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Jít, či nejít?
 Naší domácnosti se týká druhá varianta – žák 
prvního stupně. Chápu, že mnozí rodiče doma 
svádí nejen vnitřní boje, ale možná se neshod-
nou ani v rámci jedné rodiny. Jednomu z nich 
už dochází síly k domácímu vzdělávání svých 
ratolestí anebo má dojem, že už by potřebovaly 
pevnou ruku a nějaký ten režim. Druhý zase 
možná vidí ve školní docházce zbytečné riziko, 
které nestojí za to. 
 Takhle to vidím i já. Říká se, že děti toho ve 
škole stejně moc nestihnou, protože budou 
mít zkrácenou výuku, a z ní ještě nějaký čas 
vezmou organizační záležitosti, jako je dezin-
fi kování rukou, řízené přesuny po škole apod. 
Ať počítám, jak počítám, při výčtu výhod a 
nevýhod mi školní docházka v této době a v 
plánované podobě nevychází příliš výhodně. 
Ale záleží to samozřejmě na každém rodiči. Na 
jeho prioritách ve výchově a v neposlední řadě 
na tom, jak to má se zaměstnáním. 
 Mnozí pravděpodobně musí do práce. I když 
– pokud mají nárok na ošetřovné ve výši 80 
%, domnívám se, že to už taková velká ztráta 
oproti plnému platu není. A v nouzovém režimu 
domácnosti nemají přece takovou spotřebu 
jako obvykle. Ale možná se někdo bojí, že o 
zaměstnání přijde, proto chce raději nastoupit. 
 U žáků devátých ročníků nástup do školy 
chápu; potřebují se nyní zejména připravit na 
přijímací zkoušky na střední školy. Učivo deváté 
třídy, to už nejsou jen vyjmenovaná slova jako 
na prvním stupni, takže je pochopitelné, že 
všichni rodiče svým dětem s učením pomoci 
nedokážou. Ale první stupeň se doma zvládá 
poměrně snadno. Spíše než o intenzivní výuku 
se tedy bude jednat o hlídání dětí, a to ještě ke 
všemu poměrně komplikované. Osobně bych 
za logičtější řešení považovala, kdyby do školy 
nastoupili žáci druhého stupně. 
 Jedna rodina v mém okolí například řeší 
problém s časem po obědě. Ze školy dostali 
rodiče informaci, že odpolední skupinky budou 
pouze pro první až třetí ročník. A co čtvrtá a 
pátá třída? Většina rodičů asi není nadšená z 

toho, že by takový čtvrťák přišel po poledni ze 
školy domů a třeba do půl čtvrté byl sám doma. 
Nehledě na to, že ranní družiny na toto období 
školy vůbec nezřídily, takže pokud musí rodiče 
ráno před sedmou hodinou či ještě dříve odejít 
do práce, kdo vypraví malé školáky? 
 Tato rodina je zvyklá podobné situace během 
školního roku řešit tak, že dítko místo družiny 
běžně chodí k prarodičům. Teď ovšem přece 
nemohou poslat potomka ze školy k babičce a 
dědovi, jež spadají do rizikové skupiny, kterou 
má společnost za úkol obzvláště chránit? A jsou 
zase na začátku – jít tedy, či nejít? 
 U svého třeťáka zohledňuji mimo jiné také 
to, že jeho starší bratr, který navštěvuje druhý 
stupeň, zůstane doma, kdežto mladší by mu-
sel každé ráno vyrazit do školy. Přijde mi to 
prostě nespravedlivé. Ano, někteří školáci se 
mohou těšit na kamarády a do školy jít celkem 
dobrovolně. Ale jiní nevnímají pozitivně, že 
musí do školy, zatímco starší sourozenec ne. 
Pak záleží celkově na vztazích a na tom, jak 
to rodina vybalancuje; podle mě by se mohly 
narušit samotné vztahy mezi sourozenci. 
 Častým argumentem je i to, že budou-li děti 
rozděleny do více skupin, je jasné, že na každé-
ho žáka nevyjde jeho třídní učitelka, na kterou 
je zvyklý zpravidla od první třídy. Dokonce ani 
spolužáci, s nimiž má bližší vztah. Někomu to 
vadit nemusí, někdo s tím ovšem může mít 
zásadní problém. 
 Je tedy jasné, že rodiče obracejí současnou 
situaci ze všech stran a zvažují všechna pro a 
proti. V neposlední řadě také to, zda ten jeden 
měsíc do prázdnin stojí za to riziko, že se dítě 
ve škole nakazí. Byť jsou předpovědi celkem 
optimistické a všichni doufají, že se tak nestane, 
každý člověk to vnímá jinak. 
 Každopádně – nezávidím ředitelům škol při 
plánování veškerých přesunů z šaten do tříd, 
nastavení začátků výuky a přestávek tak, aby 
se děti zbytečně nepotkávaly na chodbách… V 
jejich kůži bych být nechtěla. 

