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Odvrácená strana 
ohroženého druhu

Dobrý den, pane Müllere.
 Vrátil jsem se z Kau-
fl andu a chtěl jsem své 
čerstvě nabyté dojmy 
ventilovat, jak dnes bývá 
zvykem, na Facebooku. 
Pak jsem si ale vzpo-
mněl na váš úvodník 
„Ohrožený druh“ a řekl 
jsem si, že vy jste ta pra-
vá instituce, kam bych se 
mohl se svým názorem 
obrátit, aby to neskončilo 
jen několika „lajky“.
 Protože později mám 
jiné plány, rozhodl jsem 
se jít nakoupit již před 
osmou hodinou, abych 
se vyhnul době rezervo-
vané seniorům. Ve čtvrt 
na osm bylo v prodejně odhadem čtvrtina lidí evident-
ně starších 65 let. Řekl bych si, že je to jejich věc, 
ale opětovné přečtení vašeho úvodníku mě vyloženě 
vytočilo. Po této zkušenosti si myslím, že byste mohl 
navázat pokračováním s názvem „Banda ignorantů“. 
Váš článek byl míněn dobře a s obsahem souhlasím, 
ale k pasáži, kde píšete o zmatenosti a neschopnosti 
orientovat se ve změnách, musím říct, že spousta 
se velmi rychle dokáže přizpůsobit tomu, že slevy 
v Kaufl andu se přesunuly ze čtvrtka na středu. A 
argument, že si důchodce nestihne „včas“ uvařit, 
považuji za naprostý nesmysl. Já se svým věkem 
58 let nakupuji, kdy je mně to dovoleno a moje máti 
vaří tehdy, až jí přinesu nákup.
 Zkrátka je potřeba brát všechno s rezervou. V 
této souvislosti věta „Skutečně potřebujeme denně 
čerstvou svačinu na úkor ohrožení lidského života“? 
je velikou nadsázkou.
 S úctou

Aleš Sokol

Hezký den, pane Sokole.
 Nezbývá, než ve všem souhlasit. Jsou tu lidé, kteří 
plně respektují daná nařízení. Jsou tu senioři, kteří v 
rámci vlastního bezpečí rádi využijí „separé“ v uve-
dených hodinách. No a potom je tu skupina, o které 
píšete Vy – a to jsou ti, kterým je to zhola jedno. Jenže 

s tím se nedá bohužel nic dělat. V závěru úvodníku 
jsem vyzval starší seniory, aby raději nevycházeli z 
domu vůbec a snížili tak riziko nákazy na minimum, 
ale jak vidíte – komu není radno, tomu není pomoci.
 Úvodník nebyl mířený pouze jako zastání se se-
niorů. Měl také jim samotným dát prostor k úvaze, 
zda je bezpodmínečně nutné navštěvovat prodejny 
v jiný čas, než je pro ně vymezený. Pokud vůbec, 
jelikož nakoupit za ně může kdokoli z rodiny, případně 
dobrovolníci. Z mého pohledu to nutné není. Stejně 
tak, jako není nutné mít denně čerstvou svačinu 
nebo mít úderem poledne na stole uvařené jídlo (to 
mimochodem považuji za stejně absurdní). Je to o 
kompromisu – buď bude člověk ochotný na něj při-
stoupit, nebo nebude… A zásadní rozdíl je v tom, že 
nám byl státem nařízen, kdežto seniorům tímto pouze 
nabídnuta možnost bezpečnějšího nakupování. 
 Já osobně chodím nakupovat pouze jednou až 
dvakrát za týden a také bývám svědkem toho, jak se 
po obchodě pohybuje množství lidí odhadem kolem 
sedmdesátky. A v košíku mají u pokladny třeba jen 
dvě položky. Nedivím se Vám, i mně to vadí.
 Pane Sokole, jsem velice rád, že nutná nařízení 
dodržujete, podobně jako mnoho dalších zodpo-
vědných lidí. Přeji Vám pevné zdraví a děkuji za 
příspěvek.

Martin Müller

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Minule jsem psal úvodník o nákupech seniorů. Za uplynulých 14 dní se sešla celá řada různých 
reakcí. Některé byly kladné, jiné zase ne. Jeden pán mi dokonce napsal, že očividně snídám 
doma a kávu piju v kanceláři - prý snad nebudu nikdy potřebovat žádné řemeslníky :-) Zřejmě 
to byl jeden z těch, kteří ráno potřebují čerstvou housku za každou cenu... Rád dám prostor 
každému názoru. Zajímavý vzkaz přišel od pana Sokola a já se o něj s vámi rád podělím.

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

BYT 2+1
9. KVĚTNA, 
BLANSKO

pěkná lokalita, cihla, 
velká lodžie 5 m2,  

výborná dispozice, 
CP 53 m2 + lodžie.
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Rádi vám pomůžeme při prodeji nebo pronájmu nemovitostí 
i bez osobního kontaktu

• ocenění domů, bytů a chat

• posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické služby
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Výuka se nesmí zastavit. 
Důraz se klade na hlavní předměty

Freddieho sloupek
Tak nějak není o čem 
moc psát...

 Ale přesto se o nějaká slova pokusím... Víte, doba 
není dnes příliš příznivá a já se bojím, že nejbližší 
budoucnost nebude nejrůžovější. Firmy pochopi-
telně spíše chřadnou, než aby vzkvétaly, a ti, co se 
na „ekonomické hladině“ udrží, budou muset těžce 
sáhnout do zásob, aby to zase nastartovaly...
 Ale snad nebude tak zle, chce se mi věřit...
 To, co mne trápí a mohl bych použít i horších vý-
razů je to, jakým způsobem se někteří spoluobčané 
ke svým bližním chovají...
 Už jsem tu úvahu publikoval na svém profi lu na 
nejmenované sociální síti. Zatímco se najde spousta 
lidí, kteří z vlastních prostředků a ve svém volném 
čase šijí ty nenáviděné roušky, aby je pak rozdávali, 
na jednom z e-shopů jsem objevil inzerci na prodej 
roušky za 600!!! Kč!!!
 Takové lidi, kteří se nestydí hnusně vydělávat 
na cizím neštěstí by měli zavřít a některé snad i 
zastřelit... To se nedělá... Považujeme-li se ovšem 
za civilizované lidi...
 Evidentně to některým lidem nedělá se žaludkem 
nic nepatřičného... To mne na tom celém problému 
mrzí nejvíc.
 Sám jsem zvědav jak to celé dopadne, až to všech-
no odpadne... Až si budeme moci vydechnout venku 
bez ochrany obličeje a jak si budou lidé pamatovat 
to, jakým způsobem se kdo choval. Někteří fotbalisté 
i hokejisté se vzdali svých (velmi zajímavých) příjmů, 
aby se měli kam po této pandemii vrátit. Jiní si z ní 
dělají zlatý důl...
 Přiznám se dobrovolně, sám jsem tu věc s korona-
virem dlouhou dobu zlehčoval... Teď už mám trochu 
jiný názor... Co se ale nemění je to, že trvám na svém 
názoru, že na lidském neštěstí se vydělávat opravdu 
nemá...
 A moje modlitby podpory směřují tam, kde jsou 
třeba... K těm tisícům zdravotníků a podporovatelů, 
kteří se můžou přerazit, aby postiženým pomohli...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Středa 11. března znamenala naprostý zlom v českém vzdělávacím systému. Kvůli zmírnění šíření koronaviru byly školy v celé republice bez výjimky 
uzavřeny.  Nejen základní, ale také střední a vysoké školy se musely s touto změnou vypořádat. Pro některé školy je to zlom dočasný, jiné možná z této 
situace vytěží maximum, inspirují se do budoucna a výuku někam posunou. Jak si s dálkovou formou vzdělávání poradily blanenské základní školy?  

