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V první řadě musím zdůraznit, že já sám jsem kuřák. Nekouřím sice dvacku denně, ale tento 
zlozvyk mne provází už slušnou řádku let. I přesto, nebo právě proto bych dnes chtěl psát 
o zákazu kouření, respektive o návrhu zákona našeho ministra zdravotnictví Svatopluka 
Němečka. Pod sloganem „Zákaz kouření“ se totiž v návrhu počítá s mnoha dalšími zákazy 
a příkazy, které jsou přinejmenším k zamyšlení. Pokud by tento návrh prošel, jednalo by se 
o poměrně radikální řez a nejsem si jistý, zda jsou všechny navrhované změny rozumné.úv
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ších provozovnách opilé děti, podnik by byl na dva 
dny zavřený. Takže provozovatelé barů nejenže budou 
muset kontrolovat občanské průkazy, ale také dávat ne-
zletilým dýchnout do balónku. Taky budou muset posílit 
personál, aby hlídal, zda někdo nezletilým nedá ucucnout 
piva. V tom případě by totiž podnik na dva dny mohli zavřít 
a ještě dostat milionovou pokutu. To je více než likvidační 
a není to správné. Provozovatel přece nemůže každého 
šacovat a kontrolovat, zda za trenkami nedonesl placatku 
rumu zcizenou doma otci a potajmu vypitou na WC.
- Zákaz prodeje alkoholu v automatech, ve zdra-
votnických zařízeních, na tržištích, ve školách, na 
sportovištích. Z toho vyplývá, že už si o Vánocích na 
trzích nedáte svařáček. Na hokejovém derby Blansko : 
Boskovice se nezahřejeme grogem. Pokud Pánbů dá, tak 
budeme rádi za to, když si na fotbale v bufetu koupíme 
tyčinky a pivo.
 To koukáte, kolik se toho vejde pod jednoduchý po-
pulistický slogan „Zákaz kouření“! Já jsem pro omezení 
kouření – o tom žádná. Ale poprosil bych pana ministra 
Němečka, aby se nad možnými důsledky svých úvah a 
návrhů pořádně zamyslel. Navštívil jsem několik evrop-
ských metropolí a s klidným srdcem vám můžu říct, že i 
přes úplný zákaz kouření zde hulí téměř každý. Uvnitř v 
restauracích ne, ale přímo před nimi se pod teplomety a 
stříškami dýmí ostošest, ačkoli je venku mráz. O tram-
vajových zastávkách, chodnících a parcích ani nemluvě. 
Četníci obláčky dýmu laxně míjí a nikdo se ničemu nediví. 
Bodejť – nedělali by totiž nic jiného, než by pokutovali 
kuřáky. Nasnadě je tudíž otázka, kde pan ministr vezme 
prostředky na to, aby se u nás porušování zákazu kouření 
kontrolovalo a řádně pokutovalo? Vznikne nějaká nová 
instituce? Další státní úředníci, které budeme platit? 
Nebo se nic nestane a každý si nakonec nový zákon 
bude vykládat, jak se mu zlíbí? Vyjde pár dní po zákonu 
dvacet dodatků a výjimek? Mám strach, aby to nedopadlo 
jako s povinností dávat za každý nákup účtenku. To bylo 
fi asko, vzpomínáte?
 Nejspíš se shodneme na tom, že kouření je věc 
nezdravá, špatná, obtěžuje lidi v našem okolí a není na 
něm nic, co by člověku přinášelo užitku. Kuřákům však 
jejich neřest chutná tak jako Francouzům smradlavé sýry 
a neváhají za cigarety utratit leckdy nemalou část výplaty. 
Z každého prodaného balíčku jde velice slušný podíl do 
státní kasy, tudíž se logicky nabízí myšlenka, že úplný 
zákaz kouření a s ním spojený rapidní úbytek spotřeby 
cigaret by státnímu rozpočtu způsobil značnou ztrátu. 
Takže se tento schodek na daních bude muset vybrat 
jinde. Kde? Hádejte…
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- Prodej DB 2+1 Blansko – Nám.Republiky, 3.p., 58 m2, výtah…NC – 1 199.000 Kč

- Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2, pro bydlení i rekreaci… NC – 1 149.000 Kč

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, stav.povolení na RD...NC – 2 199.000 Kč

- Prodej pozemku na RD Doubravice, cca 8.000 m2, u řeky...NC – cca 3 999.000 Kč 

- Prodej malé továrny Konice, poz. 3.359 m2 , studna, IS… NC – 3 199.000 Kč

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink. 

- Nájem bytu 3+1v RD Obůrka, 103 m2, 1.p., bez zvířátek...NC – 6.000 Kč/měs.+ink. Prodej 27 jedno a dvoupokojových bytů, 
Ráječko, 26 – 58 m2, s výtahem, balkon, 
pěkné prostředí… Ceny od 790.000 Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ   SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI

Prodej RD 5+2 Valchov, poz. 618 m2, 
na bydlení i rekreaci, IS, sklep, zahrada, 
dvorek, nová střecha… NC – 1 200.000 Kč

 Co všechno obnáší nový návrh zákona, který hodlá 
prosadit ministr zdravotnictví? Především je to zákaz 
kouření ve všech restauracích. Nezlobte se na mě, ale 
tohle si nedokážu moc dobře představit. Jen v Blansku 
napočítáte úctyhodných padesát hospod, ve kterých se 
kouří. Budou si moci dovolit pro kuřáky vybudovat prostor 
venku, kde by nikoho nerušili? Těžko… V duchu tak vi-
dím hloučky kuřáků sdružující se venku před hospodou, 
kde si budou moci potáhnout. Čím více toho vypijí, tím 
budou skupinky častější, větší a především sdílnější. V 
hustší zástavbě budou nejen kouřit do oken podřimujícím 
obyvatelům sídliště, ale také vytvářet hluk, byť možná 
nepřekračující povolený limit pro noční klid, ale člověku 
toužícímu po odpočinku zcela jistě nepříjemný. 
 V dnešní době je u nás mnoho nekuřáckých podniků. 
V Blansku například Cafi sco, Sýpka, statek Samsara či 
Aquapark. Je prima zajít s rodinou či přáteli na oběd či 
na kávu a nebýt obtěžován smradem z cigaret – a z toho 
právě tyto restaurace těží. Dle mého názoru však budou 
ve značné nevýhodě. Zakládaly si totiž na tom, že jsou 
nekuřácké, a tudíž si našly svoji klientelu. V případě, 
že naši poslanci nekuřácký zákon schválí, bude potom 
tyto restaurace čekat alespoň částečný odliv zákazníků. 
Štamgasti, kteří sem chodili za posezením bez cigaret, 
půjdou raději tam, kde to mají blíž nebo do hospody, kde je 
levněji. Výhoda čerstvého vzduchu už totiž platit nebude.
 Na ty, co se rozhodli s kouřením skončit a konejší se 
na kratší či delší dobu alespoň elektronickou cigaretou, 
zákon myslí také. V restauracích a dalších zákonem 
určených místech se totiž nebudou moci kouřit ani tyto 
moderní umělé náhrady, byť nevydávají kouř, zápach 
a ani nebylo prokázáno, že by škodily samotným kon-
zumentům. Proč??? Tohle bych skutečně nechal na 
samotných provozovatelích podniků, ať rozhodnou sami, 
zda jim elektronické kouření vadí či nikoliv. A nebo ne – 
zakažme to a při té příležitosti ještě zatrhneme lízání 
nanuků na koupališti a v parku. Vliv na člověka a životní 
prostředí má tato činnost zhruba stejný jako elektronická 
cigareta.
V návrhu zákona jsou i další věci:
- Pokuta za prodej alkoholu či tabákových výrobků 
mladistvým provozovateli až do výše milionu korun. 
V pořádku. Alkohol a cigarety nepatří dětem do rukou a 
běda tomu, kdo na nich vydělává.
- Nápojový lístek musí obsahovat nejméně jeden 
nealkoholický nápoj levnější než pivo. Dáte si půl 
litru vody z kohoutku za dvacku? Poslužte si. V pivařské 
velmoci s největším průměrem počtu vypitých piv za rok 
na jednoho obyvatele to totiž nemůže dopadnout jinak. 
- Pokud by byly na diskotékách nebo v barech a dal-

  

  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz cena: 1 650 000,- Kč

Prostorný, slunný DB ( možný převod do OV ) 3+1 s lodžií. Revitalizovaný 

byt. dům. Vlastní plynové vytápění.

mob.: 734 386 371 

Hledáme!

cena: 956 000,- Kč

Jedinečný stav. pozemek o výměře 

1195 m2, jižní orientace, všechny IS.

mob.: 777 857 739  

Olomučany

cena: 350 000,- Kč

Pozemek o výměře 1497 m2 určený k 

výstavbě rekreačního objektu.

mob.: 777 857 739 

Suchý
Pro klientku s připravenou 

hotovostí hledám ke koupi 

byt 1+1 na Zborovcích. 

Za nabídky předem děkuji. 

mob.: 777 857 739
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O Dukle s místostarostou 
Blanska Jiřím Crhou

Hodiny ve věži se opět rozběhnou

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Zahrádkáři zvou
 ZO Českého zahrádkářského svazu Blansko vás 
srdečně zve na Jarní výstavu spojenou s burzou kak-
tusů, konifer, květin a přísad zeleniny konanou v pátek 
8.5.2015 od 9 do 17 hodin a v sobotu 9.5.2015 od 9 do 
12 hodin v Domě zahrádkářů Blansko, ul. Křížkovského 
59.
 Prodej výpěstků bude zajištěn od drobných pěstitelů, 
dále ze skleníků ZERA Blansko a zahradnictví Chytrý 
Lipůvka. 
 Výstava: Zahradní technika – Roman Boček. Včelař-
ské produkty – René Švancara. Dřevěné výrobky pro 
domácnost - Alois Kopecký. Kaktusy – Emil Vašíček. 
Výrobky pro radost - Naděžda Parmová. Keramika – 
Alena Chalupová. Výstavu doplní i ruční práce kroužků 
žen z MKD. Součástí výstavy budou prodávány výrobky 
Domova Olga. 
 Příjem zboží k prodeji i k vystavování, proběhne ve 
čtvrtek 7. května 2015 od 12 do 18 hodin.