Marie Kalová

Tuto otázku si v posledních týdnech klade mnoho rodičů, kteří mají doma 
školou povinného potomka, konkrétně žáka prvního stupně základní ško-
ly, případně devátého ročníku. Těm totiž vláda umožnila návrat do vzdě-
lávacího zařízení. Deváťákům od 11. května, dětem z prvního stupně pak 
od 25. května. 
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Chaty, zahrady, chalupy... 
s jarem pravý čas k prodeji.
Uvažujete o prodeji tohoto 
typu nemovitostí? 
Tak mě neváhejte kontaktovat 
(praxe 14 let).
Používám moderní 
technologie 
– 3D scan, 
Video prohlídky, 
Foto staging a další.

Nabízím  poradenství 
v oblasti realit  Z D A R M A
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Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Již téměř 30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi. Rádi vám 
pomůžeme při prodeji nebo pronájmu

• zprostředkujeme prodej domů a bytů

• zpracujeme posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické poradenství
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Základní a mateřské školy zahajují provoz

Město pokračuje v přípravách 
stavby podchodu

Freddieho sloupek
Naděje do budoucna

 Snad to šílenství brzy skončí, zaslechl jsem nejen 
mluvit můj vnitřní hlas, ale zaslechl jsem ten názor i 
od jednotlivců, ba i od skupin obyvatelstva...
 Přiznávám, sám jsem situaci, která dnes „díky“ 
viru z Číny u nás nastala zlehčoval a zesměšňoval... 
Přiznávám se a lituji...
 Na druhé straně je tady téměř do očí bijící důkaz 
toho, že současná vládnoucí garnitura nemá situaci 
plně pod kontrolou. Jeden den totiž udělá krok do-
prava, aby vzápětí udělali čelem vzad... Pro někoho 
opatření, které sama vláda vyhlásila a napříč politic-
kým spektrem (včetně lidí z Hradu) byla požehnána, 
platí... A pro některé zase neplatí...
 A tak se stane, že si hradní kancléř uspořádá za-
bijačku, členové krizového štábu se potkají v rámci 
zasedání (merendy) na Hradě, v klidu se nechá bez 
roušky ostříhat od kadeřnice soudruh Bureš, t.č. 
ministerský předseda a tak by se dalo pokračovat 
dál...
 Zdraví je na PRVNÍM místě, pod to se na 100 % 
podepisuji a stydím se za to, že jsem tu nemoc 
podcenil... Každá pravda v sobě však skrývá alespoň 
malé, docela nenápadné „ale“...
 Každá krize má dalekosáhlé důsledky. Hospo-
dářská, zdravotní, politická... V rámci vyhlášení 
mimořádné situace, či krizového stavu se dá ledasco 
zamaskovat... Soustředit kontrolu nad 10 miliony 
obyvatel této země do rukou jedince, nebo jen malé 
skupinky. Na krizi se dá totiž „hodit“ ledasco...
 Situace je vážná, i když se postupně zlepšuje... 
Jde jen o to, aby se některý ze sboru vládních „moud-
rých“, ve jménu boje proti monstru (jakkoli lidským 
okem neviditelnému), nestal sám monstrem...
 Takových příkladů je v historii lidstva nespočet... 
A stejně tak, jako letecká katastrofa začne občas 
zanedbatelnou závadou na zanedbatelném zařízení, 
jehož nefunkčnost způsobí další a další závady až 
po tu fatální, tak i tady se to může stát... 
 Říká se tomu „salámová metoda“ (chceš si ukrojit 
další a další kolečko, až ti nezbude nic), nebo taky 
„žabí efekt“... 
 Ten spočívá v tom, že máte žábu a v nádobě 
vodu. Pokud vodu přivedete k varu a hodíte do ní 
žábu, vyskočí z ní, protože je to pro ni nepřirozené 
prostředí. Dáte-li žábu do vody o běžné teplotě a 
přivedete (vodu) k varu, žába se uvaří, protože tepla 
přibývá jen postupně...
 Možné je, že jsem tohoto příměru použil na těchto 
stránkách už dříve, nicméně na současnou situaci 
se hodí...
 Jakýkoli extrém je škodlivý, v jakémkoli oboru 
lidské činnosti, lidského života i jinde...
 Prosím, neoznačujte mne za extrémistu, jen se 
snažím vyjádřit svůj názor... Děkuji...
 Hezký den…

