytřídí svoje skříně, 
zbaví se toho, co už nepotřebují, a ty věci se zase 
mohou hodit dalším lidem. Zároveň výtěžek pomůže 
potřebným. Kupující si často sami určují, kolik jsou 
ochotní za věc dát. Máme stanovené orientační ceny 
typu deset, dvacet, třicet korun. 
 Vždy vytipuji pár kousků ze sbírky, které jsou ně-
čím ojedinělé, a ty pak dražíme. Teď nám například 
někdo věnoval klasické kapesní hodinky, jako se 
nosily dřív, ale jsou úplně nové. Také někdo přinesl 
kompletní sbírku knížek Aloise Jiráska. Loni se dražil 
gramofon. Neprodané věci z blešáku věnujeme 
Oblastní charitě Blansko, takže nic nepřijde nazmar. 

 Taková akce má jistě mnoho vedlejších pozi-
tivních efektů. Lidé se stmelí, pojí je charitativní 
myšlenka… 
 Vždycky když se mě někdo ptá, jak jsme to udělali, 
tak já vlastně ani nevím. Ale jsem ráda, že to funguje, 
že se lidi sejdou a baví je to. Přehlídka má krásný 
přesah v tom, že sami organizátoři v rámci ní vyrostli. 
Pozitivně funguje i samotné chození po mole. Nikdy 
jsme se nechtěli zprofesionalizovat do té míry, že by 
třeba oblečení bylo šité na nás, nebo že bychom si 
při přijímání nových modelů a modelek stanovovali 
limity, jak mají vypadat. Nabízí se neskutečná mož-
nost přitáhnout děvčata na molo a ukázat jim, že na 
to mají, že zvládnou chodit pod světly refl ektorů a 
můžou vypadat dobře. A ony vypadají přímo skvěle. 
Někdo přijde, nastrojí je, načeše, nalíčí, děvčata jdou 
a všichni jim tleskají. A to je prostě super. Z vlastní 
zkušenosti vím, že je moc fajn si tohle zažít.  
 Spousta holek si na přehlídce zkusí, že neměří 
dva metry a neváží čtyřicet kilo, a přesto můžou 
vypadat dobře a líbit se. Posílí se jim sebevědomí. 

 Odmítáte modelky? 
 Byly roky, kdy jsem musela odmítat. Nejvíc jsme 
předváděli kolem sto deseti modelů, to už vycházelo 
na padesát lidí přímo na mole. To už bylo vážně 
hodně. Ideální, aby se vše stíhalo a vše se vešlo 
i prostorově, je kolem sedmdesáti předváděných 
kousků oblečení, přičemž každý člověk by měl 
předvést dva, maximálně tři modely. Takže se to 
ustálilo přibližně na pětatřiceti lidech, proto jsem lidi 
nad tento počet musela odmítat. 

 Kdy to tedy letos vypukne? 
 V sobotu 1. dubna v 15 hodin začne v Dělnic-
kém domě v Blansku módní přehlídka. Jubilejní 
desátá. Tradičně začneme hned zostra samotným 
předváděním modelů, po kterém bude následovat 
dražba. O pauzách otevřeme letošní bleší trh a těšit 
se návštěvníci mohou také na prodej výrobků v 
předsálí. A jestli bude nějaké to překvapení, to ještě 
uvidíme. Tak jako tak se ale rozhodně návštěvníci 
nudit nebudou. 

Marie Hasoňová
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala významné ocenění
 Praha, Blansko - Prestižní ocenění obdržela v závěru minulého roku VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Ve Španělském sále Pražského hradu obdrželi zástupci společnosti z rukou ministra průmyslu 
a obchodu Jana Mládka a náměstka ministra pro životní prostředí Jana Kříže Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj,  a to v kategorii podnikatelského sektoru. O významu 
tohoto ocenění mj. svědčí fakt, že na Pražském hradě nechyběly ani takové osobnosti jako prezident České republiky Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, ale i mnoho dalších významných osobností republiky. 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  zároveň získala také mezinárodně uznávaný certifi kát kvality EFQM.

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
která zajišťuje pitnou vodu pro více jak půl milionu 
lidí, tímto úspěchem navázala na předloňský úspěch, 
kdy získala Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za 
společensky odpovědnou organizaci. Ocenění se navíc 
udělovalo bez ohledu na oblast podnikání. Významný 
vliv na úspěch měla dlouhodobě budovaná spolupráce 
s regionálními partnery, podpora řady akcí v oblasti 
charitativní či rozvoji dětí, ale také chování k vlastním 
zaměstnancům. „Toto ocenění je pro nás velikou 
odměnou a zároveň závazkem. Jsme rádi, že je naše 
společensky odpovědné chování vnímáno veřejností a 
samozřejmě chceme v tomto ohledu pokračovat,“ říká 
ředitel boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s., Petr Fiala, kterého jsme se v 
souvislosti s oceněním zeptali na několik málo otázek.

 Čím jste si vlastně ocenění zasloužili?
 Nebudu zastírat, že z tohoto významného úspěchu 
máme velkou radost. Vítězstvím v Národní ceně se 
potvrdila skutečnost, že naše společnost na prvním 
místě pracuje s vysokou odborností a kvalitou. Hodno-
tící komise dále velmi kladně hodnotila nadstandardní 
kvalitu spolupráce s různými partnery v regionu. A 
na prvním místě mezi těmito partnery je samozřej-
mě třeba jmenovat obce a města, kde provozujeme 
vodohospodářskou infrastrukturu. S nimi je logicky 
naše spolupráce nejužší a pro nás nejvýznamnější. 
Velký význam mělo také to, že jsme ryze česká fi rma, 
která neodvádí kapitál nikam do zahraničí, ale naopak 
investuje do vodohospodářského majetku, aby zůstával 
v pořádku i pro další generace. Plníme vlastně tako-
vou roli městských technických služeb pro vodovody 
a kanalizace a uvažujeme o dalším rozšíření našich 
služeb.
 Dalším hodnotícím kritériem byl vztah fi rem k životní-

mu prostředí. Jsme rádi, 
že také zde byl ohodno-
cen náš přístup, protože 
si myslím, že se k příro-
dě chováme rozumně. 
Tzn. na jedné straně 
šetrně, abychom to, co 
jsme převzali, předali 
našim následovníkům 
v co nejlepším stavu, 
na druhé straně nejsme 
žádní, jestli to tak můžu 
říci, zelení extremisté. 
Velmi také na hodnotící 
komisi zapůsobila syste-
matičnost ve vzdělávání 
a odborném vybavení 
našich pracovníků, stej-
ně jako fakt, jak fi rma se 

zaměstnanci obecně spolupracuje, dodržování etické-
ho kodexu, apod. V neposlední řadě jsme byli oceněni 
za podporu a organizování různých akci v regionu. A 
nemalý podíl na našem ocenění měl myslím i fakt, že 
jsme ryze českou fi rmou a vlastní nás pouze obce a 
města v regionu, kde působíme. Nikdo jiný. 

 Jaké akce v regionu organizujete?
 Cílem naší společnosti je podporovat regiony, ve kte-
rých působíme. Vybíráme si řadu partnerů, se kterými 
pak spolupráci rozšiřujeme a zkvalitňujeme. Chceme 
ale nejen podporovat, ale i vzdělávat. Vysvětlujeme 
dětem, kde se voda v přírodě bere a jak je třeba ji 
upravit, než se dostane k nim domů. Jak se k ní chovat, 
resp. spíše nechovat, abychom ji zanechali čistou. 
Každoročně pořádáme několik odborných konferencí 
či seminářů pro odbornou veřejnost, ale i vedení obcí 
na aktuální témata z oblasti vodárenství. Snažíme se 
také různou formou podporovat akce pro děti, handi-
capované spoluobčany, atd. Jednoduše vycházíme i 
z našeho motta: Voda a lidé, partneři pro život.

 Odkud pocházejí fi nance pro tuto podporu?
 Finanční prostředky, které investujeme do podpory 
našeho regionu, vznikají z našich podnikatelských 
aktivit. Například ze stavebně-montážní činnosti, inže-
nýrských činností, prodeje materiálu nebo i dalších. Na 
tyto aktivity si vyděláme z této práce a nikoliv z peněz, 
které ovlivňují  výši vodného a stočného.

 Kromě organizací je ale jistě důležitá i spolupráce 
na úrovni obcí.
 Ano, i to bylo jedním z hlavních kritérií, které vedlo k 
získání tohoto ocenění a zároveň je hlavní náplní naší 
práce. Naše spolupráce není jen otázkou profesní, ale 
do tohoto regionu patříme a chceme pečovat o naše 

životní prostředí. Myslíme na budoucnost, na to co 
přijde po nás. Chceme naše okolí zachovat ve stejné 
kvalitě, jako jsme je převzali.  Dobrá spolupráce s městy 
a obcemi je právě ten základ k tomu, aby byla vodo-
hospodářská infrastruktura velmi kvalitně provozována 
a uchována pro další generace. Děláme maximum pro 
životní prostředí, ale také pro to, aby do domácností ve 
více než sedmi stech obcích nepřetržitě proudila velmi 
kvalitní pitná voda.

 Ocenění tedy trochu patří i Vašim partnerům?
 Určitě a patří jim velké poděkování za velmi dobrou 
spolupráci. Hlavně starostům, zastupitelům jednotli-
vých obcí, kteří dnes mohou nyní cítit i trochu zado-
stiučinění, že je provozuje nejlepší fi rma roku České 
republiky. A samozřejmě také našim zaměstnancům, 
protože bez jejich pomoci by takové výsledky nebyly 
reálné. Bez nich, a jak jsem řekl velmi dobré spoluprá-
ce s obcemi a městy, by to samozřejmě nikdy nešlo. 
Pro obce a města spolupráce musí být samozřejmě 
výhodná, a to si myslím naplňujeme beze zbytku. 
Samotné obce nemohou 
při vší úctě infrastrukturu 
provozovat tak odbor-
ně, jako jsou možnosti 
obecně vodárenských 
provozních společností. 
My sledujeme moderní 
trendy, máme zkušenosti 
z provozování tisíců kilo-
metrů vodovodů a kana-
lizací. Máme efektivně 
využitelné mechanismy 
a odborníky, které by 
jinak musely obce sami 
školit nebo jejich činnosti 
nakupovat, samozřejmě 
dráž. Díky své velikosti 
máme podstatně levněj-
ší nákupní ceny energií, 
materiálů, apod. Logicky 
tedy pracujeme ekono-

mičtěji než obec či město, které si infrastrukturu provo-
zuje samo. Za důležité považuji také to, že přebíráme 
stoprocentní zodpovědnost za vše, co s provozem 
vodovodů a kanalizací souvisí. Následky i za případné 
nepříjemnosti, které se v naší branži logicky vyskytují, 
tak neseme my, nikoliv obec nebo starosta. 

 Když tedy pracujete efektivněji, proč mají samo-
statné obce většinou levnější vodu?
 Jednak už to není tak úplně pravda, ale důvod je jiný. 
V rámci obcí, které provozujeme je nejnižší cena asi 
50,- Kč za m³, mám na mysli vodné + stočné, nejvyšší 
asi 110. Nechci se teď pouštět do podrobných rozborů, 
ale největší rozdíl je v tom, že tam, kde voda stojí 50,- 
Kč nebo méně, jsou poruchy a kolikrát i běžná údržba 
dotovány z obecních rozpočtů. Například v okresním 
Svazku je cena 94, - Kč, ale starostové všech těchto 
obcí mají jistotu, že ať se bude provádět jakákoli opra-
va, jejich rozpočtů se to vůbec nedotkne. Ale to je věc 
každého zastupitelstva, jak se rozhodne.

Mgr. Iva Šebková

Společnost se také systematicky věnuje rekonstrukcím vodojemů v Blansku a okolí.Společnost se také systematicky věnuje rekonstrukcím vodojemů v Blansku a okolí.

Den pro děti v Nemocnici Blansko. Díky VAS si zde děti mohly vyzkoušet aquazorbing. Den pro děti v Nemocnici Blansko. Díky VAS si zde děti mohly vyzkoušet aquazorbing. 