-ZB-

Hřbitov se dočká obnovy 
zeleně

 Kácení starých stromů, výsadba nových. Těmito změ-
nami právě prochází blanenský hřbitov. Letité stromy šly 
k zemi, ale podle Blanenských to není pěkný pohled. 
 Mnoho lidí, zvláště z paneláků v okolí, se vyděsilo. Z 
oken byli zvyklí se dívat do příjemné zeleně, nyní vidí jen 
hřbitovní zeď a hroby. „Nešlo to udělat nějak postupně?“ 
ptá se Jana Kolářová. Bohužel nešlo. „Muselo se to udě-
lat naráz, protože jsme na to dostali dotace,“ objasňuje 
Milan Vítek z odboru komunální údržby. A dotace je vždy 
třeba vyčerpat ve stanoveném termínu, jinak nárok na ně 
zaniká. Odbor komunální údržby však žádné negativní 
ohlasy nezaznamenal. Podle Vítka spíše lidé nebyli 
spokojení s tím, že se kácí naopak málo. „Chtěli kácet 
ještě třeba i u jejich hrobu,“ tvrdí Vítek. 
 Úpravy budou stát něco přes jeden milion korun a 
město obdrželo 70% dotaci z Operačního programu 
životního prostředí. Má být vykáceno celkem 130 dřevin, 
ošetřeno 43 stromů a odstraněno 155 pařezů. „Některé 
stromy se kácí ze zdravotních, jiné z estetických důvo-
dů,“ říká Vítek. Místo nich se vysadí 410 m2 trávníku a 
189 stromů, a to 23 javorů, 27 bříz, 3 buky, 2 borovice, 
57 okrasných třešní, 1 vrba a 6 habrů. Úpravy budou 
dokončeny na konci srpna letošního roku. 

-mha-

Rastislav zazpívá dětem
 V neděli 19. dubna se v Dělnickém domě v Blansku 
odehraje divadelní představení špičkového pěveckého 
sboru Rastislav. Diváci se mohou těšit na pohádku O 
zlém kouzelníku Mrázkovi. Členové spolku Rastislav 
v čele s dirigentem Jaroslavem Martináskem chtějí 
především dětem předvést klasické skladby přístupnou, 
poutavou a zábavnou formou. Zazní například díla 
Antonína Dvořáka či Bohuslava Martinů. Režie se ujala 
Mirka Kuběnová a zpěváky bude doprovázet hudební 
skupina Šnek a spol. Do děje se budou moci zapojit i 
děti.

-mha- 

Pomozme uklidit Blansko
 S roztátým sněhem se vždy odhalí spousta odho-
zených odpadků ve městě i v přírodě. Buď se jedná o 
produkty nepořádníků, kteří nechají na zemi ležet sem 
tam nějaký ten obal či láhev, ojedinělé však nejsou ani 
černé skládky s rozměrnějším odpadem. 
 Komu vadí tyto černé skládky a nepořádek v jejich 
okolí a má chuť s tím něco dělat, může se zapojit do 
celostátní akce Ukliďme Česko. Bude se uklízet také v 
Blansku. 
 Sraz účastníků je v sobotu 18. dubna v 9.30 hodin na 
Písečné u autobusové točny poblíž penzionu. Uklidí se 
skládky a odpadky kolem cest, kudy se nejčastěji chodí 
na procházky. 
 Do akce se můžete zapojit jako dobrovolníci potvr-
zením účasti na Facebooku nebo registrací na adrese: 
http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/registraceDobro-
volnika/

-mha-

K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

734 514 325
734 514 325

 V prvním blanenském refe-
rendu se občané rozhodli pod-
pořit zbourání hotelu Dukla. Vy 
sám jste toto řešení dlouho-
době prosazoval. Potěšil vás 
postoj veřejnosti?
 Samozřejmě, úspěšné refe-
rendum mi jen potvrdilo to, co 
jsem denně slýchával od většiny 
občanů Blanska, Dukla musí 
pryč. Naše město si zaslouží 
příjemné centrum bez oblud typu 
Dukla.

 Co tedy bude s Duklou dál? 
Jsou už známy podrobnosti 
ohledně demolice?
 Od 1. dubna již na hotelu 
nikdo nebydlí, hotel je postupně 
vyklízen pracovníky, které město 
zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací. 
Vlastní demolice by měla proběhnout v měsících 
červenec – srpen letošního roku. Při její realizaci 
musí být splněny podmínky stanovené hygienickou 
stanicí. Ta určila přísná pravidla týkající se hlučnosti 
a prašnosti, nebyla proto povolena destruktivní meto-
da, tedy odstřel. Část budovy, a to její suterén, bude 
ponechána. Odstranění suterénu by bylo nákladné a 
navíc si v budoucnu dovedu představit jeho využití. 
Ponechání suterénu proto považujeme za rozumné.
 Demolice dočasně ovlivní život ve středu měs-
ta, věřím ale, že se vše zvládne bez větších 
komplikací.

 Na webových stránkách města jsou zveřejněny 
dva návrhy parku, který má vzniknout na místě 
Dukly. Tyto návrhy však vzbudily poměrně hodně 
dotazů, což jsme ostatně poznali i u nás v redakci. 
Občany zajímá například to, proč se na zaplnění 
ploch tak spěchá, proč byl návrhy pověřen jen 
jeden architekt a proč jsou návrhy tak podobné? 
Nehrozí, že bude zařízení parku po čase opět 
odstěhováno kamsi jinam a plocha zastavěna?
 Začnu posledním dotazem ohledně obavy, zda 
prostor nebude v budoucnu opět zastavěn. Já sám si 
od začátku myslím, že by prostor po Dukle zastavěn 
být neměl, a také jsem přesvědčen, že se zájemce o 
tento pozemek nenajde. Ne že by pozemek v centru 
města nebyl atraktivní, ale případnému investorovi 
stojí v cestě čísla.

 Hotel Dukla zabírá plochu cca 2000 metrů čtve-
rečních, město jej koupilo v dražbě za 30 mil. Kč 
a dalších 10 mil. Kč může stát demolice s hrubou 
úpravou prostranství. To je celkem 40 mil. Kč. Takové 
jsou náklady a město nemůže pozemek prodat za 
míň. Metr čtvereční by tak případného zájemce vyšel 
na 20 000 Kč. Pochybuji, že by se našel investor 
ochotný takovouto cenu akceptovat.
 Za této situace se vedení města rozhodlo udělat 
maximum pro to, aby prostor ve středu města ne-
zůstal neupravený, vzhledem k termínu demolice 
jsme se však ocitli v časové tísni. Návrhem byl proto 
pověřen architekt, který navrhoval ulici Rožmitálova 
navazující na prostor po hotelu Dukla. Naší snahou 
je, aby celý prostor měl jednotnou linii, jednotný ar-
chitektonický ráz a oslovil co nejširší veřejnost. Tak 
vznikl koncept s názvem Setkání tří generací, parčík, 
který obsahuje aktivity pro děti, mládež a dospělé, i 
pro seniory.
 Pokud jde o námitku týkající se malého počtu 
variant: větší počet návrhů by byl jistě příjemný, ale 
každý návrh něco stojí, navíc snaha oslovit další 
subjekty, třeba studenty, by jen protáhla období 
provizoria, kdy by střed města zůstával neupravený. 
Připomínky občanů – například malý počet stromů 
– ovšem vnímáme a po ukončení internetového 
hlasování, které probíhá až do 30.4., budeme o 
připomínkách jednat. Smysluplným návrhům se 
rozhodně nebráníme.

-kkuc-

Nehoráznost 
ve středu města

 Některé noviny si kupuju. Některé noviny do-
stávám. Ale téměř bez výhrad si je, nezávile na 
způsobu nabytí, přečtu. Čtu i listy, které jsou vzhle-
dem k názorům, jež zastávám, zástupci opačného 
politického spektra, abych tzv. „věděl, co píše 
konkurence“.
 Jeden společný jmenovatel moje četba má. 
Většinou se rozčílím, respektive rozčiloval jsem se, 
dokud jsem nedal na radu lékaře a rozčilovat jsem 
se přestal. Je to zbytečné a škodí to mému zdraví. 
A radost z toho, aby mě trefi l šlak, ještě pár let ne-
hodlám svým nepřátelům udělat (ano, představte 
si, že se najdou i lidé, co mě nemají rádi – pokus 
o sarkasmus).
 Nad některými věcmi v tisku, ale nejen v něm, 
zůstává rozum stát. Těžko se mi to popisuje, pro-
tože pokud bych měl tzv. „naplacato“ vyjádřit svůj 
názor, byla by má slova snad i žalovatelná.
 Tou nehorázností z nadpisu mám na mysli 
„výškovou budovu“ v samém centru města. V roce 
2008!!! byla z majetku města „vyvedena“. Záměrně 
nepoužívám termín „prodána“, záhy pochopíte 
proč. Cena 3,1 milionu korun je za takový objekt 
vpravdě směšná, uvážíme-li třeba jen lokalitu, 
mimo jiného. Pro neinformované, cena je pouhou 
desetinou ceny, kterou později město zaplatilo za 
hotel Dukla. Z výškové budovy, tehdy chátrající a 
nevyužívané, se měla stát perla nové blanenské 
architektury, a to již v roce 2010. Později se termín 
posunul na rok 2011... Teď máme SEDM let po 
prodeji a výšková budova se mění před očima 
jen tehdy, když se na její fasádě změní reklamní 
banner. Dle (podotýkám, že OSOBNĚ vyslechnu-
tým) popisu situace z úst nejmenovaného úředníka 
města jsem si před již drahnou dobou vyslechl, že: 
rekonstrukce bohužel nezačala a shodou nešťast-
ných okolností v přízemí vyrostla další herna. Ptal 
jsem se po okolnostech, sděleny byly velmi nejasně 
a mlhavě. Co naplat. Pak už jsem jen na adresu 
„odpovědných“ zástupců města prohlásil, že pokud 
si nedokážou ošetřit něco tak triviálního, jako je 
smlouva o prodeji nemovitosti, možnosti provozu 
takové či oné živnosti v onom objektu, smluvní 
sankce při nedodržení harmonogramu a další věci, 
které by ROZUMNÝ hospodář v rozumné smlouvě 
hledal a našel, pak nejsou rozumnými hospodáři 
a nemají na svých místech co dělat. Buď se totiž 
vyznačují sníženou mírou jak inteligenční, tak soci-
ální inteligence anebo vstoupil do procesu korupční 
faktor a to je neméně závažné. O kombinaci obou 
těchto faktorů radši neuvažuji, abych se z takové 
úvahy nezbláznil.
 Nedávno jsem se dozvěděl, že už to tedy vypuk-
ne... Po těch sedmi hubených letech se dočkáme. 
No, já si na vypouštění slavnostních barevných 
balonků počkám. Prozatím mne zaráží, že z úst 
zástupce města opět zazněla ta zmiňovaná mantra, 
že se vlastně nic nestalo, žádné sankce za prodlení 
vůči investorovi uplatňovány nebudou, protože to 
dle smlouvy nelze atp.
 Tak s tím, vážení přátelé na radnici, běžte 
tam, kde záda ztrácejí své slušné jméno. Většině 
snad jen průměrně inteligentního obyvatelstva by 
mohlo být jasné, seznámí-li se s vývojem celého 
případu (změna názvu investora, tance kolem 
pozemků atp.), že smlouva nejenže byla sepsá-
na špatně, ale že neměla být nejspíš sepsána 
vůbec. Pro korupční jednání nemám důkazy, 
odkládám tedy tuto hypotézu ad acta. Nicméně 
v soukromí mé hlavy si o vás, soudruzi, myslím 
své...
 Pěkný den. 