Freddie
(freddiemail@email.cz)

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

Letní outdoorová obuvLetní outdoorová obuv

- patentovaná ochrana špičky

   - gumová podrážka s vícesměr. 

 vzorkem = bezpečné  nošení

      - gumová tkanička 

                  = snadné obouvání

- patentovaná och

   - gumová podráž

 vzorkem = bezp

      - gumová tka

                  = snad

-  všestranné využití 
 pro děti i dospělé
 - vhodné do terénu i do vody 

KEEN = design, komfort, kvalita a styl.

 V pondělí 11. května se otevřely dveře základních škol pro žáky devátých ročníků. Školní docházka je dobrovolná, stejně jako pro školáky prvního 
stupně, kteří mohou do školy nastoupit v pondělí 25. května. V tento den zahájí provoz i mateřské školy. 

 Pro zbytek dětí druhého stupně zůstává zacho-
vána dálková výuka. Deváťáci se musejí zejména 
připravit na přijímací zkoušky na střední školy. „K 
tomu, aby syn nastoupil do školy, nás vedla myšlen-
ka, že na přijímací zkoušky se lépe připraví ve škole 
než doma. Oba chodíme do práce a odpoledne už 
není tolik času ani síly na přípravu. Strach z nemoci 
nemáme, syn dodržuje hygienická pravidla,“ říká 
Jana Fleková z Blanska. Podle ní se její potomek těšil 
i na spolužáky, které už třeba nikdy neuvidí, protože 
se po ukončení povinné školní docházky rozprchnou 
na různé střední školy a učiliště. 
 Čtyři blanenské základní školy navštěvuje do-
hromady 175 žáků devátých ročníků. V pondělí 11. 
května jich nastoupilo 144, což je něco málo přes 
80 %. Jejich výuka je zkrácena na tři hodiny denně. 
Ani na prvním stupni nebude probíhat plnohodnotná 
výuka jako za běžného provozu. 
 „V ZŠ Salmova jsme tento týden uvítali alespoň 
částečné obnovení školní výuky formou návratu žáků 
devátých tříd do školních lavic. V pondělí 11. května 
do školy dorazili především žáci, kteří mají před 
sebou přijímací řízení na střední školy,“ potvrzuje 
ředitel Základní školy Salmova Josef Škvařil.
 Účast na výuce je dobrovolná, ovšem žák musí na-
stoupit na samém začátku jejího zahájení. Pozdější 

přihlášení není možné, protože složení skupinek se 
až do konce školního roku nesmí měnit. Jakmile však 
začne žák chodit do školy, stává se pro něj docházka 
povinnou. I tak je možné jej kdykoliv odhlásit, takové 
rozhodnutí už ale není možné vzít zpět. 
 „Ze 34 žáků 9. ročníku se výuky účastní 27 chlapců 
a dívek. Každý den probíhá tříhodinová výuka ve 
dvou skupinách za dodržení všech preventivních 
hygienických opatření, jejichž podrobný soupis 
obdržely školy prostřednictvím manuálu vydaného 
ministerstvem školství,“ přibližuje ředitel školy s tím, 
že těžištěm výuky je především příprava na přijímací 
zkoušky, které byly z důvodu epidemiologické situace 
odloženy na 8. června.  
 Patnáct vyučovacích hodin za týden je tedy roz-
vrženo mezi předměty český jazyk a matematika, 
oba po šesti hodinách. Anglický jazyk pak vyplňuje 
zbývající tři vyučovací hodiny. Podle ředitele Škvařila 
byla hned v prvních dnech výuky na všech žácích 
znát soustředěnost, zaujetí a snaha co nejlépe využít 
čas k pečlivé přípravě. „Přejeme jim, aby všichni tuto 
výzvu zvládli na výbornou a úspěšně tak vykročili do 
další životní etapy spojené se studiem na střední 
škole,“ dodává Škvařil. 
 Ve školách budou v nejbližších týdnech platit 
zpřísněná hygienická opatření. „Školáci budou mu-

set mít dvě roušky na den, igelitový sáček na jejich 
uschování, sedět budou v lavici po jednom a učit se 
budou ve skupinkách o maximálně patnácti dětech,“ 
popisuje tisková mluvčí města Blanska Pavla Komár-
ková. Žáci nemusí mít roušku na ústech po celou 
dobu výuky, tedy pokud budou rozesazeni v lavicích. 
Mimo třídu ji budou muset nosit. Když děti hygienická 
pravidla opakovaně poruší, škola je může z výuky 
vyloučit.
 Školy také musí minimalizovat vzájemné potkávání 
dětí. Žáci by se neměli setkávat s těmi, kteří nepatří 
do jejich patnáctičlenné skupinky. Z toho důvodu 
je nutné organizovat příchody do školy a odchody, 
případně vydávání obědů. „Nebude to standardní 
výuka tak, jak ji děti znají, nebudou klasické hodiny a 
přestávky a zvonění v jednom čase. Aby se jednotlivé 
skupiny co nejméně potkávaly, bude vše nastaveno 
individuálně, někdo vyhlásí přestávku po třiceti 
minutách, někdo o pět minut později, jinde budou 
mít různé časy zahájení výuky,“ vysvětluje vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Petra 
Skotáková.
 Rodiče pochopitelně také zajímá, jak se bude řešit 
situace, pokud by se ve škole vyskytlo nakažení 
koronavirem. „V případě potvrzení případu COVID 
u žáka nebo pedagoga bude postupováno dle obec-
ných epidemiologických postupů. Konkrétní situaci 
musí vždy vyhodnotit pracovníci Krajské hygienické 
stanice, ti rozhodnou o potřebných opatřeních po 
zmapování situace a kontaktů infi kované osoby. 
Nedá se tedy dopředu odhadnout, zda by hygienik 
nařídil karanténu všech dětí ze třídní skupiny, všech 
žáků školy nebo dokonce i rodinných příslušníků 
žáků. Škola ani její zřizovatel, tedy město, nebude 
kompetentní o karanténních opatřeních rozhodovat. 
Teoreticky se může stát, že o potvrzené infi kované 
osobě ani nebudeme informovaní,“ zmiňuje Skotá-
ková. 
 Školy musejí splnit zvýšené požadavky na hygi-
enická opatření; s tím jim pomůže město. „Školám 
nakoupíme dezinfekci na plošný úklid i Anti-COVID 
na mytí rukou, pořídíme 47 stojanů na bezdotykovou 
dezinfekci ke všem vstupům, dodáme i jednorázo-
vé rukavice či roušky pro potřeby personálu, nebo 
bezdotykové teploměry tak, aby bylo možné žákům 
v případě potřeby změřit teplotu. Očekáváme, že cel-
kem tato opatření přijdou na 400 až 450 tisíc korun. 
Nákupy se zaplatí ze speciální položky, kterou rada 
vyčlenila na boj s koronavirem,“ upřesňuje starosta 
Blanska Jiří Crha

-mka-

Dělníci dokončili most 
a parkoviště u Salmova 
mlýna

 Vyšší komfort budou mít lidé zajištěný při 
návštěvě blanenského aquaparku a dalších 
sportovišť na Sportovním ostrově Ludvíka Daň-
ka. V nedávné době byl totiž dokončen nový 
jedenáctimetrový most přes řeku a výstavba 
parkoviště u Salmova mlýna. Vzniklo osmdesát 
sedm parkovacích míst pro osobní automobily, 
dodávky i autobusy. 

 Součástí projektu bylo i zbudování veřejného 
osvětlení a terénní úpravy. Na konci parkoviště se 
nachází obratiště pro autobusy. Další parkovací stání 
vznikla podél skateparku u zimního stadionu. Vše 
přišlo na osmnáct milionů korun bez DPH.
 Původní most přes řeku byl již ve špatném stavu. 
„Nesplňoval požadavky na rozměry ani nosnost, 
aby tudy mohla projíždět standardní těžká technika. 
Nový most bude důležitý také během rekonstrukce 
křižovatky Poříčí a Mlýnská, kdy přes něj povede 
část dopravy," zmínil vedoucí investičního odboru 
Marek Štefan.
 „Chtěl bych poděkovat fi rmě, která stavbu proved-
la, a všem zaměstnancům radnice, kteří na stavbu 
dohlíželi. Mám ra-
dost, že návštěvníci 
Sportovního ostrova 
budou mít dostatek 
parkovacích míst i 
nový most, přes kte-
rý se řidiči jednoduše 
dostanou od lázní až 
k baseballovému hři-
šti,“ uvedl starosta 
Blanska Jiří Crha.
 Stavbu, která 
začala loni v září, 
ještě čeká kolauda-
ce. Lidé ji však již 
nyní mohou užívat 
v rámci režimu „Pro-
cházíte a projíždíte 
stavbou“. 