 Výuka se přesunula do elektronického prostředí. 
Ke komunikaci s rodiči a žáky učitelé využívají 
různé speciální systémy nebo klasické e-maily. 
Důraz je kladen především na základní předměty. 
„Někteří rodiče měli připomínky k rozsahu zadá-
vaných úkolů. Proto jsme omezili výuku pouze na 
předměty český jazyk, cizí jazyky a matematiku. 
Ostatní předměty pouze po dohodě vyučujících s 
žáky, kteří mají zájem,“ říká ředitel Základní školy 
TGM Pavel Nezval. 
 Vedení škol vychází z doporučení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Zpravidla sdílí po-
znatky s pedagogy z jiných škol a inspiraci hledají 
vyučující také na internetu. Úkoly se nezadávají ze 
dne na den, ale obvykle na určité časové období, 
nejčastěji na jeden týden, aby si žáci i rodiče mohli 
činnosti plánovat podle vlastních potřeb a možností. 
Ne vždy vyučující po žácích požadují zasílání vy-
pracovaných úkolů; mnozí píší, že si vše zkontrolují 
až po návratu do školy. Kdo látce nerozumí, může 
učitele požádat o individuální pomoc. „V případě po-
třeby a zájmu je žákům poskytována zpětná vazba,“ 
ujišťuje ředitelka Základní školy Erbenova Simona 
Poláková.
 Učitelé pracují z větší části z domu, do škol dochá-
zejí jen občas. „Vedení školy je přítomno ve škole, 
pedagogové dochází na dílčí porady a k nezbytnému 
zajištění činností školy. V ostatních případech pracují 
pedagogové z domu,“ upřesňuje Poláková. 
 Pokud někdo z žáků nemá k dispozici počítač, je 
třeba řešit situaci individuálně, například vyzvednu-
tím vytištěných výukových materiálů a pracovních 
listů ve škole. 
 Některé školy díky současné situaci objevily i nové 
způsoby výuky, které by i v budoucnu mohly v nor-
málním režimu výuku zpříjemnit. „Pozitivum vidíme 
například v práci s bezplatně zpřístupněnými elektro-
nickými učebnicemi, které bychom za běžného stavu 
nebyli schopni v takovém rozsahu pořídit,“ zmiňuje 
ředitel Základní školy Dvorská Dušan Krumnikl. 
 Vedení škol také nepřítomnost žáků využilo k 
různým úpravám a opravám školních budov. Některé 
menšího, jiné většího rozsahu. „Plán prací jsme měli 
připravený na hlavní prázdniny, ale s ohledem na 
vzniklou situaci jsme přistoupili na jeho realizaci již 
nyní. Zajistili jsme vymalování přístupu do mateřské 
školy a celého schodiště přístavby, stejně jako kan-
celáře účetního, která byla rovněž vybavena novým 
nábytkem. Začali jsme s malováním jedné třídy MŠ. 
Dále započaly úpravy ve školní kuchyni – zednické 
práce. Na tyto práce navazuje samozřejmě stěhování 
nábytku, vyklízení prostor a úklid, na všech těchto 
činnostech se podílí provozní personál jednotlivých 
součástí školy. Za současného nouzového stavu tyto 
činnosti provádíme odděleně časově i prostorově tak, 
aby zaměstnanci pracovali pokud možno samostatně 
v jednotlivých částech budov školy,“ popisuje ředitel 
ZŠ Dvorská. 
  „Pustili jsme se do řady drobných prací, které jsme 
schopni realizovat tzv. ve vlastní režii. V nejbližší 
době zahájíme i větší opravy, jako výměnu podla-
hových krytin v některých učebnách, výměnu části 
osvětlení, úpravy interiérů a podobně,“ uvádí ředitel 
Základní školy Salmova Josef Škvařil. 
 Na ZŠ TGM zase probíhá oprava umyvadel ve 
třídách, chystá se oprava všech dveří na WC v 
hlavní budově a plánuje se revize a případná oprava 
školního rozhlasu. 

Josef Škvařil: Náhradní 
výuka není jen o učivu

 Podrobněji popsal současný systém vzdělávání 
ředitel Základní školy Salmova Josef Škvařil. 
 Jakým způsobem přistupuje ke „koronavirové“ 
výuce ZŠ Salmova?
 V pedagogickém sboru proběhla bezprostředně 

po uzavření školy diskuse nad formami a požadavky 
náhradní výuky. Mezi učiteli panovala od počátku 
shoda na tom, že při zadávání úkolů a výběru 
výukových forem musíme být uvážliví a snažit se 
nepřenášet práci pedagogů na rodiče. Uvědomuje-
me si, že rodiče žáků musí v době nouzového stavu 
řešit řadu nových problémů, často zápasí s časem, 
navíc ne každý disponuje sofi stikovanou IT technikou 
atd. Denně tak mezi učiteli probíhají diskuse nad 
různými metodami, rozesíláme si materiály, sdílíme 
nápady a řešení, hledáme nové podněty. Náhradní 
výuka je dynamicky se rozvíjející proces. Cílem je 
využívat taková řešení, která jsou efektivní a zároveň 
akceptovatelná pro co největší část žáků i rodičů. Je 
ovšem jasné, že zejména u mladších žáků, ale nejen 
tam, se bez pomoci rodičů neobejdeme. Děkujeme 
jim proto za jejich pochopení a vstřícnost, se kterou 
se v drtivé většině setkáváme. Moc si toho vážíme!
 Mají učitelé předepsaný způsob výuky, nebo 
je jim ponechána volnost?
 Jak jsem již zmínil, náhradní výuka prochází 
neustálým dynamickým vývojem. Nešli jsme cestou 
pevně nařízené formy. Metody musí být přizpůso-
beny cílové skupině žáků. To, co dobře funguje v 9. 
ročníku, nemusí být optimální pro prvňáčky. Použí-
váme tedy široké portfolio metod a postupů. 
 Jaké konkrétní formy používáte?
 V reakci na uzavření škol jsme operativně vytvořili 
samostatnou výukovou sekci na našich webových 
stránkách www.zssalmova.cz, kam v pravidelných 
intervalech umísťujeme učivo 5. až 9. ročníků a část 
učiva 4. tříd. V nižších ročnících převažuje e-mailová 
komunikace třídních učitelek, které jsou se svými 
třídami v pravidelném kontaktu. Kromě této základní 
úrovně probíhá široká škála aktivit, ať už jsou to vi-
deokonference, diskusní fóra, nahrávání podcastů, 
on-line výuka spojená s testováním formou e-lear-
ningových platforem jako Moodle a mnoho dalších. 
Konkrétní výčet komunikačních kanálů by byl dlouhý. 
Ke komunikaci využíváme školní e-mailový portál 
Roundcube, aplikace Messenger, Facebook, What-
sApp, MS Forms, Zoom a další. V současnosti také 
připravujeme přenesení větší části výuky z webových 
stránek na školní informační systém EduPage atd. 
 Dochází vaši učitelé do školy nebo pracují z 
domu?
 Kombinujeme docházku do školy s různými 
formami Home Offi  ce. Učitelé tedy pracují z domu 
v kombinaci s docházkou do školy, kterou se ale 
snažíme omezovat tak, abychom v maximální míře 
dodržovali preventivní opatření a nedocházelo ke 
shromažďování osob na pracovištích.
 Kde hledají učitelé inspiraci? 
 Řada pedagogů se za těch několik týdnů náhradní 
výuky posunula ve znalostech a aplikacích nových 
výukových a komunikačních forem více než za rok 
pravidelných školení v rámci dalšího vzdělávání. 
Učitelé kromě svých vlastních nápadů a postupů 
čerpají také z obrovského množství výukových ma-
teriálů volně dostupných na internetu, sdílí nápady 
s kolegy z jiných škol, konzultují zkušenosti atd. 
Velkou podporu v současné situaci školám poskytly 
také komerční vzdělávací subjekty a vydavatelství, 
které řadu svých licencovaných produktů, jako např. 
interaktivní učebnice, nabídly po dobu mimořádného 
stavu zdarma. 
 Řešíte nějaké individuální potíže žáků – napří-
klad, že někdo nemá počítač?
 Ano, jsme připraveni i na tyto případy. Naštěstí 
počet žáků bez možnosti přístupu na internet či 
bez počítače je naprosto minimální. Přesto takové 
případy jsou. Navíc některé specifi cké záležitosti 
vyřešit na dálku nelze. V praxi tak proběhlo například 
předávání výukových materiálů jednotlivě před ško-
lou, učitelé v některých případech doručují potřebné 
materiály do poštovních schránek a podobně.
 Plánujete ve výuce na dálku nějaké změny?
 Bylo by chybou domnívat se, že náhradní výuka je 
jen o učivu. Dětem dnes v mnoha případech chybí so-

ciální kontakt s učiteli a kamará-
dy. Pedagogové zase potřebují 
zpětnou vazbu. Neomezujeme 
se tedy na pouhé zadávání či 
vysvětlování učiva, ale snažíme 
se komunikovat s žáky a rodiči 
také o běžných problémech, 
abychom alespoň částečně 
nahradili obvyklý mezilidský 
kontakt, který musel být v celé 
společnosti výrazně omezen. 
Na stránkách školy se také ve 
stále větším množství objevují 
různé výzvy a soutěže, stejně 
tak jako ukázky úspěšných žá-
kovských prací apod. Aktuálně 
například připravujeme soutěž 
na téma poděkování zdravot-
níkům, hasičům, policistům, 