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 Návštěvníci, kteří přišli obdivovat velikonoční květinovou výzdobu zámeckých interiérů, zastihli 
zámek v nedbalkách. Lešení a rukávy pro bezpečné vysypávání sutě průčelí příliš nezkrášlily, o to 
větší by však měla být proměna poté, až zmizí. 

 „Dokončujeme středovou část střechy, ta je nej-
náročnější kvůli středové věžičce. Díky této opravě 
však můžeme restaurovat i hodinový stroj. Ten je teď 
právě u pana hodináře. Zastavil se asi před 14 lety, 
bez opravy celé konstrukce vížky s ním však nešlo 
nic udělat,“ vysvětluje kastelánka Janka Kopecká.
 Opravené hodiny na zámecké věži však nebu-
dou jediným vylepšením, kterého se zámek v Rájci 

nad Svitavou letos dočká. „V 
nejbližší době začneme s opra-
vami ohradní zdi v parku a pak 
budeme čekat na rozpočet. Rádi 
bychom opravili litinovou vstup-
ní bránu do areálu, potřebujeme 
rozšířit skleníky, naše sbírka 
kamelií se do nich už skoro ne-
vejde,“ vypočítává kastelánka.
 Už koncem dubna by měla být 
hlavní část prací na budově 
zámku hotova a zámek přivítá 
další návštěvníky opět o něco 
krásnější.

Tajemný květen 1.a 8. května
Mimořádné prohlídky zámec-
kých prostor, které nejsou běžně 
přístupné. Letos můžete pro-

zkoumat sklepení pod kuchyní a zámeckou kaplí.

Svatojánské kvítí 2.-6. července
Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční výstavu 
letních květin a bylin, kvetoucích v období svatého 
Jana, a rostlin z našich luk a zahrad, které v dávných 
dobách měly léčivé a zázračné účinky. 

-kkuc-

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

Z nové jarní kolekce 

vybíráme

-  celokožená
-  vyměkčené 
 provětrávané stélky
 pro měkký krok 
-  neklouzavá podešev

jj

vybírámevybíráme

-  celokožená
-  vyměkčené 

provětrávané stélky
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Na kávě s Tomášem Mokrým
Sponzor rubriky:

 S Tomášem mokrým o běhání po Ma-
sarykově okruhu, ale také o tom, jak se 
dělají závody v Blansku.
 
 Tomáši, na začátku každého rozhovoru se 
ptám na životní cestu. Kudy vedla ta tvoje?
 Vyučil jsem se tady na Metře a dělal jsem číšníka 
v několika restauracích na Blanensku. Zpočátku 
mne práce bavila, ale když jsem viděl své starší, 
téměř padesátileté kolegy, čím dál méně jsem 
měl chuť strávit život po hospodách. Proto jsem to 
dlouho nevydržel a už po třech letech jsem se začal 
poohlížet po práci obchodního zástupce v oboru 
gastronomie.
 Po několikaměsíčním hledání jsem nakonec 
nastoupil jako obchoďák v AZ rádiu v Brně. S 
gastronomií to sice nemělo nic společného, ale byl 
jsem rád, že jsem vůbec nějakou podobnou práci 
sehnal. Z maličkého AZ rádia se po půl roce stalo 
Hitrádio Magic Brno – poměrně velká společnost, 
pro kterou jsem sháněl inzerenty, a dokonce se 

mi i dařilo! Avšak změna vedení společnosti mne 
donutila toto místo opustit.
 Nastoupil jsem na stejné místo v rádiu Petrov, kde 
jsem se staral o klienty a následně o propagaci nové 
frekvence v Boskovicích. V té době přišla žádost od 
pořadatelů Běhu za sedmizubým hřebenem (nyní 
Boskovické běhy), zda se nechceme stát mediálním 
partnerem. Ty pořádalo sdružení Petra Bartoška. Slo-
vo dalo slovo, a dostal jsem od něj nabídku na pomoc 
se zajišťováním partnerů a fi nancí na tuto akci. Po 
dvou zdařilých běžeckých akcích v Boskovicích přišla 
příležitost pořádat Půlmaraton Moravským krasem. 
Přibližně od té doby jsem se začal práci ve sdružení 
Sportuj s námi věnovat na plný úvazek.

 Nyní však působíš ve své vlastní agentuře 
Team Agency, takže Sportuj s námi jsi taky na-
konec opustil.
 Petr Bartošek i já jsme bohužel měli odlišné před-
stavy o tom, jakým způsobem organizovat tyto dvě 
sportovní události a hlavně půlmaraton v Blansku, 
což nakonec vedlo k našemu rozchodu. Nebyl to 
klidný rozchod, ale to se tak někdy v životě stává. 
Na druhou stranu jsem velice rád, že to tak dopadlo. 
Díky tomu jsem založil vlastní produkční a reklamní 
agenturu, jsem sám sobě šéfem a jsem spokojený.

 Tvoje agentura Team Agency vydělává také na 
sportovních projektech?
 To určitě ne. Pravda je taková, že třeba Masaryk 
run je akce, na které se nějaké peníze vydělat dají, 
ale třeba Blanenská desítka je vyloženě srdeční 
záležitostí. Vždycky jsem chtěl dělat něco v Blansku, 
mám tohle město rád.

 Máš za sebou druhý ročník Masaryk run – po-
měrně netradičního závodu v Brně. Koho napadlo 
běhat po okruhu, na kterém běžně jezdí motorky?
 Nápad to byl můj a Lukáše Olejníčka – kamaráda, 
se kterým jsem se od mládí potkával na běžeckých 
závodech, a přitom se vůbec neznali osobně. Na 
samotném začátku stála zakázka v agentuře: uspo-
řádat závody v Brně na klíč pro jednoho výrobce 
sportovní obuvi a oblečení. Z akce nakonec sešlo, 
ale měli jsme za sebou už poměrně dost práce, a tak 
jsme se rozhodli, že to zkusíme sami. Koncept byl 

jednoduchý – dvakrát se oběhne Masarykův okruh, 
což je 10,4 km, k tomu přidáme závod pro děti a 
skromný doprovodný program. Loni jsme si dali za 
cíl 500 registrovaných účastníků. Ani ve snu by nás 
nenapadlo, že se jich nakonec do startovního pole 
přihlásí 1350! Letos se nám přihlásilo přes 2000 
účastníků ve všech závodech, což je neuvěřitelné 
číslo a svědčí to o tom, že běh, koloběžky a in-line 
jsou velice oblíbenou sportovní disciplínou mezi 
širokou veřejností.

 Letošní ročník Masaryk run jste tedy doplnili 
ještě dalšími disciplínami.
 Ano, mimo běžce zde závodili také sportovci na 
in-line bruslích a na koloběžkách. Tento koncept jsme 
převzali z našeho dalšího projektu, který loni proběhl 
poprvé, a sice závodů Blanenská desítka. Ukazuje 
se, že jdeme správným směrem – pořádáme totiž 
netradiční akci, která široko daleko není. Tři různé 
sporty na jedné trati a v jeden den.

 Nápad na Blanenskou desítku se zrodil kdy? 
 Nápad vznikl v obrovské euforii z vydařeného 
závodu na Masarykově okruhu. Bylo to loni v červnu, 
a když se ohlédnu zpátky do minulosti, nechápu, jak 
jsme během těch pár týdnů mohli všechno stihnout. 
Každopádně se to podařilo, a přestože jsme na 
Blanenské desítce nakonec byli fi nančně v mínusu, 
zrodil se základ pro tradiční sportovní událost v 
Blansku, kterou budou naši spoluobčané rádi na-
vštěvovat, protože ji děláme hlavně pro ně.

 Jaký je rozdíl mezi pořádáním závodů v Brně 
a v Blansku?
 Tím, že je Brno větší město, tak na akce chodí 
více lidí a tudíž mají akce více účastníků. Také se 
tam lépe shání sponzoři. Lhal bych, kdybych řekl, že 
ze závodů Masaryk run pro agenturu žádné peníze 
nezbudou, ale kdybych chtěl dělat tyto akce jen pro 
peníze, neuživil bych se tím. Je to zkrátka srdeční 
záležitost, kdy někdo potřebuje stát na startu těchto 
závodů a někdo potřebuje tyto akce pořádat. Je to jen 
jiná forma adrenalinu a dobrého pocitu ze zdolání cíle. 

 Co všechno obnáší uspořádat Blanenskou 
desítku?

Modeláři z Blanenska ukázali 
svoje letadla ve Vysočanech

 V tuhle chvíli jsme spustili registrace. Ještě před 
tím musíme vytvořit propozice, sehnat partnery, ale 
také požádat o povolení několik úřadů a institucí – 
policii, vedení města Blansko, Správu údržby silnic 
a několik dalších. Všechny tyto úřady se nám musí 
vyjádřit k tomu, že souhlasí s uzavřením komunikace 
a návrhem na objízdnou trasu po dobu akce. Na to 
jsme si nechali od specializované fi rmy zpracovat 
projekt o tom, jak celá uzavírka bude vypadat, kde 
bude stát která značka, atd. Málokdo si to uvědomu-
je, ale tohle všechno stojí nemalé peníze. Ostatně je 
toho mnohem víc, co není vidět.
 Nyní jsme v takové klidové fázi, ale brzy budeme 
muset vše dotáhnout do konce – sehnat sponzory, 
zpracovat balíčky pro závodníky, zajistit technické 
zázemí, čipovou technologii, zvuk, pódia, technické 
zázemí… Je toho opravdu hodně. Samotná akce 
je potom vyvrcholení několikaměsíční práce. Když 
vám třeba nevyjde počasí, je to skutečně k vzteku, 
ale to už ovlivnit nedokážeme, a proto pracujeme s 
variantou suchou i mokrou. Každá si žádá jiný čas 
na přípravu a zabezpečení.

