
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!!!

Nepotřebujete byt – teď výhodně prodejte.
V Blansku se nyní bude stavět 500 nových 
bytů, a proto se ceny starších bytů sníží.
 

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

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, + RD 3+1 s garáží...NC – 1,65 mil. Kč

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

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

- Prodej ½ podílu pozemku BK 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

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK
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Jsme tu pro vás
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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549
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Podpora kultury v Blansku? 
Jak pro koho

 Z původního plánu udělat pro Blansko kulturní vyžití v podobě rockového koncertu nezbylo vůbec 
nic, pouze hořkost na jazyku a pocit bezpráví a marnosti. Vinou KSMB a odboru kultury v Blansku 
jsme přišli o peníze a stovky lidí o skvělý rockový zážitek. Přitom stačilo tak málo… 

 Všechno by bylo v pořádku a 
vlastně by nebylo ani o čem psát, 
kdyby nezasáhla vyšší moc. Dne 
12.4. měly v Blansku vystoupit 
skupiny Alkehol, Morčata na útě-
ku a Saggitari. Občas člověku ale 
zkříží plány nečekané události. 
Zpěvák hlavní formace náhle 
onemocněl a na poslední chvíli (v 
neděli 7.4.) oznámil, že v dohod-
nutý termín kapela nevystoupí. 
Jelikož v této chvíli bylo již vše 
zařízené, do reklamy, tisku pla-
kátů a dalších organizačních věcí 
zainvestováno dost peněz, nehodlal jsem se projektu 
jen tak vzdát a hledali jsme náhradní termín, který 
by všem seděl. Z několika možných variant nakonec 
vypadlo jediné datum, a to neděle 21.4. 
 Žádost o tento termín a zachránění koncertu jsem 
hned v pondělí 8.4. zavolal paní Stejskalové - kon-
taktní osobě z KSMB, se kterou jsem podepisoval 
smlouvu. Ta mi řekla, že musí celou situaci probrat 
v KSMB, hlavně s panem Langrem (dočasný ředi-
tel). To, že to je jediný možný termín jak na jaře, tak 
případně na podzim, jsme samozřejmě řešili také. 
 Během dopoledních hodin mi volala zpátky s tím, 
že to půjde. Sláva! Upozornila mne však na skuteč-
nost, že se zdraží pronájem z důvodu úklidu. Zde si 
dovolím říct, že tohle beru od KSMB jako první velký 
přešlap. Ceník pronájmu je jednotný a nikde se ne-
píše o tom, že akce v neděli jsou dražší. Nikdy dříve 
tomu tak nebylo. Nicméně to pro mne v ten moment 
nebylo podstatné, zvýšený nájem jsem akceptoval a 
slušně poděkoval s tím, že jdu řešit propagaci, aby 
se o přesunutí termínu dozvěděla včas veřejnost.
 Mimo to jsem musel dořešit kapely, ochranku, 
předprodej, zajistit personál, zařídit navrácení vstu-
penek lidem, kterým by nevyhovoval nový termín, 
přelepit plakáty i zaplacený billboard, zpracovat no-
vou grafi ku na Facebook, vyřešit externí dodavatele 
občerstvení, dodávku piva a mnoho dalších věcí. Ale 
nevadí, koncert bude, o to nám všem přece šlo.
 Jenže pak nastal obrat.
 Ve středu 10.4. mi zavolal zastupující ředitel 
KSMB Pavel Langr. Akci nepovolíme, je zrušena, 
lidem řekněte, že se ruší pro nemoc a my vám to 
pak vykompenzujeme na nájmu při jiné akci.
 Na můj dotaz, proč se takhle v KSMB rozhodli, mi 

bylo odpovězeno, že akce nezapadá do konceptu 
KSMB a Velikonoc v Blansku. Okamžitou osobní 
schůzku odmítl s tím, že nemá čas, a že rozhodnutí 
je konečné.
 Upozornil jsem jej opakovaně na to, že 21. duben 
je jediný možný termín, a že mi byl paní Stejskalovou, 
jeho podřízenou, telefonicky potvrzen v pondělí. 
O samotnou organizaci se nezajímal vůbec, ani s 
KSMB jsem předtím nic neřešil, pracovnice mě znají 
a již jsem několik akcí v Dělnickém domě dělal.
 Následně jsem si na Facebooku přečetl ještě 
pohádku o tom, že KSMB nic nezrušilo, a že jsem 
mohl koncert udělat přece kdykoli. Když nechám 
stranou fakt, že diskutovat pod profi lem Kino Blansko 
na Facebooku v této věci není vůbec žádoucí a na 
úrovni, zbyly mi jako pořadateli pouze oči pro pláč.
 Finanční ztráta samozřejmě není příjemná, mno-
hem více mne ale mrzí, že spousta lidí přišla o skvělý 
zážitek. Přestože vím, že tahle hudba není zrovna 
pro každého, část veřejnosti se na něj těšila a soudě 
dle dosavadního průběhu předprodeje a zájmu o 
vstupenky by byl Dělnický dům plný až po strop.
 A KSMB? Pokud vedení kulturního střediska 
(nebo města – kdo ví?) vadilo, že by mohl být na 
Velikonoční pondělí ve městě nepořádek, mohli jsme 
se přece dohodnout. I na tohle mám personál, a 
přestože by to pro mne znamenalo náklady navíc, byl 
bych ochotný na podmínky úklidu ochotně přistoupit. 
Jenže jednodušší bylo celou akci smést ze stolu a 
vůbec se se mnou o dalších možnostech nebavit. 
Takhle si slova o podpoře blanenských soukromých 
pořadatelů, která byla v posledních měsících tolik 
slyšet, nepředstavuji ani v tom nejhorším snu.

Tomáš Opluštil, pořadatel akce
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Silnice v okolí Salmova 
mlýna dostane nový kabát

Strážníci dopadli sprejery

Velikonoční výstava v Galerii Jonáš 

Freddieho sloupek

Socík
 Mnozí z mých přátel žijí ve Spojených státech 
a většina z nich je konzervativně zaměřená. To 
já jsem ostatně taky. Když před minulými volbami 
oznámil kandidaturu na prezidenta Donald J. Trump, 
kdovíjak nadšený jsem z toho nebyl, ale přál jsem 
mu vítězství. Hillary Clinton nebo Bernie Sanders v 
Bílém domě by byla pro tu zem katastrofou.
 Teď se v USA množí volání po socialismu, které 
mocně podporuje právě kandidát Demokratů San-
ders. Dokonce jsem viděl mladého, kolem dvacítky 
ostařeného chlapce, který na sobě má tričko s ná-
pisem přibližně tohoto znění: „Trump je příznakem 
nemoci, kapitalismus je nemoc a socialismus je 
lékem...“
 Respektuji ze zásady názory ostatních, nicméně 
tomu mladíkovi a jemu podobným bych ze srdce přál 
prožít si týden, či dva v socialistickém Českosloven-
sku.
 Ať si prožijí tu všeobecnou buzeraci ze strany 
příslušníků VB a jejich Pomocných stráží za to, že 
má někdo delší vlasy nebo u sebe nemá občanský 
průkaz. Ať si prožijí návštěvu masny, kde povětšinou 
byly jen bílé kachličky a prázdné háky, na kterých by 
mělo být maso. Ať se zařadí do fronty na cokoli, od 
mandarinek a pomerančů až po kakao nebo kokos, 
ze kterého se dělalo vánoční cukroví.
 Pak by se taky chlapci seznámili s procesem vy-
cestování do ciziny. Vyplnili by si žádost o devizový 
příslib, čekali by na to, jestli jim někdo vlivný schválí 
výjezdní doložku a na to, aby do zahraničí, kromě 
toho „spřáteleného“ vycestovali na rodinný výlet by 
mohli rovnou zapomenout. A kdyby se čirou náhodou 
někdo z rodiny v době před odjezdem do zlé kapita-
listické ciziny rozhodl prodat přebytečnou skříň, pak 
bych je chtěl při tom průšvihu taky vidět.
 Myšlenka socialismu, soudruhy dovedená k doko-
nalosti plánovaného hospodářství a přerozdělování 
je totiž sama o sobě dost šílená. Stavěli jsme dům 
na kopci a materiál jsme brali z toho kopce pod 
domem. Časem by to nemohlo dopadnout jinak než 
kolapsem. A to bylo Československo jedním z těch 
„lepších“ ekonomik RVHP.
 Kdysi mne jeden z čtenářů napadl za můj článek, 
ve kterém jsem se posměšně o socíku zmiňoval s 
tím, že jsem si vzpomněl na požár papíren v Harman-
ci, následkem čehož se začalo rýmovaně říkat, že: 
„Přestavba má zádrhel, není papír na prd*l“. Jenže 
to tak bylo.
 Nevím na co má být socialismus lék, alespoň v té 
podobě, v jaké si ho z Československé socialistické 
republiky pamatuju já. Ale troufám si říct, že žádná 
nemoc není tak strašná, aby si takový lék zasloužila... 
 Hezký den…

Freddie, 
freddiemail@email.cz

 V letošním roce by se měla uskutečnit oprava pozemní komunikace v okolí Salmova mlýna 
na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, vytvoření parkovacích míst a stavba nového mostu. 