zkrátka všem lidem v první linii. Pracujeme i na 
dalších on-line výzvách tak, aby náhradní výuka byla 
pestrá a abychom se i v této situaci co nejvíce blížili 
běžnému životu školy. 
 Známkování, náhradní výuka a vysvědčení – 
jak k této otázce přistupujete?
 S uvážlivostí. Pokud známkujeme v rámci náhrad-
ní výuky, tak jde pouze o motivační hodnocení, které 
má za úkol především žáky povzbudit a podnítit je 
k zájmu o další práci, případně upozornit, že v ně-
kterých oblastech bude třeba se zlepšit. Vzhledem 
k tomu, že podmínky dětí v domácím vzdělávání 
jsou různé, nebylo by spravedlivé postavit blížící se 
závěrečnou klasifi kaci na hodnocení náhradní výu-
ky. V přípravě vysvědčení tak samozřejmě budeme 
přihlížet k tomu, jak děti pracovaly po dobu uzavření 
škol, nicméně nebude to rozhodující kritérium. Ne-
zbytný bude pečlivý individuální pohled na každého 
žáka, zhodnocení jeho dlouhodobého přístupu, 
aktuálních výsledků, snahy a podobně. Ale s tím si 
umíme poradit, je to naše práce.
 Využili jste toto nucené „volno“ k nějakým 
opravám či úpravám ve škole?
 Nouzový stav je samozřejmě komplikací nejen 
pro školy, ale i pro fi rmy, dodavatele materiálu 
apod. Přesto jsme se pustili do řady drobných 
prací, které jsme schopni realizovat tzv. ve vlastní 
režii. V nejbližší době zahájíme i větší opravy, jako 
výměnu podlahových krytin v 
některých učebnách, výměnu 
části osvětlení, úpravy interiérů 
a podobně. K realizaci velkých 
akcí, jako například plánovaná 
stavební rekonstrukce sociál-
ních zařízení, bohužel prozatím 
chybí zpracovaná administrati-
va, protože výběrová řízení byla 
plánována s termínem realizace 
o letních prázdninách. Přesto se 
snažíme využít čas a realizovat 
maximum možného.
 Co říci závěrem?
 Nejen v dnešní době je asi 
nejdůležitější přání pevného 
zdraví, jehož hodnotu nám mi-
mořádná situace důrazně připo-
mněla. Přeji všem lidem, aby ve 
zdraví překonali nelehké výzvy, 
které současnost přináší. Kromě 
poděkování zdravotníkům a mnoha dalším lidem v 
první linii musím vyjádřit také velkou úctu rodičům, 
kteří musí zvládat obtížné situace spojené mimo jiné 
i s uzavřením škol. Chtěl bych tak za všechny učitele 
poděkovat nejen rodičovské veřejnosti za podporu, 
pomoc a v mnoha případech i aktivní spolupráci, kte-
ré si moc vážíme! Pevně věřím, že všechny těžkosti 
současné doby postupně odezní, budou přicházet 
stále lepší zprávy a společně vše zvládneme!

Jak to vidí učitel
 Oslovili jsme učitele Základní školy Dvorská Jana 
Čápka a zeptali se jej na postřehy přímo z praxe. 
 Jak na vaší škole probíhá koronavirová výuka?
 Nemůžu mluvit za ostatní, tak napíšu, jak funguje 
v mé třídě. Už od prvního dne uzavření škol jsem si 
v sobě řekl, že děti a rodiče v domácím vzdělávání 
co nejvíc podpořím. Přišlo mi nedostatečné jen jim 
vypracovat jakýsi učební plán a ostatní nechat na 
nich. Proto jsem začal hledat a pátrat a vybírat, co by 
jim mohlo nejlépe pomoci a zároveň co bych zvládl i 
já sám. Rozhodl jsem se vytvářet výuková videa. V 
praxi to probíhá tak, že každý den sedím u počítače 
a natáčím videa s učivem na další den. Jsou to 5 až 
15 minutová videa, která si děti mohou pustit kdykoliv, 
na jakémkoliv přístroji. Mohou je zastavovat, vracet, 
pouštět opakovaně. Snažím se je vytvářet tak, aby 
téměř nepotřebovaly pomoc rodičů. Videa posílám 
mailem, zveřejňuji na youtube kanálu Jan Čápek, 
kde si je mohou prohlédnout a použít nejen mí žáci, 
ale i žáci a hlavně učitelé z jiných škol. Kromě toho 
dětem každý den posílám čtení do ouška, kde jim 
čtu z knihy Ronja dcera loupežníka. Také nahrávám 
se svým synem krátké písničky ve formě videoklipů. 
Založil jsem třídu na stránkách škola v pyžamu, kde 
mohou žáci plnit úkoly, posílat fotografi e atd. No a 
pořád se snažím vymýšlet nové věci. Koronavirovou 
pandemii beru i jako možnost pro osobní a profesní 
růst. Jinak bych se zbláznil :-)
 Máte předepsaný způsob výuky, nebo je vám 
ponechána volnost?
 Každý týden mají vyučující poslat dětem učivo. Ji-
nak máme ve způsobech práce volnost. V současné 
situaci pracujeme z domu a musím říct, že se škole 
věnuju víc než v „normálním“ provozu… paradoxně. 
 Řešíte nějaké individuální potíže žáků – napří-
klad že někdo nemá počítač?

 Ano, některým nešlo spustit video na mobilu, proto 
jsem je začal dávat na Youtube. Jinak se mi rodiče 
pravidelně ozývají, většinou s pochvalou, za což 
jsem strašně rád, protože je to pro mě impuls, že to 
nedělám nadarmo. 
 Inspirujete se v jiných českých školách?
 Ano, sleduji různé přístupy na Facebooku a občas 
i něco využiju. 
 Plánujete výuku na dálku ještě někam posu-
nout? (online vyučovací hodiny…)
 Už jsme měli pokusnou online výuku, ale na 
stránce škola v pyžamu je online výuka teprve ve 
vývojové fázi, takže to moc nedopadlo. Jinak nevím, 
zda je úplně ok upoutat děti v daném čase k počí-
tači. Ne každý být u počítače třeba zrovna může. A 
hlavně, všechna má videa a úkoly počítají i s tím, že 
je třeba rodiče nebo žáci nemusí vypracovat. Je to 
na rodičích a dětech. Tato situace je speciální i tím, 
že se určitá zodpovědnost za vzdělávání přesouvá 
i na rodiče, ale vynucovat něco nechci a ani podle 
zákona nesmím. 
 Jak budete řešit při závěrečném hodnocení 
nedostatečný počet známek?
 Známky pro mě nebyly nikdy velký problém. Znám 
své žáky a vím, jak na tom který je. Známka na vy-
svědčení je pro mě dlouhodobým oceněním. Dva, 
tři měsíce bez nich není problém. Ale můj názor na 
známkování obecně je trošku odlišný.
 Objevil jste díky dálkové výuce něco, co by i v 
budoucnu mohlo ulehčit nebo zpříjemnit výuku?
 Já bych to řekl takto. Celá tato situace mi strašně 
moc dala. Hodně jsem se toho naučil. Hlavně to, 
že jsem pořád schopný se učit nové věci, schopný 
překonávat překážky. To se mi určitě bude hodit i 
do budoucna. Také vidím přínos v pomoci „slabším“ 
žákům. Rodič mi napíše, že jeho syn nerozumí tomu 
a tomu. Já natočím krátké video, kde mu to vysvětlím. 
Dovedu si představit také to, že naši třídu v pyžamu 
po skončení karantény nerozpustíme, ale budeme 
ji používat i nadále. Také jsem si uvědomil, jak moc 
svou práci a hlavně svoje žáky a rodiče mám rád a 
jak moc mi chybí. Ať už je to za námi a zase jsme 
spolu :-)

-r-

Jan Čápek (archivní foto)Jan Čápek (archivní foto)

Josef Škvařil, Josef Škvařil, 
ředitel ZŠ Salmovaředitel ZŠ Salmova
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Na kávě s Liborem Matuškou:
Speleologie je životní styl

Libor Matuška je speleolog, velitel Speleologické záchranné služby Stanice Morava a 
účastník mnoha českých expedic do světa za objevováním jeskyní. Povídali jsme si o 
Moravském krasu, ale také o jeskyních v Číně nebo v Mexiku.

Sponzor rubriky:

 Jak jsi se dostal k jeskyním?
 Asi v páté třídě přišel spolužák s tím, že navštívil 
se svým strýcem jeskyni, která není přístupná veřej-
nosti. Některé z nás to nadchlo a chtěli jsme to také 
vyzkoušet. Založili jsme juniorskou skupinu, kde nás 
bylo asi patnáct, začali jsme navštěvovat jeskyně, 
lézt na menší skály, ale také provozovat brigády. 
Čistili jsme studně, malovali blanenský zámek. Hodila 
se každá koruna.
 V pozdějším věku vznikla skupina sdružující ně-
kolik nadšenců, kteří provozovali trochu extrémnější 
aktivity – například sestupy do nejhlubších jeskyní 
atd. S těmito lidmi jsem se dal dohromady a začali 
jsme jezdit po světě.
 