 In-line, koloběžky, běh. Nepomýšlíš ještě třeba 
na cyklistické závody?
 To už mě napadlo při prvním ročníku Masaryk 
run. Bylo by krásné uspořádat závody na kolech, 
například tady v Moravském Krasu. Ale skutečnost 
je taková, že tyto akce pořádám opravdu spíš ve 
volném čase při práci a nevím, kolik času bych 
nakonec tomuto projektu mohl věnovat. Ale nevylu-
čuji to – třeba někdy v budoucnu závody na kolech 
uspořádám.

 Ty sám závodíš?
 Jako kluk jsem dělal atletiku závodně a běhal 
jsem až do šestnácti let. Od té doby jsem se šel jen 
občas proběhnout nebo projet na kole, ale nyní - 
vůbec na to nemám čas. Vím, že je to takové klišé, 
ale ve skutečnosti opravdu využívám každé volné 
chvilky k tomu, abych tak říkajíc „dobil baterky“. Když 
nepracuji, tak nejraději lenoším, ale snad se jednou 
nakopnu k větší aktivitě, protože vidím, že tělo už by 
to potřebovalo :-)

-mumma-

Registrace na Blanenskou desítku 2015, 
která se uskuteční 12. září 2015 byla spuštěna. 

Registrace a propozice závodů 
na www.blanenskadesitka.cz Kdo si hraje, nezlobí. O tom by mohli vyprávět modeláři a jejich rodiny. Stráví ve svých dílnách 

mnoho hodin a investují svoje peníze do náhradních dílů. Ale jak všichni říkají, pořád lepší, než 
vysedávat v hospodách. A není prý nic lepšího, než spokojený manžel. 
 Modeláři z Blanska a okolí se pochlu-
bili svými letadly v prvním dubnovém ví-
kendu v kulturním domě ve Vysočanech. 
„Je možné, že některá letadla nedožijí do 
prázdnin,“ upozornil na vysokou úmrtnost 
modelů architekt Jiří Kouřil. Sám snil o 
létání už jako malý kluk, ale tenkrát to 
bylo moc drahé. Dříve stál model třeba 
čtyři tisíce, a dnes taky. Jenže tenkrát 
to znamenalo dvě nebo tři celé výplaty. 
Proto si koupil svoje první letadlo před 
rokem ve čtyřiačtyřiceti letech a této 
zálibě zcela propadl. Ale modely si raději 
kupuje. Jde mu hlavně o létání. 
 Zato Vladislav Mynařík z Vysočan si 
všechna letadla vyrábí sám. „Nejtěžší je 
vyrobit konstrukci,“ řekl Mynařík. Návrhy 
hledá na internetu a překresluje si je do 
požadované velikosti. Vyřeže a slepí 
konstrukci, napojí dálkové ovládání. Může přidat 
další vychytávky, jako třeba světla. Osvětlená letadla 
vypadají úžasně ve vzduchu za šera nebo ve tmě. 
Letadla mu doma zabírají dvě podkrovní místnosti. 
V jedné má sklad a v druhé dílnu. 
 Doma vyráběné modely se prakticky nedají fi -
nančně vyčíslit, protože kromě materiálu je v něm 
především mnoho času práce. Jeden model může 
přijít třeba až na sto padesát hodin v dílně.
 Ve vzduchu letadlo bývá pět až sedm minut – jak 
dovolí výdrž baterie. A co když dojde k havárii? Není 

to ojedinělá záležitost. Vteřinové lepidlo modeláři 
nosí s sebou i na letiště. Někdy se letadlo podaří 
opravit během pár minut, někdy je ale zničené úplně 
a musí vyrobit nové. 
 Blanenští modeláři měli na výstavě mimo jiné 
také největší kousek – větroň Pionýr, který váží 19 
kg. Další zajímavostí na výstavě byla 3D tiskárna, 
která pomocí počítačového programu dokáže vytvořit 
jakékoliv složité tvary, například model stavby včetně 
vnitřního vybavení. 

-mha-
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Šnek Krasík láká k putování 
po Moravském krasu

Ve Veselici se v červenci 
otevře muzeum včelařství

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

 Výrobu mýdel a svíček si mohli v sobotu 11. 
dubna vlastnoručně vyzkoušet návštěvníci 
mýdlárny v Lažánkách. Tamní pohádková kan-
celář zahájila řemeslným jarmarkem turistickou 
sezónu. 
 Příchozí si mohli na stáncích ve dvoře prohléd-
nout a nakoupit výrobky z vizovického pečiva, 
keramiky a kůže. Uvnitř voňavého království už 
na děti čekaly dílničky. „Točené svíčky se dělají 
z plátů včelího vosku, které se musejí nejdříve 
zahřát na určitou teplotu, aby se nelámaly. Doma 
k tomu poslouží fén,“ popsala postup výroby Da-
niela Koplová z Lažánek. Děti si vyrobily točenou 
a máčenou svíčku a malé mýdlo. To se nalévá do 
formiček. „Děti si nejprve vyberou formičku, do níž 
nalijeme rozpuštěný mýdlový základ. Přidá se vůně 
ve formě éterického oleje, případně sušené bylinky. 
Po ztuhnutí se mýdlo snadno vyklopí,“ vysvětlila 
Koplová. 
 Řemeslný jarmark společně s hřejivým sluníčkem 
přilákaly kolem pětistovky turistů. Podle Koplové se 
podobné akce pravděpodobně budou konat častěji. 
Během sezóny je možno mýdlárnu navštívit každý 
den od 8 do 18 hodin. Kromě dílniček je k dispozici 
také příjemné vnitřní i venkovní posezení v kavárně.
 Více o Krasíkově pohádkovém království jste 
se mohli dočíst v minulém vydání Monitoru a další 
informace najdete na www.krasik.cz. 

-mha-

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

Fotoseriál: Velikonoční klapání
 O velikonočních svátcích prošel Blanskem několikrát zástup skautů v krojích za doprovodu ryt-
mického klapání zvláštními dřevěnými nástroji, které si nesli v rukou. Přestože pro mladší ročníky 
šlo o novinku, pro starší občany Blanska to byl návrat k zapomenuté tradici.
 „Pro mě samotného klapání k Velikonocům patří. 
V mém rodišti, v Dolních Bojanovicích, bylo sou-
částí koloritu, součástí křesťanských svátků, které 
měly svůj harmonogram a řád. Je totiž třeba říct, 
že svátek není a nemá být něco náhodného. Je to 
období, na které se člověk připraví, pak je prožije a 
nakonec v sobě nechá doznít. Je to čas zastavení, 
čas setkávání, je to milník, který slouží k orientaci v 
životě,“ vysvětluje farář římskokatolické farnosti Jiří 
Kaňa. Podle jeho slov jsou nedílnou součástí svátků 
rituály, a právě klapání je jedním z nich.
 „Na Zelený čtvrtek se při obřadu rozezní všechny 

zvony, chvíli všechny hlaholí, a pak utichají. Podle 
tradice odlétají do Říma, aby se pak v sobotu večer 
symbolicky vrátily a znova se rozezněly. V době, 
kdy jsou zvony pryč, tedy v pátek a sobotu, je jejich 
zvuk nahrazen dřevěným klapáním symbolizujícím 
Kristovo ukřižování. Ale nechtěl bych, aby to vyznělo 
nějak morbidně, naopak. Velikonoce jsou oslavou 
vzkříšení a nového života,“ připomíná Jiří Kaňa.
 Blanenští skauti – realizace se totiž ujalo právě 
skautské středisko Světla – tak navázali na poloza-
pomenutou blanenskou tradici, která byla přerušena 
v 50.-60. letech.                                              -kkuc-

 Obec Vavřinec dokončuje ve Veselici rekonstrukci kulturního domu, kde najde svoje místo také 
nové včelařské muzeum. Návštěvníci v něm budou moci zhlédnout např. staré úly, medomety, vařák 
na včelí vosk, oplodňováčky, různé nádoby na med a další pomůcky pro včelaření. 

 Máte doma nějaké další his-
torické předměty týkající se vče-
laření? Nebo víte o někom tako-
vém? Tvůrci vznikajícího muzea 
uvítají dárce různých historických 
pomůcek nebo literatury a dal-
ších věcí jako pamětních listů, 
vyznamenání, kronik, fotografi í 
apod. Zájem mají také o lisy na 
mezistěny, dýmáky, pomůcky pro 
krmení včel, cezení medu. 
 Aktivity muzea budou zamě-
řené na děti a mládež. „Muze-
um bude připravovat pro děti z 
mateřských a základních škol 
v regionu tematicky zaměřené 
akce, jako např. medobraní, se-
znamování se se životem včel, 
významem včel pro opylování 
stromů a rostlin v přírodě a po-
dobně. Otevřením muzea, které 
se plánuje na měsíc červenec letošního roku, se tak 
rozšíří nabídka turistických cílů ve Veselici a regionu 
Moravský kras, kde budou moci turisté přijíždějící do 
regionu navštívit vedle rozhledny na kopci Podvrší 
u Veselice i muzeum včelařství,“ uvedl vavřinecký 
starosta Miloslav Novotný, u něhož se mohou také 
hlásit případní dárci předmětů. 
 Vedle vystavených exponátů budou v muzeu 

instalované i panely s informacemi o životě včel a 
významných událostech vztahujících se ke včelaření. 
Vážnější zájemci o včelaření zde najdou spoustu 
dalších užitečných informací. 
 Expozice vznikne díky členům sdružení Včela 
lidem z Veselice a díky podpoře z Programu rozvoje 
venkova. 

-mha-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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Fotoseriál: Zahájení turistické 
sezóny na Blanensku

 Tradiční Zahájení turistické sezóny regionu Moravský kras a okolí, spojené s vytvoře-
ním rekordu, se odehrálo v neděli 12. 4. v Černé Hoře za dohledu maskota Pohádkového 
království Moravského krasu, šneka Krasíka. Turisté, jenž dorazili s větším či menším 
hřebenem, si užili příjemné odpoledne a podíleli se na ustavení světového rekordu v počtu 
osob, které absolvovaly hřebenovou tůru. S hřebenem v kapse či na obojku dorazilo do 
Černé hory 733 osob, 39 psů a jeden šnek.