 Projekt byl zadán 
před dvěma lety a le-
tos v lednu bylo vydá-
no stavební povolení. 
„Jedná se o úpravu 
stávající komunikace 
od zimního stadionu 
po most u Salmova 
mlýna. Most se vybu-
duje nový a bude kon-
cipován i pro autobusy 
a nákladní auta nad 
tři a půl tuny,“ uvedl 
starosta Jiří Crha na 
dubnové tiskové kon-
ferenci. 
 Vznikne osmdesát 
dva parkovacích stání 
u vozovky za mostem 
směrem k baseballo-
vému hřišti. Osm z 
nich by mělo sloužit k 
parkování dodávek, případně autobusů. Pro ně pak 
na konci úseku vznikne okružní obratiště. 
 Celková délka opravované komunikace bude 
zhruba tři sta metrů v jednotné šířce pět a půl metru. 
V červnu o konkrétních termínech rozhodne zastu-
pitelstvo, ale začít by se mělo ještě v letošním roce. 
Práce budou stát přes jednadvacet milionů korun. 
 Podle místostarosty se vyřeší parkování na Spor-

tovním ostrově Ludvíka Daňka, které je nedosta-
tečné. Sportoviště jsou hojně využívána, avšak lidé 
nemají kde zaparkovat. „Navíc získáme objízdnou 
trasu na Sportovní ostrov, která se využije zejména 
při rekonstrukci lázní a při budování okružní křižo-
vatky u městských lázní,“ podotkl Crha. 

-mha-

Ing. Milan Dostál 
Realitní a znalecká kancelář

Rožmitálova 6(ČSOB) Blansko
tel. 606 734 838 www.cireal.cz

Prodej bytu OV 3+1
po rekonstrukci 

Blansko, ul. Absolonova

3 NP, 74,8 m + 2x lodžie 6,4 m 
lukrativní poloha

nadstandardní vybavení

NC....3.200.000,-Kč

foto: Ondřej Požárfoto: Ondřej Požár

foto: Ondřej Požárfoto: Ondřej Požár

 Dva mladistvé sprejery, kteří v 
odpočinkové zóně na místě bývalého 
hotelu Dukla popsali dřevěné lavice 
žlutou refl exní barvou, dopadli blanenští 
strážníci.
 Přečin vandalů, kterým ještě ani 
nebylo osmnáct let, zaznamenaly městské 
bezpečnostní kamery. „Hlídka městské 
policie případ předala státní policii, pro-
tože dvojice mladistvých je podezřelá ze 
spáchání trestného činu poškozování cizí 
věci,“ upřesnil starosta Jiří Crha.
 Pokud sprejeři stanou před soudem, 
hrozí jim až půl roku vězení.

Ondřej Požár, tiskový mluvčí

Přemostění: Zbývá 
odkoupit dva pozemky

 V rámci přípravy projektu přemostění řeky Svitavy a železniční tratě na Staré Blansko se stále 
řeší majetkové vypořádání. Projektová dokumentace pro umístění stavby byla dokončena koncem 
března a nyní je podána žádost o umístění stavby na stavebním úřadě, avšak dva pozemky se městu 
doposud nepodařilo odkoupit. 

 „Co se týká odkupu 
pozemků, na posledním 
zasedání rady města 9. 
dubna bylo například 
schváleno uzavření 
smlouvy se Správou 
jeskyní České republi-
ky,“ řekl místostarosta 
Ivo Polák s tím, že dva 
pozemky se stále ještě 
řeší. 
 Prvním z nich je po-
zemek bratří Librů, kde 
se připravuje smlouva 
o spolupráci a následně 
kupní smlouva. Druhý je 
pozemek dotčený stav-
bou kruhového objezdu 
na křižovatce Svitavská 
– Fügnerova. Podle Po-
láka jde o část parko-
viště u prodejny Penny Market. „Bohužel se nám 
nedaří navázat kontakt s jeho majiteli, kteří sídlí v 
Německu a měli by o prodeji rozhodovat,“ upřesnil 
místostarosta. 
 Většina ostatních pozemků je již zapsána v bu-
doucích kupních smlouvách, směnných smlouvách 
nebo s nimi počítají smlouvy o spolupráci. V roce 
2020 by měla být započata druhá etapa oprav ulice 
Brněnská. „Při této stavbě dojde k takovým úpravám, 
aby se výsledek přizpůsobil plánovanému řešení 

přemostění, především pro zajištění objízdných tras,“ 
sdělil Ivo Polák. 
 Pozitivním faktem podle něj je, že zpracovatel 
projektové dokumentace neeviduje požadavek na 
posudek tzv. velké EIA a zjišťovací řízení o vlivu 
stavby na životní prostředí. „To samozřejmě zkracuje 
celý harmonogram přípravy investiční akce,“ podotkl 
Polák.

-mha-

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

DÁMSKÉ TENISKY

 BUGATTI

…tenisky, co mají STYL t i k jí STYL

 Velikonoční vejce vytvořená 
vyškrabáváním, slámou, drátko-
váním, háčkováním, quillingem 
a dalšími technikami, postavič-
ky z keramiky nebo ze šustí, 
zdobené perníčky… To vše je 
možné vidět na výstavě v Ga-
lerii Jonáš do 26. dubna. Jde o 
výrobky regionálních umělců. 
Vstup je zdarma a některé de-
korativní předměty je možné si 
zakoupit. 

-mha-
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Na kávě s Jiřím Žerníčkem 
Jiří Žerníček je ředitelem Základní umělecké školy v Blansku. Jak se dnes daří kantorům v oblasti 
umění i těm, kteří navštěvují školu v pozici žáků, o provozu školy a plánech do budoucna, to vše 
najdete v dnešním rozhovoru.

Sponzor rubriky:

 Jak dlouho působíte na ZUŠ v Blansku?
 S trochou nadsázky lze říci, že tu působím od svých 
deseti let :-) Tenkrát jsem začal navštěvovat výuku hry 
na klarinet v jedovnické LŠU, jež byla v té době ještě 
blanenskou pobočkou. Pak jsem šel na konzervatoř do 
Brna, v šestém ročníku už jsem učil v LŠU v Blansku. 
Po vojně jsem se sem na plný úvazek vrátil. Ve funkci 
ředitele působím osmnáct let. Zjevně tak patřím do 
úzké skupiny lidí, kteří na jednom pracovišti vydrží 
celý život. Neměnil bych, vlastně si to neumím ani 
představit…

 Ještě učíte nebo se věnujete pouze řízení školy?
 Výuka dětí byl důvod, proč jsem tuhle práci začal 
dělat, mám odjakživa moc rád děti a práce s nimi mne 
neuvěřitelně naplňuje. Přestože té „ředitelské“ práce 
je hodně a neustále mi pod rukama narůstá, pořád 
mám pár hodin týdně, kdy se věnuji samotné výuce. 
Mám tak neustále zpětnou vazbu a vím, co znamená 
být učitelem. Díky tomu se mi samozřejmě snáze řeší 
související problematika se svými kolegy. 

 Jak se změnila učitelská práce za ta léta, kdy se 
jí věnujete?
 Práce se samozřejmě lehce změnila, ovšem jak v 
kterých oborech. Zatímco u klasických hudebních ná-
strojů je posun sotva znatelný, jinde se promítají nové 
možnosti vycházející z moderních technologií. Jako 
příklad můžu uvést kolektivní výuku hudební nauky, 
kde se nových technologií dá využívat poměrně značně 
a děti, vyrůstající v současné technologicky převratné 
době, tohle hodně baví. Ve fi nále je ale na pedagogo-
vi, zda je využije nebo ne. Nikoho k ničemu nenutím, 
ale zařazení novinek do výuky je pro žáky určitě 
přínosem.

 A co metodika výuky?
 Ano, i tato oblast se mění. Mám pocit, že dříve tomu 
bylo tak, že kantor vystudoval konzervatoř a s těmito 
znalostmi si vystačil celý život. Dnes musí být neustále 
v obraze a rozhlížet se kolem sebe. Dívat se, proč třeba 
žáci ostatních učitelů hrají lépe než ti jeho. Fandím 
učitelům, kteří dokážou do výuky přinést něco nové-
ho. Třeba ve výuce hry na kytaru, ale i u dechových 
nástrojů vlivem doby dochází k určitým posunům a je 
třeba k tomu taky přistupovat, neustále se učit. Nástroje 
se nemění, naše práce do jisté míry určitě ano. 