 Do jak hlubokých jeskyní se dá sestoupit?
 U horolezců existovala Kóta 8000, což je sesku-
pení elitních lezců, kteří zdolávali nejvyšší vrcholy 
světa, v tomto duchu jsme s kamarády založili Kótu 
1000. Naším cílem bylo zdolávat nejhlubší jeskynní 
systémy světa a překonávat magickou hloubku 1000 
m. V roce 1998 jsme naplánovali velkou expedici do 
Mexika, kde jsme byli téměř dva měsíce. Tři týdny 
jsme strávili v oblasti Oaxaca, kde jsme v jeskyni 
Systema Cheve sestoupili do hloubky 1386 m. Dále 
pak u městečka Aquismón do propasti Sótano de las 
Golondrinas, kde vstupní slanění do propasti bylo 
neuvěřitelných 333 m.
 Podobných „tisícovek“ jsme ve světě absolvovali 
několik. Dnes je to už trochu jinde, nejhlubší jeskyně 
světa je v Abcházii o hloubce 2212 m. Pobyt v jeskyni 
při výzkumu trvá třeba i patnáct dní! Při průzkumu 
takovýchto systémů se nedá obejít bez bivaků a 
podzemních táborů.
 
 Kolik je v naší republice jeskyňářů?
 Pokud vím, je to okolo tisícovky, jeskyňáři jsou 
rozděleni do zhruba třiceti skupin. Valná část speleo-
logů je tady v Moravském krasu. Jeskyňáře sdružuje 
Česká speleologická společnost. Někteří mají spele-
ologii pouze jako koníčka, jiní ji vnímají jako seriózní 
činnost, věnují se vědeckým výzkumům atd. Na to 
navazuje činnost Speleologické záchranné služby. V 
neposlední řadě jsou tu také jeskyňáři, kteří se věnují 
expediční činnosti a jezdí objevovat nové jeskyně po 
celém světě.

 Je tedy speleologie spíš koníček, nebo sport?
 Je to koníček, svým způsobem taky sport, někdo 
speleologii vnímá jako vědu. Dá se bádat v horizon-
tálních jeskyních, ve vertikálních, potápět se, zdroje 
informací zde najdou vědci věnující se geologii, 
biologii apod. Disciplín nabízí jeskyně celou řadu, 
ale myslím si, že pro zapáleného jeskyňáře jde o 
životní styl.
 Naším cílem není jen zábava. Do jeskyní chodíme 
proto, abychom je především objevovali, což je třeba 
u nás v regionu čím dál těžší, ale stále se nám daří 
najít něco nového. Každý objev musíme zdokumen-

tovat. Především zpracovat mapy, pořídit 
fotodokumentaci zajímavých míst, vytvořit 
3D modely, zmapovat geologické poměry, 
apod. Máme nepsané pravidlo, že jeskyně, 
která není zmapována, jako by neexistovala.

 Pracujete nyní na něčem v Moravském 
krasu?
 Ano, soustředíme se na průzkum Rudic-
kého propadání a návazných lokalit. Před 
časem jsme se dali do celkového přema-
pování Rudického propadání – poslední 
mapy jsou šedesát let staré, tenkrát byla 
jiná dostupná technika. Dnes máme digitální 
dálkoměry, pro zpracování map používáme 
složité počítačové programy, děláme 3D 
modely. Jiná skupina mapuje Býčí skálu – 
vývěr Jedovnického potoka, čili plánujeme 
propojení těchto map, jakmile budou hotové.

 Předpokládám, že potřebné techno-
logie a vybavení stojí nemalé peníze. 
Všechno fi nancujete z vlastních zdrojů?
 Ano, drtivou většinu nákladů kryjeme z 
vlastních zdrojů. To platí obecně pro všechny 
jeskyňáře a speleologické skupiny. Sami si 
také fi nancujeme chod celé České spele-
ologické společnosti. Nejnákladnější jsou 
pochopitelně zahraniční expedice. Tam se 
bavíme až o desítkách tisíc korun.
 
 Jsi velitelem Speleologické záchranné 
služby na Moravě. Co vše tato činnost 
obnáší?
 Speleologickou záchrannou službu zřizuje 
Česká speleologická společnost jako jednu 
ze svých organizačních jednotek. Jsou to 

jeskyňáři, kteří už mají něco za sebou, znají dobře 
prostředí, techniky, jsou schopni pomoct a ochotni se 
vzdělávat, učit a věnovat čas této činnosti. V České 
republice jsou dvě stanice – Čechy a Morava, celkem 
je nás přes třicet. Hlavním náčelníkem je rudický 
starosta Roman Šebela, já sám jsem velitelem mo-
ravské stanice. V této stanici jsou kluci z celé Moravy 
z různých jeskyňářských skupin, přičemž základnu 
máme v Rudici.
 Jsme součástí IZS a úzce spolupracujeme s ha-
siči. Jezdíme společně na školení a společně také 
provádíme výcviky. V okamžiku, kdy se něco stane v 
jeskyních, na nouzovém volání 112 už vědí, že mají 
volat nás, společně s rudickými dobrovolnými hasiči, 
kteří zajišťují technickou podporu na povrchu, zatím-
co my pracujeme dole v jeskyni. Tato spolupráce je 
pro nás velice důležitá. 
 Existuje nepsané pravidlo, že jeskyňáři může v 
případě nehody v jeskyni pomoci zase jen jeskyňář. 
Naše práce je důležitá, přestože zasahujeme třeba 
jen jednou do roka.
 
 Kdo se může stát členem Speleologické zá-
chranné služby?
 K tomu jsou potřeba léta praxe. Bereme pouze 
velice zkušené jeskyňáře, kteří jsou samostatní, 
fyzicky zdatní, ovládají veškeré lezecké techniky a 
disponují rozvahou a zdravým rozumem. Potom se 
musí důkladně naučit záchranné techniky – kladko-
stroje, nosítka, komunikace apod. Hodně důležitá 
je zdravověda. Chlad, mokro – to je tam dole náš 
největší nepřítel, takže musíme udělat všechno 
proto, abychom zabránili hypotermii, postiženého co 
nejrychleji dostali ven a předali dalším odborníkům. 
Máme také specialisty na potápění.
 
 Je o tuto práci zájem?
 Bohužel moc ne. Obecně ubývá zájem o jeskyňář-
ství jako takové, s čímž souvisí i nedostatek nových 
členů Speleologické záchranné služby. Naštěstí 
máme momentálně plný stav, ale nikdo z nás ne-
mládne. Takže uvidíme, jaká bude situace za pár let.
 
 Mohu přihlásit dítě někam do jeskyňářského 
kroužku?
 Dnes žádný kroužek neexistuje, ale je možné 
oslovit některou jeskyňářskou skupinu v okolí. Je 
zcela nemyslitelné zkoušet lézt na vlastní pěst do 
nepřístupných míst. To je velice nebezpečné, a ne 
každá taková akce může mít dobrý konec.
 
 A pak přichází na pomoc Speleologická zá-
chranná služba?
 Ano. Jezdíme k různým případům. Například 
jsme tady v Rudickém propadání zachraňovali horo-
lezkyni, které uprostřed výstupu z jeskyně najednou 
došly síly. Když jsme viděli, co si společně se svými 
spolulezci vybrali za trasu, jen jsme nevěřícně krou-

tili hlavou. Navíc výpravu do podzemí podnikli bez 
povolení a měli zcela nevhodné vybavení.
 V jeskyni Bárové vedle Býčí skály jsme hledali 
speleo potápěče. Uvolnilo se mu vodící lanko, 
ztratil orientaci a nemohl najít cestu ven. Naštěstí 
se nasoukal do vzduchové kapsy u stropu, kde se 
schoval a doufal, že jej někdo najde. Napřed jsme 
znovu proplavali celý jeskynní systém, a když jsme 
jej nikde nenašli, tušili jsme, že bude někde schova-
ný. Odčerpáním jsme výrazně snížili hladinu vody, 
zastavili přítok z Jedovnického rybníka a po několika 
hodinách jsme jej skutečně našli. Byl podchlazený, 
vyčerpaný a psychicky na dně. Byl to velký úspěch, 
protože při potápění v jeskyních je v případě náhlého 
problému šance na přežití velmi nízká.
 Poslední velkou akcí byl zásah v jeskyni Nová 
Drátenická, kde uvízl jeskyňář při exploraci v komíně. 
Zde mu vleže zavalil nohu obří balvan. Naštěstí mu 
nohu zamáčkl pouze do bláta. Kdyby tam byl pevný 
povrch, určitě by o nohu přišel. Zasahovali jsme asi 
osm hodin a výsledek byl úspěšný. Balvan se bo-
hužel nedal rozvolnit na menší kusy, takže jsme jej 
nakonec složitými způsoby podepřeli a z bláta jsme 
nohu doslova vyhrabali. Následoval poměrně kom-
plikovaný sestup dómem dolů, ale nakonec všechno 
dobře dopadlo. Noha byla silně pohmožděná, ale 
jeskyňář vyvázl bez trvalých následků. V tomto 
případě šlo o regulérní akci zkušených jeskyňářů. 
Na jednu stranu přišla obrovská smůla v podobě 
uvolněného kamene, na druhou stranu můžeme 
mluvit o velkém štěstí, že postižený z celé situace 
vyvázl živý a zdravý. 