Foto: Klára Kučerová, Jiří KučeraFoto: Klára Kučerová, Jiří Kučera

Reakce - polemiky
Rekonstruujeme dům 
u dřevěného kostela 

 Milí přátelé a všichni, s nimiž nás propojují dobré 
vztahy. Jedno přísloví říká: "Kde je malé srdce, tam je 
mnoho zášti a závisti."
 Dům patřící naší farnosti Církve československé 
husitské na ul. Rodkovského 5 v Blansku se stal terčem 
pozornosti spousty lidí ve městě i v okolí. Kdybych napsal 
články a pozvánky k otevření domu a vysvěcení, bylo by 
to jistě bez odezvy. Vyšly však články plné rozmanitých 
výhrad a staly se živnou půdou pro různé postřehy lidí. 
K tomu se přidaly polopravdy a překroucení faktů, toho, 
co lidé napovídají. Říká se, že špatná reklama je také 
reklama. Těžko říci, zda to platí i v našem případě.
 Rád bych vás seznámil se svým osobním pohledem 
na věc. Přečetl jsem a vyslechl spoustu řečí a řečiček. Je 
mi ze všeho více než smutno. Ze stylu, jakým způsobem 
dnes lidé přemýšlejí. 
 Nejde o dům patřící naší farnosti, ale styl smyšlení a 
postojích lidí kolem nás. Bohužel jsme se stali národem 
stěžovatelů. Pořád někomu něco vadí. Potom, když se 
někomu něco stane, jen se sami divíme, že si nikdo 
ničeho nevšímá. Ale až se to dotkne nás samých! Diví-
me se, že se spousta lidí věnuje jen papučové kultuře 
u televize a nadáváním na poměry. Sami nic nevytvoří, 
druhým nepřinesou, zato se rádi strefují do těch, kteří tuto 
odvahu tvořit nové věci neztratili. Přesně vědí, jak se mají 
věci dělat a hledají chyby na těch, kteří s nimi nežijí v roli 
lhostejnosti a negativismu. Je více než smutné, když tito 
lidé dávají tvář naší společnosti a dehonestují pár těch, 
kteří ještě nezmalomyslněli a nemyslí jen sami na sebe. 
Kauzy tohoto typu k tomu přispívají vrchovatou měrou. 
Celé dílo budovy patřící naší farnosti není k tomu, aby se 
měl farář dobře, ale pro službu lidem. Kolika lidem dnes 
vůbec něco říká služba, obětavost, sdílení se s druhými, 
aniž z toho musí být nějaký prospěch?
 Původně jsem zamýšlel, že bude toto dílo přirozeným 
završením mé 25leté práce v naší farnosti. Z toho 10 let 
laické a 15 let kněžské služby, jako devátého blanenské-
ho faráře. Já i moje žena jsme službě farnosti obětovali 
deset let svého manželství. Kdyby se taková věc odehrá-
vala v okolních státech (Slovensko, Polsko, Rakousko), 
byla by jejím navršením velká slavnost a poděkování. 
Bohužel jsme v České republice, kde je všechno naruby. 
Faráře pranýřují noviny, lidi na ulici a hospodské řeči 
dotvářejí siluetu celé věci. Smutné a bolestné. Jak jsme 
vlastně, jako farnost, k domu vedle kostela přišli?
 Slyšel jsem spoustu až úsměvných historek, které 
jsou spíše sci-fi . Jak to bylo doopravdy? Není nic, za co 
bychom se mohli stydět. Žádné restituce, žádné podvody, 
žádné pletichy. Dům vedle kostela byl původně prodáván 
za částku nad naše fi nanční možnosti. Po roce a půl pro-
dávání byla jeho cena snížena a tuto částku se podařilo 
dát dohromady. Jak? Částečně jsme ji získali z dědictví 
po členu naší farnosti panu Karlu Míčkovi. Věnoval jsem 
osobně K. Míčkovi spoustu času, opatrování a své služ-
by. Protože neměl žádné děti ani příbuzné, bylo možné 
vypracovat závěť a uložit ji v registru závětí. Když pan 
Karel Míček onemocněl, ležela na mně odpovědnost se 
o něj postarat. A se ctí a v důstojném prostředí bylo o něj 
vždy náležitě až do smrti postaráno. 
 Mohli jsme si, jako farnost, tiše zděděnou částku spo-
třebovat a nic nového nevytvořit. Tak to dělá většina lidí. 
Zbytek potřebných fi nancí na koupi domu jsme pracně 
naspořili z darů a sbírek věřících za spoustu roků na 
našem kostelním účtu. Po jednáních na brněnské diecézi 
se podařilo získat bezúročnou půjčku. 
 Jedině tak bylo možné dům zakoupit. Pořídili jsme 
jej jako farnost řádně, jako kterýkoliv jiný kupující. I bez 

tolikrát propíraných restitucí. Možnost o tom, že se dům 
prodává, byla nabídkovou cedulí oznamována rok a půl 
na bráně. Nikdo ji nevyužil! Každý měl stejnou možnost, 
nešlo o nic mimořádného. 
 Bohužel se dům kupuje i s lidmi kolem. To už je život. 
Rok jsme na schůzích farní rady řešili, zda jej koupit či ne. 
Když klesla jeho cena, byl už jsem já jako farář poslední, 
kdo s koupí objektu nesouhlasil. Ostatní v radě starších 
souhlasili, já ne. Nakonec jsem se nechal přesvědčit. Dům 
byl zakoupený. Proč jsme jej začali tak rychle rekonstru-
ovat? Je to jednoduché. Chtěli jsme využít zimních slev 
na různé stavební práce, které se však vztahovaly jen 
do konce února. Ušetřili jsme tak fi nance, které bychom 
jinak museli pracně naspořit.
 První den, když začaly práce na rekonstrukci objektu, 
jsem hned ráno zazvonil u sousedů a informoval osobně 
paní E. Mikuláškovou o tom, že jsme jako farnost dům 
koupili a budeme jej několik týdnů rekonstruovat.
 Za celou dobu rekonstrukce domu paní E. Mikulášková 
za mnou ani jednou osobně nepřišla a nenárokovala co-
koliv z vytýkaných věcí řešit. Jen v jednom z e-mailů mne 
žádala o odhlučnění společné zdi mezi domy. Odpověděl 
jsem jí, že toto provedeme, což jsme na své náklady, do 
týdne, provedli. Nic víc.
 Místo osobního setkání a řešení výhrad, jak by se 
obvykle měly věci řešit, rozjela kampaň dopisy na sta-
vební úřad, články v novinách. Zvláštní způsob řešení 
sousedských vztahů.
 Na ulici Rodkovského se rekonstruovalo a stavělo už 
vícekrát, podstatně delší dobu a podobná kauza z toho 
nebyla. Je to zvláštní přístup. Osobní výhrady řešit přes 
noviny. Je to asi tím, že nejde o fyzickou osobu, ale o 
církev. V naší duchovně prázdné zemi je to přece dobrá 
živná půda pro media. Horší, co jednou z těchto kořenů 
zášti zdědí naše děti a vnoučata... 
 Autorka článku z předposledního Monitoru si stěžuje 
na hluk a nepořádek během rekonstrukce domu, ač sama 
bydlí v nezkolaudovaném domě!!! To jí asi vůbec nevadí. 
Nestranným pohledem se stačí jít podívat, jaký je pořádek 
kolem kostela a jak vypadá prostor kolem nezkolaudova-
ného domu autorky článku… Stěžovatelé a pisatelé udání 
na stavební úřad dalekosáhle rozvádějí svoje dedukce 
smyšlenky. Mají na to samozřejmě právo. Stavební úřad 
však po kontrole stavby a po různých stížnostech zjistil 
a vytkl majiteli – farnosti, pouze tři věci:
- kamenný obklad u vstupu do domu
- zásah do nosného zdiva v 1.NP domu
- změna účelu užívání 1.NP domu.

 ad. 1 - obklad z kamene 1,5 cm kolem vstupních dveří 
do domu byl v podstatě dokončený. Od Stavebního úřadu 
nám bylo zakázáno provést stejný obklad kolem oken-
ních špalet do ulice. Podle vyjádření tím měníme vzhled 
budovy. Na dotaz, na jiných stavebních úřadech, mi bylo 
odpovězeno, že takovými věcmi se vůbec nezabývají. 
Požadavek jsme však dodrželi. 
 Změnu vzhledu budovy, pochopím, kdybychom zazdili 
okno, vybourali okno atd. Až budete opravovat svůj dům, 
raději běžte na stavební úřad, zda se obklad 1,5 cm na 
fasádě nestane terčem mediálních útoků na vaši osobu!
 ad. 2 - údajné zbourání nosných zdí v domě je ne-
pravdivá informace. Skutečnost je následující: Zeď mezi 
dvěma místnostmi v 1NP již v sobě měla otvor 90 cm 
na dveře. Stávající otvor ve zdivu byl pouze rozšířen o 
1,2 m. Všechno na našich nosných konstrukcích, bez 
jediné praskliny či posunutí zdiva. Jinak nebylo zbouráno, 
porušeno jakékoliv zdivo v celém domě, nebyly změněny 
dispozice či něco podobného. 
 Práce, jako výměna povrchu podlah dlažeb za parkety, 
obkladů v koupelně, malování, nátěr fasády, nepodléhají 
stavebnímu povolení. Nebo podle pisatelů a stěžovatelů 
snad ano? Když budete malovat, nebo měnit obklady, 

raději si zajděte na stavební úřad. Nevíte, kdo a s jakým 
naturelem bydlí vedle vás!
 Když nám bylo zasláno oznámení stavebním úřadem, 
bylo rozšíření otvoru ve zdivu 1.NP již týden dokončené. 
Čili neporušili jsme toto stanovisko, jak mylně uvádí 
pisatelka článku, že se v domě bouralo dál i po zaslání 
stanoviska stavebního úřadu.
 ad. 3 - poslední věcí vytčenou stavebním úřadem v 
Blansku je změna účelu části budovy. Dům byl zkolau-
dován jako dům s dvěma bytovými jednotkami. Jedna 
bytová jednotka v 2. NP je zachována a 1. NP domu zatím 
také. Je na nás, jako na farnosti, kdy požádáme o změnu 
účelu využití bytové jednotky v 1. NP pro potřeby farnosti. 
V místnostech 1. NP, žádné farní setkání neproběhlo a 
probíhat nebude až do změny užívání budovy! Bytovou 
jednotku v 1. NP zatím nevyužíváme k jakémukoliv účelu. 
Přičemž je zde původní dispozice zachována. Kuchyň, 
sociální zařízení atd. Je na farnosti, jako majiteli, kdy si 
vyřídí změnu užívání 1. NP v domě.