 A co děti? Jsou jiné než dřív?
 Děti jsou stále stejně úžasné, to se nemění :-)

 Hrají děti na klasické nástroje moderní sklad-
by?
 Tohle je opět individuální záležitost. Zastávám 
názor, který možná není tak úplně běžný na jiných 
školách. Myslím si, že děti by měly hrát jednodušší 
skladby a lehký populár. Na tomto základu se dá dále 
stavět a dostat se k náročným skladbám a velkým 
dílům klasické hudby. Podle mě není dobré to dělat 
naopak. Janáček nebo Stravinský by asi ani děti v 
útlém věku moc nebavil… 

 Co je to tedy ten populár?
 Hudební vkus se neustále mění. Zatímco kdysi byla 
největším populárem třeba taková opereta, dnes ji 
téměř zcela vytlačil muzikál. Ten je mezi současnými 
žáky i učiteli hodně oblíben. A to se bavíme o žánru, 
který je nyní řazen mezi hudbu vážnou a „nevážnou“. 
Tak stejně se můžeme bavit o jazzu. V minulém reži-
mu na něj bylo pohlíženo s opovržením a dnes jsou 
některé jazzové standardy uznávány a povoleny i na 
koncertech vážné hudby. 
 Ve fi nále stejně není důležité, zda jde o populární 
nebo vážnou muziku, hodnotu hledáme spíš v úrovni 
hudebního projevu interpreta.

 Kolik času dnes učiteli ZUŠ zabere administra-
tiva?
 Když jsem začal učit, nebylo papírování téměř 
žádné. Dnes je administrativní zátěž mnohoná-
sobně vyšší a přijde mi občas na úkor učitelského 
poslání, kvůli kterému jsme vlastně všichni tady. Ale 
díky modernizaci a novým technologiím se nám ji 
daří, myslím, docela solidně zjednodušovat. Třeba 
informační systém iZUŠ, jehož součástí je například 
digitální žákovská knížka, třídní kniha, programy 
koncertů atd. Tato věc usnadňuje učitelům práci.

 Bylo těžké přesvědčit některé věkově vyzrálejší 
pedagogy, aby se tomuto systému podvolili?
 Digitální systém vyžaduje přístup k počítači. Než 
jsme iZUŠ zavedli, dal jsem jasnou podmínku, že 
musí být PC v každé třídě jako součást výuky. To se 
taky povedlo a převedení práce z papíru do digitální 
podoby byl poměrně rychlý. Někteří trochu tápali v 

začátcích, ale díky vzájemné spolupráci a kolegialitě 
se v relativně krátkém čase zvládlo i tohle.

 Jsou i případy, že u vás v ZUŠ absolvuje žák dva 
cykly, pak přejde na konzervatoř a zase se k vám 
vrátí na post učitele?
 Ano, tohle se stává a já jsem za to moc rád, takové 
učitele vítám. Přestože se o práci v naší škole uchází 
občas výborní kantoři z Brna a jiných měst, u mě má 
přednost ten „místní“. Samozřejmě pokud při přijímacím 
řízení prokáže odpovídající kvalitu.

 ZUŠ v Blansku prošla poměrně rozsáhlou rekon-
strukcí. Bylo to asi náročné…
 Prováděla se výměna oken, dveří a celkové nové 
opláštění budovy. Zadavatel (město Blansko) nastavil 
pravidla výběrového řízení tak, že podmínkou bylo za-
chování provozu ve škole. Na určitý čas jsme se museli 
obrnit trpělivostí. Byla tu spousta prachu a hluku, ale 
mohli jsme pracovat, což bylo důležité. Horší to bude, 
až se začne škola opravovat zevnitř. 

 Myslíte jednotlivé třídy? Pokud vím, vypadají 
docela moderně.
 Tím nemyslím vybavení tříd, tohle jsme dělali postup-
ně z našich prostředků. Zde je vhodné poznamenat, že 
třídy dnes vypadají moderně, ne jako z doby, kdy jsem 
nastoupil jako žák :-) Spíš mám na mysli rekonstrukci 
rozvodů vody, elektřiny, odpadů… Tohle je vše původní 
a bude potřeba to v dohledné době dát do pořádku. 
 Je škoda, že se nemohla zvládnout rekonstrukce 
vnitřních prostor společně s tou venkovní.

 Co s budovou bývalé hasičky? Nebyla by mož-
nost ji nějak využít?
 Vedeme již několik let rozsáhlé debaty s městem 
Blansko o využití bývalé hasičky a  budovy Zámek 2. V 
této chvíli jsou jednání ve fázi, kdy se město rozhodlo, 
že budovy opraví. Otázkou je, kdy to bude, a kdo je 
poté bude využívat. Z jednání mimo jiné vyplynulo, že 
se bude myslet i na ZUŠ, některé strany to dokonce 
měly ve svých volebních programech. Pokud se to po-
vede, budeme strašně rádi, hlavně proto, že současné 
prostory nám jednoduše nestačí. Chybí učebny, sály 
pro výuku tance (ty chybí prakticky odjakživa). Také mi 
vadí, že dramatický obor je od školy oddělený a působí 
na ulici Kollárova. 
 V této chvíli neumím říct, co z našich představ se 
podaří nebo nepodaří realizovat. Majitelem budov 
je město Blansko a naším zřizovatelem Jihomorav-
ský kraj. Tohle na sebe vždycky jistým způsobem 
naráží. Nicméně stále věřím, že se v blízké budouc-
nosti budovy zrekonstruují a předají k užívání naší 
škole.

 Jaká je situace v budově na Kollárově ulici, kde 
působí dramatický obor?
 Zde je opravdu velký problém. Budova je ve  
špatném stavu. Mnohokrát jsme zažádali o dotace 
na opravu: střecha, okna, zateplení… Bohužel nám 
nebylo vyhověno. Přišli jsme i s projektem – celková 
oprava včetně vnitřních prostor. Měli jsme v plánu sem 
přesunout vedle dramatického i výtvarný obor. Také 
jsme neuspěli. Nezbývá nám než doufat, že se někdy 
naše potřeby podaří zrealizovat.

 Kolik zaměstnáváte učitelů, kolik žáků vaši školu 
navštěvuje?
 Máme okolo čtyřicítky zaměstnanců, z čehož je drtivá 
většina učitelů. Žáků je zhruba 730, z čehož asi 480 
navštěvuje individuální výuku, zbytek výuku kolektivní. 
Tato čísla nám zdaleka nedostačují, na uvolnění místa 
v současné chvíli čeká asi 300 dětí. Škola doslova 
praská ve švech.

 To je o umění takový zájem?
 Uměním bych to asi nenazval. Ano, určitě připravu-
jeme naše žáky na uměleckou dráhu a pro další vyšší 
umělecké vzdělávání, ale osobně si myslím, že to není 
hlavní poslání naší školy. Stejně jako vychovávat uměl-
ce – profesionály je velmi důležité nabídnout umění i 
těm, kteří jej chtějí provozovat na amatérské úrovni. 
Rozšíří si obzory a budou kvalitně a smysluplně trávit 
svůj volný čas. Umělecká škola by měla být kulturním 
přínosem pro celou komunitu, ve které žijeme.

 Co všechno vaše škola dnes žákům nabízí?
 Hudební obor nabízí výuku prakticky na jakýkoli hu-
dební nástroj, největší zájem je již mnoho let o nástroje 
klasické, jako je klavír, kytara a zpěv. 
 Obrovský zájem je i o výtvarný obor. Jen tady nám 

přerůstá poptávka asi o stovku dětí. Zde můžeme 
nabídnout maximální škálu uměleckých odvětví. 
 V tanečním oboru se dlouhá léta potýkáme s nedo-
statečnými prostory, které máme k dispozici. I tak děti 
dosahují úspěchů na celostátní úrovni a je velká škoda, 
že nemají k dispozici odpovídající taneční sály, které 
by si zasloužily.
 Zájem je i o dramatický obor. Vrcholem této práce 
jsou vždy divadelní představení. Dramatický obor navíc 
přináší možnost všeoborové spolupráce.

 A oddělení vzájemně spolupracují?
 Ano, spolupracují v různých podobách na mnoha 
projektech. Tato spolupráce by ale mohla být daleko 
kvalitnější, kdyby mohly všechny obory školy sdílet 
společné prostory. To souvisí s otázkou výše. Kdyby 
se podařilo všechny obory umístit do jedné budovy, 
vzájemná spolupráce by byla mnohem intenzivnější. 