 Dostane se vůbec amatér do nějaké nepřístup-
né jeskyně?
 Ano, možné to je. Ideální je kontaktovat jeskyňář-
skou skupinu, která v oblasti působí, a domluvit se s 
ní na možnosti případné spolupráce. Na Býčí skále 
se každoročně konají dny otevřených dveří, kde 
je možnost se kouknout do míst, která nejsou pro 
veřejnost běžně k vidění.

 Pro členy a čekatele ČSS pořádá Speleologická 
záchranná služba jednou za rok Lezecké dny, kde 
může každý zájemce pod dozorem zkušených lezců 
a záchranářů vyzkoušet jednolanovou techniku na 
vlastní kůži, a to jak teoreticky, tak prakticky. Termín 
bývá v létě a informace se dají dohledat například na 
stránkách speleo.cz, případně na Facebooku SZS.
 
 Jak velký je Moravský kras?
 Je obrovský, celkem zde máme přes 1600 zná-
mých jeskyní na rozloze asi 92 km². Pro veřejnost 
je zpřístupněno 5 jeskyní, trasy pro návštěvníky 
jsou řádově stovky metrů až přes kilometr dlouhé. 
Nejdelší jeskynní systém v ČR je Amatérská jeskyně, 
je dlouhá téměř 45 km! V loňském roce jsme oslavili 
50. výročí od objevu. Druhý nejdelší jeskynní systém 
v České republice tvoří Rudické propadání spolu s 
Býčí skálou o celkové délce přes 13 kilometrů.
 
 Krásná krápníková výzdoba je například v jes-
kyni Balcarka. Jsou v Moravském krasu podobná 
veřejnosti nepřístupná místa?
 Nepochybně. Je tu spousta mít, která jsou nád-
herná, ale bohužel k nim veřejnost nemá přístup. 
Například Kašna v Rudickém propadání, která byla 
objevena před sto lety. Dokonce je u ní od té doby 
opřený po prvních badatelích žebřík, který zarůstá 
sintrem a celé místo je úchvatnou podívanou. Z 
aktivního toku vedou několik desítek metrů vysoké 
komíny s překrásnou krápníkovou výzdobou, některé 
z nich vedou až na povrch takřka 200 m.

 Jaký zajímavý objev se vám u nás podařilo 
udělat?
 Přímo zde v Rudici se před osmi lety propadla 
silnice a zjistilo se, že pod ní je vzduchová kapsa. 
Začali jsme kopat a objevili jsme jeskyni. Dnes jsme 
v 60 metrech pod povrchem. Naším cílem je jeskyni 
propojit s Rudickým propadáním. Povedlo se nám 
prokázat, že nová jeskyně zvaná Tumperek vede 
do Rudického komína vysokého 140 metrů. Po 
propojení by se tento propad stal nejhlubší suchou 
propastí v ČR. Mimo jiné by se nám podařilo zavést 
do propadání elektřinu, což by výrazně usnadnilo 
další bádání. Stále zde máme několik otazníků v 
mapě, které skrývají zatím neobjevené prostory.

Pokračování na str. 4
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Na kávě s Liborem Matuškou Participativní rozpočet: 
lidé mohou podávat návrhy

Dokončení ze str. 3

 Podnikáte také různé expedice do zahraničí. 
Jaké jsou jeskyně třeba v Číně?
 Do Číny jsme začali jezdit před 4 roky do téměř 
nedotčených a neprobádaných krasových oblastí. V 
celé Číně bylo doposud jen několik desítek zahranič-
ních výprav, přitom vápencové oblasti se rozkládají 
na zhruba 900 tisicích km². Místní o speleologii pro-
zatím nejeví velký zájem, je tam registrováno pouze 
na cca 200 jeskyňářů, a tak zůstává většina oblastí 
neprobádaná.
 Během sedmi expedic do Číny se nám podařilo 
objevit přes 30 km jeskyní! Pro srovnání - tohle u nás 
v krasu trvalo několik desítek let. Máme vytipované tři 
oblasti – Xiaonanhai, Zhenba, Ningqiang. Momentál-
ně jezdíme nejvíce pracovat do lokality Xiaonanhai, 
kde jsme také zaznamenali obrovské objevy.

 Jakým způsobem si vybíráte tato místa?
 To je poměrně unikátní. Hlavní pomůckou nám 
byla platforma, kterou většina z nás dobře zná 
– mapy Google Earth. Na mapě jsme vytipovali 
zajímavé krasové oblasti. Jeden člen našeho týmu 
pracuje v Geologickém ústavu Akademie věd ČR, 
díky čemuž dokázal podle geologických jevů vyti-
povat nejnadějnější krasové lokality, tak jsme pak 
vyrazili. Dále spolupracujeme s Institutem krasové 
geologie Čínské akademie věd a s Geologickým 
ústavem v Si-anu.

 Kdy se chystáte na další expedici?
 Abych pravdu řekl, měli jsme v Číně být právě 
touto dobou. Bohužel z důvodu právě probíhajících 
opatření jsme museli expedici zrušit.

 Kde všude jste byli?
 Těch míst je skutečně celá řada. Bádali jsme na 
Slovensku, ve Slovinsku, Polsku, Maďarsku, Turecku 
a v dalších zemích. Jezdí se za jeskyněmi do Albánie, 
do Černé Hory a také hodně do Rumunska.
 Spousta jeskyní je v rakouských Alpách. Tady 
možná stojí za zmínku propast, kterou objevili naši 
kamarádi před několika lety, a kterou se nám nedáv-
no podařilo prohloubit. Jde o jednu z nejnáročnějších 
jeskyní, které jsem navštívil – ani ne tak svojí hloub-
kou, jako spíš svou náročností. 
 Se Speleologickou záchrannou službou jezdíme 
do Francie, která je takovou kolébkou speleologie, 
jsou tu jedny z nejznámějších krasových oblastí. My 
sem jezdíme na záchranářské výcviky.

 Jak probíhá samotná čínská expedice?

 Každá byla trochu jiná. Při první expedici do Číny 
jsme samozřejmě vůbec nevěděli, do čeho jdeme. 
Přijeli jsme do oblasti, kde jsme jezdili terénními au-
tomobily na různá místa z mapy, kterou jsme si doma 
připravili, a vytipovávali ty nejzajímavější lokality.
 Na další expedici už jsme začali s objevováním 
konkrétních jeskyní. Ze začátku jsme třeba prošli 
prvních pár stovek metrů, které jsme zmapovali a 
udělali pár fotek. Následně přišlo k rozhodování, kde 
budeme pokračovat dál.
 Teď již soustavně provádíme průzkum nejzají-
mavějších míst. Každou návštěvou se dostáváme 
hlouběji a dál, ovšem občas to jde velmi obtížně. 
Jeskyně jsou aktivně protékány vodními toky, my 
potom pomocí traverzů musíme překonávat tůně, 
jezera a další překážky. Každý objev musíme dů-
kladně zdokumentovat a zmapovat.
 Nyní jsme v situaci, kdy už jeden den na objevová-
ní nových partií nestačí. Vybudovali jsme podzemní 
bivak. Než se dostaneme k bivaku, uplyne celý den. 
Další tři dny strávíme objevováním, ven z jeskyně se 
dostaneme třeba až po pěti dnech. Na další expedici 
máme v plánu vybudovat další bivak, protože jsme 
už skutečně velmi daleko.

 Podařilo se vám někdy najít místo, kde byly 
stopy po životě třeba několik set let staré?
 Podařilo, konkrétně opět v Číně. Ve vstupní pro-
pasti jsme našli kresby na stěnách a prastaré pece. 
Do spirály jsou tu vytesány díry, které nejspíše slou-
žily pro stavbu žebříku nebo něčeho podobného. V 
Číně jsme také našli pozůstatky Stegodona orientalis 
– prehistorického příbuzného mamuta. V důsledku 
tohoto objevu jsme se druhý den ocitli v čínské ná-
rodní televizi se sledovaností mnoha milionů lidí :-)

 Mají expedice do Číny nějaké dopady pro 
místní obyvatelstvo?
 Číňané mají obrovský potenciál v oblasti ces-
tovního ruchu. Jakmile se objeví něco nového, 
okamžitě se místo zpřístupní veřejnosti a začne být 
hojně navštěvováno. V tomto jsou neskuteční. Ale 
jdou na to občas trochu jiným způsobem, než by se 
dalo čekat. Byli jsme svědky toho, jak se zde rekon-
struovala obrovská jeskyně, ve které předtím byla 
vojenská továrna. Místní pracovníci zde vytvářeli z 
betonu jezírka i krápníkovou výzdobu. Neskutečné! 
V momentě otevření tu blikala všemožná barevná 
světla, hrála hudba, zkrátka jeden obrovský kýč. To 
je trochu jiné pojetí jeskyní, než známe tady u nás 
:-)

Martin Müller

 Šest set tisíc korun. To je částka, která je i letos vyčleněna v městském rozpočtu na investici, již 
navrhne kdokoli z řad veřejnosti a blanenští obyvatelé si ji odhlasují. Navrhovatel ani nemusí mít trvalé 
bydliště v Blansku, podmínkou je pouze věk osmnáct let. Aby však byl projekt zařazen do hlasování, 
musí být písemně podpořen nejméně dvaceti blanenskými občany staršími osmnácti let. 

 Další podmínkou je, aby měl projekt lokální charak-
ter, byl v souladu s Územním plánem a Strategickým 
plánem rozvoje města a byl realizovaný na pozemcích 
ve vlastnictví města. Následná realizace vybraného 
projektu bude v režii města Blanska. Každý člověk 
může podat maximálně dva návrhy.
 „Možnost přihlášení jsme chtěli spustit co nejdříve, 
tak, aby navrhovatelé měli dostatek času s projekty 
seznámit veřejnost a získat pro ně podporu, ale také 
aby měli čas konzultovat podobu navrhovaného 
projektu například s odborníky na městském úřadě. 

Tím mohou zajistit, že se do hlasování dostanou věci, 
které mají reálnou šanci peníze získat,“ vysvětluje 
místostarosta Blanska František Hasoň.
 Loni získal největší počet hlasů projekt na zastřeše-
ní postranních částí sportovního areálu na Těchově. 
Hlasovalo pro něj 512 lidí. V této době by měly být 
hotové všechny podklady pro zahájení územního a 
stavebního řízení. „Počítáme s tím, že během prázd-
nin by se mělo začít stavět,“ uvádí Hasoň.
 Město však nakonec podpoří i projekt, který skončil 
na druhém místě se 184 hlasy, a to rozšíření dětské-
ho hřiště u kruhového objezdu na Bezručově ulici. 
Přibude prolézací housenka Smíšek, houpačka s 
hnízdem a kolotoč o průměru 1,6 metrů. Dětem budou 
k dispozici nejpozději od poloviny května. „Rozhodli 
jsme se hřiště rozšířit a použít na to prostředky z 
jiných položek rozpočtu; myslíme si, že nové herní 
prvky v centru města zejména rodiče s malými dětmi 
ocení,“ míní starosta Blanska Jiří Crha. 
 Letošní návrhy je možné podávat do 14. září. Poté 
úředníci zkontrolují formální správnost – dodržení 
základních požadavků. Příslušné odbory městského 
úřadu posoudí realizovatelnost návrhu. V případě 
potřeby dopracovat návrh bude mít jeho autor deset 
dní na úpravy. Nebude-li návrh ve stanoveném ter-
mínu doplněn, bude vyřazen. Hlasování by se mělo 
uskutečnit v říjnu. Nově bude možné se do ankety 
zapojit i přes mobilní rozhlas. 

-r-

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Speleologická fotoreportáž
Expedice v ČíněExpedice v Číně Bivak v čínské jeskyniBivak v čínské jeskyni Ze zásahu SZSZe zásahu SZS



17. dubna 2020 5

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

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:
pondělí 9 - 13 hod.
středa 13 - 16 hod.

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

OBBY:Y

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Pizzazz: Čím těžší 
doba, tím větší výzva!

 Doba momentálně nepřeje některým druhům podnikání, například restauracím. Některé musely 
zavřít úplně, ale v některých se pracuje i přesto, že jsou jejich prostory pro veřejnost uzavřeny. Za-
jímalo mne, jak si vede oblíbená pizzerie Pizzazz. O podnikání v zavřené restauraci jsem si povídal 
s jedním z jednatelů Pizzazz Janem Musilem.

 Situace okolo vládních nařízení není jednodu-
chá, museli jste podobně jako ostatní restaurace 
zavřít. Jak moc se vás to dotklo?
 Situace samozřejmě není snadná pro nikoho. Pro 
nás je dobré, že máme letité zkušenosti v oblasti 
rozvozu jídla. Pizzerii provozujeme už devatenáctým 
rokem a v podobné situaci jsme stejně jako všichni 
ostatní poprvé. Rozhodli jsme se, že se s nedobrou 
situací popereme po svém. Nikoho jsme nepropustili, 
ani nenechali sedět doma. Všichni naši stálí zaměst-
nanci pilně pracují.
 Naše zákazníky bylo v tento moment zcela nutné 
upozornit na skutečnost, že stále vaříme a rozváží-
me jídlo. Veřejnosti jsme navíc vyšli vstříc - rozvoz 
je nyní až do odvolání zcela zdarma, a to i do míst, 
která byla dříve za poplatek, například Dolní Lhota, 
Hořice nebo Jedovnice.

 Rozvážíte jen pizzu?
 Přivezeme jakékoli jídlo z naší nabídky. To se týká i 
denního menu, které stojí 99 Kč včetně krabice. Naši 
stálí zákazníci tak nepřijdou o teplý a dobrý oběd. 
Koupili jsme již pátý vůz, takže reagujeme velmi 
pružně a na jídlo nikdo nečeká déle než 45 minut. 
Navíc disponujeme objednávkovým systémem, který 
je uživatelsky přívětivý, rychlý a spolehlivý. Je to sys-
tém, který je využíván po celém světě a patří k těm 
nejlepším. Jen u nás jej využívá přes 300 restaurací.

 Jakým způsobem si mohu objednat?
 Můžete nám zavolat na číslo 516 419 555. Pokud 
jste již objednávali, stačí pouze sdělit, jaké jídlo si 
přejete – systém si podle čísla pamatuje vaše jméno 
i adresu. V případě, že jste si pizzu nechávali v mi-
nulosti přivézt na více adres, obsluha se jen zeptá, 
kam přesně máme přijet.
 Hodně lidí si zvyklo na naši Pizzazz aplikaci, kterou 
si stáhli do svého mobilního telefonu se systémem 
Android nebo iOS. Je velice jednoduchá. Spustíte 
aplikaci, vyberetesi, na co máte chuť - můžete si 
seskládat třeba i pizzu dle svých přání a nálady, vy-
brat si i naplnění okrajů sýrem či uzeninou a spoustu 
dalších drobností. Online objednávku pak odešlete a 
přijde vám SMS zpráva s přibližnou dobou doručení. 
Platit můžete online prostřednictvím platební karty. 
Osobní údaje s adresou vyplníte pouze jednou, ap-
likace si vše pamatuje, 
takže další objednávka 
bude velice rychlá.
 Třetí možností je 
objednávka prostřed-
nictvím našich stránek 
www.pizzazz.cz. Zde na-
jdete jídelní lístek, denní 
menu, ale i odkaz ke 
stažení naší mobilní ap-
likace. Při objednávce na 
webu můžete také použít 
bezhotovostní platbu.

 Takže se nyní věnu-
jete naplno jen rozvozu 
jídel?
 Vůbec ne! Využili jsme 
situace, kdy k nám do 
restaurace nikdo nesmí 
a pustili jsme se do re-
konstrukce soukromého 

salonku. Celkově jej zvětšujeme a pracujeme na 
lepším odhlučnění. Rekonstrukcí chceme docílit 
ještě většího soukromí pro naše zákazníky. Děláme 
nový vstup s červeným kobercem, budeme malovat, 
zdokonalíme ozvučení. Největší výhodou, kterou si 
při soukromém večírku určitě užijete, je vlastní bar s 
obsluhou, která se stará pouze o vás. Do salonku se 
vejde až 50 osob a jeho umístění je nahoře v patře, 
kde máte stoprocentní jistotu, že budete v soukromí.
 Jakmile budeme moct znovu otevřít, okamžitě 
spustíme i provoz venkovní terasy s obsluhou. 
Tu jsme už loni rozšířili o odpočinkovou zónu s 
pohodlnými sedačkami a nabídku doplnili o stále 
populárnější vodní dýmky.