 Doposud všechny rozhovory v týdnu, přípravy ke 
křtům, svatbám, rozhovory s pozůstalými a společná 
setkání snoubenců i různých společenství konaly v na-
šem soukromém domě. Pro naši rodinu to znamenalo 
být doma stále v "pohotovosti" a čekat, kdo a kdy přijde. 
Stovky lidí za různým účelem prošli naším obývacím 
pokojem. Rádi jsme však tuto službu po spoustu roků 
dělali pro naše společenství a každého jsme u nás rádi 
uvítali. To stejnou měrou platilo i pro lidi, kteří k nám 
přicházeli a neměli s naší církví cokoliv společného. Jen 
něco potřebovali a nikdy neodešli s prázdnou! Dávali 
jsme jako rodina do této služby svůj čas, osobní pohodlí 
a všechno jsme tomu podřizovali. Říká se tomu služba!
 Hledali jsme řešení, jak dál situaci řešit. Zamýšleli jsme 
postavit v rohu kostelní zahrady, vedle dřevěného koste-
la, sál na různá setkávání. Udělali jsme projekt, sehnali 
fi nanční prostředky a absolvovali nekonečná jednání s 
úřady, ale nedařilo se získat stavební povolení. Opětovně 
zde všechno skončilo na stěžovatelích. 
 Podařilo se však zahájit jednání s majiteli sousedního 
domu hned vedle kostela. Ti si postavili nový dům na jihu 
Moravy a přestěhovali se tam. Po roce a půl klesla cena 
domu a nám se podařilo jej na Popeleční středu 18. února 
2015 zakoupit pro potřeby farnosti. 
 Pro naši rodinu to znamenalo zásadní změnu. Během 
několika roků jsme si zrekonstruovali svůj vlastní dům. To 
snad je ještě možné v naší republice, že i farář může něco 
udělat pro bydlení vlastní rodiny a z vlastních prostředků. 
Náš soukromý dům je na podstatně lepším místě, větší, 
s příjemnějším okolím a bez problematických lidí kolem, 
s dobrými sousedskými vztahy! Proč jsme se tedy pře-
stěhovali do domu vedle kostela?
 I protivník jistě pochopí. Farář má bydlet u kostela, tak 
je to všude na světě, aby byl co nejlépe dosažitelný lidem. 
Snad i v Blansku je to možné. Je to asi nepochopitelné 
jen lidem, kteří se starají jen sami o sebe a své pohodlí. 
Nejen kvůli vlastnímu pohodlí, ale pro službu lidem. Udě-
lali byste to také? Opustili svůj vlastní zrekonstruovaný 
dům a přestěhovali se z lepšího do horšího, jen abyste 
mohli lépe sloužit druhým lidem???
 Co dělají stěžovatelé pro lidi kolem sebe, aby si mohli 
dovolit soudit druhé? Při četbě různých reakcí se mi až 
tajil dech. Kolik nenávisti a zášti je v lidských srdcích. 
Potom se divíme, že nás kosí rakovina a další nemoci.
 Perličkami jsou vyjádření, že si farář zbudoval bydlení 
za peníze lidí ve farnosti, z dotací kraje atd.My jsme, 
jako rodina, za své našetřené peníze, na své náklady v 
bytové jednotce provedli nové podlahy, obklady, nábytek 
a všechny ostatní nutné stavební opravy v bytě 2.NP a 
pokoji přináležejícímu k bytu v 1.NP domu. Stálo nás to 
spoustu vlastních fi nančních prostředků, které jsme si 
poctivě vydělali a našetřili za mnoho roků. Pro pisatele 
článku z minulého čísla Monitoru jen malá informace. Tím 
luxusním bytem faráře, o němž se píše, je ve skutečnosti 
obyčejný třípokojový byt pro pěti člennou rodinu.
 To, že někteří tvrdí, že farář peníze získal od babiček, 
které pomalu obral o důchody, je další politováníhodnou 
tezí. Všimli jste si někdy, kolik let vozím vlastním autem 
nemohoucí lidi do kostela a zpět, vozím je k lékaři, na růz-

né věci, které si potřebují vyřídit, když je vlastní vnoučata 
nezavezou... Není to snad v dnešní sebestředné době 
utopie, že toto ještě někdo zcela zdarma jako službu dělá?
 Dalším poznatkem je tzv. hřiště na farním pozemku. 
V naší republice má každá druhá rodina na zahradě 
houpačku a skluzavku pro děti. Naše děti, protože jsou 
dětmi faráře, na to snad nemají nárok?
 Argument, že má církev udělat u kostela parkoviště 
kvůli zvýšenému pohybu lidí snad také není myšlený váž-
ně? Byli se dotyční podívat někdy na ulici Rodkovského 
od sedmi hodin ráno do odpoledne? Jsou to stovky aut, 
které vozí děti do školy a školek, lidé k lékaři, na úřady. 
Když v neděli ráno na prázdné ulici zastaví cca 20 aut a 
lidé z nich jdou na jednu hodinu do kostela a farnost by 
kvůli tomu měla budovat parkoviště, co potom by měly 
budovat školky a škola?
 Na další poznatky bychom mohli donekonečna odpo-
vídat a objasňovat.
 Myslím si, že má celá věc celkem jednoduché řešení. 
Jako farář se odstěhuji do svého vlastního domu. Hotel 
Dukla se bude brzy bourat. Škodu, která vznikla farnosti 
udáními a stěžovateli, bude tak nejlépe kompenzovat 
pronajímáním domu. Zájemců z Dukly bude jistě dostatek.
 Stále si myslím, že ten, kdo k církvi, ke mně jako 
osobě, chová zášť, ať již z jakékoliv příčiny, toho nelze 
přesvědčit žádnými argumenty. Kdo s námi něco prožil 
a ví své, toho, věřím, nezmění ani kauzy tohoto typu. 
Představte si, kdyby čas stěžovatelů, úředníků z úřadu, 
novinářů, řečí lidí, můj, jsme společně investovali do 
něčeho smysluplného! To by bylo! 
 Kéž nás nepřemáhají malichernosti a hloupé řeči. Kéž 
však raději zvítězí zdravý rozum nad záští a neznalostí. 
Děkuji všem, kteří přes toto všechno, celé dílo, lidsky i 
fi nančně podporují a přemáhají zlé dobrem. 
 Přeji hodně nadhledu a porozumění.

Farář Martin Kopecký

Dukla
 V minulém Monitoru napsal pan Petr Beran své názory 
na zamýšlené úpravy veřejného prostranství na místě 
Dukly.  Opíral je o několik informací, které bych tady rád 
poopravil:
-Nejsem autorem úprav parkoviště u polikliniky ani par-
koviště u nádraží. 
-V Blansku jsme projektovali pěší zónu na Rožmitálově 
ulici, bytovku s vnitroblokem na Zborovcích, Sýpku, 
bowling a squash.
-Publikované řešení je díky rampám samozřejmě plně 
bezbariérové.
 Náš záměr - to je příjemná pobytová enkláva k setkání 
na křižovatce všech blanenských. Školní mládeže, ma-
minek s dětmi, stejně jako důstojných seniorů. 
 Proto ta kavárna jakoby na bastionu s výhledy na pěší 
zónu, ten pobytový trávník s vodou či dětskými herní 
prvky. Víceúčelová pergola zase rozdělí širý prostor ná-
městí a poskytne  třeba podium pro nejrůznější koncerty 
či vystoupení.
 A taky hřiště pro městský parkour. Ano, proč ho nedat 
i na Sportovní ostrov? Nicméně zde, uprostřed města je 
jeho místo správné dvojnásob. 
 Kdo navštívil některou moderní metropoli anebo i 
menší město jinde na světě, jistě rozumí. Přesně takový 
koktejl aktivit do moderního centra zapadá skvěle. Lehké 
vyvýšení trochu odrazí okolní ruch, ale hlavně podpoří 
identitu, atmosféru místa. Zvýšená větrnost? Fakt asi 
ne... Prach? Ano, trochu…, v centrech měst ostatně vždy. 
Přesto v nich lidé pobývají moc rádi…
 Nápad ponechat suterénní podlaží, vyplynul během 
společné práce se zástupci města spontánně. Já myslím, 
že je to chytré a hospodárné. S bonusem prostoru navíc.
 Navržené prvky jsou většinou snadno přemístitelné, 
dobře recyklovatelné, povrchy levné, nedlážděné. A tak 
si místo ponechává i nadále svoji rozvojovou fl exibilitu. 
 Jsem a budu moc rád za diskuzi. Komunikujeme třeba 
s příznivci parkouru, dostáváme  správná doporučení na 
doplnění stromů a podobně, řešení se dál vyvíjí…

Martin Habina, martin@habina.cz
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Šnek Krasík vstupuje 
do další blanenské pověsti

 Legenda o blanenském templáři, který vyjel na svatomartinském bělouši pro pomoc, aby za-
chránil svého bratra z tatarského obležení, je jednou z nejznámějších blanenských pověstí, a v 
různých obměnách se objevuje hned v několika pramenech.

 Letos by se tato legenda měla dočkat dalšího 
zpracování, vhodného pro nejmenší děti. Stane se 
jedním z příběhů v druhém dílu knihy Dobrodružství 
šneka Krasíka, kterou opět zpracuje pan Slavomír 
Szabó z literární společnosti Pravé orechové a vydá 
Místní akční skupina Moravský kras v rámci projektu 
Pohádkové království šneka Krasíka.
 Pane Szabó, jaké to je, vracet se jako autor do 
města, kde už jste jednu pověst zpracovával?
Je to určité ulehčení. Pokaždé, když zpracovávám 
nějaký příběh, musím zjišťovat další informace, a 
nakonec z toho použiji ani ne 10 %. Jelikož jsem už 
v Blansku byl a něco jsem o historii nastudoval, jen 
si to v paměti osvěžím. Při první návštěvě jsem se 
snažil zaměřit na architektonickou dominantu města, 
a to je zámek, a je jen přirozené, že teď došlo na 
druhou z dominant, tedy kostel Sv. Martina a na 
pověst, která je ještě známější a předpokládám, že 
bude obyvatelům města bližší.
 Je rozdíl dělat pověst pro civilní a sakrální 
památku?
Z hlediska zpracování to velký rozdíl není. Je jen 
třeba dávat pozor, a to říkám zcela upřímně, že pokud 
se zpracovává příběh z oblasti církevních dějin, je 
nutné, aby čtenář neměl pocit, že se mu náboženství 
nějak podsouvá.
 První pověst vztahující se k zámku byla hodně 
lidová, je tam švec a krejčí, kteří se pohádali o 
švestky, tedy o něco úplně obyčejného. Druhá 
pověst se týká vznešených ideálů a velkých 
činů. Jak vnímáte dualitu těchto příběhů, které 
se přitom oba váží k Blansku?
 Příběh, na kterém budu pracovat nyní, je jistě vý-
znamnější z hlediska obce – jak jsem slyšel, oslavy 
sv. Martina jsou ve městě velmi oblíbené. Přesto 
si myslím, že i příběh obyčejného člověka, který 
vstoupí do dějin, může být zajímavý a může se jeho 
prostřednictvím dobře ilustrovat hierarchie hodnot 
té doby. Malicherných a hádavých ševců a krejčích 
jistě bylo v dějinách dost a svatomartinský kůň je jen 

jeden, přesto si myslím, že je dobré připomínat exis-
tenci obyčejných lidí, protože bez nich by společnost 
nefungovala.
 Bude obtížné do toho příběhu postavičku Kra-
síka vložit a máte už představu, jak to uděláte?
Určitou představu už mám, ale vždy je to třeba 
provést s ohledem na daný příběh. Já si osobně 
myslím, že šnek Krasík je velmi citlivý pozorovatel 
a dokáže rozeznat, kdy jde o dějinotvornou událost 
a kdy o běžný lidský spor, a dokáže zasáhnout jako 
hrdina, aby usměrnil dějiny tím správným způsobem. 
Jak se mu to podaří, to už bych nechal na posouzení 
čtenářům.