 Co dělá učitel ZUŠ, když zrovna nemá výuku?
 Mnoho učitelů vede například umělecké soubory, 
rozepisují notové materiály, píší scénáře, navrhují 
kostýmy a tvoří choreografi e. Věnují se prostě přípravě 
na výuku a administrativě. Jejich práce nekončí s po-
sledním žákem, který za sebou zavře dveře. Spousta 
kantorů věnuje dlouhé hodiny sebevzdělávání a právě 
těch si nejvíc vážím. Právě u nich jsou vidět největší 
výsledky.

 Dokážete platově ohodnotit práci svých podří-
zených?
 Zaměstnanci školy jsou fi nančně ohodnoceni podle 
platových tabulek. Ty ale určitě nekorespondují s mojí 
představou o odměňování zaměstnanců ve školství. 
Někteří učitelé a nejen ti,by si zasloužili ohodnocení 
mnohem vyšší.

 Jak vnímáte soukromou ZUŠ v Blansku? Je pro 
vás konkurencí?
 Soukromá ZUŠ má zcela jiné podmínky pro své 
žití, s čímž souvisí mnohé. Myslím si, že prostředí 
uměleckých škol by si nemělo konkurovat, naopak 
by školy mohly příležitostně spolupracovat. Existence 
soukromé ZUŠ mi vůbec nevadí a jako konkurenci ji 
nevnímám. Jdeme vlastní cestou. Máme cíle a vize a 
svoji práci se snažíme dělat co nejlépe.

 Pořádá ZUŠ akce pro veřejnost? Můžete jmeno-
vat alespoň ty stěžejní?
 Každoročně pořádáme asi 130 akcí. Celoškolní 
besídky, vystoupení na jednorázových akcích, jako 
jsou vernisáže a podobně… Pak jsou tu ty tradiční: 
(Ne)populární koncert, Vánoční koncert, charitativní 
koncert pro psí útulek v Blansku, nesčetně divadelních 
a tanečních představení, výstav, realizace celoškolních 
projektů v Blansku i na pobočce školy v Rájci-Jestře-
bí… Je toho opravdu velké množství. V posledních 
letech se nám podařilo vybudovat asi desítku nových 
souborů, které nás prezentují na veřejnosti.
 Do budoucna bychom byli rádi, kdybychom mohli 
více předvádět naši práci v terénu, něco jako byla vý-
stava soch v zámeckém parku, než nám je vandalové 
zničili. Plánujeme výstavu „na plotě“ v novém parku 
na místě bývalého hotelu Dukla. Také máme v plánu 
vystavovat v Blansku u nádraží a v dalších lokalitách, 
kterých se v Blansku a okolí nabízí celá řada.
 Podílíme se na projektech pořádaných Muzeem Bla-
nenska, například Muzejní noc. Dále spolupracujeme 
s Městskou knihovnou, s galerií Jonáš… 

 Škola slaví letos 70. výročí od založení, chystáte 
velký koncert. Na co se mohou diváci těšit?
 Letošní oslavy budou netradiční. Chystáme v jeden 
den hned dva velké koncerty. První koncert bude v 
17 hodin v Dělnickém domě, druhý v 19 hodin v sále 
městského kina. V Dělnickém domě to bude koncert 
spíš populárnějších melodií, vystoupí zde Taneční 
orchestr, Jazz kvartet, Teammus, smyčcové soubory, 
akordeonový soubor, Kapky a Kapičky… Nebude chy-
bět výtvarné oddělení, ani dramatický i taneční obor. V 
kině se budou hrát komornější a klasičtější skladby, od 
árie Vodníka z Rusalky až po fi lmové melodie, například 
z fi lmu Harry Potter. Vystupovat budou jak současní 
učitelé a žáci, tak několik bývalých žáků naší školy.
 Koncerty se uskuteční 24. dubna a všechny na ně 
srdečně zvu. Jak bývalé zaměstnance a absolventy, 
tak i širokou veřejnost. Oba koncerty jsou zdarma, jen 
je třeba si zarezervovat místenky, a to jak do Dělnic-
kého domu, tak do sálu kina. Kapacita je omezená, tak 
dlouho neváhejte. Určitě to bude stát zato. :-)

Martin Müller

- 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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Na Blanensku vzniká nová 
regionální učebnice 

Rybáři vysadili pstruhy

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

 Pro děti z Blanenska se chystá nová regionální učebnice, která bude zaměřena na Moravský kras a 
okolí. Za dva až tři roky ji budou moci začít testovat první školy. Vzniká pod záštitou projektu Místního 
akčního plánu vzdělávání (MAP) ve spolupráci s Muzeem Blanenska. 

 Projekt MAP má na starosti 
Místní akční skupina Moravský 
kras (MAS MK). Vstoupil již do 
druhé fáze, která má trvat čtyři 
roky. První fáze trvala rok a půl 
a podařilo se v ní navázat spo-
lupráci s většinou základních 
a mateřských škol. Jedním z 
výstupů následující fáze je právě 
tvorba regionální učebnice, která 
souzní s rámcovým vzdělávacím 
programem a s moderními tren-
dy pro výuku. 
 „V rámci projektu se snaží-
me poskytnout školám takovou 
podporu, jakou potřebují, a to ve 
věcech, které nejsou materiální. 
Nevztahuje se tedy například 
na pořízení vybavení, ale na 
aktivity, které pomáhají zvyšovat 
kvalitu vzdělávání,“ říká Klára 
Kučerová z MAS Moravský kras s tím, že v tuto chvíli 
se snaží koordinátoři se školami komunikovat a zjiš-
ťovat, jak by jim mohli v příštím školním roce pomoci. 
 Projekt tedy může školám například zprostředkovat 
různá školení, která zapadají do jejich vzdělávacího 
systému, semináře pro ředitele a učitele, workshopy 
pro rodiče nebo různé aktivity pro žáky. „Velice dobře 
funguje také speciální pedagožka, která v současné 
době poskytuje metodickou podporu třem základním 
školám. V budoucnu je plánováno i její případné 
působení na školách mateřských dle jejich zájmu,“ 
upozorňuje Kučerová. 
 Jednou z dalších zajímavostí jsou takzvané Klo-
kanovy kufry. Pod tímto názvem se skrývá pomůcka 
pro podporu pedagogické diagnostiky v předškolním 
věku. Klokanův kufr pomůže pedagogům sledovat 
vývoj dítěte ve vztahu k přípravě na školní docházku. 
V rámci projektu bylo již objednáno deset těchto kufrů, 
přičemž každý stojí dvacet dva tisíc korun. Školkám, 

které již kufr mají k dispozici, bude MAS MK zajišťovat 
proškolení o jeho správném používání. 
 Na druhou fázi Místního akčního plánu vzdělávání 
je vyčleněno dvanáct a půl milionů korun, o které 
se mohou podělit základní a mateřské školy v ORP 
Blansko. Projekt je plně fi nancován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Cílem je především 
zlepšit kvalitu výuky v mateřských a základních ško-
lách tím, že bude podpořen proces akčního plánování 
a vzájemná spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních 
subjektů působících ve školství, tj. bude rozvíjeno 
společné informování, vzdělávání i plánování aktivit 
pro řešení místních specifi ckých problémů a potřeb. 
Projekt „Místní akční plán II pro ORP Blansko“ bude 
realizován pro celkem sedmatřicet škol, což předsta-
vuje více než 70 % všech škol na Blanensku,“ dodává 
Klára Kučerová. 

-mha-

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

 V pondělí 15. dubna, den před zahájením lovu lososovitých ryb ve pstruhových vodách, vypustili rybáři 
do řeky Svitavy v Blansku a dalších obcích asi čtyři metráky pstruhů duhových.