Chvilka s Majkem
O adresách...

 …dobrých a také o špatných. Založil jsem si v 
Blansku malou realitku před 25 roky a něco jsem 
se snad za tu dobu naučil (samozřejmě i zapo-
mněl). Rád čtu a zajímá mne vše, co se našeho 
města týká. Před nedávnem jsem se ale, jak 
říkala babička, namíchnul. Bylo by možné zvolit i 
šťavnatější slovo, ale dnes se užívá rčení „to mne 
dostalo“.

 V jedněch vyškovských (dříve blanenských) 
novinách napsali, jak boskovický realitní makléř 
a další odborníci hodnotí dobré a špatné adresy 
na blanenském okrese. Kupodivu v Blansku, které 

je na předních příčkách v 
republice, co se kvality žití 
týká, našli špatné adresy 
hned tři v tzv. bytovkách.

 Před 10ti roky, když nám 
v městské radě úředníci sdělili, že dluhy na ná-
jemném u obecních bytů jsou více jak 5 milionů a 
peníze na opravy zanedbaného bytového fondu 
nejsou, jsme se rozhodli pro privatizaci části bytů. 
Kdo z nájemníků chtěl, mohl si byt koupit. Ne za 
cenu lepšího televizoru, jak tomu bylo v devade-
sátých létech, ale i tak velmi výhodně. Získané 
peníze město v posledních létech investovalo do 
revitalizace domů.

 A nyní, podívejte se v na bytovky na 9. květnu a 
Údolní, opravené byty v nich a jejich nové fasády 
jak se vyjímají v zeleni. Bydlení zde nemá být 
dobrou adresou? Tak to si já a ani klienti, kterým 
zprostředkováváme prodej a nájem bytů v těchto 
místech, opravdu nemyslíme!

Miloš Polák

Nabízíme Vám příležitost stát se součástí 

týmu společnosti zaměřené na dodávky 

energetických staveb a technických zařízení 

budov.

  PROJEKTANT TZB
VAŠE ÚKOLY
- příprava projektů TZB

 (vytápění, tepelná čerpadla, ZTI)

- technické konzultace a návrhy řešení

- zpracování rozpočtů

- projektový dozor

NABÍZÍME
- odpovědnou a zajímavou práci, 

 ve které se nebudete nudit

- fi nanční ohodnocení odpovídající 

 praxi a dosaženým výsledkům

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy, 

 přátelský pracovní kolektiv

POŽADUJEME
- vzdělání stavebního 

 nebo technologického směru

- praxe v oblasti přípravy dokumentace 

 staveb TZB, zkušenosti s rozpočtováním

- technické znalosti postupů stavebních 

 prací, autorizace výhodou

- aktivní přístup, komunikativnost, 

 spolehlivost

- ŘP - sk.B

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

Doba plastová v galerii
 Stěny výstavní síně galerie obklopily průsvitné plastové obaly. Výstava, která potrvá do 17. března, 
nese název Doba plastová a její autorkou je Dorota Sadovská. 

 Co nastane, když fyzické před-
měty zmizí a zůstanou pouze 
jejich tvarově identické plastové 
skořápky? Nad tím se mohou 
přijít zamyslet návštěvníci ga-
lerie a uvědomit si, kolik plastů 
nás denně obklopuje. Ať už jsou 
to sáčky, krabičky, nebo obaly 
od potravin, domácích potřeb či 
kartáčku na zuby.
 Dorota Sadovská, absolventka 
VŠVU v Bratislavě a ENSBA ve 
francouzském Dijonu, představu-
je svoje metaforické uvažování o 
současné době v podobě pohyb-
livé sbírky plastových artefaktů. 
Nejde jí ovšem jen o povýšení 
předmětů – odpadu – na dílo v 
galerii. Propůjčuje jim schopnost 
vytvářet nový svět a zároveň 
vypovídat o tom našem.

-mha-
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20. výročí Klubu lodních 
modelářů v Blansku

- 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

Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 
ihned přijme 20 zručných lidí  na pozici 
Elektromechanik (i bez praxe a vzdělání 
v oboru).  
Nástupní mzda dle zkušeností 22 - 25 000 
Kč. Odměna za nástup 5 000 Kč a mnoho 
dalších benefi tů. Nyní je v závodě otevře-
no 40 volných pozic. Tel.: 549 426 809
E-mail: prace.drasov.cz@siemens.com
Web: siemens.cz/semd/prace