-kkuc-
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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. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* pivoteka-u-kocoura.cz
* Obchodní zástupce pro okr. Blansko a 
okolí - specializace Reality, možnost HPP. 
Požadavky: min. SŠ, obchodní a komunikační 
dovednosti, příjemné vystupování a časová 
fl exibilita. Změňte s námi realitní trh. VITOM 
Group, tel. kontakt: 608776674.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 1+1 do OV po celkové rekonstrukci na ulici Chelčického. Cena 
740.000,-. Tel.: 776117788.
* Sportovní obuv PUMA smash junior, vel. 5,5 barva bílá - král. 
modrá, cena 550 Kč, nové. Tel. 605263222.
* Zahradu v Horní Lhotě 472 m2. Elektřina, užitková
voda, bouda, možnost chaty. Bez RK. Tel. 605470474.
* Zděnou, část. podsklepenou chatu s pozemkem 354 m2 na 
Podlesí, pozemek lehce dostupný autem. Možnost vybudování 
domku k celoroč. užívání. Přípojky jsou v místě. Cena 199 
000,- Kč. Tel. 721625289.
* Selský dřevěný stůl + 3 židle za 3000 Kč. Spěchá, stěhování. 
Tel. 722605184.
* Dvě 20palcová dětská horská kola Norco ve velmi zachovalém 
stavu (i jednotlivě). 12 rychlostí, barva oranžovočerná. Možnost 
velkého výškového nastavení. Vhodné pro děti kolem osmi až 
deseti let. Cena dohodou. Tel 608852502.
* Matraci Sultán hagavik na dvoulůžko (200 x160) z důvodu 
stěhování za 2 500,- Kč. Pratelný potah, používaná cca půl 
roku, PC 5 000,- Kč. Tel. 721482742.
* Stolek pod televizi z důvodu stěhování za 500,- Kč. 149 x 55 
cm, barva černohnědá, používaný cca půl roku, PC 1 000,- Kč. 
Tel. 721482742.
* Karavan Bustner po GO, STK 2016, vše nové, cena 50.000 
Kč. Tel. 606103765.
* Starší, ale funkční rotoped s displejem (měří tep, rychlost, čas, 
kalorie). Foto můžu e-mailem. js.bk@email.cz.
* Dvě dětské sedačky na kolo (univerzál) a tyč na připojení 
dítěte na kole. Cena do 500 Kč/ks (dohoda). Tel. 736130207.

* Kdo v květnu půjčí cca na 3 dny malou míchačku na beton za 
rozumnou cenu? Tel. 606384052.
* Zdarma za odvoz: ložnice - dvoulůžko s čelem a toal. stolky 
- bílé dřevo, šatní skříň, rozkládací pohovku, 2x prosklenou 
knihovnu, 2x čalouněné křeslo, konferenční stolek, rozkládací 
stůl+čtyři židle, skříňový šicí stroj, předsíňovou stěnu. Vše 
zachovalé a v dobrém stavu. Tel. 774901714.
* 62letá důchodkyně hledá bydlení, nejlépe u starších manže-
lů - za výpomoc v domácnosti i zahradě. Jen za příspěvek na 
náklady. Jsem spolehlivá, čistotná. Tel. 604785600.
* • Pronajmu garáž v Blansku - Sever. Volná ihned. Tel. 
601234556.
* Vdova 57 hledá dlouhod. podnájem, spěchá. Tel. 728676480.
* Pronajmu garáž od 1. května 2015 na ulici 9. května za 1000,- 
Kč měsíčně. Tel. 723408574.
* Za 150.000,- přenechám zavedenou prodejnu v centru města. 
Včetně zboží a vybavení. Tel. 602843544.
* Koupím tříkolku pro tříleté dítě, zachovalou, pojízdnou. Tel. 
732756634.
* Koupím stav. pozemek o výměře 1000 - 1300 m2 v Blansku 
nebo okolí Blanska do 10km. Platba hotově. Tel. 605785653.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Brněnský Majáles 2015 – 7.5.2015 od 13. hod, Výstaviště. 
Cena 399 Kč (do 26.4.), poté 499 Kč.
Divadelní představení Z louže pod okap – 11.5.2015 v 
19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 220 Kč, s klubovou 
kartou KSMB 200 Kč
Čarovné tóny Macochy – 11.-14.6.2015 v 18 hod. Cena 
350 Kč.
11.6. Sloupsko-šošůvské jeskyně – Lubomír Brabec 
12.6. Kateřinská jeskyně – Hradišťan a Jiří Pavlica (Li-
dové tóny)
13.6. Kateřinská jeskyně – Spirituál kvintet (Jeskynní 
spirituály)
14.6. Jeskyně Výpustek – Jaroslav Svěcený s Cikánskými 
Diablami
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art: 
15.6.2015 – Roxette, Ostrava
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
HRADY.CZ – letní hudební festival
Fantom opery, Mamma Mia!, Addams Family, Jesus Christ 
Superstar, Dracula – Praha
Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vydaná 
u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na město.  
Cena 110 Kč.
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Nečasová. 
Publikace přináší nejen soupis křížových kamenů, ale také 
bohatou obrazovou dokumentaci a pověsti, jimiž je většina 
památných kamenů opředena. Cena 155 Kč.
Sborník Muzea Blansko 2014 – výběr článků se zajímavou 
historickou a regionální tematikou. Cena: 65 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

-MaT-

Gabrielle Zevinová: Příběhy 
opředený život A. J. Fikryho

 Příběhy opředený život A. J. Fikryho je zvláštní kniha 
formou i obsahem. Hlavní hrdina ve 39 letech kvůli auto-
nehodě manželky ovdoví, a třebaže se mu daří udržet své 
knihkupectví Ostrov na hlavní třídě, jeho život ani podnikání 
nejsou žádná sláva. Stal se z něho mrzout, který večery 
tráví nad rozmrazenými hotovkami a lahví vína.
 Šibal osud mu připraví překvapení: neznámý zloděj mu 
ukradne jedinou cennost – vzácný výtisk Poeových raných 
básní a mezi regály objeví tašku s dvouletou holčičkou a 
dopisem její matky, která mu ji svěřuje.  Bystrá a nadmíru 
inteligentní Maya A. J. Fikrymu obrátí život vzhůru nohama.
 Humorný, místy dojemný příběh je oslavou knih, knih-
kupců a všech, kteří umí udělat bez velkých řečí pro druhé 
víc, než je obvyklé.
 Napsala ho Gabrielle Zevinová a letos vydalo pražské 
nakladatelství Argo.  

Lenka Čepová, 
Městská knihovna Blansko

!!! ZATRACENĚ !!!!!! ZATRACENĚ !!!
v BAZARU STROJŮ 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! DOBRÝ CENY !!!!!! DOBRÝ CENY !!!
DRAŠAR 602 882 227

Když prevence opravdu pomáhá 
 Protidrogové prevenci je dnes přikládán nemalý význam. Většinově snad lidé ví, že jejím primárním cílem 
je odradit od prvního užití drogy nebo alespoň prodloužit co nejdéle čas prvního setkání s ní. V základní škole 
Nad Čertovkou se této problematice věnují opravdu poctivě a nezanedbávají ani ostatní aktuální témata jako 
je rasismus nebo xenofobie.
 Rozhodli se tu hned na začátku školního roku podpořit 
dlouhodobou spolupráci s Oblastní charitou Blansko a vyu-
žít jejího projektu  EXRAN III, který navazuje na předchozí 
2 úspěšné projekty z let 2011 a 2012. Název projektu je 
tvořen počátečními písmeny pětice pojmů (extremismus, 
xenofobie, rasismus, antisemitismus a neonacismus). 
Tým učitelů ZŠ Nad Čertovkou vybral pro své žáky tři 
přednášky s vystihujícími názvy. „Malí, ale významní“ se 
zabývá dobrovolnictvím a celkově pomocí potřebným. „Ti 
druzí“ seznamuje žáky s nebezpečím rasistického a xeno-
fobního smýšlení a chování a „ Trefa do černého“ se snaží 
vysvětlit negativní dopady mylných postojů na základě 
předsudků. Daniel Dvořák, koordinátor projektu obohatil 
dvouhodinové přednášky o interaktivní prvky, hry a také 
simulované situace. Právě ty pak děti zhodnotily nejvíce, 
protože prožití konkrétní nepříjemné situace „na vlastní 
kůži“ se zdá být tím nejlepším preventivním momentem. 
O zaujetí žáků svědčila nejen jejich žhavá diskuse s 
panem Dvořákem, ale také zapojení do výtvarné soutěže 
(na témata projektu), které se zúčastnily další tři školy z 
Blanenska. Zpracování Mariany Dražovské, žákyně ZŠ 
Nad Čertovkou, bylo oceněno 1. místem.
 V březnu zavítal do školy pan Mgr. Petr Nečesánek, 
který působí na Oddělení tisku a prevence Policie ČR v 
Blansku. Děti ze ZŠ Nad Čertovkou jsou v mnoha ohle-
dech zranitelnější a možná rizikovější skupinou právě díky 
své odlišnosti. Některé vyrůstají v prostředí, kde jsou drogy 
běžnou součástí života. Jiné jsou svědky domácího násilí 

(někdy také bohužel obětmi) nebo rasistických útoků.  
Pan Nečesánek doprovodil svou přednášku o drogách 
prezentací na interaktivní tabuli a především fotografi emi 
z míst činu. Samy děti přiznaly, že právě tyto surové fo-
tografi e na ně zapůsobily nejvíce. Naprostým šokem pro 
ně bylo zjištění, že narkoman musí sehnat asi 100 tisíc 
korun na dávky drog pro období jednoho měsíce.  Vedle 
obrovského nebezpečí užívání tvrdých drog nezapomněl 
Mgr. Nečesánek zdůraznit také rizika spojená s užíváním 
marihuany, která jsou díky její celospolečenské bagateli-
zaci a toleranci podceňována. Marihuana je označována 
za drogu přestupní. Není také žádným tajemstvím, že Češi 
nadále vedou mezi evropskými zeměmi v užívání konopí 
(také extáze) a navíc s nejnižším věkem uživatelů. Může 
za to především snadná dostupnost drogy a nedostatečná 
prevence v této oblasti. O legislativě týkající se drogové 
problematiky v ČR nemluvě.
 Pavel Kotouček, z letovického sdružení Elim, nebyl v 
ZŠ Nad Čertovkou poprvé. Minulý měsíc přijel za dětmi 
s preventivním programem „Přátelství a láska“ a pokra-
čoval v sérii přednášek, kterou zde završí letos v květnu. 
Tentokrát obohatí o informace žáky 1. stupně a budou se 
společně zabývat klimatem třídy a šikanou. Zdejší učitelé 
jsou překvapeni jak úrovní komunikace žáků, tak jejich 
schopností udržet téměř dvouhodinovou pozornost. O 
nesporné efektivitě výše uvedených programů pak svědčí 
fakt, že problémových žáků Nad Čertovkou ubývá…. 