 Podle hospodáře blanenského rybářského spolku 
Miroslava Odehnala jde o rybářský svátek. „Pstruhy 
rozvezeme po celé délce toku, který máme na sta-
rosti, tedy od jezu v Doubravici nad Svitavou až po 
jez na Klamovce v Blansku. Jde o úsek řeky dlouhý 
více jak dvanáct kilometrů,“ uvedl Miroslav Odehnal.
 Podle něj to však není jediná ryba, kterou už 
rybáři do řeky letos vysadili. „Od začátku března se 
ve Svitavě prohánějí pstruzi potoční a v nadjezí také 
kapři. Dále budou následovat ostroretky, lipani a další 
druhy ryb, které v průběhu roku do řeky vysadíme,“ 
sdělil hospodář spolku.
 Podle předsedy spolku rybářů v Blansku Martina 
Skláře je v poslední době největší hrozbou nejen 
pro všechny lososovité ryby sucho, které téměř 
znemožňuje odchovávat pstruhy v malých přítocích 
řeky Svitavy.
 „Ze sedmi potoků dnes již můžeme hospodářsky 
stabilně využívat jen tři, proto jsme nuceni většinu 
ryb nakupovat u rybníkářů. Další problém je velký 
výskyt rybožravých predátorů, kterých je na Svitavě 
opravdu hodně. Není těžké pozorovat norky, čápa 
černého, volavky bílé i popelavé. Nejhorší jsou však 
vydry říční, které rybí společenstva doslova decimují,“ 
posteskl si Martin Sklář.
 I přes veškeré problémy, které rybáři v jejich úseku 
řeky Svitavy mají, však kolegům z Petrova cechu 
popřál, aby jim zahájení pstruhové sezóny vyšlo 
nejen počasím, ale i pěkným úlovkem.

Ondřej Požár, tiskový mluvčí

VOLNÁ MÍSTA
V NAŠÍ RESTAURACI!

SERVÍRKA/ČÍŠNÍK

VÝPOMOC 
DO KUCHYNĚ
www.pizzerie-piccolo.czwww.pizzerie-piccolo.cz
piccolo.ch@seznam.cz

Smetanova 4, Blansko

rozvoz a rezervace:
tel. 703 343 878
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Reakce, polemiky

Setkání s kronikou

Telefon: 734 475 159 | Email: ab-welding1@seznam.cz 

Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

Seifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírnySeifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírny
www.ab-welding.cz

Nabízíme:

•  pracovní a volnočasové oděvy

•  montérky, bundy, outdoorové oblečení

•  trička, mikiny, termoprádlo

•  gastro a zdravotnické oděvy

•  pracovní a volnočasovou obuv

•  nářadí pro dům i zahradu 

•  tmely a silikony

•  možnost parkování nad bývalým hotelem Dukla

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00

So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 

ODĚVYODĚVY

Akční  obuv DANTE
Lehká a vycházková polobotka 

Dostupné ve velikostech 36 - 46 

Akce platí do 18.5. 2019 

Telleeeffffffffffooon: 734 47734 47

799 Kč

465 Kč

Freddieho sloupek 6/19
„Ve zdravém těle…“

 Těch citátů o zdraví je plno, např. Mens sana in 
corpore sano. Podstata lidského bytí je v pohybu. 
Úplný klid znamená smrt. (Pascal) | Chceš-li vědět, 
jak ochablý je tvůj mozek, sáhni si na svaly svých 
nohou. (Sehnal) | Tělesná cvičení mohou nahradit 
mnoho léků, ale žádný lék nemůže nahradit tělesná 
cvičení. (Mosso) | Nic tak intenzivně nenarušuje 
lidský organismus, jako je fyzická nečinnost. (Aris-
toteles) | Trénovat! Stojatá voda a odpočívající lidé 
jsou mrtvi. (Nurmi)
 Když jsem poslouchal asi před 2 měsíci pořad v 
Českém rozhlase plus o tom, že nejméně oblíbený 
předmět na ZŠ je tělesná výchova, nevěřil jsem svým 
uším. Vždy jsme byli ve škole rádi, když např. odpadla 
fyzika, chemie, ale neradi, když nám odpadl tělocvik. 
Na střední škole jsme všichni kluci vyšplhali 4 metrové 
lano bez přírazu a skočili roznožku přes koně na dél. 
Každý z nás chodil do nějakého sportovního oddílu. 
Když jsou nábory do řad armády nebo policie, tak vět-
šina uchazečů nesplní fyzické testy. Uběhnout kilometr, 
udělat pár shybů, kliků, ujet na kole 50 km, na běžkách 
15 je pro většinu dnešní mladé populace velký problém. 
Nejlepší věk na učení čehokoliv, jazyků, hudby, sportu 
je školní věk. Později se také naučíte anglicky, hrát na 
kytaru, plavat ale stojí vás to více úsilí, snahy, peněz a 
stejně se to již dobře nebo dokonale nenaučíte. Už staří 
Řekové měli výtku až urážku“ Neumíš číst ani plavat“. 
Kdo to neuměl, byl plebejec.
 Smutné je, že u nás přibývá obézních lidí a ještě 
horší je to u dětí. Obezita vyvolává hned několik pro-
blémů, menší pohyblivost, vyšší krevní tlak, zvýšený 
cholesterol (tím lepší předpoklad pro infarkt), zvýšené 
opotřebení kloubů, zvláště na dolních končetinách, dia-
betes (cukrovku). „Téměř 2/3 obyvatelstva má nadváhu 
až obezitu a 40 % populace neprovádí žádnou sportovní 
aktivitu. Místo pohybu a lepších stravovacích návyků 
polykáme léky na cholesterol, zvýšený tlak, cukrovku . 
Ročně přibývá 2% diabetiků a náklady na jejich léčbu 
přesahují 20 miliard korun. Chodíme k lékařům 15krát 
za rok, ve Švédsku jen 4x. Každý se musí o své zdraví 
starat sám.“ Uvádí R. Červenková, P. Kolář v knize 
Labyrint pohybu.
 V Pardubickém kraji minulý rok jeden tělocvikář 
požádal krajského pediatra o revizi proč je tolik dětí 
osvobozeno z tělocviku. Také se nestačil divit, když 
dostal vysvětlení, že o osvobození žádají rodiče dětí. 
Vůbec si tyto rodiče neuvědomují, že tím dětem jenom 
škodí. Vždyť i někteří lidé po infarktu se dostali do 
dobré kondice, že se začali hýbat, žít zdravě a někteří 
dokonce uběhli i maraton. Kdysi byl program 1 hodinu 
tělesné hodiny denně, pořádaly se SHM (Sportovní 
hry mládeže), plnil se OZ (odznak zdatnosti) a od 
toho se nějak upustilo. A dnes vidíme výsledek, více 
stravy (někdy dosti nevhodné) a méně pohybu a více 
pasivní zábavy jako TV, mobily, tablety. A co s tím, větší 
zamyšlení pro rodiče, učitele, lékaře, politiky. Přední 
čeští sportovci (mistři světa, olympijští vítězové Jágr, 
Svoboda, Synek, Neumanová atd.) rozvíjí nový projekt 
„Rozhýbejme české děti“. Doufám, že se jim to alespoň 
částečně podaří.

-ZH-

Úvodník 6/19 
„O nepořádku ve městě“

 Zcela souhlasím s autorkou článku. Máme všude 
kontejnery, odpadkové koše, sběrný dvůr je před 
Horní Lhotou, sběrny papíru, kovošrotu a na ulicích 
a okolí města je plno odpadu. Procházím-li se svými 
2,5 letými vnoučaty po sídlišti, minimálně 3-5x mě 
sdělí: „Dědo tady bobo“. Už jsou naučeni, že se na 
to nešlape a nemaká. 
 Když se člověk vrátí, např. z Rakouska, nestačí se 
divit. Mám dojem, že jsem přijel do chlívku nebo již spíše 
na skládku odpadu. Kolem autobusových zastávek 
jsou ne desítky, ale stovky nedopalků, trávníky kolem 
chodníků doslova posety výkaly psů, stěny zastávek, 
rozvodny elektřiny, budovy postříkány nesmyslnými 
sprejovými malbami. Starosta BK také uvádí ve Zpra-
vodaji, že vandalové způsobí ve městě škody za půl 
milionu. Není to asi jen v Blansku, stačilo se podívat v 
TV na zprávy v sobotu 6.4.t.r., kdy byl vyhlášen úklid v 
celé ČR. Skauti, hasiči, dobrovolníci sbírali odpad všude 
a byly ho velké hromady (pneumatiky, PT láhve, kon-
zervy od nápojů atd.) Jedu-li z Kaufl andu za učilištěm, 
tak tam o přestávce stojí učni a kouří a po nich plno 
odpadu, nedopalky, plechovky a PT láhve od nápojů 
na břehu potoku Sloupečník. Jsou všichni plnoletí, že 
kouří a pijí alkohol ? Dne 25.5.2017 v 11:40 hod. jsem 
jednoho mladíka který na Rožmitálové ulici u Infocentra 
upozornil , když odhodil na zem odpadky, které vyndal 
z batohu:“ Mladíku, bylo by vhodné to sebrat.“ Dostal 
jsem odpověď: „ Co se do mě sereš ty zmrde.“ Mladíka 
jsem si vyfotil na památku. Dnes už učňům nic neříkám, 
abych nedostal pár facek. Kolega (pejskař) upozornil 
ženu, která venčila psa, aby výkal uklidila tak dostal 
odpověď: „Vždyť si platím 1 200 Kč“. Tak proč by ona 
uklízela. ČR je asi na prvním místě v počtu psů na 
obyvatele, je jich registrováno cca 5 milionů.

Důvodů proč zde je takový nepořádek je asi více.
- špatná nebo nedostatečná výchova v rodině - mladí 
většinou nemají doma žádné povinnosti, nebo něco pra-
videlně dělat, mají moc volného času a dostatek peněz 
(krabička nejlacinějších cigaret stojí 80 Kč, plechovka 
piva 20 Kč, konzerva barvy ve spreji 150 Kč a více).
- připadá mi, že dnes vzít do ruky koště, hrábě, lopatu 
je už skoro urážka 
- autorita a pravomoc učitele je velmi nízká a myslím, 
že ji nezvedne ani zvýšení platů učitelů - nedůslednost, 
nezájem, tolerance jak veřejnosti, tak policie
 Možná by stačilo nainstalovat několik kamer, foto-
pasti a zjistit autory těchto nepořádků a ty exemplárně 
potrestat, hlavně tím, aby to co způsobili sami odstranili 
a ještě zaplatili značnou pokutu. 

-ZH-

Úvodník 7/19 
„Komu to tady patří?“

 Přečetl jsem si Váš Úvodník k cyklistickým 
stezkám a neklepl jste tedy hřebík na hlavičku. Ten 
problém je těžko řešitelný. Původním záměrem cyk-
listických stezek ve městech (obcích) bylo dostat 
cyklisty mimo silnice, zlepšit bezpečnost silničního 
provozu. Vzorem takových dopravních staveb pro 
cyklisty je třeba celé Holandsko (a to již desetiletí) 
a už dnes i Německo atd.
 Nyní k Blansku, potažmo k ČR.
 Zde se pochopily cykl.stezky spíše jako turistická 
záležitost. U nás není tolik lidí, kteří používají kolo jako 
dopravní prostředek do zaměstnání apod. Cyklistické 
stezky v zahraničí většinou kopírují silnice, jsou přímo v 
ulicích. A tu najednou kolem Svitavy v Blansku v klidném 
prostředí vznikne cca 2 m široká stezka a nahrne se 
tam kde kdo. Maminky s kočárky s dětmi pobíhajícím 
kolem kočárku, důchodci (kteří jsou pomalí, neslyší, 
mají pomalé reakce), občané dalších věkových skupin, 
cyklisté všech věkových skupin, bruslaři, lidé spěchající 
na autobus nebo na vlak, lidé sedící na lavičkách kolem 
cyklistických stezek atd. Bezdomovci popíjející krabico-
vé víno. A tyto rozdílné skupiny sladit, jde dost těžko. 
Cyklisté si myslí, že tam mohou závodit, bruslaři dtto, 
maminky nadávají, že do jejich ratolestí někdo ve velké 
rychlosti narazí a bude úraz, a tu tam najednou stojí 
občan, který se dívá na rybaře (třeba na pana M.Krále) 
u Svitavy jak chytá ryby, a hle, najednou tento divák je 
pevnou překážkou pro cyklisty i bruslaře. A neštěstí je 
tu!
 Těch kolizí a nadávek a konfl iktů na cykl. stezkách 
je denně hodně. Jak to řešit. Snad dalšími investicemi 
do nových, dalších skutečných cykl. stezek jen pro 
cyklisty a bruslaře? No na to asi nemáme peníze. Tak-
že jen a jen ohleduplnost, maminky, aby hlídaly děti, 
cyklisté a bruslaři jezdili pomalu a ohleduplně, a my 
všichni bychom si měli uvědomit, že to není cyklistická 
stezka v tom pravém slova smyslu, ale odpočinková 
trasa pro všechny naše občany. Právo musí chránit 
všechny.

-JCha-

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

 V letošním roce se připomíná osmdesát let od začátku druhé světové války. Našli jsme proto v 
blanenských kronikách zápisky, které se vážou k událostem tohoto těžkého období.

Politické události roku 1939 u nás
Již od smutných událostí loňského podzimu žilo 
obyvatelstvo našeho města v ponuré náladě. Tisk, 
rozhlas, různí vlivní činitelé ve státě a také i význam-
ní jednotlivci v našem městě se snažili se vzpružiti 
pokleslou mysl našeho lidu. Avšak pohled na novou 
mapu našeho mnichovským diktátem zmrzačeného 
státu a střízlivá úvaha o jeho pravděpodobné budouc-
nosti dávala málo důvodů k nějakému optimismu. 
Ke cti našim občanům nutno přiznati, že si v této těžké 
době správně uvědomili, že je nám třeba co nejvíc 
jednoty, svornosti a obětavosti ve prospěch nejpotřeb-
nějších spoluobčanů, což dokázaly zvláště různé s 
velkým úspěchem provedené sbírky v našem městě. 
Staré rány ještě nepřebolely a již zase nová nás 
postihla. Dne 14. března 1939 jsme se dověděli i 
proklamaci samostatného Slovenského státu. – Bylo 
to zase nové a smutné překvapení, neboť každý u nás 
si uvědomoval, že ztráta Slovenska znamená další 
velké oslabení našeho státu. Jen málo bylo těch, kteří 
vyslovovali názor, že bude lépe, budou-li mnohdy 
nespokojení Slováci nyní samostatní. Zapomínali, že 
tak zvaná „samostatnost“ pod patronací Hitlerovou 
bude jen zcela ilusorní. 
A hned druhý den na to dne 15. března 1939 přichází 
zpráva přímo neuvěřitelná zpráva, která každého 
ohromila a naplnila hlubokým smutkem. Již v ranních 
hodinách hlásil nám rozhlas, že „president českého 
státu Dr. Emil Hácha vložil osud českého národa do 
rukou Vůdce.“ 
Každý ihned tušil, že byl president k tomuto kroku 
donucen násilím. Novinářské zprávy o tom, že říš-
ský kancléř Adolf Hitler přijal nad námi protektorát 

a „vzal nás pod svoji ochranu“ připadaly nám jako 
výsměch. Viděli jsme prostě, že Hitler nás zbavil 
posledního kousku svobody a státní samostatnosti. A 
z očí každého nás četli jsme otázku: „Co bude dál?“ 
A nečekali jsme dlouho. 
V sobotu dne 18. března 1939 v odpoledních hodi-
nách přijela do Blanska posádka říšského němec-
kého vojska, jež se ubytovalo v budově chlapecké 
měšťanské školy, a v hodinách večerních přijel jiný 
oddíl, jenž se ubytoval v budově škol obecných. Pro 
vyučování žactva škol obecných i škol měšťanských 
zbyly volné jedině školní místnosti měšťanské školy 
dívčí, v nichž, počínaje pondělkem 20. března 1939, 
bylo zahájeno nouzové vyučování škol obecných 
i škol měšťanských. Dopoledne mívalo vyučování 
žactvo škol měšťanských a odpoledne žactvo škol 
obecných. Protože místnosti zbylé pro školní vyučo-
vání nepostačovaly ani dopoledne ani odpoledne 
pro současné vyučování žactva škol chlapeckých i 
dívčích, měla děvčata škol obecných i měšťanských 
vyučování jen v pondělí, ve středu a v pátek a chlapci 
obou škol v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. 
V pátek dne 14. dubna 1939 (o 3. hod. ranní) opustila 
vojenská posádka obě školní budovy, jež byly ihned 
vyčištěny a v pondělí 17. dubna 1939 bylo v nich 
zahájeno opět pravidelné vyučování. 
V úterý dne 29. srpna 1939 byla budova škol obec-
ných opět obsazena říš. německým vojskem z Vý-
chodní Marky. Následkem toho chodilo žactvo škol 
obecných od počátku šk. roku 1939/40 do budovy 
školy měšťanské a mívalo tu vyučování v hodinách 
odpoledních. 
Dne 16. listopadu 1939 uvolnilo říš. německé vojsko 

budovu obecných škol a po provedeném čištění 
započalo se v ní zase vyučovati. 
Od 16. listopadu 1939 bylo v budově obecných škol 
ubytováno četnictvo a to ve dvou učebnách a ve sbo-
rovně. Jelikož počet zbylých místností nepostačoval 
pro současné vyučování školy chlapecké i dívčí, vy-
učovalo se na obecných školách polodenně, při čemž 
se škola chlapecká a dívčí ve vyučování odpoledním 
a odpoledním po týdnech střídají. 
Naši lidé chovali se k německým vojákům lhostejně, 
ačkoliv jinak Němce nenáviděli a německý voják u 
nás byl jako symbol našeho národního ponížení. 
Jinak ovšem pohlíželi na německé vojáky naši místní 
Němci, jichž bylo u nás sotva 1 % obyvatelstva. Vítali 
německé vojáky s nadšením a velmi si pospíšili s 
vyvěšováním říšsko-německých státních vlajek na 
svých domech. 
Protože kurs německé marky v poměru ke koruně 
byl stanoven 1:10, nakupovali u nás němečtí vojáci 
velmi lacino a dovedli toho také dokonale využít ve 
svůj prospěch. Obdivovali u nás zásoby potravin, jichž 
se u nich v Německu již značnou měrou nedostávalo, 
a proto nakupovali vše, co bylo k snědku a v hostin-
cích a v cukrárnách se až přejídali. Také skupovali 
zboží po obchodech, zvláště obuv a textil a posílali 
do Německa. To vše pozorovali naši lidé s nelibostí, 
ale dovedli se zapřít tou měrou, že k incidentům mezi 
civilním obyvatelstvem a vojskem u nás nedocházelo. 
V úterý dne 4. dubna 1939 byli u okresního úřadu 
práce v Blansku po prvé najímáni zvláštní komisí 
dělníci na práci do Německa. K najímání měli se 
dostavit jen zdraví nezaměstnaní s předepsanými 
doklady. Najímaným se slibovala stejná mzda jakou 
mají státní příslušníci říše německé. Zemědělští 
dělníci najímáni nebyli. 
Od 1. října 1939 byly zavedeny lístky na potraviny 
k malé radosti kupujících i obchodníků samých, pro 
něž zavedení potravinových lístků znamenalo mnoho 
nové, úmorné práce. 
Od 1. listopadu 1939 byly zavedeny lístky na uhlí a od 
15. prosince t.r. byly zavedeny také šatenky. 

-mha- ve spoluprácii s Městskou knihovnou
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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!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Soukromá je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

719. dubna 2019

* 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.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, 
bezpečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. 
Tel. 702591648.
* Tři zachovalé kosy. Levně. Tel. 725886382.
* 3 roky starý mrazák zn. Whirlpool se 4 zásuvkami 
o rozměrech 85 x 55 x 55. Tel. 731233963.
* CD bloky, 285x235x140 mm, cca 450 ks. Cena 
16,- Kč/ks. Vhodné např. na garáž. Tel. 603210397.

      PRODEJ    

* Hledám muže, který by zvládl postavit suchou 
zídku plus menší terénní úpravy na zahradě v 
Olomučanech. Dál hledám spolehlivou a pečlivou 
ženu pro pravidelný úklid RD. Odměna dohodou. 
Tel. 511112420.

      RŮZNÉ    
Prosluněná Sněženka

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás. BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
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.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019 od 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko.Cena 390-520 Kč
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 2019 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Novinky v prodeji:
Publikace Moravský kras: průvodce josefovským a 
křtinským údolím, Rudolf Musil a kolektiv - netradiční 
průvodce přináší komplexní popis lokalit v obou údolích 
i blízkém okolí. Cena 395 Kč
Dnešním dnem se naše informační kancelář stala pro-
dejním místem sítě Ticketportal, která patří k největším 
prodejcům vstupenek v ČR. Do budoucna tak 
u nás můžete zakoupit vstupenky na koncerty v O2 aré-
ně, vstupenky na Kometu i Zbrojovku, i celorepublikové 
koncertní šňůry nejznámějších českých kapel. Seznam 
všech akcí najdete na www.ticketportal.cz.

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

NOVÁ 
ŠKODA 
SCALA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Nová ŠKODA SCALA: 

4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329, 678 01 Blansko

Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

 Dálkový, Turistický pochod „ Za sněženkou do krasu“ patřil od roku 1978, kdy byl založen, ke 
specifi ku blanenského sportu. Stalo se však ze všelikých důvodů, že roku 2014 tato sportovní akce 
zanikla. Avšak již roku 2017 znovu tento všeobecně známý pochod, jehož popularita se pohybovala 
nejen v našem regionu, ale přesáhla i v širším slova smyslu jeho hranice, tak říkajíc od Šumavy k 
Tatrám (pamatuji zde i účastníky až z daleké Kolumbie), byl v plné své síle a kráse, z popudu 2 členů 
TJ ASK a jejich kamarádů, obnoven.
 Patří dík výkonnému výboru TJ ASK v čele s jeho 
předsedou panem Josefem Vrbou, že se stal jeho 
garantem, spolu se záštitou starosty města Blanska 
Ing. Jiřím Crhou. Tento pochod se chodí každý rok, 
poslední sobotu v březnu a letos, 30.3., se po jeho 
„znovuzrození“, šel již 3. ročník.
 Je nepopiratelné, že každý začátek v jakékoliv 
činnosti je velmi těžký a až po určité době, mají tyto 
aktivity po všech stránkách, vzestupnou tendenci. A 
naši „Sněženku“ nevyjímajíce.
 Takže 1. ročník v novodobé historii absolvovalo 
108 „pochodníků“, loni to bylo již 160 účastníků a 
letos ve 3. ročníku na 300 plně spokojených turistů.
 Nebudeme si cokoliv namlouvat a dělat tzv. rame-
na, ale musíme přiznat, že na tomto výsledku mají 
podíl nejen organizační schopnosti všech pořadatelů, 
ale i naprosto fantastické, prosluněné, jarní počasí. 
Nejstaršímu pochodujícímu bylo 82 roků, nejmlad-
šímu 3 a nejvzdálenější byl až od Sedlčan. 
 Na poslední kontrole na Obůrce dostal každý tu-
rista klobás k opékání a k němu patřičné náležitosti.
 Razítko, kterým se potvrzuje účastníkům, že 
kontrolou prošli, jako motiv mělo čarodějnici. To 
inspirovalo obsluhující paní Evu Hrazdírovou, že se 
do tohoto kostýmu, který vlastní, převlékla. Úspěch 
byl zaručený, mnozí se s ní chtěli fotografovat a 
konstatuji, že tento velmi dobrý nápad, celou akci 
obohatil.
 Co dodat závěrem. V každém případě poděkovat 

všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. 
Při organizaci se mohou vyskytnout i nějaké malé 
nedostatky, které nás ovšem po připomínkách od 
turistů nepobuřují, ba naopak, pomáhají nám k tomu, 
že se z nich poučíme a snažíme se je odstranit. K 
nejkurióznějším patří postesknutí na to, že nejsou 
sněženky. Ale to i při nejlepší vůli, nejsme schopni 
splnit. Asi to příští rok vyřeším tak, že je koupím v 
květináči někde v zahradnictví a tyto postavím kole-
gům na kontrolách na kapoty aut.
 A úplný závěr? Příští rok se jde pochod v sobotu 
28. března po známých trasách, ve stávajícím roz-
sahu 10, 25 a 35 kilometrů.

Za TJ ASK Blansko Josef Hrazdíra     

Očima 
občanů

Bezpečnost provozu 
v Blansku

 Čekal jsem jedno pondělní odpoledne na kamará-
da na kruhové křižovatce u pomníku Rudoarmějce v 
našem okresním městě. Auta velmi svižně projížděla, 
jen několik roků nová kruhová křižovatka plnila a plní 
původní dopravně-bezpečnostní záměr, nehody zde 
prakticky nejsou. Abych si zkrátil dobu čekání, udělal 
jsem si malou statistiku. 
 Bylo odpoledne po 15.00 hod. – normální pracovní 
den, žádné prázdniny, žádné hromadné dovolené, 
většinou mnohde již konec pracovní doby, dětem vět-
šinou končí družina… Byl jsem tam jen asi 20 minut. 
Za tu dobu projelo asi 34 osobních aut. Nedošlo k 
žádné dopravní nehodě. Překvapilo mě, že 19 aut 
z toho řídily ženy a musím říct, že toto překvapení 
bylo v dobrém, obdivuji tento velký podíl řidiček. 
 Z těch 34 řidičů a řidiček jich 11 telefonovalo s 
telefonem v ruce, ano, s telefonem v ruce, při průjez-
du frekventovanou kruhovou křižovatkou s několika 
přechody pro chodce. A to se mně nelíbí. A poslední 
číslo mé malé statistiky je, že z těch 11 telefonujících 
řidičů bylo 8 řidiček. 
 Vážné ale také je, že 4 řidiči – muži mladší, neměli 
zapnuté bezpečnostní pásy. Nevím, která policie to 
má kontrolovat, zda městská nebo republiková, nebo 
snad BIS? Jisté je, že to nekontroluje asi nikdo. A 
přitom je to tak prosté, na kruhové křižovatce pro-
jíždí řidič pomaleji (většinou) přímo kolem nás, kteří 
stojíme na chodníku. Tak jeho další zastavení, a to 
i s důkazem o telefonování, jsou pro policii velmi 
jednoduché. Přitom hands-free do auta se dá dnes 
tak snadno pořídit, a také levně. 
 Co na to my všichni řidiči? A co na to policie? V TV 
vidíme, jak policie honí kradená auta, jak honí řidiče 
pod vlivem… Je to jistě velmi poutavé. Ale zastavit 
telefonujícího řidiče je nezábavné, bude se dohado-
vat a nebude chtít věřit, že někdo chce „Pomáhat a 
chránit“. Ale je to velmi důležitý prvek bezpečnosti 
silničního provozu. O těch nezapnutých pásech již 
ani nemluvím.

-JCha-
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Prohlédli si vojenskou techniku
 Stát se vojákem je snem leckterého chlapce. Alespoň vyzkoušet usednout do obrněného transpor-
téru nebo prohlédnout si protiletadlový raketový systém mohli malí i velcí zájemci v pátek 12. dubna 
na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, kde se na baseballovém hřišti a v jeho těsné blízkosti konal 
Army Day. 
 Součástí akce byla také 
autogramiáda významného 
australského nadhazovače 
Petera Moylana, který pode-
pisoval kartičky, míčky i base-
ballové čepice dětem i dospě-
lým. „Pokud by se to mělo 
srovnat třeba s hokejem, je to 
jako kdyby sem přijel někdo z 
NHL,“ vysvětlila výjimečnost 
návštěvy Radka Sitarová z 
klubu Olympia Blansko. Peter 
Moylan odehrál dvanáct se-
zón v Major League Baseball 
a letos nastoupil do týmu 
brněnských Draků. 
 V plánu byl ještě seskok 
parašutistů, ten byl však 
pro nepřízeň počasí zrušen. 
„Museli jsme jej odložit na 
neurčito kvůli větrnému po-
časí. Máme zde pro seskok 
náročný terén – vysoká světla a sítě, které parašutisté 
shora nevidí,“ zmínila Sitarová. 
 Olympia Blansko spolupracuje s velitelstvím výcvi-
ku vojenské akademie ve Vyškově. Kromě obrněného 
kolového transportéru Pandur a protiletadlového 
raketového systému si tedy mohli návštěvníci pro-
hlédnout ještě lehké obrněné vozidlo Dingo a těžkou 
potápěčskou techniku. 
 Army Day vyvrcholil extraligovým utkáním mezi 
klubem Olympia Blansko a Draky Brno v devatenáct 

hodin slavnostním nadhozem podplukovníka Milana 
Bielaka. Blanenskou perličkou byl navíc slavnostní 
chyt, který má Tomáš Regec, bývalý hráč Olympie 
Blansko a příslušník Armády České republiky. „Všich-
ni mají slavnostní nadhoz a my jsme k tomu přidali 
ještě slavnostní chyt,“ podotkla s úsměvem Sitarová. 
 Hráči si také pro tuto příležitost nechali vyrobit spe-
ciální army dresy se vzorem Armády České republiky 
i s jejím logem a českou vlajkou. 

-mha- 

Květen nabídne řadu závodů 
dospělým i dětem

 Květen bude jako každý rok plný akcí. Na běžce čeká více než slušná porce šesti závodů. Hned na 
sváteční středu 1. května si nenechte ujít Boskovické běhy s výtečnou atmosférou. O týden později 
následuje již 61. ročník Běhu Černou Horou. Zde si můžete vyzkoušet svoji formu na trati v terénu. 
Přibližně v půli května startuje tradiční Hraběnka Cup, a to závodem Horní Lhota-Petrovice. O týden 
později potom Hraběnka Cup pokračuje během ze Skalního mlýna na Macochu. Poslední květnovou 
neděli se bude závodit v Ostrově u Macochy, kde je na programu 8. ročník Šamalíkovy míle. A v 
květnu ještě stihneme jeden díl Hraběnky, tentokrát na trase Ráječko-Petrovice.

 Pokud jde o Boskovické 
běhy, trať hlavního závodu je 
opravdu rozmanitá, protože 
poběžíte městem, lesním te-
rénem i zámeckou zahradou. 
V minulém roce se této akce 
zúčastnilo celkem 918 lidí, 
což jistě svědčí o její popula-
ritě. Její součástí je celodenní 
kulturní program, takže si při-
jdou na své opravdu všichni. 
Hlavní závod startuje v 15:20. 
Nicméně letos došlo k čás-
tečné úpravě trasy z důvodu 
prováděné výstavby. Řadu 
užitečných informací můžete 
najít na webu https://boskovi-
ce.sportujsnami.cz.
 O týden později se poběží v 
Černé Hoře. Zajímavostí určitě 
je, že jde o čtvrtý nejstarší běžecký závod v republice. 
První ročník se konal už v roce 1932. Hlavní závod 
o délce 9,2 km se běží terénem a startuje ve 12:30. 
Na své si přijdou i junioři a děti, protože i v jejich 
věkových kategoriích se v Černé Hoře bude závodit.
 Hraběnka Cup, která má v květnu na programu 
hned tři akce, láká jako každý rok na náročné tratě 
s velkým převýšením. Běží se sice vždy v úterý, 
ale start je naplánován na 17:30, což je rozumný 
čas, který umožní start i většině pracujících běžců. 
Závody vždy provází přátelská a domácí atmosféra. 
Pokud vám to vyjde, určitě si nenechte tuto skvělou 
akci ujít.
 Poslední květnovou neděli můžete vyrazit do 
Ostrova u Macochy a zaběhnout si Šamalíkovu míli. 
V 15:30 se startuje od místního fotbalového hřiště. 
Hned po startu následuje opravdu strmý kopec a 

následně další už mírnější stoupání a klesání až k 
Lipovci. Z Lipovce se pak už víceméně klesá zpět do 
Ostrova. Hřiště v Ostrově a jeho okolí samozřejmě 
také nabízí prostor pro závody dětí a juniorů.
 I letos mohou děti bojovat o medaile v rámci Žá-
kovské ligy Tajovský reality, přičemž v květnu budou 
mít tuto možnost v Boskovicích, v Černé Hoře a 
v Ostrově u Macochy. Za pět účastí dětem náleží 
bronzová medaile, za sedm účastí stříbrná medaile 
a za devět účastí zlatá medaile. Děti, které si vybě-
hají zlatou medaili a budou přítomné na předávaní 
medailí, budou zařazené do slosování o jednu z 
pěti zajímavých sportovních cen. Všechny potřebné 
informace najdete na webových stránkách OBL.

Roman Kuběna
foto: Sportuj s námi, autor Jaroslav Parma

www.oblblansko.cz

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

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

Masarykova 9, 678 01 Blansko

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Plavecké celebrity 
předávaly ceny v Blansku

 Devátý ročník obnovených plaveckých závodů 
„Cena města Blanska“ letos navštívili plavci 
ze sedmnácti českých a moravských klubů. 
Vysokou hodnotu závodu dává jeho dlouholetá 
historická minulost. Vznik soutěže se totiž pojí 
se založením blanenského plaveckého oddílu v 
roce 1940. 

 Celých sedmačtyřicet let plavci usilovali o nejlepší 
výkon v hlavním závodě a o zápis svého jména na 
putovní poháry. Ty se dochovaly dodnes a ke jménům 
plavců dříve narozených přibývají od roku 2010 na 
pohárech jména nová. Letos se tam zapíší výkony 
absolutních vítězů v hlavní disciplíně dvoustovce 
polohově Barbory Kahajové z plaveckého klubu 
Kroměříž a domácího Jana Vencela. 
 Z hlavního závodu zůstaly doma také tři stříbr-
né poháry zásluhou Kateřiny Demové, Štěpána 
Bezděka a Radima Švarce a jeden bronzový přidal 
Michal Vencel. V ostatních disciplínách, které byly v 
blanenské pětadvacítce na programu, se bojovalo o 
medaile. Z blanenských si je pověsili na krk kromě již 
zmiňovaných plavců ještě Barbora Sedláková, Milan 
Musil a Pavel Burian. 
 Pořádající oddíl ASK Blansko dal tentokrát zá-
vodům profesionální nádech. Jednak proto, že k 
měření časů byla použita poloautomatická časo-
míra, a výsledné časy se tak zobrazovaly ihned po 
doplavání na elektronické výsledkové tabuli, a také 
z důvodu účasti významných českých plaveckých 
celebrit na medailovém ceremoniálu. Ceny vítězům 
předávali trojnásobný olympionik a několikaná-
sobný medailista z ME Daniel Málek, se stejnými 
tituly Hana Černá – Netrefová a účastník ME a MS 
Jakub Kočař.

Věra Vencelová