 Jídelní lístek zůstane stejný?
 I ten budeme měnit. Přidáme několik nových jídel, 
jako například tacos, do nápojového lístku chystáme 
lahodné italské prosecco, které budeme na přání 
hostů prodávat i rozlévané. Hitem bude takzvaná 
Tajná nabídka. Půjde o pokrm, který není nikde na-
psaný a nikdo nebude vědět, o co se jedná. Jedinou 
možností, jak se o jejím obsahu můžete dozvědět, 
bude od někoho známého. Tuto vtipnou záležitost 
jsme viděli v jednom zahraničním podniku a hrozně 
se nám líbila, Věřím, že zaujme i naše zákazníky.

 Na sociálních sítích jsem si všiml, že jste 
místním seniorům připravili pizzu. Co vás k tomu 
vedlo?
 Prožíváme dobu, která je pro nás pro všechny 
velice těžká, ale nejtěžší chvíle prožívají právě starší 
lidé, kteří žijí v domovech. Pro blanenský Domov 
pro seniory jsme připravili padesát krabic s pizzou 
zdarma. Proč? Protože jsme jim chtěli udělat radost. 
To je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Byli moc 
vděční, což pro nás bylo dostatečnou satisfakcí.

 Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem 
našim zákazníkům. Vážíme si toho, že jste již de-
vatenáctým rokem s námi, a to i v době, která nás 
všechny nutí k určitým omezením. Věřím, že za pár 
týdnů se uvidíme u nás na Pizzazz. Už nyní se na 
vás těšíme.

-r-
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Paní milá, jestli 
je vám jinak dobře, 

pošlu vám recept 
na telefon, ať nemusíte 

do ordinace. 
Je to tu samý 

koroňák! 

Pane doktore, 
dochází mi 

léky.

Ajéjéj!!! 
Doktor mi poslal 

do telefonu nějaký 
recept. Co mám dělat? 

Bohoušku, 
pomóóóc!!!

LÉKÁRNA 
POD NEMOCNICÍ,

Váš lék je připraven 
k vyzvednutí.  

Už dnes, 
nejpozději zítra. 

Rádi vás uvidíme.

COŽE??!!!
Bohoušku, jsi můj 

nejmilejší. Přijď v neděli 
na žemlovku. 
Jo, a to číslo 

si ULOŽ! 

 LÉKÁRNA POD NEMOCNICÍ 

1. Přepošlu SMS na tel: 703 148 141 
 2. nebo zavolám kód 
3. nebo pošlu e-mail 

lekarna@podnemocnici.cz 
s kódem „A je to!“

Nejsem Bohouš, 
ale to nevadí, babi. 

Ukaž, to zvládneme, 
přepošlu si to.
Vím, co s tím. 

e – RECEPTY
Předepisování léků nyní probíhá často přes SMS zprávy. Pacienti nemusí chodit k lékaři. 

POMOZ BABIČCE, DĚDOVI, SOBĚ 
• Babička s dědou mají starší mobil nebo s ním neumí dobře zacházet. 
• Pomozte jim přeposlat SMS s kódem k nám. My jim lék připravíme k vyzvednutí. 
• Vše lze vyřešit jednou zprávou nebo telefonátem na číslo 703 148 141 nebo mailem. 
• Stejně tak stačí poslat Váš kód k nám, do Lékárny Pod Nemocnicí, a my Vám dáme vědět,  

kdy je Váš lék připraven k vyzvednutí.

Pojďme na to!!! LÉKÁRNA POD NEMOCNICÍ



717. dubna 2020

* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím doučování angličtiny v rozsahu učiva ZŠ 
a SŠ. Mám mnohaleté zkušenosti s doučováním 
dětí, dospělých, jednotlivců i skupin. Tel.: 774025455
* Nabízím zdarma hoblovku s příslušenstvím. Tel. 
721853483.
* Nabízím pronájem garáže u zastávky ČD Blansko-
-město. Tel: 608723153.
* Prodám benzinovou sekačku s pojezdem, málo 
používaná, nevhodná koupě. Cena dohodou. Tel. 
721518827.
* Pronajmu garáž u hotelu Macocha. Tel. .605165633.
* Hledáme dobrovolné švadleny pro výrobu roušek, 
které budou dále distribuovány ke všem lidem, kteří 
je potřebují - lékárny, obchody, střediska, senioři, 
děti. Materiál na výrobu bude dodán a dle domluvy 
lze k výrobě poskytnout šicí stroje. vládou.Nabízím 
zprostředkování dezinfekce za nákupní náklady na 
Blanensku. Tel. 608260805.
* Muž 42 let hledá ženu pro život. Dítě není překáž-
kou.Tel. 721328760.

      RŮZNÉ     

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"

BUSE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních 
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?

Hledáme kolegy:
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ

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)

…aktuální volné pozice na  http://www.buse.cz/cs/kariera

Masarykova 9, 678 01 Blansko / http://www.buse.cz 

Charitní Linka důvěry 
pomáhá lidem z celé republiky

Ať žije Evžen Holiš!
 Začátkem dubna 
oslavil životní jubi-
leum Evžen Holiš – 
významná hudební 
osobnost.
 Evžen Holiš se 
narodil 9.4.1930 
v Zašové. Je ab-
solventem JAMU, 
žák profesorů Ba-
latky, Jílka, Lišky, 
Stupky a Bakaly. 
Dlouholetým diri-
gentem Janáčkovy 
opery v Brně (1953 
– 2009), pedagog 
JAMU a vedoucí operního studia JAMU, profesor di-
rigování, umělecký vedoucí symfonického orchestru 
konzervatoře Brno a profesor komorního zpěvu. Jeho 
žáci jsou na vrcholných postech divadel a orchestrů 
po celé republice. Je také sbormistr, korepetitor, 
muzikolog a překladatel. 
 Již od dětských let hrával v místní zašovské ka-
pele, nejprve na housle a později i na jiné nástroje. 
Ve hře na klavír pokračoval v Lidové škole umění 
ve Valašském Meziříčí. Tam také vystudoval reálné 
gymnázium, které ukončil maturitou v červnu 1949.
 Odešel do Brna, kde se stal posluchačem fi loso-
fi cké fakulty. Zvolil si obor hudební a divadelní vědy. 
Pokračoval však i ve studiu latiny a klavírní hry. Od 
školního roku 1950-51 přešel na nedávno založenou 
Janáčkovu akademii muzických umění, kde vedle 
hudební teorie a vědy poznával i praktickou stránku 
svého oboru. Studoval obor řízení orchestru.
 Ještě jako posluchač 4. roč. nastoupil v Janáčkově 
opeře SD Brno jako korepetitor. Studium ukončil 
v r. 1954 absolventským představením inscenace 
Verdiho Traviaty.
 Působil také jako profesor dirigování na brněnské 
konzervatoři a zároveň jako umělecký vedoucí sym-
fonického orchestru Státní konzervatoře. Se soubory 
SD v Brně podnikl i řadu cest do zahraničí.
 Vedle publikační činnosti v oboru hudební a 
divadelní vědy nelze přehlédnout ani jeho aktivitu 
překladatelskou.
 Evžene, přejeme Ti z celého srdce mnoho zdraví 
a sil do dalšího profesního i osobního života.

Kolektiv spolupracovníků a přátel

 Linka důvěry Charity Blansko slouží lidem v celé České republice. Funguje na telefonních číslech 
516 410 668 a 737 234 078 a je po čtyřiadvacet hodin denně k dispozici lidem v akutní krizi, poskytuje 
jim porozumění, podporu, rady a pomáhá volajícím překonat jejich obtížnou situaci. 

 V těchto dnech je možné za-
hlédnout i v celostátní televizi 
reklamní spot, jenž nabízí tuto 
linku lidem, kteří mají problémy 
v souvislosti s koronavirovou 
pandemií. Tedy lidem, kterým 
aktuální události prohlubují ži-
votní potíže, neorientují se v 
nařízeních a v pokynech vlády, 
nebo jsou sužováni strachem 
a obavami z šíření epidemie. 
 V poslední době Linka důvě-
ry zaznamenala zvýšený počet 
hovorů od klientů z celé repub-
liky. Volajících je zhruba 30 
denně, přičemž doba hovorů je 
různá; některým klientům pro 
uklidnění či nasměrování stačí 
krátká konzultace, s některými 
zase pracovníci mluví třeba i 
hodinu. Hovorů se v letošním 
březnu uskutečnilo o 183 více 
než v loňském březnu. Velká 
část volajících řeší dopad epi-
demie koronaviru. 
 „S dotazy, které se týkají 
zdravotních potíží či specifi c-
kých opatření ohledně epide-
mie, odkazujeme klienty na 
odborné linky zaměřené na ko-
ronavirus. Převážná část volajících ale řeší dopady, 
jaké má na ně sociální izolace. Situace je nová a ob-
tížná pro všechny, některým lidem umocní karanténa 
jejich další obtížné životní situace, a tak se ocitají 
v životní krizi. Snažíme se s nimi situaci rozebrat, 
uklidnit je a stabilizovat,“ říká vedoucí linky Zdeňka 
Švancarová. 

 V současnosti je také jedním z úkolů Linky důvěry 
shromažďovat klienty, kteří se ocitli v sociální izolaci 
a potřebují si párkrát týdně s někým popovídat. V no-
vém programu Diecézní charity Brno Dobré srdce na 
dálku mohou telefonicky sdílet svoje obavy, trápení, 
radost a další pocity s vybraným dobrovolníkem. 

-r-

Konec sezóny
 Vedení ČBF na svém videokonferenčním zasedání 
3.4.2020 předčasně ukončilo sezonu. Pro Basket-
balový klub Blansko, z.s. byla úspěšná především 
v žákovských kategoriích. „U družstva žen se na 
konečném výsledku v OP projevila nevyrovnanost ve 
výkonnosti a špatná koncovka v některých utkáních. 
Negativně hru ovlivňuje absence dlouhé podkošové 
hráčky,“ řekl trenér žen Pavel Zouhar. Naproti tomu 
je vkladem do budoucna zapojení dalších náctiletých 
do hry, kterým dávají trenéři příležitost. Celkem bylo 
odehráno 17 utkání, z toho 5 vítězných.

 Tým žákyň U15 startující v nadregionální soutěži 
prošel celou sezonou bez porážky včetně přáteláků 
s chlapeckým týmem BBK. Otázkou je, jak se kádr 
podaří udržet do další sezony pro kategorii U17. V 
18 zápasech nenašlo Blansko přemožitele.
 U minižákyň se projevil nárůst výkonnosti ve všech 
kategoriích – U10, U11 a U12. „Nevýhodou proti 
soupeřkám, vesměs týmům sportovních středisek, 
je užší kádr. V kompletní sestavě blanenská děvča-
ta odehrála rovnocenné zápasy téměř s kýmkoliv,“ 
okomentoval uplynulé období hlavní trenér mládeže 
Slávek Streit. Uznání patří všem trenérům, kterým 
se v hale tísní současně kolem třiceti hráček různé 
výkonnosti všech mini žákovských kategorií. Starší 
minižákyně U12 zaznamenaly 13 vítězství a 14 
porážek, mladší minižákyně U11 (společná soutěž 
s chlapci) 6 vítězství a 10 porážek. Za celou sezonu 
nepoznaly hořkost porážky nejmladší minižákyně 
U10, když 10x zvítězily.
 Basketbalový klub rozvíjí svoji činnost podporo-
vanou městem Blansko, Jihomoravským krajem a 
MŠMT. Mimořádné poděkování patří starostovi města 
Blansko a zastupiteli JmK panu Ing. Jiřímu Crhovi, 
který má v rámci koncepce rozvoje sportu zájem na 
systematickém zajištění sportování děvčat.

-kp-

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Vzpomínka
 Dne 2. května to bude pět roků co nás navždy 
opustil pan Antonín Buchvaldek.

Stále vzpomíná manželka Eva s celou rodinou

Hyenismus podruhé
  Když jsem listoval minulým číslem Monitoru, nemohl jsem vynechat článek "Hyenismus v Blansku". 
Bohužel mám naprosto stejnou zkušenost, jakou popisuje paní -gk-.

  S naší maminkou jsme se naposledy rozloučili 
30.ledna. Květiny a kytici jsme odnesli na hrob. Co 
následovalo, když jsme se přišli po týdnu podívat, 
již znáte ze zmíněného článku. Přesně stejná situ-
ace - z růží zbyly jen stonky, květy s jeho krátkou 
částí byly rovně odstřiženy. Z kytice zbyla hrst jehličí 
a stuha.
  Co se děje na blanenském hřbitově je pro nor-
málního člověka nepochopitelné. Již v minulosti jsme 
se museli smířit s vyrytými čerstvě zasazenými ma-

ceškami, s ukradeným vřesovcem či umělou kytkou. 
Stříhání květů z pohřebních kytic je jen další level.
  Stejně jako paní -gk- nedokážu pochopit, co vede 
člověka (vlastně spíš "člověka") k tomu, aby okrádal 
mrtvé. Bohužel si nejsem jist, zda se za svůj čin bude 
stydět - ten, kdo dokáže krást na hrobech, zřejmě 
stud, stejně jako ostatní lidské vlastnosti, dávno 
ztratil. Nemohu si než přát, aby pověstné boží mlýny 
vykonaly svou práci!

Medvěd
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Městská knihovna funguje 
i za zavřenými dveřmi

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

Příští číslo 
MONITORU

vychází
1.5.2020

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 V polovině března se uzavřely nejen školy a obchody, ale také další organizace, mezi něž patří i ve-
řejné knihovny. Zaměstnanci Městské knihovny Blansko však pracují dál i za zavřenými dveřmi. Kromě 
vypůjčování knih pokračují ve všech svých úkolech. 
 „Vyměňujeme poškozené obaly knih, děláme pořá-
dek v knižním fondu, odepisujeme knihy, které nejsou 
čtenářsky atraktivní a již se nepůjčují, a zároveň neu-
stále vybíráme nové knihy, které nakoupíme do našeho 
fondu, aby měli čtenáři po otevření knihovny dostatečný 
výběr novinek,“ popisuje ředitel knihovny Lukáš Dlapa 
s tím, že se nezapomíná ani na pobočky v okrajových 
městských částech, kde již před koronavirovou krizí 
zaměstnanci tak jako tak plánovali zatraktivnění kniž-
ních fondů. 
 Na samém začátku uzavření knihoven knihovníkům 
nejvíce času zabrala administrativa spojená s ruše-
ním akcí a omezením provozu. Prodlužovali všechny 
výpůjčky, aby čtenářům nenaskakoval dluh za pozdní 
vrácení knih. Výpůjčky budou prodlouženy až do doby, 
než se knihovna opět otevře. „Zaměstnanci každého 
oddělení si vytvořili svůj rozvrh toho, co by rádi stihli, 
když máme aktuálně dostatek času a prostoru. A tak 
doděláváme resty, na které během běžného provozu 
nebyl čas, vymýšlíme nové kulturní a vzdělávací akce,“ 
říká Dlapa. Do léta se žádné kulturní akce neuskuteční 
a o prázdninách běžně nebývají. Veškeré akce naplá-
nované na jaro, včetně přednášek Univerzity třetího 
věku, se přesunou na podzim. Stejně tak výstava 
fotografi í Barbory Grünwaldové, jejíž vernisáž byla 
původně plánována na 20. března. 
 Knihovníci se ale věnují také dalšímu osobnímu 
vzdělávání a rozvoji, využívají různé on-line kurzy. 
Jelikož se městská knihovna stará také o blanenskou 
kroniku, pečlivě se zapisují všechny aktuální události do 
kroniky, třídí se staré fotografi e, snaží se je digitalizovat. 
„Práce tu máme „jak na kostele“. Fungujeme v podstatě 
normálně jako před uzavřením, jen nepůjčujeme knihy,“ 
shrnuje ředitel knihovny. 
 Webové stránky i Facebookový profi l knihovny ob-
sahují seznam on-line zdrojů pro vzdělávání a zábavu, 
který knihovníci pravidelně doplňují. Lidé tam najdou 
odkazy na knihy zdarma, školní výuku, koncerty a další 
kulturní příspěvky ke zhlédnutí, odkazy na magazíny, 
přednášky či fi lmy nebo webové adresy, na nichž je 
možné si virtuálně prohlédnout různé galerie a muzea. 
 „Po dohodě s blanenskými skauty a městem jsme 

se aktivně zapojili do projektu Pomáháme Blansku a 
zřídili infolinku, na kterou nám denně volají senioři s 
prosbou o výpomoc s donáškou, nákupem, léky apod. 
Stáli jsme také u zrodu další dobrovolnické akce Město 
šije a obvolali jsme již více než osmdesát švadlen, 
které z materiálu města neúnavně šijí roušky. Do akce 
se zapojilo i několik našich knihovnic včetně jednoho 
knihovníka,“ zmiňuje Lukáš Dlapa. Podle něj se chystá 
další vlna rozvážky roušek blanenským seniorům. 
 Nejnovějším projektem je v současné době kres-
lení obrázků pro seniory. Obrázky se odevzdávají do 
schránky před knihovnou. Následně je dobrovolníci 
rozvážejí především blanenským seniorům, ale i dobro-
volným švadlenám, lékařům, sestřičkám, pečovatelkám 
a všem, kteří se starají o nemocné a pomáhají, kde se 
dá. „Před Velikonocemi jsme vyzývali zejména děti, aby 
kreslili obrázky s velikonoční tematikou. Nyní by mohli 
děti i dospělí vytvářet například jarní přáníčka, květino-
vé origami apod.,“ vyzývá ředitel městské knihovny. 

-r- 