Kateřina Vévodová

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32 Blansko tel. 516 414 488

PŘIJMEME PŘIJMEME 
PRODAVAČKUPRODAVAČKU

do prodejny obuvi 

Blansko "SEVER"

Strukturovaný životopis posílejte na 

obchod@obuv-konsorcium.cz,

nebo přímo na prodejnu obuvi.

Uzávěrka žádostí:  

30.4.2015

nástup od 1.6.2015

6. ročník kytarových koncertůtů

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015

PERMANENTKY: 550,– Kč a 430,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK: 
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470,  ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO v 19.30 h

MILAN ZELENKA – kytara

ZUZANA ŠUMPICHOVÁ – kytara 
(další host koncertu)

21. 4. 2015 

ENTKY 0 Kč 30 Kč

ncceertttůů

kn
ih
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

17. dubna 20158

 Březnový squashový turnaj vytvořil svou účastí 
letošní početní rekord a navýšil také počet hráčů 
zapojených v obou doprovodných soutěžích našich 
squashových turnajů.
 V „Turnajovém Mágu“ je již vedeno celkem 27 
hráčů. Na prvním místě je Tomáš Wágner, který 
odehrál již 101 setů. Následují Ivo Graffy 94, Jaro-
mír Matal a  Pavel Procházka 93, Ladislav Musil 92 
setů. Na šestém místě se umístil Jan Zezula, vítěz 
březnového turnaje s 87 sety.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“  
již bodovalo 20 hráčů. Vedoucí pozici celkem jasně 
drží Jan Zezula 87 bodů. Druhý Jaromír Matal má 

58 bodů a třetí Jiří Vybíhal 56 bodů. Ještě trojice 
Ladislav Musil 40, Jakub Sedláček 38 a Jiří Pánek 36 
bodů na čtvrtém až šestém místě pravidelně připisuje 
body. Bodují však i nově přicházející hráči, kteří při 
svých opakovaných účastech získávají více a více 
bodů a v celkovém žebříčku stoupají výše a výše. 
 Příští turnaj se uskuteční v sobotu 25. dubna od 
13 hodin. Hlaste se s předstihem u asistentek cen-
tra. Ceny do turnaje pro všechny aktivní účastníky 
zabezpečuje ČAD Blansko a.s. Těšíme se na Vás!

PROVOZNÍ DOBA DUBEN 2015:
Po - Pá 7:00 – 21:00
So ZAVŘENO
Ne  14:00 – 19:00

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01  Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

Nezapomeňte po zimě včas naplánovat 
servisní prohlídku svého vozu. 
Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení, 
podvozek, osvětlení, stav provozních 
kapalin i funkčnost klimatizace.
To vše za akční cenu 99 Kč.

Využijte navíc 25% slevu na letní 
pneumatiky a nechte si u nás uskladnit 
zimní. A k nové sadě předních stěračů, 
které si po zimě zaslouží vyměnit, 
Vám přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit
také 10% sleva na vybrané střešní 
systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Dopřejte svému vozu péči 
v autorizovaném servisuSPRÁVNÝ ČAS PRO 

SEZÓNNÍ SERVIS

Další vyrovnané 
dvojutkání BK Blansko

 Stejně jako v minulém dvojzápase proti Uherské-
mu Brodu, i tentokrát slavily blanenské basketba-
listky jen poloviční úspěch. Ze dvou zápasů proti 
Velkému Meziříčí zvládlo Blansko zdolat soupeře 
jen jednou.
 Do prvního zápasu vstoupily blanenské hráčky 
vlažně a brzy prohrávaly dvojciferným rozdílem. 
Nezvládnutá první čtvrtina je stála vítězství, protože 
už se nedokázaly do zápasu dostatečně dostat. 
Vždy, když se nadechly k náporu, soupeř si náskok 
pohlídal přesnou střelbou z dálky. Blansko se stře-
lecky trápilo a zaznamenalo tragickou úspěšnost 
střelby (25%). Střelecky se dařilo jen Slugeňové 
(14 bodů). Přestože Blansko prohrávalo již o 23 
bodů, pokusilo se v poslední čtvrtině o zvrat. Holky 
zlepšily obranu a rázem se začalo dařit i zakončení. 
Oživení přinesla také Kohútová, která původně 
byla nominována až na druhý zápas. Za pouhých 7 
minut na hřišti se jí podařilo nastřílet 9 bodů. Hráčky 
Velmezu však podržela jejich nejlepší střelkyně 
a vyrovnání nedovolila. Blansko tak nakonec jen 
korigovalo výsledek na konečných 61:53.   
 Druhý zápas si však již Blansko utéct nenecha-
lo. Díky silnější lavičce a větší rotaci hráček, byly 
blanenské hráčky ve druhém zápase aktivnější a 
svoje unavenější soupeřky nakonec udolaly. Dařilo 
se opět Slugeňové (13 b.) a střelecky se probudila 
také Zouharová (10 b.), kterou však limitovala níz-
ká úspěšnost střelby. Kohútová sice nepředvedla 
takovou střeleckou efektivitu jako v prvním utkání, 
přesto byla velice platnou, když za 17 odehraných 
minut dokázala doskočit 17 míčů. 
 V příštím dvojutkání bude Blansko hostit sou-
peřky z Lanžhota. Tentokrát se bude snažit vyhrát 
oba zápasy a mohla by k tomu pomoci i podpora 
domácího publika. Jste srdečně zváni. Příští utkání 
18.4.2015, hala Údolní 10, Blansko v 9:00 a 11:00. 
Výsledky:
1.zápas: BK Blansko x BK Velké Meziříčí – 53:61
střelkyně Blanska: Slugeňová 14 b; Sedláková 
10; Čermáková a Kohútová 9; Formánková Z. 4; 
Hlavoňová 3; Maňoušková a Buřtová 2
2. zápas: BK Blansko x BK Velké Meziříčí – 58:45
střelkyně Blanska: Slugeňová 13 b; Zouharová 
10; Formánková Z. 8; Sedláková, Čermáková a 
Kohútová 6; Buřtová 4; Formánková K. 3; Šmer-
dová J. 2.

Text: Bc. Lukáš Buřt

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.cz

Tenisté TK Blansko druzí v divizi
 Postup do divize se podařilo vybojovat v roce 
2012 a v následující sezóně 2013 obsadilo naše 
družstvo čtvrté místo. 
 V minulém roce vybojovalo družstvo TK Blansko 
druhé místo ve složení: Havelková Markéta, Sotolá-
řová Martina, Zezula Jan, Kiss David, Staněk Martin, 
Balcar Karel.  Všechny zápasy přinesly dramatickou 
podívanou, plnou výborného tenisu. Díky týmovému 
výkonu a nasazení se podařilo našim hráčům zvítězit 
v pěti ze sedmi utkání.
 Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvyšší soutěž 
družstev pořádanou Jihomoravským tenisovým sva-
zem, považujeme tyto výsledky za obrovský úspěch. 
V historii blanenského tenisu je to nejvyšší týmová 
soutěž, která se v našem městě kdy hrála.  
 V letošním roce bude soutěž probíhat v průběhu 
května a června na tenisových dvorcích Města Blan-
ska za aquaparkem. Srdečně zveme příznivce bílého 
sportu na domácí utkání, která proběhnou vždy v 
sobotu od 9:00 v termínech:  9.5.2015, 30.5.2015, 
13.6.2015, 27.6.2015. 
 Naším cílem pro letošní sezónu bude tuto soutěž 
udržet a v následujících letech doplnit náš tým o 
nadějné mladé hráče z tenisové školy TK Blansko. 
Více informací o soutěžích družstev, turnajích jednot-
livců a tenisové škole TK Blansko, najdete na našich 
internetových stránkách: http://tkblansko.blogspot.cz 

MS

Nábor dětí
 Tenisový klub TK Blansko pořádá nábor dětí (5-7 
let) do tenisové školičky. Nábor dětí (5-7 let) probíhá 
během dubna 2015. Pro přihlášené děti bude probí-
hat ukázkový trénink na tenisových dvorcích Města 
Blanska za  aquaparkem.  První  hodina tréninku je 
zdarma. Nezapomeňte sportovní oblečení a obutí. 
V případě potřeby je možné zapůjčit omezený počet 
raket. Termín ukázkového tréninku bude  přihláše-
ným dětem upřesněn na konci dubna.

Přihlášky posílejte na e-mail pavka.zemanek@
seznam.cz Další informace na tel.:  602 322 917 – 
Zemánek Pavel
http://tkblansko.blogspot.cz

Do přihlášky uveďte:
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Kontakt na rodiče - telefon a e-mailovou adresu

 Tréninky tenisové školičky probíhají 2x týdně ve 
skupinách 3-4 dětí pod vedením kvalifi kovaných 
trenérů a jsou vedeny formou hry za účelem rozvoje 
pohybových a tenisových dovedností dítěte.

MS

Notebook ACER Aspire
- N2840, 500GB, 
- 2GB, 15.6“ LED, 
- Wi-Fi, BT, USB3.0, 
- HDMI, WIN8.1

Mobil Lenovo A328 
- 4.5“LCD 
- 4jádro
- 1GB RAM 
- GPS, WI-FI, BT

Platí pouze při předložení
inzerátu do vyprodání zásob.
+ Vodafone SIM karta 
s kreditem

 200,- Kč zdarm
a!

ireire

7.999,- Kč7.999,- Kč

6.666,- Kč 6.666,- Kč 

3.299,- Kč3.299,- Kč

2.499,- Kč 2.499,- Kč 

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla