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 Náplní našeho klubu je prá-
ce se začínajícími modeláři, 
kterým poskytujeme smyslu-
plné využití volného času, což 
se týká nejen dětí, ale i dospě-
lých. Zájemci o modelářství se 
mohou přihlásit do kroužku v 
DDM Oblázek Blansko. Máme 
zde dílnu, do které dochází 
jednou týdně osm dětí. Ně-
které z nich navštěvují tento 
kroužek již několik roků. Krou-
žek vede pan Miroslav Vičar. 
V naší dílně si mladí modeláři 
staví modely lodí podle vlast-
ního výběru. Ti mladší staví 
jednoduché modely, pokročilej-
ší složitější a náročnější.  Děti 
z tohoto kroužku se mohou 
účastnit soutěží pořádaných 
jinými kluby, také soustředění 
mládeže, a pokud mají zájem, mohou vstoupit do 
našeho klubu a SMČR.
 Modely našich lodí si stavíme většinou doma 
ve svých dílnách podle svého volného času. Děti 
docházející do DDM si při stavbě modelu vyměňují 
své zkušenosti a navzájem si radí, jak řešit technické 
problémy. Klub má nyní 16 členů, ale ne všichni se 
účastní soutěží, většinou je to tak, že na soutěže 
jezdí rodiče se svými dětmi. Členové klubu, kteří už 
nesoutěží, nám pomáhají při pořádání různých akcí 
a stávají se rozhodčími pro jednotlivé kategorie.
 Pořádáme a účastníme se seriálu závodů o Morav-
ský Pohár, kde se soutěží v 7 kategoriích a nesoutěží 
jen žáci a junioři, ale i dospělí. Tohoto seriálu se 
účastní kluby z Třeště, Blanska, Třince, Mariánské-
ho údolí a z Třebíče. Naše děti pravidelně startují v 
Moravském poháru a na MiČR žáků, kde se umísťují 
na předních místech. Někteří členové se v minulých 
sezónách zúčastnili řady tuzemských i mezinárodních 
soutěží, kde získali nemálo významných ocenění.
 V uplynulém roce 2016 na tyto úspěchy například 
navázali členové KLoM Blansko Jonáš Podrazil a 
Michal Štégner. Jonáš, který se specializuje přede-
vším na soutěžení v sekci NS, což jsou makety lodí 
v měřítku dle předlohy, se celkově jako junior umístil 
v seriálu MiČR v kategorii F4-B na třetím místě a v 
kategorii F2-A na místě čtvrtém.
 Michal Štégner, který je členem blanenského klubu 
již pět let, se v loňské sezóně mimo jiné zúčastnil 
seriálu závodů Moravského poháru, ve kterém získal 
v kategorii Mini Eco Expert celkové vítězství a v kate-
goriích Mini Eco Standard a F4-A byl druhý. Dále se 
v sezóně 2016 Michal, jakožto juniorský závodník do 
18 let, zúčastnil série závodů MiČR sekce M (dálkově 
ovládané rychlostní modely lodí poháněné elektromo-
torem), a to ve čtyřech kategoriích. V soutěži MiČR 
získal v juniorské třídě celkem tři tituly mistra republiky 
(v kategoriích Mini Eco Standard, Mini Eco Expert 
a Mini Hydro), další titul mistra republiky vybojoval 
dokonce v seniorské třídě v kategorii Mini Mono a 
dále obsadil celkově třetí místo v seniorské třídě v 
kategorii Mini Hydro. 
 Vrcholem sezóny 2016 byla účast Michala Štégne-
ra na mistrovství Evropy lodních modelářů meziná-
rodní sekce M, které se konalo na přelomu července 
a srpna v Maďarsku, nedaleko Balatonu ve městě 

Nagykanizsa. Do Maďarska zavítalo 137 závodníků 
(z toho 44 juniorů) z 10 evropských států, přičemž cel-
kem bylo přihlášeno 340 modelů v 15 seniorských a 
14 juniorských kategoriích. Michal se čtyřmi vlastními 
modely a jedním zapůjčeným byl přihlášen v 5 kate-
goriích, ve kterých po 7 dní trvání mistrovství bojoval 
o cenné evropské medaile. Jeho výsledky ukazují, že 
se v evropské juniorské špičce rozhodně „neztratil“. 
V kategorii Hydro II, ve které soutěžil Michal vůbec 
poprvé právě na tomto mistrovství, a navíc s lodí 
zapůjčenou od polských kolegů, získal zlatou medaili 
a stal se tak Mistrem Evropy v této kategorii pro rok 
2016. Další zlatou medaili a titul Mistra Evropy získal 
v kategorii Mini Eco Expert Team společně s týmovým 
kolegou Tomášem Dernerem z KLoM Hradec Králové. 
Michal Štégner se tak zasloužil o to, že nad vodní 
nádrží maďarského městečka Nagykanizsa zazněla 
dvakrát česká státní hymna. Ke dvěma titulům mistra 
Evropy pak dále připojil ještě dvě stříbrné medaile 
v individuálních kategoriích Mini Mono a Mini Eco 
Expert. 
 V poslední kategorii Mini Hydro, ve které Michal 
soutěžil, ho od počátku provázela smůla, ačkoli v 
jednotlivých rozjížďkách byla loď pod jeho vedením 
evidentně nejrychlejší. V rozhodující rozjížďce, kdy 
se bojovalo o medailové umístění, ho nečistým způ-
sobem „poslal“ ke dnu polský závodník, což i přes 
protesty rozhodčím znamenalo konec nadějí na me-
dailové umístění. Přesto v této kategorii obsadil pěkné 
čtvrté místo. Nakonec zbývá snad ještě podotknout, 
že z dvanáctičlenného českého reprezentačního 
týmu nominovaného na ME, získal Michal Štégner 
jako jednotlivec největší počet medailí. Věříme, že 
na uvedené úspěchy v budoucích letech navážou 
stávající, případně noví členové KLoM Blansko.
 Jak již název článku napovídá, letos to bude tedy 
20 let od založení klubu. K tomuto výročí uspořádáme 
první soutěž seriálu mistrovství ČR sekce NS, což 
jsou RC modely maket skutečných lodí a k vidění 
budou také modely poháněné skutečným parním 
strojem. 
 Pro aktuální informace o dění v klubu, nebo v pří-
padě zájmu o přihlášení do klubu navštivte stránky 
http://klomblansko.wixsite.com/klomblansko. 

KLoM Blansko

 Klub lodních modelářů (KLoM) v Blansku začal vznikat v roce 1997 po několika návštěvách v jiných 
klubech a absolvování několika žákovských soutěží. Tento způsob trávení volného času a prezentace 
své práce s mládeží se nám natolik zalíbil, že jsme se utvrdili v tom, že založení klubu a vstup do Svazu 
modelářů České Republiky (SMČR) bude to pravé pro naše členy. Zakládajícími členy KLoM Blansko, 
jak jsme tento klub pojmenovali, jsou Miroslav Vičar a Ing. Alois Skácel.
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Dokončení středu města nabírá 
zpoždění a prodražuje se o miliony 

 Termín dokončení prací v prostoru po zbouraném hotelu Dukla byl odložen na 30. dubna. Zpoždění 
mělo několik příčin, a to chyby v projektové dokumentaci, jednání s Divadlem Kolárka a v neposlední 
řadě tuhá zima. 

 Původní cena za zhotovení veškerých úprav 
kromě stavby kavárny měla být 8,2 milionu bez 
DPH. Navýšení spočívá v nutnosti doplnit některé 
investice, které nebyly naceněny. V projektu byly, 
ale chyběly ve výkazu výměr.
 Dále ještě investor – Město Blansko – požadoval 
dodatečné úpravy, a to nová okna v suterénu na 
západní straně objektu a bylo nutné provést izolaci 
stropní konstrukce, jejíž nutnost se zjistila až po 
odkrytí zeminy. 
 Celková navýšená částka činí zhruba dva miliony 
korun, přičemž přibližně jedna čtvrtina je za dodateč-
né úpravy požadované městem a tři čtvrtiny jdou na 
vrub omylům projektanta. „Budeme po projektantovi, 
který zpracoval dokumentaci, požadovat vysvětlení a 
náhradu škody,“ objasnil místostarosta Blanska Jiří 
Crha. Jedná se zejména o nopovou folii a geotextilii.
 „Co se týká kavárny, cena za výstavbu se bude 
pohybovat mezi šesti a půl a sedmi miliony korun,“ 
sdělil Crha. Původní částka, kterou město vyčlenilo 
ze svého rozpočtu, však zněla tři a půl milionu korun. 
Zástupci města uvažovali totiž o tom, zda nepostavit 
nějakou levnější variantu – alternativu, dřevostavbu, 

ale nakonec se rozhodli pro dodržení původního 
projektu. 
 Nyní probíhá výběrové řízení na realizaci kavárny, 
která by měla stát v létě letošního roku, oproti původ-
ním plánům, kdy měla být dokončena již na jaře. 
 Souběžně je vypsáno výběrové řízení na pronájem 
podzemních prostor a doposud neexistující kavárny. 
„Pokud bude mít někdo zájem o obojí, dostane prav-
děpodobně přednost, protože propojení se nám zdá 
výhodné a logické,“ uvedl místostarosta s tím, že je 
možné ucházet se i o pronájem jedné části. Předpo-
kládá se však nějaké aktivní využití podzemí, nikoliv 
například sklad. Žádosti o pronájem se přijímají do 
20. března. 
 Divadlo Kolárka se o pronájem suterénu ucházet 
nebude. „Potřebovali bychom od města cítit jasný 
zájem a podporu. Žádné vstřícné gesto nevidím,“ 
řekla předsedkyně spolku Circulus Eva Petrželová. 
Podle ní bude na úpravy suterénu nutná ještě vysoká 
investice, jelikož prostory jsou vlhké. „Od investora 
jsme měli slíbeno dvacet milionů, pokud nás více 
podpoří město,“ dodala Petrželová. 

-mha-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* LETOS JARO NEBUDE !!! NOVÁ KAMNA !!! 
RŮZNÉ DRUHY, VÝKON 11 AŽ 25 kW PRO 200 
AŽ 600 m³. Tel. 602882227.
* Bazar Strojů, Nábytku a všeho možného 
v Dolní Lhotě Vás zve k prohlídce nového 
zboží a výrazných slev u zboží staršího. Tel. 
602882227.
* VYUŽIJ PC/NET
   www.podnikejzdomova.cz/msenk

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! 
Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg 
sklenicích. Po domluvě dovezu větší množství do 
Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Motocykl Yamaha FZ6 S2 r.v. 2007, naj. 25 tis. km, 
kufr, mnoho doplňků, černá, pohodlný a rychlý stroj. 
Cena 95 tis. Kč, dohoda možná. Tel. 606728334.
* 2kk na ulici Údolní po celkové rekonstrukci! Vše nové!: 
koupelna, kuchyně, obložkové dveře, podlahy, okna, 
elektrika, voda. Cena 1.38 mil. Bez RK. Tel. 776117788.
* Zašlu 100 semen léčivé paprikookurky - ačokči za 100 
Kč (bližší na netu). Inf: prax1@seznam.cz , 724799340.
* Zánovní regál/stojan na 100 CD v obalech, 400 Kč. 
Tel. 737002332.
* 2 nové plyšáky z Billy včetně visaček (nevhodný dá-
rek). Jedná se o pana Ředkvičku a Dýni -  třeba někomu 
chybí do sbírky. Kus za Kč 50,- Kč. Tel. 723082043.
* Slámu, cena dohodou. Tel. 16-19 hod. 722034834.
* Králíky kalifornské, Blansko, tel. 608444214 po 14. 
hodině.
* Chata v Petrovicích u Blanska PSČ 679 02  - elektřina, 
voda, parkování, zahrada je oplocená 380 m²,  krásné 
západy slunce. Cena 699.000 Kč. Tel. 721833167.
* Kočár po dvou dětech, trojkombinace, otočná přední 
kola, zn. Tako. 1500 Kč, sleva možná. Tel. 602941857.

      PRODEJ     

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Na stojáka – 20.3.2017 v 19.30 hod, Sokolovna Bos-
kovice. Vstupné 250 Kč.
Divadelní představení Byt na inzerát – 21.4.2017 v 
19 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 360/330 Kč.
Žamboši – 22.4.2017 v 18.30 hod, Katolický dům. 
Cena 130 Kč.
Screamers: Videopůjčovna –  12.5.2017 v 19 hod. 
Travesti skupina Screamers uvádí zábavnou show. 
Vstupné 300 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 
18 hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quar-
tetto Telemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena 
stání 350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, sezení 640 Kč.
16.6.2017 Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou (jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč, 
sezení 550 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřin-
ská jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a 
orchestr Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). 
Cena stání 450 Kč
Ladies Night – 17.6.2017 ve 21 hod, Boby centrum 
Brno. Cena 499/799/999 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, Zá-
mecký park Blansko. Vstupné do 31.3. 449 Kč, děti 
3-15 let 199 Kč. 
Aktuálně v prodeji:
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. Vý-
pravná publikace představuje historii i současnost 
Blanska, jeho památky, osobnosti i kulturní a sportovní 
život. Cena 280 Kč.
Kalendář Blansko s nadhledem 2017 – formát A3, 
obsahuje letecké snímky Blanska a jeho místních 
částí. Cena 99 Kč.
Publikace Růžová ulička vypráví – autorka Květa 
Pokorná představuje téměř zapomenutý kout v centru 
města Blanska. Cena 100 Kč.
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední 
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska je 
souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky v 
Blansku a je doplněna fotografi emi z Blanska a okolí. 
Cena 190 Kč.
Kapesní kalendáříky Blansko s nadhledem 2017 – 
ZDARMA.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz
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* Nabízím zahrádku k dlouhodobému pronájmu (BK za 
kostelem „pod Hořicemi“). Tel. 602882227.
* Kdo daruje staré, nejlépe šelakové desky, - jazz, 
swing, mluvené slovo a jiné. Tel. 737002332.
* Kdo daruje starý funkční gramofon na kliku či na 
elektřinu? Tel. 737002332.
* Vyměním 3+1 nebo 1+1 v BK za 2+1 v BK. Tel. 
603324157.

      RŮZNÉ    

JEDNOPOKOJOVÝ BYT JEDNOPOKOJOVÝ BYT 
V BK – „SEVER“V BK – „SEVER“

++
PRODEJNU - KAVÁRNUPRODEJNU - KAVÁRNU

VE STEJNÉM DOMĚVE STEJNÉM DOMĚ
2.500.000Kč

Tel. - 602 882 227

 V nedávné minulosti žil zimní stadion v Blansku hokejem. Hrála se zde 2. liga a spousta dětí se zde 
učila bruslit a hrát hokej ve všech hokejových kategoriích. Lidé na hokej chodili ve velkém počtu, 
dokázali naplnit stadion a atmosféra byla vždy úžasná. V dobách největší slávy dělali na blanenském 
ledě první krůčky i hráči, kteří dnes hrají hokej na vrcholné úrovni. Potom ale došlo k útlumu a hokej 
začal pomalu skomírat. Jak je na tom hokej v Blansku dnes? Nastane konečně doba obratu? Nejen 
o tom jsme si povídali s trenérem Zdeňkem Bartošem.

Ožije hokej v Blansku?

 Základní otázka. Jak 
to dnes v Blansku s ho-
kejem?
 Máme zde tři hokejové 
subjekty. HC Blansko kam 
spadají děti a muži hrající 
okresní přebor a potom 
HK Dynamiters Blansko. 
Tento hraje krajskou ligu 
mužů. Spolu tyto dva sub-
jekty nemají nic společné-
ho, i když... Nejsou děti, 
nejsou potom ani hráči do 
mužské kategorie a taky 
naopak, z hráčů nejsou 
trenéři, nemá kdo trénovat 
a předávat zkušenosti a 
pak zase nejsou děti. Je 
to takový zajímavý kruh. 
Dále zde působí ženský 
klub HC Cherokees, hra-
jící ligovou soutěž.
 Pojďme tedy k dětem. Jak to vypadá zde?
 V podstatě jsme na začátku cesty. Před 3 roky se 
dětský hokej v Blansku téměř rozpadl. Nebyly děti a 
v dnešním systému, který je nastavený, nešlo hrát 
soutěže. Byla snaha o různé spojování s kluby z Brna 
nebo Boskovic, ale to nikdy nedopadlo dobře. Dnes 
máme 3 kategorie – 3. třídu, 2. třídu a přípravku, 
celkem přes 50 dětí. Na každou kategorii připadají 
2 až 3 trenéři + trenér brankářů. Snad jsme na dobré 
cestě.
 V lednu proběhla náborová akce Pojď hrát 
hokej. Jak dopadla?
 Výborně, upřímně jsme takový zájem nečekali 
a velmi mile nás překvapil. Díky za tuto akci, orga-
nizovanou ČSLH. Přišlo se podívat přes 40 dětí. A 
velmi pozitivní je, že třetina se rozhodla začít chodit 
trénovat. Považuji to za velký úspěch. Děti, které 
přišly, byly velmi šikovné, a to i přes nevhodnou obuv; 
většina dětí totiž měla na sobě plastové univerzální 
brusle. Považujeme to za velmi nešťastné, přitom 
normální brusle nestojí o moc více. Na „plasťácích” 
se opravdu bruslit nikdo nenaučí. Rodiče mohou 
zavolat a poradit se, bez ohledu na to, zda chcete 
nebo nechcete hrát hokej.
 Kdy tedy začít s hokejem nebo s bruslením?
 Ideální je věk od 4 do 8 let. Jestli kluk nebo holka 
je úplně jedno. Spíše záleží na osobních schopnos-
tech. Bruslení je velmi náročné na koordinaci a každé 
dítě dospěje v určitém věku. Důležitá je samozřejmě 
chuť a nadšení. Začátky probíhají zábavnou formou 
plnou her, kdy děti ani nevnímají, že se učí bruslit. 
Postupem času se přidávají jiná cvičení, náročnější 
na soustředění. Děti to musí hlavně bavit. Samozřej-
mě, pokud máte doma dítě, kterému je 10 let a chce 
hrát hokej, tak přijďte a pobavíme se o možnostech. 
Nikoho neodmítáme.
 Jako klub jste schopni zapůjčit vybavení?
 Ano, pokud se někdo rozhodne, že bude chodit 
hrát hokej, jsme schopni mu vybavení zapůjčit. Trouf-
nu si říct, že pro děti do 8 let máme vše, od bruslí 
až po hokejku. Máme na zimním stadionu i kabiny, 
děti tedy nemusí nosit výstroje domů. Po tréninku se 
jen osprchují a můžou odejít. Snažíme se, a to i díky 
podpoře města a ČSLH, vytvořit dětem co nejlepší 
zázemí. 
 Vypadá to, že hrát hokej v Blansku nic nestojí?
 Tak se to nedá říci. Pravdou je, že panuje obecný 
názor, že hokej je drahý a náročný sport. Časově 

náročný v začátcích tento sport je. Pokud máte 5le-
tého prcka, musíte ho 3x týdně dovézt na stadion, 
tam obléct do výstroje, hodinu mrznete na tribuně, 
potom je potřeba jej vysvléknout, osprchovat. Z 
hodiny na ledě jsou potom dvě. Když k tomu přidáte 
víkendové zápasy, tak ano, čas to určitě stojí. Stejně 
to bude ale i u jiných sportů. Co se týká peněz, tak 
samozřejmě nemůžeme konkurovat například judu, 
fotbalu a mnohým dalším sportům. Pronájem ledové 
plochy něco stojí, i když máme podporu města. Hokej 
ale není jen o ledě, máme od dubna do června pří-
pravu v tělocvičně a na hřišti. Snažíme se děti naučit 
nejen bruslit, ale i obecně pohybově vybavit. Takže 
ano, příspěvky se platí. Snažíme se je ale udržet v 
rozumné míře. Například my trenéři to děláme ve 
svém volném čase. Důležitá je i prezentace klubu, 
jako jsou internet a média - tu máme zdarma. Díky 
tedy všem, co se na chodu klubu podílí. 
 Jak je to se sponzory? Jsou?
 Největším sponzorem je samotné město Blansko. 
Díky dotacím a možnosti využívat kabiny na zimním 
stadionu jsme schopni nabídnout kvalitní zázemí. 
Potom zde máme 2 až 3 fi rmy, které přispívají na 
nákup nových zápasových dresů. Vzhledem k 
tomu, že nechceme mít na dresech žádné reklamy, 
tak je těžké sponzora sehnat. Pokud to půjde, tak 
tento vzor budeme chtít udržet co nejdéle. Nesmím 
zapomenout na tvorbu internetových stránek a pre-
zentaci klubu. Takže díky všem stávajícím a možná 
i budoucím partnerům. Sponzorovat se přece dá 
různě, nejen tak, že pošlete peníze na účet klubu.
 Co Vás jako klub v nejbližší době čeká?
 Blíží se konec zimní části, na ledě budeme ještě 
do konce března. Potom začne letní část přípravy od 
dubna do června. No a po prázdninách zase na led. 
Budeme hrát dvě soutěže: krajskou ligu  2. tříd a 4. 
tříd. V září se uskuteční opět akce Pojď hrát hokej. 
Letošní sezónu zakončíme 25. března turnajem Po-
hár města Blanska, kde uvidíte hrát žáky 2. a 3. tříd. 
Zde budeme již nastupovat pod novým názvem HC 
RYTÍŘI BLANSKO. Tímto zveme všechny fanoušky 
a zájemce o lední hokej. Přijděte fandit, podívat se 
a informovat. 
 Kde ze dají získat informace a kontakty?
 Nejvíce informací, fotek a videí uvidíte na našem 
facebookovém profi lu HC Blansko – přípravka. Máme 
i internetové stránky: www.hcblansko.eu.
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BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Děti si v muzeu zahrají 
na archeology

 Archeologické pískoviště, jeskynní prolézačka, 
hutnická pec. Časoprostor pro hrátky s historií 
jsou dvě nově vybavené místnosti v blanenském 
muzeu. Je to místo zejména pro děti, kde se 
mohou na chvíli stát archeology, seznámit se s 
významnými osobnostmi Blanenska a posedět v 
zámecké komnatě. 
 „V muzeu chybělo zázemí pro rodiny s dětmi a 
pro vzdělávací programy, proto jsme se už v roce 
2015 rozhodli zpracovat myšlenku a takové prostory 
vytvořit,“ sdělila ředitelka muzea Pavlína Komínková. 
O rok později se podařilo zajistit peníze z Jihomo-
ravského kraje. 
 Studii zpracovala výtvarnice Blanka Ponížilová, 
která mimo jiné také vytvořila expozice v Domě 
přírody Moravského krasu. Časoprostor se nachází 
ve dvou místnostech v přízemí zámku, kde byla 
původně expozice nejstarších hutí. V prostoru mezi 
místnostmi si budou návštěvníci moci vyzkoušet 
oděvy lovců i aristokratů. 
 „Do místností budou postupně přibývat další zá-
bavné prvky, muzeum chystá ještě přidat dřevěnou 
hru s názvem Lov sobů, nebo hru, kde si děti vyzkou-
ší práci s litinou a formami. V budoucnu by měla být 
v místnosti také interaktivní dotyková obrazovka s 
tematickými hrami a informacemi o muzeu,“ doplnila 
Komínková.
 Pomocí smetáčků a štětců děti v pískovišti hledají 
úlomky starých předmětů, na časové spirále je zařadí 
do správného období a po zadání kódu otevřou skříň-
ku s předmětem ve stavu, v jakém ho lidé používali. 
 Autorem historických předmětů v místnosti je Petr 
Rajnoch, který vyrábí repliky různých nástrojů pro 
muzea u nás i v zahraničí. „Časoprostor je určitě 
originální nápad,“ pochválil blanenskou interaktivní 
expozici s tím, že něco podobného v muzeích zatím 
neviděl. Na expozici pracoval zhruba půl roku. Vyrobil 
například pravěké oštěpy, šperky z doby bronzové 
či měch z doby železné.
 Archeologická místnost v časoprostoru je první 
vlaštovkou z připravované expozice archeologie. Do-
posud se muzeum zaměřovalo především na historii 
hutnictví a železářství v regionu, nyní chce mapovat 
nejstarší historii regionu i v Moravském krasu. Také 
nová expozice, která je cestou proti proudu času do 
pravěku Blanenska, bude průřezem obdobími a jejich 
regionálními zajímavostmi.
 Archeologické naleziště je přístupné v rámci pro-
hlídky stálých expozic, ale lze zakoupit i vstup pouze 
do interaktivních místností, a to za symbolickou 
desetikorunu.  

-mha-
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 

značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 

S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 

s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 

do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 

do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu 

objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz

OBJEVTE, NA ČEM
 OPRAVDU ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Blanenská dvěstěpadesátka

Světový den ledvin v Nemocnici 
Blansko – 9.3.2017

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

 Neúčast některých předních hráčů na lednovém 
turnaji dopomohlo těm, co nezaváhali a přišli se 
vyšvihnout do popředí našich doprovodných soutěží. 
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme všechny 
odehrané sety na turnajích, vede Pavel Procházka 
s 45 odehranými sety. Druhý je Jakub Sedláček 44 
setů. Na třetím místě dvojice  Ivo Graff y, Zdeněk 
Minář má 38 odehraných setů. Tato čtveřice odsko-
čila pátému Karlovi Hudcovi 25 a šestému Jirkovi 
Pánkovi 24 setů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“, 
kde bodujeme jednotlivá umístění se do čela vyhoupl 
Jakub Sedláček 42 bodů. Druhý Karel Hudec má 32 
bodů. Následují Zdeněk Minář 26, Pavel Procházka 
24 a dvojice Ivo Graff y, Jiří Pánek 22 bodů. V soutěži 
bodovalo zatím 15 hráčů.
 Věřím, že v příštím únorovém turnaji v sobotu 
25. od 13 hodin vás přijde poněkud víc a v obou 
soutěžích vybojujete potřebný počet bodů tak, aby 
jste si pohlídali postavení na která svou výkonností 
patříte.

SQUASH
ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

Objednávky na tel. 777 887 700, 516 412 100

 Blanenská dvěstěpadesátka je závod složený 
z nejrůznějších plaveckých dovedností a technik 
- hod záchrannou pomůckou, plavání v mokrém 
oděvu, s ploutvemi, s břemenem – to vše v 250 
metrech. Výsledková listina je jasným důkazem 
toho, že blanenští záchranáři patří k těm nejlep-
ším. V mladší kategorii se umístil na prvním místě 

Radek Burian, na 
třetím místě Jakub 
Vondráček, ve star-
ší kategorii dopla-
val Tomáš Gabriel 
pro druhé místo a 
Michal Vondráček 
pro třetí místo, ka-
tegorii nad čtyřicet 
let ovládl Michal 
Špaček. Také ve 
štafetovém závodě 
ve složení Michal 
Vondráček, Jakub 
Vondráček, Eliška 
Vondráčková, Ra-
dek Burian a Tere-
za Dostálová zís-
kalo Blansko první 
místo. Závod měl 
tradiční příjemnou 
atmosféru a děku-

jeme všem, co se na něm podíleli i těm, co se 
přišli jen podívat.

Tereza Dostálová

Úspěch v jednom utkání 
 Poslední dvojzápas základní části hrála děvčata 
BK Blansko na domácí palubovce s posledním týmem 
soutěže SKB Tišnov. Toto družstvo, se širokou hráč-
skou základnou, přijelo k utkání s maximálním počtem 
hráček a v průběhu obou zápasů pravidelně střídalo 15 
děvčat. Na proti tomu v našem družstvu chyběla v 1. 
zápase jedna klíčová rozehrávačka a ve druhém i dru-
há. Přesto nastoupila děvčata s odhodláním tuto ztrátu 
nahradit a pokusit se v obou zápasech zvítězit. Bohužel 
splnila svoje předsevzetí jen na půl. V prvním zápase 
dobrou obranou a nebývalým zapojením většiny děvčat 
v útoku - podařilo se skórovat 9 hráčkám - ještě své 
soupeřky celkem s přehledem porazila. Druhý zápas 
se však již od počátku vyvíjel lépe pro naše soupeřky. 
Tyto využily možnosti střídání více hráček, hrály s ob-
rovským nadšením a poměrně tvrdou hrou nutily naše 
děvčata k častým chybám. Když se k tomu přidala ještě 
naše stará bolest ve špatném proměňování vyložených 
šancí, bylo o výsledku zápasu rozhodnuto. 
 
1. zápas BK Blansko - SKB Tišnov 44 : 18
Body: B.Kaldová - 12, D.Ondrová - 8, A.Ondrová - 4, 
K.Kolářová - 4, H.Fučíková - 4, M.Papírníková - 4, P.On-
droušková - 4, M.Sedláková - 2 a L. Manoušková - 2.
 
2. zápas BK Blansko - SKB Tišnov 21 : 34
Body: B.Kaldová - 8, P.Ondroušková - 3, L.Manouš-
ková - 2, H.Fučíková - 2, V.Illková - 2, A.Ondrová - 2 
a D. Ondrová - 2.

V sobotu 25.2.2017 se v blanenských lázních setkali záchranáři z celé republiky, aby poměřili své síly 
v náročném závodě ve vodním záchranném sportu. 

 Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a 
Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos opět Svě-
tový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 9.3.2017) 
a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné 
diagnostice a možnostech léčby. I nefrologické oddělení Nemocnice Blansko se kampaně Světový 
den ledvin letos účastní, a to již devátým rokem.

 Ledviny jsou životně 
důležitým orgánem. Filtra-
cí krve odstraňují z těla 
odpadní produkty meta-
bolismu a udržují stabilitu 
vnitřního prostředí. Každý 
den očistí 180 litrů krve, což 
znamená, že pročistí všech-
nu krev až 50x za den. 
Věděli jste ale, že chronická 
onemocnění ledvin postihují 
10 % světové populace? Že 
chronickým onemocněním 
ledvin trpí 1 z 5 mužů a 1 ze 
4 žen ve věku 65 až 74 let, 
zatímco ve věkové kategorii 
nad 75 let trpí různě závaž-
ným chronickým onemoc-
něním ledvin celá polovina 
lidí? Při péči o dlouhodobé 
zdraví ledvin je zapotřebí 
především nepodceňovat prevenci.
 V České republice je odhadem asi 5 % obyvatel s 
významně sníženou fi ltrační funkcí ledvin: Nemocní 
se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko one-
mocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního 
selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choro-
by dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem 
selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce 
dialýzou či transplantací. Většina pacientů s chronic-
kým onemocněním ledvin se nemusí selhání ledvin 
dožít, protože umírá předčasně na kardiovaskulární 
onemocnění. Časný záchyt chronického onemocnění 
ledvin je proto extrémně důležitý. Vyšetření bílkoviny 
v moči a stanovení fi ltrační funkce ledvin je snadné 
a levné. Včasná diagnóza může pomoci potřebě 

nahradit funkci ledvin předcházet nebo ji výrazně 
oddálit.
  Nechat si bezplatně vyšetřit funkci svých ledvin 
(vyšetřením moči a krve) máte možnost i Vy! Na 
nefrologickém oddělení Nemocnice Blansko ve 
čtvrtek 9.3.2017.
 Pokud se pro vyšetření rozhodnete, přijďte nalačno 
se vzorkem středního proudu ranní moči (popřípadě 
proveďte odběr na místě). Odběry (glykémie nalačno, 
kreatinin, M+S, propočet odhadu GFR dle CKD EPI 
se zhodnocením stadia CKD) budeme provádět od 
7.00 do 14.00 hodin.  
 Selhávání ledvin v počátečním stadiu obvykle 
nepoznáte! Věnujte pár minut prevenci.

-ko-


