
Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 570 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, 
+ starý rodinný dům 3+1 s garáží je součástí,
investiční příležitost ... NC – 650  Kč/m2 

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

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

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

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

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

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

O nepořádku ve městě

vanec rozmyslel, kde po sobě nebo svých chlupatých 
svěřencích zanechá stopy. Domnívám se, že toto 
řešení by vyšlo levněji, než placení úklidové služby, 
jejíž fi nancování bychom ve výsledku zaplatili sami, 
a to i ti, kdo po sobě poctivě uklízejí. 
 Nemyslím si, že by město mělo utrácet více peněz 
za něco, co by měl udělat každý slušně vychovaný 
člověk sám. To znamená – papírek hodit do koše, 
nikoliv na zem, stejně jako nedopalek cigarety. 
Zvednout po svém psu hovínko ze země a dát do 
koše. (Nechci zabíhat do úvah, zda je košů ve městě 
dostatek, psí výkaly jsou i v jejich blízkosti, takže 
pokud se někdo vymlouvá na to, že široko daleko 
žádný koš není, tak o tom to asi úplně nebude.) 
 Úklid možná tak v centru města, ale přece nemů-
žeme chtít, aby někdo každý den obcházel všechna 
sídliště a poctivě uklízel? To moc výchovné není ani 
pro naše děti. Kam by to pak vedlo? Jedině k tomu, 
že by se už nikdo nesnažil po sobě uklízet a za chvíli 
bychom opravdu žili na smetišti. 
 Obracím se tedy na ty, kteří doposud nepřišli na to, 
kam s odpadem. Je opravdu takový problém házet 
odpadky do koše? Doma také pohazujete použité 
obaly od potravin po zemi? Vážně nerozumím tomu, 
jak si může někdo dovolit zanechat po sobě na ve-
řejném prostranství nebo v přírodě nepořádek. Má z 
toho nějaké zvláštní potěšení? Adrenalin? Nejspíše 
to bude jen lajdáctví a lenost, ale nechápu, že se 
takový člověk nestydí. Vždyť házet věci do koše je 
jedna z prvních věcí, kterou jsem se jako malá na-
učila od rodičů i ve školce a kterou učím také svoje 
děti. Lidi, zamysleme se nad sebou. Copak vážně 
chceme žít na skládce? 

Marie Hasoňová

 Na facebookové stránce s ná-
zvem Blanenšťáci vložila jed-
na diskutující fotografi i, na níž 
se na malém kousku travnaté 
plochy nachází sedm hromádek 
po psech. „Takto to vypadá u 
našeho parkovacího místa na 
Zborovcích,“ píše k fotografi i Iva-
na Tejkalová z Blanska. „Děti 
neustále upozorňujeme, ať do 
toho nešlápnou. Mají téměř zákaz 
chození v trávě. Jak myslíte, že to 
dopadlo, když jsme si za domem 
stavěli sněhuláka? Poraďte nám 
prosím, co máme dělat. Máme 
tu dát cedulky, ať si po psech 
uklízí? Nebo mám na pejskaře 
číhat a pak je slušně poprosit?“ 
žádá o radu a pokračuje: „Bydlíme tu přes dva roky, 
Blansko jako takové se mi líbí, ale tohle je hrůza. 
Je to první, čeho jsme si tu všimli. Bohužel si toho 
všímají i naši známí, co za námi přijedou mrknout 
na Blansko, když tu ještě nikdy nebyli. Moc pěkná 
vizitka to není,“ upozorňuje paní Tejkalová. 
 Se stejným povzdechnutím se přidává i paní 
Součková z Blanska, která se v těchto dnech obrá-
tila telefonicky přímo na Monitor s prosbou o radu, 
jestli by se s nepořádkem ve městě nedalo něco 
dělat. Stěžuje si zejména na nedopalky cigaret na 
autobusových zastávkách, ale také na některé pejs-
kaře, kteří s klidem nechají svoje čtyřnohé kamarády 
vykonat potřebu u vchodu do bytového domu a s 
úklidem se neobtěžují. „Vždyť ty zbytky cigaret jsou 
zapadlé mezi kachličkami a ani úklidová služba je 
nemá šanci dostat ven,“ míní paní Součková. 
 Sama prý spoluobčany občas napomene, když 
vidí, že někdo ledabyle nechá odpad ležet na zemi. 
Někdo se zastydí, někdo se na ni oboří. Nicméně 
paní Součková se odradit nenechá a vyzývá nás 
všechny, abychom si těchto situací všímali a nebyli 
k nim lhostejní. Abychom se pokoušeli tyto nevycho-
vance vychovávat. 
 Obě ženy se také odvolávají na městskou policii 
– proč nedělá častější obchůzky po městě a nena-
pomíná a nepokutuje občany, kteří dělají v ulicích 
nepořádek? Pravomoc k tomu má, ovšem příliš 
často strážníci v ulicích vidět nejsou. Ještě tak na 
parkovištích při kontrole parkovacích lístků. Samo-
zřejmě netvrdím, že městská policie nedělá to, co 
má; je mi jasné, že práce má víc než dost, ale proč 
se nezkusit více zaměřit na tuto problematiku? Pod 
reálnou hrozbou pokuty by si snad každý nevycho-

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK
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RD 3+1 SPEŠOV

CP 233 m2, pěkná lokalita, 
prostorná garáž, 

část. podsklepeno. 
Cena 2.700.000,– Kč.

cihla, zděné jádro, 
prostorná lodžie,
2x sklepní kóje. 

CP 54 m2.
Cena 2.100.000,– Kč.

BYT 2+1 
BLANSKO

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

Jsme tu pro vás

G

Máte starosti 
s vyklizením 
nemovitostí, 
stěhováním, 
úklidem . . . 
to vše jsme 
pro Vás 
schopni zajistit. 
Kontaktujte nás.

Spokojení klienti 
nám píši:
https://www.
realityhynstova.
cz/reference

G

Jak je na tom Blansko, co se týká čistoty? Jaké tu máme náměstí, ulice, autobusové za-
stávky? Přiznejme si to: nic moc. Či spíše – docela hrůza. Psí výkaly, nedopalky cigaret, 
pohozené papírky. První dvě věci jsou asi největším trnem v oku nejednomu Blanenšťá-
kovi. Proč tomu tak je? A můžeme neustále požadovat po vedení města, aby zajišťovalo 
lepší úklid? 
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Víte? Nevíte?
Stavba plynovodů omezí 
provoz na Gellhornově

 Od 22. března do 27. září letošního roku bude čás-
tečně uzavřena silnice II/379 kvůli stavbě plynovodů. 
Práce se obejdou bez nutnosti objížďky.
 Částečná uzavírka o délce zhruba 1,5 km povede od 
křižovatky s veřejně přístupnou účelovou komunikací 
na ul. Gellhornova, dále podél strojírenského závodu. 
Stavební práce se budou dělat na etapy po maximálně 
stometrových úsecích, silnice bude průjezdná v jednom 
jízdním pruhu. 
 Autobusové zastávky Blansko, ČKD ředitelství, Blan-
sko, ČKD strojírna a Blansko, ČKD nová hala budou v 
době trvání prací v jejich prostoru dočasně přeloženy 
do vhodného místa před nebo za úsek silnice II/379, ve 
kterém bude provoz veden kyvadlově v jednom jízdním 
pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. 
 Zhotovitelem stavby je společnost Moravský Plyno-
stav z Rosic u Brna.

-mha-

Setkání učitelů a ředitelů 
Blanenska na ZŠ Salmova

 V úterý 12. března hostila Základní a Mateřská škola 
Blansko, Salmova 17 pedagogy z osmi základních 
škol okresu Blansko. Mezi třemi desítkami hostů byli 
především učitelé a ředitelé škol sdružení CIRSIUM, 
které zastřešuje školy Moravského krasu, ale nechyběli 
ani zástupci blanenských škol.
 Hlavní náplní setkání byly společné náslechy v hodi-
nách a následné předávání pedagogických zkušeností. 
ZŠ Salmova kolegům z ostatních škol nabídla možnost 
hospitací v celkem dvaceti vyučovacích hodinách. Pe-
dagogové tak měli možnost zhlédnout výuku širokého 
spektra předmětů na prvním i druhém stupni školy.
 Celá akce se mezi pedagogickou veřejností setkala 
s velmi pozitivním ohlasem, neboť vzájemné předávání 
pedagogických zkušeností formou účasti v praktické 
výuce je v mnoha ohledech efektivnější než obvyklé 
vzdělávací semináře postavené na teoretickém pře-
dávání poznatků. 
 Věřím, že podobná setkání založená na vzájemné 
spolupráci škol nebudou výjimkou a stanou se pevnou 
součástí pozitivního rozvoje základních škol nejen 
v rámci sdružení CIRSIUM. Za organizaci celé akce 
náleží Základní a Mateřské škole Salmova upřímné 
poděkování.

Mgr. Karel Hasoň, Ph.D. 
(ředitel ZŠ Ostrov u Macochy)

Interaktivní DOD 
na ZŠ Salmova

 Stalo se již tradicí, že Základní škola a Mateřská 
škola Blansko, Salmova 17 pořádá v měsíci březnu pro 
rodiče a budoucí žáky den otevřených dveří. V letošním 
školním roce se brány školy otevřou široké veřejnosti v 
sobotu 23. března od 9 do 12 hodin. 
 Pro všechny příchozí je připravena pestrá interaktivní 
prohlídka. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných v 
areálu školy se budou moci návštěvníci nejen podrobně 
seznámit se školní budovou či materiálním vybavením 
učeben, ale pro všechny zájemce jsou připraveny i 
praktické ukázky činnosti v odborných pracovnách pod 
vedením pedagogů. 
 Děti si budou moci osobně vyzkoušet pokusy z 
přírodopisu, chemie či fyziky. V tělocvičnách budou 
mít možnost zapojit se do pohybových aktivit, mezi 
kterými nebude chybět ani překážková dráha. Svět 
digitálních technologií se jim otevře ve dvou počítačo-
vých učebnách. V pracovně výtvarné výchovy budou 
pro návštěvníky připraveny ukázky různých výtvarných 
technik, které si bude možné prakticky vyzkoušet.  
 Součástí interaktivní procházky po škole, která za-
bere asi hodinu a půl, bude i práce s interaktivní tabulí, 
prohlídka učebny hudební výchovy, školních družin, 
rozlehlé zahrady s přírodní učebnou a školního hřiště. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout i přípravnou tří-
du, kde se na budoucí výuku v prvním ročníku připravují 
děti s odkladem školní docházky. 
 Do programu dne otevřených dveří se kromě učitelů 
aktivně zapojí také žáci 2. stupně, kteří budou plnit 
role průvodců a svým učitelům budou pomáhat i na 
jednotlivých stanovištích.
 Prohlídka školy bude zakončena ve školní cvičné 
kuchyni, kde bude připraveno malé občerstvení. 

Na setkání s Vámi se těší 
učitelé a žáci ZŠ Salmova!

Blansko je bezpečné 
město, říkají policisté

Freddieho sloupek
Ve zdravém těle...

 ...a určitě to znáte dál. Pořekadel o sportu a jeho 
účinku na lidské zdraví je více než dost... Oscilují 
mezi totálním zdravím a trvalou invaliditou a i když to 
neplatí úplně do extrémů, pak má každé to pořekadlo 
něco do sebe.
 Já jsem bez sportu totálně z formy a vůbec se mi 
to nelíbí. Už mi nic nejde tak, jako když mi bylo 25, 
ale to je přirozené. Stačí se podívat na „létajícího“ 
Jaromíra Jágra v době, kdy nastoupil do NHL a dnes. 
Jsou to, svým způsobem dva úplně jiní lidé, dva úpl-
ně jiní sportovci. A upřímně, klobouk dolů nad jeho 
dlouhověkostí na tak vysoké úrovni a ve sportu, který 
je tak těžký na přehled, koordinaci pohybu a fyzický 
fond. Když si to vezmete kolem a kolem, lední hokej 
moc nedává jako sport smysl. Hrajete na povrchu, 
na kterém není typické se pohybovat, obtěžkáni 
několika kilogramy ochranného vybavení, na nohou 
máte dvě malá želízka a s povrchem vás váže jen 
několik centimetrů materiálu, řežete s sebou o led, 
o mantinely, o branku, jeden o druhého a skáčete do 
střel třípalcové gumě, která (ačkoli váží nějakých 160 
gramů) vás může i zabít.
 Vyrůstal jsem v době, kdy byl kdokoli, který byl 
osvobozen z tělesné výchovy v podstatě vyřazen z 
kolektivu. Nadávalo se mu, vysmívalo. Nejsem na to 
kdovíjak hrdý, přece každý máme svoje nedostatky 
a plusy, ale bylo to tak.
 A pak si představte, že jsem na podzim absolvoval 
tradiční trenérské školení a tam nám jeden ze školi-
telů sdělil, že ve středočeském kraji bylo v loňském 
roce „vyreklamováno“ z tělesné výchovy ČTYRICET 
ŠEST procent dětí... To se na mne nezlobte, ale to už 
vážně není v pořádku. A podobné to bude i v jiných 
krajích, není důvod si myslet, že zrovna střední 
Čechy by mely být výjimkou.
 Já vím. Tělesnou výchovu mnozí podceňují. Není 
to zrovna raketová věda. A chápu, že někdo na bra-
dlech necvičí jako Věra Čáslavská.
 Udělat však kotoul a nezabít se přitom by mělo 
patřit k základním dovednostem našich dětí. Pátral 
jsem po názorech na tu poslední větu v mém okolí. A 
můžu vám říct, že jsem nenašel ani jednoho člověka, 
který by měl odlišný názor.
 Tak snad se to zlepší a nebudeme národem rádoby 
kriplů, ale národem, ve kterém se ukrývá ten zdravý 
duch z nadpisu. 
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

 Policie ČR vydala statistiky trestné činnosti, přestupků a dopravních nehod za rok 2018. Nejen 
na Blanensku, ale v rámci celé republiky je podle této zprávy trendem přibližně od roku 2013 počet 
případů trestné činnosti, zejména v oblasti obecné, potažmo majetkové kriminality. 

  Podle vedoucího Územního odboru Policie ČR 
Zdeňka Grénara kriminalita klesá z několika důvodů. 
„Roli určitě hraje nízká úroveň nezaměstnanosti, 
která je kolem dvou a půl procent. Je to i o tom, že 
spousta lidí si zvykla lépe zabezpečit svůj majetek, a 
myslím si, že pozitivně působí také naše preventivní 
akce, při nichž upozorňujeme například na to, aby 
lidé nenechávali osobní věci v autě nebo nákupních 
košících,“ vyjmenovává Grénar s dodatkem, že 
kvalita života v Blansku je z pohledu bezpečnosti na 
dobré úrovni. 
 Nemusíme se obávat chodit večer po městě nebo 
nechat děti samotné na hřišti. Stejně tak se nevysky-
tují případy, že by nějací řidiči lákali děti do aut na 
bonbóny, ač na sociálních sítích se taková zpráva 
od rodičů občas objeví. „Toto je obvykle kontrapro-
duktivní způsob informování mezi rodiči. Pokud se 
objeví případ, že rodiče nahlásí pokus o lákání dítěte 
do auta, obvykle se při vyšetřování ukáže, že to není 
pravda, že si to dítě vymyslelo, nebo byla informace 
zprostředkovaná a zkreslená,“ tvrdí policejní mluvčí 
Bohumil Malášek.
 Kriminalita se ovšem lehce přesouvá do kyber-

prostoru, a to do prostředí internetu a sociálních sítí. 
„Dnes je daleko snazší založit si podvodný inzerát a 
nabízet nějaké zajímavé zboží za zajímavou cenu, 
ono se pár jedinců, kteří pošlou zálohu, najde. Pa-
chatel tak získá slušný výdělek za poměrně krátkou 
dobu, aniž by musel z pohodlí domova. Proto se 
snažíme této oblasti více věnovat,“ říká Zdeněk 
Grénar.
 V roce 2018 bylo na Blanensku spácháno celkem 
1008 trestných činů, 620 bylo objasněno. Z toho v 
oblasti obecné kriminality bylo v roce 2018 registro-
váno celkem 626 trestných činů, což značí pokles 
o 4 skutky oproti roku 2017, kdy bylo v této oblasti 
spácháno 630 trestných činů. Objasněno bylo 311 
trestných činů, což je o 5 méně než v roce 2017. 
 V oblasti násilné kriminality bylo v roce 2018 
registrováno celkem 97 trestných činů, což značí 
nárůst o 4 skutky oproti roku 2017, kdy bylo v této 
oblasti spácháno 93 trestných činů. Objasněno bylo 
72 trestných činů, což je o 3 více než v roce 2017.

Vybrané případy Vybrané případy 
trestné činnosti na trestné činnosti na 
Blanensku v roce 2018Blanensku v roce 2018

 Začátkem měsíce září proběhla realizace pěstír-
ny konopí v obci Horní Lhota, kde bylo v rámci 
domovní prohlídky po sklizni a zpracování zajiš-
těno 13 kg sušiny v odhadované prodejní ceně 
1.300.000,- Kč.

 Dne 29. 10. 2018 bylo zahájeno trestní stíhání 
osoby pro trestný čin usmrcení z nedbalosti dle ust. § 
143 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a neposkytnutí 
pomoci řidičem dopravního prostředku dle ust. § 151 
trestního zákoníku, v souvislosti s usmrcením osoby, 
ležící na pozemní komunikaci v obci Šošůvka dne 
11. 8. 2018 v 04.20 hod. Dalším dvěma osobám bylo 
stejného dne sděleno obvinění ve stejné věci pro 
trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního 
prostředku dle ust. § 151 trestního zákoníku. 

 Dne 12. 11. 2018 byla zadržena pachatelka trest-
ného činu vražda, ke které došlo téhož dne v obci 
Olešnice a kterého se dopustila bodnou zbraní na 
rodinném příslušníkovi. 

 Dne 3. 12. 2018 v době kolem 00.30 hodin, došlo 
k požáru v rodinném domě č. 44 v obci Valchov, kdy 
v důsledku následného zakouření objektu, došlo k 
těžké intoxikaci kouřem u osob, které se v předmětné 
nemovitosti v době vzniku požáru nacházely, přičemž 
v důsledku této intoxikace následně zemřela jedna 
osoba dospělá a jedna osoba nezletilá. 

DopravaDoprava
 Při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu 
na pozemních komunikacích bylo v roce 2018 zjiště-
no celkem 6167 přestupků (6605 přestupků v roce 
2017, pokles o 438 přestupků). 5647 přestupků bylo 
vyřízeno na místě uložením blokové pokuty (5911 
přestupků v roce 2017, tj. pokles o 264 přestupků). 

 Celkem bylo v roce 2018 na teritoriu územního 
odboru Blansko zpracováno dopravním inspektorá-
tem 944 dopravních nehod. Při těchto dopravních 
nehodách utrpělo smrtelné zranění celkem 9 osob, 
těžce bylo zraněno 26 osob a 291 osob utrpělo lehké 
zranění. Celková škoda, způsobená při dopravních 
nehodách, činí 33,973 milionu Kč. U 47 dopravních 
nehod byl zjištěn alkohol u viníka dopravní nehody.

 Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřil 
stejně jako v roce 2017 způsob jízdy (298), a dále 
rychlost jízdy (143), nezaviněná řidiči (180), z toho 
lesní zvěř (168), nebo nedání přednosti v jízdě (57). 

 A jak je na tom s pácháním trestné činnosti a 
přestupků v roce 2018 město Blansko? Policie ČR 
řešila celkem 1159 přestupků, z toho 702 v dopravě. 
Krádeží, včetně těch spojených s vloupáním, bylo 82. 
Platebních karet pachatelé odcizili celkem 23. Dále 
se například odehrálo 61 případů poškození cizí věci, 
27 výtržnictví, 16 podvodů, 22 ublížení na zdraví a 8 
případů spojených s drogovou kriminalitou. Blanenští 
policisté zaznamenali také 88 dopravních nehod. 

-mha-

Řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
2015 2016 2017 2018

Alkohol u řidiče 
motorového vozidla 361 366 277 264

Alkohol u řidiče nemotorového 
vozidla (cyklisté) 26 32 35 29

Jiné návykové látky 
u řidiče motorového vozidla 159 156 81 51

Celkem 546 554 393 344

Zápis do Základní školy 
Skalice nad Svitavou

 Zápis se bude konat dne 11. 4. 2019 od 12:30 
do 15:30 hodin v budově školy.
 Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části 
obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnic-
ké výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní 
spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v 
kroužcích anglického jazyka, informatiky, odpolední 
tvořeníčko, čtenářský klub, tematicky zaměřené 
tvůrčí dílničky, kvalifi kovanou logopedickou interven-
ci,  pestrý program v rámci ranní i odpolední školní 
družiny, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší 
školní kuchyně.

Na setkání s Vámi se těší 
kolektiv ZŠ Skalice nad Svitavou!

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU! 
Mutlifunkční budova blízko centra. 

Vhodné např. pro kancelářské práce, 
služby, ordinace.

Informace na tel: 603 210 397.

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

PRO NOHYPRO NOHY
jako v bavlnce

Na pohodlí 

a vzhledu záleží!

Vyměkčená stélka, odlehčená fl exibilní 

podešev, módní úprava kůže a další 

skvělé vzory u nás 

v prodejně.
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Na kávě s Janem Čápkem
Jan Čápek je učitel prvního stupně na ZŠ Dvorská. Když se sem před lety nastěhoval, moje dcera 
jej dostala jako třídního učitele. Hned na první třídní schůzce mne Honza překvapil svým přístu-
pem, a to jak k výuce, tak i k dětem i rodičům. Nejen o jeho metodách, ale i o tom, že školství lze 
vnímat i jiným způsobem, bude dnešní „učitelský“ rozhovor.

Sponzor rubriky:

 Mohl bys nějak shrnout svoji profesní dráhu?
 Nikdy jsem neuvažoval nad tím, že bych mohl dělat 
něco jiného, učitelem jsem chtěl být už odmalička. Už 
jako malý kluk jsem si často na učitele hrál – třeba 
jsem přišel ze školy domů, vzal kořenovou zeleninu, 
pěkně jsem ji rozesadil a hrál si na školu. Mrkev byly 
holky, petržel kluci :-) 
 Po studiu na gymnáziu jsem šel do Kroměříže na 
vychovatelství a po dvou letech jsem se přihlásil na 
obor učitelství pro první stupeň ZŠ v Olomouci. Po 
studiu na vysoké škole na mne dopadla povinnost 
základní vojenské služby, kterou jsem absolvoval 
v civilu coby asistent na základní škole v Břeclavi. 
Staral jsem se o kluka, který měl po mozkové obr-
ně. Vozil jsem jej na záchod, chystal jsem mu věci 
na vyučování a podobně. K tomu jsem ale patnáct 
hodin týdně učil, což se sice tak úplně nesmělo, ale 
po skončení civilní služby jsem na tuto školu mohl 
nastoupit jako učitel. Zůstal jsem tam sedmnáct let. 

 Co tě přivedlo do Blanska? Líbí se ti tady?
 Do Blanska mne přivedla láska, jak už to bývá :-) 
Když jsme spolu s přítelkyní zjistili, že čekáme dítě, 
domluvili jsme se, že půjde za mnou do Břeclavi a 
po skončení mateřské dovolené se přestěhujeme do 
Blanska. Ono to bylo docela logické; v Břeclavi jsem 
měl dobrou práci, na pracovišti skvělé vztahy jak s 
vedením školy, tak s rodiči svých žáků. No a tento 
plán jsme také do puntíku uskutečnili. Po třech letech 
jsem si podal žádosti o místo na místních školách a 
ozval se mi ředitel ZŠ Dvorská s tím, že zájem by 
byl, ale chce mne vidět osobně ve výkonu povolání. 
To bylo docela úsměvné, protože jsem na Dvorské, 
kde jsem nikdy nebyl, odučil před zraky zástupkyně 
ředitele češtinu a matiku žákům, které jsem nikdy 
neviděl. Konkurz dopadl dobře a já už tři roky učím 
na této blanenské škole. Líbí se mi tu.

 Jaké jsou na Dvorské vztahy?
 Každá škola, vlastně možná každé zaměstnání, je 
o lidech. Hned po nástupu na ZŠ Dvorská mě pře-
kvapilo, jak hodné děti školu navštěvují. A to napříč 
ročníky! Břeclavská škola, ze které jsem přišel, byla 
o dost větší a neustále se tam řešily problémy jako 
třeba šikana. To na Dvorské vůbec není. Děti jsou 
hodné a ochotné. 
 Pro mne jako pro učitele je zcela zásadní přístup 
vedení školy. Ideální je, když mne nechají dělat práci 
s jistou dávkou svobody. A to tady perfektně funguje. 
Učím si tak trochu po svém – tak, jak to cítím. Zatímco 
jinde by to mohlo pro vedení znamenat problém, zde 
jsem naopak podporován. A to je strašně důležité. 

 Jakou podporu máš na mysli?
 Tak třeba od tohoto školního roku jsem začal učit 
druhý stupeň hudební výchovu. Přišel jsem za panem 
ředitelem, že bych pro výuku potřeboval kvalitní a ne 
levnou reprobednu, ze které bych pouštěl dětem pod-
klady, se kterými budou zpívat. Taky že by se hodily 
nějaké perkuse, abychom si mohli i na něco zahrát. 
Všechno bez problémů. Také je pro učitele důležité, 
když cítí, že mu vedení věří. Já říkám, že můj pan 
ředitel je v první řadě člověk a potom až šéf a to je mi 
moc sympatické u všech lidí na vedoucích místech. 
Na podporu vedení si opravdu nemohu stěžovat. 

 V čem je tvůj přístup ve výuce jiný?
 Problém je v tom, že školy jsou v mnoha aspektech 
svého života už mnoho let stejné. Jakmile chce člověk 
přijít s něčím novým, často je přesvědčován, aby spíš 
používal lety „osvědčené“ metody.
 Pravdou je, že v něčem jsem jiný než ostatní. 
Například nedávám domácí úkoly, a pokud ano, 
jsou dobrovolné a rozhodně je nehodnotím. Co po-
třebujeme, udělám s dětmi ve škole. Taky nemusím 
známkování; k tomu, abych žáka učil, nepotřebuji 
známky. Ale známkovat pochopitelně musím, jelikož 
to současný systém školství vyžaduje. Svým žákům 

taky nepíšu poznámky. 
Vždycky si říkám, co asi 
bude dělat rodič se sdě-
lením v žákovské knížce, 
že jeho potomek vyrušu-
je v hodině. Navíc je můj 
problém, když si nesjed-
nám ve třídě pořádek.
 K dětem se snažím 
chovat jako k lidským 
bytostem s jejich indi-
viduálními potřebami a 
rozdílnostmi. Nikdy jim 
neodpovím na otázku 
větou „Protože jsem to 
řekl!“, ale naopak s nimi 
vedu dialog. Tak se mezi 
námi snažím budovat 
vzájemný respekt a dů-
věru. 

 A co autorita?
 Každý člověk, stejně jako kantor je jiný. Má své 
chyby i přednosti, používá ve výuce a výchově své 
„zbraně“. Často si ovšem stěžujeme, že ztrácíme 
respekt dětí i veřejnosti. Já se zase ptám: Co dělá-
me proto, abychom respekt získali? Mám pocit, že 
se spousta kantorů chová stejně jako kdysi, protože 
tenkrát to fungovalo a třeba teď už zase tak moc ne. 
Já ale nevnímám automaticky jako autoritu někoho, 
kdo je o třicet let starší než já a vystudoval vysokou 
školu. Myslím si, že autoritu si musí člověk získat 
přirozeně a zasadit se o ni, tím že je třeba pro děti 
vzorem, inspirací….

 Jak si tedy srovnáváš pořádek ve třídě ty?
 Tohle se bude vysvětlovat asi hodně těžko, ale 
já mám ta děcka opravdu rád a myslím si, že to ze 
mě cítí. Ne že bych nedokázal zvednout hlas! Jsem 
impulzivní člověk, a když se naštvu, tak dokážu 
pěkně zařvat. Pokud si potřebuju sjednat pořádek, 
dospějeme vždy k nějakému kompromisu. Snažím 
se s dětmi komunikovat, vysvětlovat, vést dialog. Je 
jednoduché zakázat jim lítat mezi lavicemi, ale pokud 
jim to nevysvětlím a nenabídnu nějakou alternativu, 
zřejmě se to mine účinkem. Měly by pochopit, proč 
to po nich žádám. Třeba že mám strach, aby se jim 
něco nestalo.
 Uvedu ještě jeden příklad. Když jsme tvořili pravi-
dla, jak se budeme chovat ve třídě, bylo to dílo nás 
všech. Řekl jsem jim (na minulé škole), že se mi 
nelíbí neustálé ťukání do mobilu, a jestli bychom se 
nemohli nějak dohodnout. Od žáků padl návrh, že 
mobil budou vytahovat pouze o velké přestávce. To 
se mi jako nápad zamlouvalo a ostatním taky. Nikdo 
nevyhrál ani neprohrál. A ono to fungovalo. Tím, že si 
děti toto pravidlo samy odsouhlasí, daleko důsledněji 
dbají na jeho dodržování.

 Co tedy o přestávkách dělají?
 Vždy je třeba místo zákazu nabídnout nějakou 
jinou možnost. Například o Vánocích jsem koupil 
přenosné síťky na stolní tenis. Tak to u nás o někte-
rých přestávkách vypadá jako někde v Číně :-) Tuto 
aktivitu podporují i rodiče, kteří dodali dostatek pálek 
a míčků. Taky máme spoustu deskových her, které si 
mohou děti kdykoli zahrát. Nosí si s sebou své knihy, 
takže si někteří o přestávkách čtou. Ale samozřejmě 
hlavní náplň činnosti o přestávkách jako všude jinde 
je dělání „blbostí“ a povídání.
 Můžeme vymyslet spoustu zákazů, ale pokud 
dětem nenabídneme žádnou alternativu, nemůžeme 
očekávat, že na slovo poslechnou. Takhle to podle 
mě nefunguje.

 Máš ve třídě nějakého pořádného sígra?
 Pořádný sígr, to snad ani ne.  Mám ve třídě kluka, 
který má podle zavedených norem problém s tzv. 
kázní. Ale snažím se být trpělivý a postupně si k 
sobě hledáme cestu. Jsou věci, které nejdou hned. 
A já jsem hodně trpělivý. A to jak v otázce chování, 
tak výuky.

 Jak to myslíš?
 Dnes jsou hodně „moderní“ takové ty DYS. Něko-
mu nejde čtení, a tak mu přiklepneme dyslexii. Myslím 
si, že se to někdy přehání. Kdysi jsem přebral třídu, 
ve které byla polovina s nějakou dysfunkcí. Tohle byl 
opravdu extrém, jen tím chci říct, že já své děti na 
vyšetření neposílám, pokud o to nepožádají rodiče. 
To už musí být něco skutečně vážného. I já mám ve 
třídě žáky, kteří mají problémy se čtením, s psaním. 
To ale neznamená, že je po pár chybách pošlu na 
vyšetření. Prostě jim dám více prostoru, netlačím na 
ně, sednu si k nim a trpělivě vysvětluju, zohledňuji 
jejich pracovní tempo a množství práce, které jsou 
schopny udělat. Tohle všechno mi řeknou v poradně 
taky, tak proč bych tam žáka posílal jen kvůli nějaké 
nálepce? Jako snadno řešitelný problém vidím jen 

to, kdy po ukončení páté třídy posílám žáka dál, no-
vému třídnímu učiteli sdělím, že tento žák je prostě 
pomalejší a potřebuje víc času.
 Chceme pětadvacet děcek ve stejný moment 
naučit číst a psát úplně stejně. To ale bohužel nikdy 
úplně nepůjde, každý je na jiné úrovni a každý po-
třebuje jiné množství času a podnětů. A pokud dítě, 
které má problémy, začnu stresovat pětkami, je to 
zcela kontraproduktivní. 

 Jak moc se změnilo chování dětí a rodičů za 
dobu tvé praxe?
 Myslím si, že děti se ve své podstatě vůbec nezmě-
nily. Aspoň já mám ten pocit, že prvňáček je pořád 
prvňáčkem. Sice často slýchám názor, že děti hůř 
mluví, protože si s nimi rodiče málo povídají, ale na 
druhou stranu jsou třeba zase technicky zdatnější. Už 
v pěti letech dokážou zapnout počítač, vyhledat si na 
internetu informace, intuitivně pracovat s výukovými 
programy… 
 Ale co se podle mě zásadně změnilo, je role rodičů. 
Ti chtějí mít kontrolu a dohled nad tím, co se jejich 
děti učí a kdo je učí. Mnohem častěji se ptají proč? 
Pozor, vůbec netvrdím, že je to špatně, a že se tomu 
divím, jen to dřív bývalo jinak – v mnoha případech 
táta ani nevěděl, do které třídy jeho dítě chodí. Já jim 
rozumím, svěřit cizímu člověku šestileté dítě vyžaduje 
slušnou porci důvěry. Takže to klade mnohem větší 
nároky na komunikaci a trpělivost ze strany učitelů a 
vedení škol.

 Nedávno jsi udělal zajímavý projekt, do kterého 
se zapojili rodiče tvých žáků. O co konkrétně šlo?
 Kladu velký důraz na vzájemný vztah s rodiči, a 
tak jsem vymyslel projekt, do kterého jsem je chtěl 
zapojit. Na třídní schůzce jsem nabídnul, že by ně-
kteří z rodičů mohli absolvovat vyučovací hodinu na 
libovolné téma v roli kantora. Večer po třídní schůzce 
si mi ozvaly tři maminky, že moji výzvu berou. Jako 
první jsem se domluvil s paní doktorkou Bláhovou, 
která byla v naší třídě učit na téma lidské tělo, které 
jsme zrovna probírali. Na hodinu se perfektně připra-
vila. Děti skládaly kostru, poslouchaly vlastní srdce a 
pětačtyřicet minut uteklo jako voda. Děti byly nadše-
né. Další maminka bude učit o divadle, pak budeme 
mít základy stolování, canisterapii a jeden tatínek 
chce učit o robotech a o strojích. Docela slušně se 
to rozjelo, z čehož mám velkou radost. I zde patří 
velké poděkování vedení školy, že na můj projekt 
přistoupilo. Jak vím, na některých jiných školách 
nejsou podobné projekty tolerovány.

 Nechtěl bys zapojit do výuky i žáky?
 Už se stalo. Mám pocit, že děti jsou pořád příliš 
brány jako posluchač a málo se v hodinách zapojují. 
Proto jsem od září začal s dětmi v hodinách pracovat 
jinak. Je to takový další můj projekt, který jsem nazval 
„Učíme se sami“. Začalo to v hodině čtení, kdy se 
žáci navzájem hodnotí, opravují, známkují atd. Tohle 
je hodně baví a pořadník mám na měsíc dopředu :-) 
Pak přišla holčička, která se sama zeptala, zda by 
mohla učit matematiku. Nachystala si příklady, cvičení 
a celou hodinu vyučovala své spolužáky. Samozřejmě 
tohle nejde pořád, novou látku musím vysvětlit sám, 
ale zjistil jsem, že taková metoda procvičování má 
obrovské výhody. Děti dávají větší pozor a hlavně 
jsou vidět pokroky. Jeden klučina se mi během dvou 
měsíců díky tomu výrazně zlepšil ve čtení. Dřív byl 
nepozorný, nevěděl, kde jsme. A teď? Baví ho, jak 
může děti vyvolávat, opravovat a najednou čte daleko 
lépe. 

 Co podle tebe přebývá či chybí českému škol-
nímu systému?
 Já jsem neskutečný snílek a za spoustu svých 
názorů bývám často kritizován, a tak odpovím 
otázkami. Je správné, že v našem systému bývá 
nejúspěšnějším žákem ten, který se naučí nazpaměť 
to, co mu před týdnem nadiktoval učitel a on to po 
něm co nejpřesněji slovně či písemně zopakuje? Je 
správné, že je školní docházka povinná? Je dobře, že 
náš systém a lidé v něm někdy dohání rodiče a děti k 
tomu, že čím dál častěji volí pro své děti tzv. domácí 
vzdělávání? Vychovává náš školní systém kreativní 
individuality a osobnosti, nebo spíše poslušné a příliš 
nevyčnívající jedince? Podobají se naše školy v tomto 
systému jako vejce vejci? Co je cílem našeho škol-
ského systému pro toto tisíciletí? Jsou tyto myšlenky 
pro náš systém a rodiče vůbec důležité? Tyto a ještě 
další „kacířské“ otázky si někdy kladu.

 Jak se díváš na inkluzi ve školství?
 Podle mého názoru je to určitě bohulibá myšlenka. 
Ale má samozřejmě své dvě stránky. Dítě na vozíčku 
by mělo mít možnost být ve škole s těmi „normální-
mi“. Ale pro takové dítě je životně důležité vytvoření 
správného a bezpečného prostředí. Ve škole máme 
třeba děvče, které špatně vidí. Škola dostala peníze 
na speciální vybavení (lupa, osvětlení) a dívka má 
příležitost navštěvovat školu i přes svůj hendikep. 
Takže pokud má škola materiální a lidské prostřed-
ky na naplnění myšlenky inkluze, určitě není nikdo 
proti. S inkluzí je samozřejmě spojeno i množství 
nepříjemného papírování. Učitel je pak za spíše za 
paní sekretářku.
 Na straně druhé tady jsou tu třeba mentálně po-

stižené děti, jejichž rodiče trvají na jeho zařazení na 
běžnou školu. Zde se nabízí otázka: Nabídne takové-
mu dítěti standardní základní škola stejné možnosti 
jako specializované pracoviště? Nemůžeme kvalitně 
učit tyto děti, stejně jako nemůžeme učit slepé nebo 
hluchoněmé, protože neumíme Braillovo písmo nebo 
znakovou řeč. 

 Hodně se diskutuje o povinnosti domácích 
úkolů. Tvůj názor?
 Tato kauza by nikdy nevznikla, kdyby to někteří 
kantoři nepřeháněli. Vím o případech, kdy rodiče dělají 
s dětmi ve druhé třídě domácí úlohy dvě hodiny. To 
je podle mě příliš. Nelíbí se mi také, když učitel úkoly 
známkuje, protože nevím, zda známkuje práci dítěte 
nebo maminky. Jak jsem již jednou řekl, já domácí 
úkoly nedávám. Vše co potřebujeme probrat, stihne-
me v hodinách. Výjimku tvoří čtení, zde jsme s žáky 
domluvení na tom, že budou každý den číst alespoň 
pět minut. Komiks, knihu, časopis cokoli… Jde o kon-
takt s písmenky, textem. Také pokud dítě chybí třeba 
kvůli nemoci, dodělá si většinu toho, co zameškalo.

 Ještě jednou na téma mobil ve vyučování. 
Nebylo by místo plošných zákazů dobré začlenit 
tuto technickou vymoženost do výuky?
 Je úsměvné, že tohle je jediný zákaz, který uvítali 
a podpořili téměř všichni rodiče. A proč? Protože tak 
vyřešili půl dne, kdy dítě nekouká do obrazovky. Já 
jsem nedávno psal na ministerstvo školství o tom, že 
by nebylo špatné zařadit mobilní telefony do výuky 
podobně, jako se již používají tablety. Existuje spousta 
výukových programů, internetem je dnes pokrytá 
každá škola, tak proč toho nevyužít?
 Jsem odjakživa proti striktním zákazům, kterými se 
trošku alibisticky zbavujeme zodpovědnosti a mož-
nosti působit na děti jinak. Spíš vždycky přemýšlím, 
jak využít těchto věcí v praxi. Před několika lety se 
neřešily mobily, ale Facebook. Zakázat je jedna věc. 
Ale proč bychom ve třídě nemohli místo toho děti 
učit v praxi, jak s facebookem pracovat. Třída by si 
např. založila stránku, kde by byl učitel správcem. 
Vkládaly by se tam fotky (vhodné), psaly komentáře 
(nezávadné), diskutovalo by se tam atd. Škola by se 
dle mého měla snažit s těmito novotami, které přináší 
moderní svět, spíše pracovat než je smést ze stolu a 
zakázat.

 Jednou z poměrně mladých a novátorských 
metod ve výuce je takzvaná Hejného metoda v 
matematice. Co na ni říkáš?
 S Hejného metodou jsem se setkal už před lety 
v Břeclavi. Když jsem ji viděl poprvé, nelíbila se mi 
vůbec. Byl jsem nucen ji učit, ale problém byl spíš v 
tom, že to bylo ve čtvrté třídě. A tuto metodu je třeba 
probírat od prví třídy. Nakonec jsem se Hejného me-
todu naučil a mohu říct, že je skvělá. Je úplně jiná, 
ale výborná. Nutí děti víc přemýšlet.
 Každá metoda má něco do sebe a zároveň žádná 
není samospasitelná absolutně pro všechny, ale učitel 
nesmí být fanatik. A to se netýká jen matematiky, ale 
i ostatních předmětů. 

 A co písmo Comenia Script?
 V otázce krasopisu jsem velice benevolentní. My 
chlapi to tak asi máme. Asi by děti měly vědět, jak 
vypadá psací písmo, ale nehrotím to. Důležité je, 
abych text po dětech dokázal přečíst. Zvláštní je, že 
moji žáci moc pěkně píší…. Comenia Script – proč 
ne?

 Zmínil jsi, že nejsi velkým zastáncem znám-
kování. Jak jinak si představuješ hodnocení ve 
škole?
 Myslím si, že známka neříká nic o tom, jak se žák 
zlepšuje, jak se snaží. Je to jen číslo. Když vidím, 
že mi žák v minulé písemce nenapsal skoro nic 
správně a nyní toho má dobře víc jak polovinu, dám 
mu jedničku, přestože bezproblémový žák by za 
stejný výsledek mohl dostat horší známku. Motivuje 
to k lepším výsledkům. Hodnocení? Třeba výchovné 
předměty bych nehodnotil vůbec. Přijde mi zvláštní 
hodnotit něco tak specifi ckého jako talent, vkus, fyzic-
kou zdatnost, schopnost zpívat…. Známky mi nevadí, 
kdyby ovšem nebyly ve školství středem vesmíru. Já 
učím první stupeň a známkování mne spíš zdržuje. 
Osobně bych uvítal spíš souhrnné hodnocení slovem. 
V první třídě se učíme číst a psát, na konci školního 
roku to všichni zvládají – jeden líp, druhý o něco hůř, 
ale do dvaceti umí a text plynule přečtou, někteří 
slabikují. Proto můžeme všichni do dalšího ročníku. 
Nepotřebuju škálu od 1 do 5, abych žáky srovnával.
 Některé děti se hlásí z páté třídy na víceletá gym-
názia, kde číselná ohodnocení potřebují. Často se 
však stává, že pro takové studium mají čísla a nemají 
schopnosti nebo naopak :-)

 Kdybys dostal možnost udělat výuku zcela po 
svém, jak by vypadal takový všední vyučovací 
den?
 Ve Velké Británii stojí už sto let škola internátního 
typu, jmenuje se Summerhill, kde není jediný předmět 
povinný a žáci si vyberou to, co se jim líbí a zajímá 
je. Na takové škole bych si chtěl jednou zaučit nebo 
se na ni aspoň zajet podívat.

Martin Müller
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V Údolní ulici vzniknou 
nová parkovací místa

Setkání s kronikou

Organizátoři BAMBIFESTu již po sedmé zvou 
organizace do zámeckého parku

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

 Jelikož v tomto vydání Monitoru uvádíme policejní statistiky za rok 2018, podívali jsme se také na 
krimi zápisky v blanenských kronikách. Není jich mnoho, přesto jsme něco našli. Za zmínku stojí jeden 
zásadní rozdíl v podávání informací o spáchání trestných činů tenkrát a dnes; dříve se nikdo nerozpa-
koval uvést celé jméno a bydliště pachatele, zato dnes se nesmí zmínit ani jeho iniciály. 

1931
 V noci dne 21. května 1931 pokusila se skupinka 
cikánů vloupati do Živnostenské záložny v Blansku. 
Vloupání se jim však nezdařilo a pachatelé byli za-
tčeni. 
 V noci na 4. listopadu 1931 vyloupil stolařský po-
mocník Frant. Marek z Újezda u Blanska pokladnu 
Občanské záložny v Blansku, z níž odcizil 27 tisíc Kč. 

1934
 V noci na 14. dubna 1934 vyloupil lupič pokladen 
Rudolf Šebek z Ostrova u Macochy pokladnu v notář-
ské kanceláři notáře Frant. Kroutila v Blansku, v níž 
nalezl jen malou kořist. 
 V noci na 17. dubna 1934 pokusil se týž pachatel 
vyloupiti pokladnu Živnostenského úvěrního družstva 
v Blansku, byl však spatřen a zatčen. 
 Dne 19. září 1934 byli v hotelu Ježek v Blansku za-
drženi Ferd. Fišer a Růžena Čmelíková, oba z Prahy. 
Fišer vydával se za advokáta J.U.Dra Pavla Peknika 
z Bratislavy. Bylo zjištěno, že Fišer je nebezpečný 
bytový zloděj a lupič pokladen, který byl hledán mnoha 
bezpečnostními úřady. 
 V noci dne 18. listopadu 1934 pokusili se lupiči 
vniknouti do obchodu fy Broch a spol. v Blansku. Byli 
vyrušeni a skrývali se ve Vodní ulici ve dveřích, kde 
byli spatřeni městským strážníkem Martinkem a měst-
ským radním, kteří se pokusili je zadržeti. Podařilo se 
zadržeti jen jednoho z nich a to Eduarda Krejčího z 
Brna, bytového zloděje, který chodíval v Blansku do 
školy a zde se vyučil. Druhému zločinci se podařilo 
prchnouti, aniž by byla zjištěna jeho totožnost. 

Trestná činnost a 
kriminalita v roce 1980

 Každým rokem projednává plenární zasedání 
MěstNV situaci na úseku trestné činnosti a kriminality. 
Nejinak tomu bylo 25. listopadu, kdy poslanci MěstNV 
byli písemnou zprávou informováni o situaci na tomto 
úseku v městě Blansku. Srovnáme-li údaje letošního 
roku s rokem 1979, musíme konstatovat, že trestná 
činnost v roce 1980 zaznamenala nárůst asi o 20 %. 
 Tato situace je neradostná. Byla způsobena zejmé-
na postižením několika osob, které spáchaly najednou 
více případů. Např. jedna žena z Blanska během 
roku provedla 10 podvodů a zaměstnanec k. p. ČKD 
Blansko se během krátké doby dopustil 9 případů 
krádeží v šatníkových skříňkách spolupracovníků. 
 O nárůstu trestné činnosti svědčí zjištěná fakta: za 
roku 1980 bylo na území celého Blanska spácháno 
celkem 255 případů trestné činnosti. Z tohoto počtu 
bylo jen 130 trestních činů a 76 přečinů v oblasti 
obecné kriminality. Dále 17 trestních činů a 32 přečinů 
v oblasti hospodářské kriminality. 
 Nejrozšířenější trestnou činností jsou případy drob-
nějších krádeží, zejména vloupání do sklepních kójí 
v bytových jednotkách. Často se odcizují jízdní kola, 
zavařeniny a autopláště. Dalším problémem, který 
se v roce 1980 vyskytoval, jsou časté krádeže bot z 
chodeb domů. Z trestných činů jsou to pak podvody, 
krádeže a opilství. 
 K nejzávažnějšímu trestnímu činu došlo 1. čer-
vence, kdy 24letá Olga Buchtová způsobila svému 
manželu Vladimíru Buchtovi těžké ublížení na zdraví 
s následkem smrti. 

-mha-

 Ulici Údolní čeká kompletní rekonstrukce. Vedení města využije toho, že v ulici budou na jaře 
pracovat plynaři, a hodlá nechat silnici i chodníky kompletně opravit. Vznikne tam téměř šedesát 
parkovacích míst včetně stání pro invalidy. 
 „V nejbližších dnech 
začne rekonstrukce stá-
vajícího plynovodu na 
ulici Údolní a nabízí se 
možnost, že by měs-
to plynule navázalo na 
práci plynařů s realizací 
dalších úprav, které jsou 
již projekčně připraveny,“ 
zmínil starosta města Jiří 
Crha na březnové tis-
kové konferenci s tím, 
že návrh se projednával 
na posledním zasedání 
zastupitelstva a byl jed-
nomyslně schválen. 
 „Město by tedy moh-
lo do dokončení práce 
plynařů plynule převzít 
staveniště a zrealizovat 
akci v jednom časovém 
období,“ uvedla Leona Mazourková z odboru inves-
tičního a územního rozvoje.
 Parkování bude řešeno formou osmapadesáti 
šikmých stání. „Bude se do nich nacouvávat, což 
je v Blansku novinkou,“ zdůraznil Crha. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o jednosměrnou ulici, je tento 
druh parkování bezpečnější. Návrh vychází z dopo-
ručení policie a odborníků na dopravu i z pozitivních 
zkušeností v jiných městech. Řidiči mají při výjezdu 
na silnici lepší rozhled. 
 Ulice bude zároveň rozšířena – proběhne přeložka 
chodníku veřejného osvětlení. Vybudují se tři nová 
stání pro nádoby na komunální a separovaný odpad. 
Nárůst parkovacích míst oproti stávajícímu stavu činí 
zhruba dvanáct stání, ovšem podle Jiřího Crhy jde v 
projektu také o zvýšení dopravního komfortu v ulici, 
o lepší bezpečnost a pohodlnější zajištění svozu 

odpadu, jelikož kontejnery budou umístěny hned u 
silnice.
 „Náklady na rekonstrukci dosáhnou přibližně 
sedmi milionů korun a budou uhrazeny z fi nančních 
prostředků, které byly na účtu města ke konci loň-
ského roku. Investiční odbor vypíše v druhé polovině 
března zadávací řízení a podpis smlouvy s vybranou 
fi rmou se předpokládá koncem května,“ uvedl tiskový 
mluvčí města Ondřej Požár s tím, že stavební práce 
by následně měly trvat asi tři měsíce. 
 Dopravní situace v Údolní ulici je složitá nejen z 
důvodu husté bytové zástavby, ale také z hlediska 
umístění několika budov, kvůli nimž narůstá frek-
vence projíždějících a parkujících vozidel. Sídlí tam 
mj. dům dětí a mládeže, mateřská škola, fotbalové 
hřiště a kuželna. 

-mha-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Tradiční dětský a rodinný festival BAMBIFEST 
proběhne i letos v areálu zámeckého parku v 
Blansku. Jedná se o oblíbenou akci, která už 
sedm let dává příležitost všem volnočasovým 
organizacím a spolkům k aktivní prezentaci své-
ho programu pro děti a mládež.

 V loňském ročníku prezentovalo svoji činnost 32 
organizací a zámeckým parkem prošlo více jak 2700 
návštěvníků. Organizátoři i letos nabízejí možnost 
ukázat rodičům a dětem, jaké možnosti trávení vol-
ného času v Blansku existují a vyzývají organizace, 
které mají zájem svoji činnost na BAMBIFESTu před-

vést, aby se zaregistrovaly k účasti. Registrace již 
probíhá prostřednictvím webu na adrese prihlaseni.
bambifest.com.
 BAMBIFEST je jedinou akcí v Blansku dávající v 
tomto měřítku organizacím a spolkům možnost před-
vést aktivní formou svoji činnost dětem a rodičům, 
vzbudit zájem dětí a zároveň zvýšit povědomí široké 
veřejnosti o nabízených aktivitách.
 BAMBIFEST 2019 proběhne 17. a 18. května v 
zámeckém parku. Vice informací, fotky a videa z 
minulých ročníků najdete na webu bambifest.com a 
na facebooku BAMBIFEST Blansko.

Organizační tým BAMBIFESTu
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Nekouřit je zdravé. ZP 211 
vás podpoří ve snaze přestat

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí  
od 1. ledna do 31. března

 je u 211 a ví proč 

chytrá

až 4 000 Kč pro 4člennou 
rodinu z fondu prevence

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

 

VODA

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

INSTALACE A VÝMĚNY KOTLŮ

Na trhu působíme již 25 let, 

naše zkušenosti 

jsou zárukou kvality!

Kontaktujte nás pro nezávaznou 
cenovou nabídku:
Tel.: 549 410 646 e-mail: servis@vrba.cz

TOPENÍ PLYN

 „Budoucnost medicíny by neměla spočívat jen v léčení nemocí, ale v jejich předcházení. Filosofi í 
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je podpora prevence a zdravého životního stylu. A k tomu 
bez výhrady patří i nekouření,“ říká lékař a generální ředitel ZP 211 David Kostka.

 Proto se ZP 211 rozhodla podpořit letos ty, kteří 
s kouřením chtějí přestat. Pokud svoji snahu berou 
vážně a navštíví Centrum pro závislé na tabáku či po-
radenské centrum pro odvykání kouření, mohou od 
své „dvěstějedenáctky“ získat příspěvek 500 Kč na 
léčivé přípravky na podporu odvykání kouření, jako 
jsou např. náplasti, žvýkačky, či přípravek Champix. 
 Kouření je nemoc a způsobuje další nemoci. V 
tabákovém kouři bylo identifi kováno více než 4000 
chemikálií, z nichž kolem stovky jsou kancerogeny, 
tedy látky, které mohou způsobit rakovinu. Podle 
odborníků prý na 15 vykouřených cigaret připadá 
průměrně jedna mutace. „Kouření nezpůsobuje 
zdaleka jen rakovinu plic, ale prakticky všechny typy 
nádorových onemocnění. Namátkou jmenujme leu-
kemii, nádory močového měchýře, děložního čípku, 
prostaty, žaludku a celého zažívacího traktu,“ uvádí 
MUDr. Eva Králíková z Ústavu hygieny a epidemio-
logie a Centra pro závislé na tabáku II. interní kliniky 
1. LF UK a V FN v Praze. Podle ní polovina kuřáků 
zemře v průměru o 15 let dříve než stejná skupina 
nekuřáků. Jedna cigareta stojí v průměru až 30 minut 
života. Přestat kouřit má smysl v kterémkoliv věku. 

Pomoci může i sportování
 Znečištěné životní prostředí způsobuje vznik 
rakoviny plic jen u 5 % populace. Stále tedy platí, 

že největším zabijákem jsou tabákové výrobky. 
Koncentrace toxických látek, které vdechuje kuřák 
je mnohonásobně větší než při běžné inhalaci zne-
čistěného ovzduší. 
 Při odvykání kouření může podle odborníků po-
moci i sport. Bylo prokázáno, že lidé po sportovní 
aktivitě mají menší chuť na cigaretu. Jakákoliv 
aktivita, například už jen rychlá chůze alespoň 30 
minut 3x týdně, snižuje - v důsledku snížení cho-
lesterolu, krevního tlaku a zlepšení výkonu srdce 
- riziko kardiovaskulárních onemocnění a zároveň 
pomáhá zlepšovat funkce plic. Prostě, nekouřit je 
zdravé.

Co dělat, když chci přestat kouřit
• Zajít do lékárny a koupit si volně prodejný nikotin, 
který je k dostání v pěti formách jako náplast, žvý-
kačka, inhalátor, pastilka či mikrotableta. 
• Navštívit odborného lékaře, který poradí jak 
postupovat a předepíše účinné léky na zmírnění 
abstinenčních příznaků. Pokud chce někdo přestat 
kouřit sám, má 3% šanci, že za rok nebude kouřit. 
Jestliže navštíví praktického lékaře, šance na úspěch 
se zvýší na 10 až 15 %. Pokud začne chodit do 
specializovaného centra, má šanci na úspěch víc 
než 40 %.

-r-
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

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

- 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

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned
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DDM Blansko „Oblázek“ nespí!

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 - 720 324 425606 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

Zveme Vás do nově otevřené provozovny 
na ul. Smetanova 4, Blansko
•  rozvoz jídel a rezervace na tel. 703 343 878703 343 878
•  denní menu 99,- Kč
•  pizza, pasta, burgery, saláty
•  minutky, dezerty, pštrosí steaky...

www.pizzerie-piccolo.cz

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

 DDM Blansko, jež celoročně poskytuje zájmové vzdělávání dětem a mládeži, v současné době realizuje 
řadu projektů. Navenek se může zdát, že probíhá pouze obvyklá činnost spojená s kroužky, akcemi a 
tábory, ale není tomu tak. V zájmu rozšiřování kvality a nabídky služeb se toho děje opravdu mnoho 
nového.
 Díky fi nanční podpoře města Blanska budeme tento 
rok realizovat 5 nepravidelných akcí pro veřejnost. 
První z akcí již proběhla 23. února, a to oblíbený turnaj 
Nerf Wars, pro všechny nadšence střílení z „Nerfek“. 
Turnaje se zúčastnilo zase o něco více dětí, než v 
loňských letech a k vidění byly vyrovnané souboje 
týmů z Blanska, Vyškova, Pohořelic a Ivančic. 
 Další akce, které podpořilo město Blansko, budou 
již 30. března We love dance battle vol. 3, v dubnu 
tradiční Čarodějná zahrada, v květnu představení 
činnosti dětí z DDM na Jarní Akademii a také Klubové 
přebory v karate o pohár města Blanska.
 Od 1. ledna byla s naší podporou zřízena v prosto-
rách DDM dětská skupina Smíškův svět a spolupráce 
je uzavřena na dva roky. Podařilo se nám společně 
vybudovat příjemné prostředí pro nejmenší děti a 
věříme, že spolupráce bude mít dlouhodobé trvání.
 Zapojili jsme se také do realizace projektů Ša-
blony II v rámci OP VVV - číslo projektu CZ. 02.3. 
X/0.0/0.0/18_063/0010311. Tematické cíle projektů 
Šablon jsou: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků 
žáků v klíčových kompetencích; Zvýšení kvality 
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce; Sociální integrace dětí a žáků 
včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. 
Příklady jednotlivých šablon, které realizujeme, jsou: 
školní asistent; kariérový poradce; vzdělávání pedago-
gických pracovníků SVČ v DVPP; sdílení zkušeností 
pedagogů z různých školských zařízení prostřednic-
tvím vzájemných návštěv; tandemové vzdělávání v 
SVČ; zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v 

SVČ; klub pro účastníky SVČ, projektový den v SVČ; 
komunitně osvětová setkávání. Projekt je na 2 roky a 
celkově je podpořen částkou 2 198 606,- Kč. 
 Od února se v „domečku“ otevřely dva nové kluby! 
Čtenářský klub a Klub deskových her. Kluby jsou 
zřízeny díky podpoře z projektu Šablony II v rámci 
OP VVV a jejich služby jsou účastníkům poskytovány 
zcela zdarma. Kluby jsou pro děti od 6 do 16 let a jsou 
otevřeny každé úterý, středu a čtvrtek odpoledne. Čtvr-
teční schůzky probíhají v Azylovém domě v Blansku, 
kde jsme navázali novou spolupráci. Budeme rádi, 
když do klubů zavítáte také, více informací najdete 
na facebookových stránkách klubu DDM Blansko.
 V únoru 2019 jsme také podali přihlášku do soutěže 
Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společen-
skou odpovědnost 2018. Do soutěže o cenu hejtmana 
jsme se přihlásili již podruhé a účastí v ní dáváme 
najevo, že společenskou odpovědnost organizace 
nebereme v DDM na lehkou váhu.
 V neposlední řadě probíhají, jako každoročně, 
opravy a vylepšování Táborové základny v Karolíně, 
která je pro nás významným zdrojem příjmů. Jako ka-
ždým rokem modernizujeme klubovny a připravujeme 
základnu na léto. Investice do základny se v letošním 
roce vyšplhala na bezmála 400 tisíc korun.
 Věříme, že vynaložené úsilí a fi nance se nám vrátí 
zejména ve spokojenosti našich klientů s kvalitou a 
pestrostí námi nabízených služeb. 
 Děkujeme všem za podporu.

Za tým DDM Blansko, 
Mgr. Blanka Štreitová, ředitelka.
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Hledáme pomocnou sílu do kuchyně. 95,-/
hod. Statek Samsara - Klepačov. Mail:inze-
rat@statek-samsara.cz, 739429960

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 4ks letní pneu 185x65 R15. 2ks za 1000 Kč, 4ks za 
1600 Kč. Dále 205x55 R16 2ks za 800 Kč. Vzorek 
4-5mm. Dále hliníkové příčníky Menabo PickUp 
XL vhodné např. na Opel Astra, Zafi ra. Velmi málo 
používané. Cena 1590 Kč. Tel.: 777298952.
* Garáž na ulici Údolní. Tel. 737900946.
* Mrazák zn . Whirpool   v-š-h  85-55-55, 4 zásuvky. 
Cena 3500 Kč. Tel. 731233963.

      PRODEJ    

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná 
ke zhutnění); odběr průmyslová zóna Blansko; tel. 
604550828.
* Pronajmu garáž na Podlesí. Tel. 606703712.
* Nabízím pronájem 1+1 v Blansku starší ženě. Tel. 
737902404.
* Koupím jádra vlašských ořechů. Tel. 606590033.
* Matka se dvěma dcerami (11 a 17 let) hledá proná-
jem v BK. Samost. 2+1, 3+1, 3+kk nebo podnájem 
v RD, může být společně sdílená kuchyň (pomoc v 
domácnosti, na zahradě není překážkou). Nastěho-
vání v červnu 2019 na dobu dvou let. Nabídky na 
e-mail: dvorina@seznam.cz  nebo tel. 777964213.
* Nemá někdo nálepky z Penny za nákup, které 
nevyužije? Tel. 731084464.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Kytarový koncert: Miloš Pernica a Štěpán Rak – 27. 3. 
2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 230 Kč/
dospělí, 190 Kč/děti, důchodci.
Koncert Rastislav – 31. 3. 2019 od 16:00 h, kostel sv. 
Petra a Pavla, Jedovnice. Cena místenky 75 Kč.
Divadlo Doktor v nesnázích – 1. 4. 2019 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Koncert Alkehol, Morčata na útěku, Sagittari – 12. 4. 
2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 300 Kč.
Michal z Kouzelné školky – 27. 4. 2019 od 10:00 h, 
Kino Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a dospělí. 
Dítě do 2,99 let v doprovodu min. dvou platících osob 
zdarma bez nároku na sedadlo. 
Brněnský Majáles 2019 – 4. 5. 2019 od 12:00 h, Výstavi-
ště, Brno. Cena 499 Kč do 22. 4., 580 Kč do 3. 5. 2019.
Koncert Pokáč – 26. 4. 2019 od 20:00 h, Katolický dům, 
Blansko. Cena 220 Kč.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos (Pavel 
Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 300 Kč. 
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 390/350 Kč. 
Čarovné tóny Macochy 12.–16. 6. 2019:
Skupina Arrhythmia (přidaný koncert) – 12. 6. 2019, 
20:00 h, Sloupsko-šošůvská jeskyně Eliška. Cena 
490 Kč.
Miro Žbirka – 13. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpustek. 
Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Marie Rottrová – 14. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpus-
tek. Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Spirituál Kvintet – 15. 6. 2019, 18:00 h, Kateřinská 
jeskyně. Cena 540 Kč.
Tango-Nuevo / Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák – 16. 
6. 2019, 18:00 h, Punkevní jezírko propasti Macocha. 
Cena 490 Kč.
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, Zá-
mecký park, Blansko. Cena vstupenek do 18. 6. 2019: 
549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 5 let a 
držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 2019 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Aktuálně v prodeji
Turistický deník / Album fotonálepek – Nové vydání 
sběratelského deníčku, do kterého si můžete sbírat 
turistické vizitky, fotonálepky a zaznamenávat zážitky 
z turistických cest, cena 60 Kč.

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

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

Tel. 602786025. 

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

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

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

Blanenští plavci sbírali 
medaile v Hodoníně

 Na dvě stovky plavců z Jihomoravského kraje 
si dalo v sobotu sraz v pěkné zrekonstruované 
pětadvacítce v Hodoníně. 
 Na čtyřiatřicátý ročník Velké ceny Hodonína odjelo 
z Blanska se svými trenéry třicet plavců kategorií 
mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. Nazpět 
se vrátili Blanenští ověnčeni osmadvaceti cennými 
kovy a čtyřmi poháry z hlavního závodu, kterým byla 
stovka a dvoustovka polohový závod. 
 Vítězi hlavního závodu se stali v kategorii dorostu 
Kateřina Demová a Radim Švarc. Ve starším žactvu 
vybojoval pohár Štěpán Bezděk a za mladší žáky 
zabodoval Ondřej Hašek. Medaile nejvyšší hodnoty z 
dalších disciplín si odnesli Eliška Zamazalová, Anna 
Šťávová, Kateřina Demová, Ondřej Hašek, Tomáš 
Jašek, Štěpán Bezděk a Radim Švarc. 
 První místo oceněné dortem patřilo i blanenské 
štafetě mužů. Ta plavala ve složení Štěpán Bezděk, 
Radek Trávníček, Radim Švarc a Milan Musil.

Věra Vencelová

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegy na pracovní pozice:
- PROJEKTOVÝ MANAŽER
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ
- ELEKTROMECHANIK/ČKA
- ELEKTROMECHANIK - OBSLUHA PÁJECÍ VLNY

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu / odpovídající platové ohodnocení 
13. plat / 5 týdnů dovolené / stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz; více na www.buse.cz

Po krátké pauze opět na start. 
Pokračujeme na Hořicích

 18. 3. 2019 Blansko – Únorová a březnová přestávka v termínovce Okresní běžecké ligy umožnila 
nabrat dostatek sil a nic nebrání tomu, vrhnout se do jarní části sezóny. Je otázkou, jak důkladně 
se běžci připravili. Odpověď dostaneme jistě během prvních závodů. V dubnu nás čekají tři závody 
a následuje květen se šesti závody. Věříme, že aprílové počasí nebude házet běžcům klacky pod 
nohy a tratě budou suché a sluníčko je hezky zahřeje. Pokud to nezařídí sluníčko, tak to bude zcela 
v jejich režii. Nejbližší závod, na kterém si budete moci poměřit své síly, je Hořická osmička. Ta se 
běží v neděli 7. dubna.

 Pokud nás nepotká nějaká přírodní katastrofa, tak 
by trať Hořické osmičky neměla doznat změn, oproti 
loňskému roku. Byť všude v okolí Hořic řádil kůrovec, 
tak cesty, po kterých trať závodu vede, jsou průchozí. 
Už jsme na Hořicích zažili skutečně hodně. Při startu 
padal sníh nebo bylo krásných 20 stupňů. Okresní 
běžci se jen tak něčeho nezaleknou a tak jistě dorazí 
na start v hojném počtu. Start závodu je v 10.30 hod. 
Jelikož parkovacího místa je poblíž Penzionu u koně 
velice málo, doporučujeme parkovat na začátku 
Hořic po pravé straně. Zbytek cesty se pak přesuňte 
pěšky. Předejdete tak zbytečným komplikacím. Ještě 
připomínám, že na Hořické osmičce nejsou dětské 
kategorie. V roce 2018 zvítězil Vojta Grün a nejlepší 
žena byla Lenka Polachová.
 V sobotu 13. dubna už budou k mání jak dospělác-
ké tratě, tak tratě pro veškeré mládežnictvo. Poběží 
se totiž 22. ročník Skalické desítky. Již od rána bude 
na fotbalovém hřišti ve Skalici nad Svitavou živo. 
Hlavní závod sice startuje až ve 14.30 hod., ale 
dětské kategorie jsou v plánu právě dopoledne. Ne-
zapomeňte sledovat webové stránky www.oblblan-
sko.cz, na kterých bude podrobných časový rozpis. 
Skalická desítka je krásný závod s nezaměnitelnou 
atmosférou. V dětských kategoriích se nezávodí jen 
o pořadí v dané kategorii, ale závodníci z jednoho 
oddílu, týmu nebo třeba školy, sbírají body do celkové 
soutěže. V loňském roce obhájili vítězství v „Boji o 
první místo“ atleti z ASK Blansko. Jak to dopadne 
letos, můžete rozhodnout i vy. Také je třeba připo-

menout, že Skalická desítka je zařazena v soutěži 
Žákovská liga Tajovský reality. 
 Pro ty, kteří úplně nevědí, o co se jedná, tak v rámci 
seriálu OBL probíhá zároveň i soutěž Žákovská liga 
Tajovský reality. Zde není hlavní dosažený výsledek 
v závodě, ale pravidelná účast na závodech. Chlapci 
a dívky od přípravek až po starší žactvo svou účastí 
na dětských závodech mohou dosáhnout na bronzo-
vou až zlatou medaili. A ti, kteří budou na konci roku 
zlatí, mají šanci na jednu z pěti hezkých sportovních 
cen. Medaile obdrží podle počtu účastí na dětských 
závodech. Za pět účastí je medaile bronzová, za 
sedm účastí je stříbro a za devět účastí je zlato.
 Dubnové závodění vyvrcholí v pátek 26. dubna. 
To se poběží Jarní pětka na dráze. Páteční odpo-
lední závod, který se odehrává na atletickém ovále 
ASK Blansko, opět nabídne možnost otestování 
své výkonnosti na tradiční atletické distanci. I letos 
je ředitelem závodu Vláďa Matěna. Vzhledem k 
organizační náročnosti tohoto závodu dbejte bedlivě 
pokynů pořadatelů. Závodníci jsou rozřazováni do 
konkrétních rozběhů a je třeba se na prezentaci a 
start dostavit dle harmonogramu. I na tomto závodě 
si budou moci zazávodit žáci a žákyně. Přijďte si taky 
poměřit formu na standardních atletických tratích 
400, 800 a 1.600 metrů. Stejně jako na Hořicích byli 
v loňském roce na pětce nejlepší Lenka Polachová 
a Vojta Grün. A co letos, najde se nějaký přemožitel?

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto z archivu OBL, www.oblblansko.cz
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Klub Hrad: 
Návrat do 90. let

 Když jsem se před pár týdny vracel v noci domů a jel jsem kolem blanenského hradu na Svitavské, 
všimnul jsem si, že je budova barevně nasvícená. Kolem byli lidi a vypadalo to, že se tady něco děje. 
Zvědavost mi nedala, zastavil jsem a šel zjistit, co se děje. Nestačil jsem se divit. Uvnitř hradu hrála 
muzika, u baru postávali lidi a na parketě to vřelo. Logo Klubu Hrad jakoby hlásalo, že tady to skutečně 
žije!

Baseball: Opening day 2019
 Jaro je za dveřmi a nádherný baseballový areál v Blansku Strawberry fi eld čeká Opening Day, 
slavnostní zahájení nové sezony!

 V  pátek 29. 
března 2019 se 
ofi ciálně otevřou 
brány Jahodové-
ho pole v Blan-
sku a všichni ti, 
kteří nyní z hal a 
tělocvičen mlsně 
vyhlíží hezké po-
časí, aby mohli 
bez prostorové-
ho omezení pálit 
seč jim síly stačí, 
do rukavice kro-
mě míče chytali 
čerstvý vánek 
a baseballovou 
čepici neměli jen 
na parádu, ale 
proti sluníčku, které ještě nádherněji vybarví hřiště 
na modrém pozadí oblohy, nadšeně vyběhnou vstříc 
nové sezoně!
 Slavnostní zahájení v Blansku u příležitosti prv-
ního domácího extraligového utkání v baseballu 
připadá na poslední pátek v březnu. Prvním soupe-
řem blanenskému mužstvu, které v minulé sezoně 
obsadilo 8. místo v konkurenci 10 nejlepších týmů 
republiky, budou Hroši Brno.
 Trenérem a managerem A-týmu zůstává Ivo Ku-
čera, který v letošní sezoně bude trenérsky působit 
rovněž u týmu české reprezentace v kategorii U23. 
 Blanenský tým také letos zaznamená změny 
na soupisce, která však bude i nadále postavena 
především na blanenských odchovancích. Se-
stavu Olympie Blansko pro letošní sezonu posílí 
opět dva zahraniční hráči, francouzský catcher 
Theo Lakmeche a japonská spojka Oshiro Yuta. 
Směřování a tempo blanenského týmu v letošní 
sezoně budou určovat především blanenští nad-
hazovači Kostka, Farkaš a Havlíček. V týmu nebu-
dou chybět ani zkušení hráči jako Němec, Blažek 
či Hrubý. 
 Slavnostní ceremoniál začne v 17.40 přivítáním 
prezidenta klubu Jaroslava Krejčíře. Poté bude 
následovat speciální taneční vystoupení s basebal-
lovou tématikou "New York Yankees" v podání členů 

R-aerobic Ráječko. Poté zazní song "Moje město" 
blanenského písničkáře Aleše Petrželi, vítěze Porty 
2017. Česká národní hymna zazní jako již tradičně 
v podání blanenského smíšeného sboru Rastislav. 
Slavnostního nadhozu se ujme starosta města 
Blanska Ing. Jiří Crha.
 Začátek utkání Olympia Blansko vs. Hroši Brno 
bude v 18.00 hodin.
 Mezi 2. a 3. směnou proběhne losování čísel 
vstupenek. Majitel šťastného čísla bude vyhlášen 
a získá retrodres #88, z limitované edice, která byla 
pro A-tým vyrobena u příležitosti 30. výročí založení 
klubu v roce 1988.
 Připravena je rovněž autogramiáda blanenského 
hráče Davida Farkaše, který byl loni nominován 
do All Star Game. A svůj podpis rovněž nabídnou 
zahraniční hráči. Autogramiáda proběhne v čase 
16.25 - 16.50.
 Od 16.30 je připraven odborný workshop "Kon-
dice a výživa" v podání kondiční trenérky Olympie 
Blansko Natálie Gorodkové.
 Pro děti bude nachystána roadshow a na všechny 
fanoušky se těší maskot Mr. Ollie!
 K dispozici bude rovněž klubový fanshop a re-
staurace.
 Všichni jste srdečně zváni! 
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 Potom, co se zavřela diskotéka na Dukle, začala 
spousta lidí tvrdit, že v Blansku není o víkendu kam 
jít. A v podstatě měli pravdu. Kdo se chtěl pobavit 
na diskotéce, měl až donedávna jedinou možnost, 
a to mimo centrum města. To, co jsem viděl uvnitř 
Klubu Hrad, mne vrátilo ve vzpomínkách na časy let 
devadesátých, kdy se chodilo právě na Duklu nebo na 
Sýpku, kde se víkend co víkend provozovala diskotéka 
až do časných ranních hodin. Světla, muzika 90. let, 
posezení na čalouněných sedačkách, osvícený bar… 
Všechno tohle dohromady jako by dýchalo atmosférou 
90. let.
 Nedalo mi to a zjistil jsem si více informací. Klub pro-
vozuje Roman Dvořáček společně s Karlem Dvořákem 
a jak sám tvrdí, chtěl navázat na úspěch blanenských 
diskoték a vrátit tak Blanenským možnost se o víkendu 
dobře pobavit. „Máme otevřeno od prosince a stále 
Klub Hrad zdokonalujeme, aby se tu lidi cítili dobře,“ 
říká Roman, který už v Blansku provozoval například 
Music club Svitava. Podnik byl však od centra města 
trochu odříznutý. „Snaha vrátit se do 90. let se nám 
docela osvědčuje. Lidé si často pochvalují, že je ko-
nečně v Blansku kam jít,“ dodává Roman.
 „Hodně lidí si přeje své oblíbené skladby a my jim 
je rádi zahrajeme,“ odpovídá Roman na moji otázku, 
jakou muziku má DJ v playlistu. Podle jeho slov se 
na diskotéce hrají hodně hity 90. let, ale také novější 
skladby. Zážitek z hudby umocňuje jak osvětlení, tak 
klipy, které se promítají na velké televizi.
 Roman Dvořáček mi ukazuje další prostory svého 
klubu. Neonové logo na schodech při vstupu, salónek, 
nové toalety v suterénu… „Plánujeme ještě jeden 
velký salónek, který by měl být veřejnosti přístupný 
asi za měsíc,“ pokračuje provozovatel. Zatímco mi 

usměvavá barmanka vaří espresso, koukám na ná-
pojový lístek. Plzeň, Radegast 10° a 12°, Heineken, 
nealko pivo, slušný výběr pro milovníky vína i destilátů. 
Vidím i docela dost druhů exotických rumů, whisky a 
vodky. Když pátrám po něčem k snědku, Roman mne 
odkazuje na protější benzínku. „Mají tam bagety a 
párek v rohlíku, to bychom tady připravovali jen těžko,“ 
usmívá se a upozorňuje taky na široký výběr mícha-
ných drinků, které by v pořádném baru samozřejmě 
chybět neměly.
 „Mým cílem určitě nebylo nalákat sem teenagery. 
Vstup máme od 18 let, což hlídá ochranka a z mla-
distvých nám sem nevnikne ani noha. Spíš jsme chtěli 
osvěžit paměť všem, co nostalgicky vzpomínají na 
staré dobré devadesátky v Blansku. Tomu odpovídá i 
klientela. Věkový průměr se pohybuje přes dvacet let, 
ale výjimkou vůbec nejsou ani čtyřicátníci,“ odpovídá 
Roman na moji otázku, jaký typ lidí sem o víkendech 
chodí.
 Klub Hrad jsem si našel i na Facebooku, který je 
pravidelně aktualizován a každý návštěvník zde může 
soutěžit o dobré ceny, například basu piva Plzeň, 
trička a další… 
 „Máme otevřeno každý pátek a sobotu vždy od 
desíti večer do čtyř do rána. Že máme otevřeno, pozná 
každý podle nasvíceného hradu a schodiště. Trefí sem 
určitě každý taxikář a odveze váš až přímo k budově,“ 
pokračuje Roman a dodává: „Určitě se přijďte podívat, 
zavzpomínat si na devadesátky a pobavit se.“
 Totéž mohu doporučit i já. Skvělá muzika, výborná 
atmosféra, milá obsluha a pěkné prostředí dělají z 
Klubu Hrad místo, jež stojí za pozornost všem, kteří 
touží po noční zábavě. Více na www.klubhrad.cz

-r-