-mka-

 Jednání o zbudování podchodu pod železničním přejezdem u vlakové zastávky na Starém Blansku 
pokročila. Vedení města se dohodlo na dalším postupu se zástupci Správy železnic. Pokud vše půjde 
podle plánu, mělo by se začít stavět do dvou let. 

 Správa železnic by nyní měla bezbariérový pod-
chod pod tratí nechat sama vybudovat. Vedení města 
Blanska pouze nechá zpracovat studii umístění a 
ekonomické hodnocení projektu. „Podařilo se nám 
dohodnout, že projekt i výstavba železničního pod-
chodu u zastávky Blansko-město bude kompletně 
v režii Správy železnic, což všechno zjednoduší,“ 
uvedl blanenský starosta Jiří Crha. 
 Město tedy nyní hledá zhotovitele územně tech-
nické studie a ekonomického zhodnocení projektu. 
Technická studie musí obsahovat budoucí podobu 
okolí železniční zastávky, zejména bezbariérového 
podchodu pro pěší i cyklisty a napojení na stávající 
komunikace. 

 „Řešení musí obsa-
hovat záchytná parko-
viště při obou stranách 
železničního koridoru, 
umístění autobuso-
vé zastávky i točny 
autobusů a úpravu 
nástupišť. Měla by 
navrhnout i to, jak 
bude probíhat prodej 
jízdenek,“ vyjmenoval 
vedoucí investičního 
odboru Marek Štefan 
s tím, že jasněji o po-
době území by mohlo 
být do dvou měsíců. 
Následně Správa že-
leznic vypíše výběro-
vé řízení na stavitele 
podchodu. 
 „Klíčové pro nás je, 
že původně nastave-
né termíny realizace 

přemostění železnice z ulice Svitavská na Staré 
Blansko v roce 2022 stále držíme. Na stavbu pře-
mostění je vydané pravomocné územní rozhodnutí, 
smluvně vyřešené jsou i převody pozemků. Nyní 
jsme zahájili intenzivní jednání se zástupci Jiho-
moravského kraje a Státním fondem pro dopravní 
infrastrukturu, který budeme společně s krajem žádat 
o účelovou dotaci na zhotovení nadjezdu,“ doplnil 
Jiří Crha s tím, že na konci příštího roku by měly 
začít stavební práce na samotném přemostění. Obě 
stavby je nutné zkoordinovat s plánovanou výlukou 
trati a modernizací železničního koridoru, který je v 
plánu na rok 2022.

-mka-
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Na kávě s Liborem Bartošem
Libor Bartoš je malíř, sochař a pedagog. Blanenská veřejnost mohla vidět jeho dřevěné 
sochy například pod vánočním stromem na náměstí Republiky. Dnešní rozhovor bude 
o malování obrazů, o sochách ze dřeva a o tom, jak tato díla vznikají.

Sponzor rubriky:

 Kde jsi studoval?
 Navštěvoval jsem od malička výtvarný obor ZUŠ v 
Blansku pod vedením paní učitelky Kupové. Po matu-
ritě jsem nastoupil na pedagogickou fakultu – učitelství 
pro druhý stupeň ZŠ, obor český jazyk a výtvarná 
výchova. Školu jsem dokončil, ale práci učitele jsem 
nedělal.

 Kam jsi tedy šel po škole?
 Po ukončení studia jsem nastoupil do grafi ckého 
studia v Praze, kde jsem působil na postu art direc-
tora neboli uměleckého ředitele. Dělali jsme reklamní 
kampaně pro velké fi rmy, dělala se tu tištěná i tele-
vizní reklama, takže jsme navrhovali storyboardy, 
vymýšlely slogany, zpracovávali originální grafi ku. 
Spolupracovali jsme i s dost známými osobnostmi – 
například s Filipem Renčem. Vytvářely se reklamní 
kampaně pro politické strany nebo dnes již neexistující 
peněžní ústavy. To se ale bavíme ještě o minulém 
století.
 Potom jsem se vrátil na Moravu a začal jsem pra-
covat v reklamní agentuře. Odsud jsem po pár letech 
odešel a začal podnikat na vlastní pěst. Navrhoval 
jsem etikety a další grafi cké materiály pro vinaře.

 Takže se dá říci, že výtvarný obor jsi v práci 
využíval v podstatě celý život?
 Ano. V práci jsem maloval obrázky a využíval tak 
zkušeností, které jsem načerpal jak ve výtvarném obo-
ru na vysoké škole, tak v ZUŠ v Blansku. Paní učitelka 
Kupová mi kdysi jako klukovi dala určitě mnohem více, 
než pozdější vysokoškolské studium. A loni se kruh 
uzavřel a nastoupil jsem na malý úvazek do ZUŠ v 
Blansku, kde vyučuji výtvarný obor. Učit jsem začal 
až po pětadvaceti letech od studií.

 Češtinu jsi učit nechtěl?
 Učit děti mateřskému jazyku jsem nepovažoval 
za dobrý nápad :-) Nemám problém se slohem ani 
s literaturou, ale v gramatice nejsem stoprocentně 
přesvědčený o tom, že ji zvládám bez chyb. Odjakživa 
jsem tíhnul k výtvarnému oboru. Důvod, proč jsem jej 
začal vyučovat až po čtvrt století? Měl jsem pocit, že 
tohle můžu až v momentě, kdy budu schopný dětem 
něco předat. A k tomu jsem potřeboval hodně zkuše-
ností.

 Nechtěl jsi studovat uměleckou školu?
 Jasně, že chtěl! Paní Kupová mi to dokonce dopo-
ručila. Jenže doba byla jiná a matka mi tenkrát dost 
důrazně vysvětlila, že napřed mám vystudovat něco 
smysluplného a teprve pak se mám zabývat uměním 
:-) Takže umělecká průmyslovka nepřipadala v úvahu 
a pedagogická škola s oborem výtvarné výchovy byla 
nakonec takovým malým kompromisem.

 Do jaké míry tě ovlivnila ve výuce paní Kupová?
 Paní Kupová žákům v hodinách vždy nechávala 
ohromný prostor. Nechala nás vyjádřit podle svého a 
tím v nás pěstovala uměleckou osobnost. A také je to 
vidět – ze spousty jejích žáků vyrostli umělci, kteří sku-
tečně osobnostmi jsou. Místo kopírování již vytvořené-
ho hledají vlastní cestu. A to se dnes snažím probudit 
v dětech i já. Chci, aby přemýšlely, ale zároveň měly z 
umění radost a chodily si do výtvarky odpočinout. Jde 
mi především o to, aby se děti primárně bavily a došli 
jsme společně k cíli. A tím je spokojenost s výslednou 
prací. V tomto případě totiž vůbec nejde o to, aby byli 
spokojení rodiče, ale samotné děti. Dnešní doba je 
zaměřená především materiálně a zájem o duševní 
rozvoj se moc nenosí. Všechno počítáme, měříme, 
vážíme, ale umění je přece o něčem jiném. Nedá se 
měřit a uspokojení by v něm měl hledat především sám 
autor. Jestli je výsledná práce dobrá nebo špatná, to 
ukáže čas.
 S paní Kupovou jsme v neustálém kontaktu, konzul-

tuji s ní svá díla a její práce si nesmírně vážím. Přesto, 
jak velkým způsobem ovlivnila tato dáma můj vztah k 
výtvarnému umění, snažím se jít ve výuce svojí vlastní 
cestou.

 Jak to tedy vypadá u tebe v hodině?
 Rozhodně neuznávám výuku formou instruktážních 
videí na internetu a kopírování čehokoli. Dbám na 
to, aby k výsledku dospěl každý svou vlastní cestou, 
aby si každý vyzkoušel, kde jsou jeho limity. Každým 
úkolem se snažím, aby se děti posouvaly dál a dál. 
Když budu dětem v hodině tvrdit, že hlava musí mít 
tvar vejce, je to špatně. Pokud bychom postupovali se 
zažitými stereotypy, kde bychom potom měli Picassa, 
Dalího a další umělce? 
 Chci, aby děti přemýšlely nad tím, jak vidí a vnímají 
okolní svět ony samy. Nedávno jsem jim v hodině pustil 
Bacha a chtěl po nich výtvarné ztvárnění jeho hudby. 
Vznikly dost zajímavé kompozice.

 Maluješ obrazy na plátno?
 Maluji velkoformátové obrazy se sakrální tématikou 
– Nový zákon, Starý zákon, Křížové cesty… Byly to 
opravdu veliké formáty, třeba 210 x 130 cm. Některé z 
nich jsou v kostelích v Blansku a okolí. Obrazy vytvářím 
zvláštní technikou – rozlévání barev, malba zednickou 
špachtlí… Svým způsobem jsou mé obrazy agresivní 
až brutální, ale zároveň se v nich objevuje poetika, 
která se promítá do celkového vizuálu. 

 Jak dlouho takový obraz maluješ?
 Samotná malba je otázkou jednoho, dvou dní, ale 
příprava trvá třeba i půl roku. Je třeba nastudovat 
příběh a najít cestu, jakým způsobem jej vyjádřím. 
Dělám si představy, různé skici a přemýšlím nad dílem. 
Pak přijde den, kdy mám jasno a jen to namaluju. Mé 
obrazy jsou potom velice živé. 

 Jsi věřící člověk? Předpokládám, že pokud se 
věnuješ těmto tématům, musí zde existovat nějaká 
spojitost.
 Jsem věřící, ale nepatřím k těm, kteří by chodili pra-
videlně do kostela. V Bibli se dá najít mnoho příběhů 
lidstva, které se opakují v jakémsi kruhu a v určité 
paralele stále dokola. 

 Vystavoval jsi v Blansku?
 V Blansku jsem měl výstavu s názvem Dřevo a kov 
v galerii Jonáš. K vidění tu byly dřevěné plastiky a 
artefakty z kovu. Ke tvorbě z kovu mne přivedla Sylva 
Tomková, která před pár lety pořádala před kinem tzv. 
Rytmické svařování. Byla to úžasná záležitost, která 
mi rozšířila umělecké obzory a byl bych rád, kdyby se 
zase někdy zopakovala. 

 Jak jsi se dostal k sochám?
 Když jsem byl ještě grafi kem na volné noze, pra-
coval jsem pro obec Dolní Dobrouč. Jednoho dne za 
mnou přišla paní z obce, zda bych pro ně neudělal 
Betlém. Tenkrát jsem bezmyšlenkovitě odpověděl, že 
samozřejmě, ovšem pod podmínkou, že to nebude 
žádná klasika, ale že sochy pojmu po svém. S tím 
souhlasila. Bylo to na jaře, celé léto se nic nedělo a já 
na Betlém v Dolní Dobrouči úplně zapomněl. Až v září 
mi zavolali, že mi vezou šest stromů. Přijel náklaďák 
a z korby mi před dům vysypal šest dvoumetrových 
kmenů. Do adventu zbývaly necelé tři měsíce. Tady 
už to přestala být legrace. Nicméně jsem nakonec 
sochy udělal a byl jsem s nimi spokojený já a snad i 
obyvatelé Dolní Dobrouče.
 Od té doby jsem vytvořil spoustu soch. Podobně 
jako v malbě se věnuji především fi gurální tvorbě. Mé 
sochy jsou velké a jsou určeny především do exteriéru. 
Blanenská veřejnost mohla vidět na náměstí Republiky 
můj Betlém pod vánočním stromem. Ten jsem dělal 
pro město na zakázku loni.

 Jestli tomu dobře rozumím, se svým dílem musíš 
být do jisté míry ztotožněn. Když za tebou přijdu s 
žádostí, abys pro mne vytvořil třeba sochu medvě-
da, odmítneš?
 Neodmítnu. Klidně udělám i medvěda, ale primárně 
se ti budu snažit vysvětlit, že takhle vypadá medvěd, 
jak ho vidím já. A třeba najdeme společnou řeč. Abych 
udělal medvěda přesně tak, jak si ho představuješ ty, 
musela by to být fi nančně hodně zajímavá nabídka :-)
 Jsou věci, které zásadně odděluji. Jedna věc je prá-
ce, druhá tvorba. Co se týká tvorby, tu si dělám podle 
sebe. Pokud přijde zakázka, neodmítnu a ani nepře-
mýšlím nad tím, zda se jedná o kýč nebo umělecké 
dílo. Je to práce.

 Zajímalo by mě, kde je hranice mezi kýčem a 
uměním. Pro mne jsou některé – s odpuštěním – 
kaňky na plátně pouze těmi kaňkami a za cenovkou 
několika milionů nedokážu vidět nic víc.
 Existuje určitá sorta lidí, kteří jsou ve svých kruzích 
známí, mají vystudované školy a nová díla hodnotí. Pak 
je tu také mediální síla, která veřejnosti říká, co je teď v 
módě. Je to jako s hudbou – existuje mnoho „umělců“, 
kteří neumí moc hrát ani zpívat, a přitom vydělávají 
daleko víc peněz, než špičkový muzikant, který nepře-
kročí hranice vlastního města. I ve výtvarném umění 
existuje mainstream a módní vlna. To, co v současné 
době vzniká, mi občas přijde úsměvné a budí ve mně 
dojem, že si autor dělá z lidí legraci. Ale dokud jsou 
ochotní mu za takovou práci zaplatit miliony, proč by 
se věnoval čemukoliv jinému?
 Pro někoho může být umělecké dílo brak, kýč, jiný v 
něm vidí čistý umělecký projev. Tyto hranice vlastního 
vkusu jsou pak u každého někde jinde. Měli bychom 
proto být tolerantní. Co se nelíbí mně, může se líbit ně-
komu jinému, a proto nebudu o žádném díle vykřikovat, 
že je to kýč.
 Mám spoustu kamarádů, kteří mi řeknou, že na ob-
raze, který má znázorňovat kytici, vidí pouze barevný 
fl ek. Tihle lidé potřebují přesně do detailu vykreslené 
lístky. Pak jsou ale ti, kteří obraz vnímají podobně jako 
umělec, který jej vytvořil. Cítí z obrazu energii a vidí 
přesně tu kytici, kterou autor zamýšlel. Pro ty má potom 
takový obraz cenu.
 Nejhorší, co může konzument říct, je věta: To bych 
uměl taky. Na to se dá pouze odpovědět: Tady máš 
štětec, barvy a zkus to.

 Kde čerpáš inspiraci pro své sochy ze dřeva?
 Nechci, aby to vyznělo nějak nabubřele, ale výsledek 
v podstatě rovnou vidím. Z kmene tak odstraňuji pouze 
věci, které tam nepatří. Někdy vím, že socha bude hlad-
ká a štíhlá, jindy zase hrubá a robustní. S tím souvisí 
celá řada impulsů. Třeba se špatně vyspím a vím, že 
socha, kterou udělám, bude rozřezaná, děravá. Vím, 
proč to dělám – takhle jsem to chtěl, protože materiál 
sám říká, co chce. Mnoho lidí se ptá, proč má pak socha 
hranatou hlavu a proč nemá obličej. 
 Umění jsou emoce a já jej dělám proto, aby v ostat-
ních lidech emoce vzbuzovalo – ať už kladné nebo 
záporné. Důležité je, že nad tím přemýšlí.

 Kam se můžeme zajít na tvá díla podívat?
 Mnoho soch mám na zahradě okolo svého domu 
v Dolní Lhotě. Mám záměr zde udělat otevřenou 
galerii pro veřejnost, která by mohla být v provozu 
během letošního roku. Do té doby stačí zavolat na 
tel. 725061333. Hotové sochy jsou jak k vidění, tak k 
prodeji. Kdokoli zavolá, tomu rád svá díla ukážu.

 Mohl bys o sobě říct, že jsi manuálně zručný?
 Přestože pracuji se štětcem, dřevem i s kovem, mu-
sím sebekriticky říct, že nejsem :-) Při tvorbě vím, co 
dělám, a proč to dělám, ale vybavenou kutilskou dílnu v 
domě nemám a mít nebudu. Pravdou je, že občas něco 
udělám i domů – ale opět zcela po svém. Například 
jsme dlouho postrádali lustr nad jídelním stolem. Man-
želka odjela na víkend pryč a když se vrátila, na místě 
lustru bylo stočené pletivo na výrobu klece pro králíky. 
Následná debata byla docela divoká, ale výsledek je 
takový, že pletivo nad stolem visí již osm let, začali jsme 
na něj věšet andělíčky a funguje skvěle :-)

 Docela svérázné řešení. Doma z tebe musí mít 
asi radost :-)
Když jsme dům rekonstruovali, přesvědčil jsem dělníky, 
aby svařili černý plech a prořezali do něj bruskou čáry, 
které jsem tam nakreslil. Dělníci byli dost zděšení z toho, 
že jsou čáry nakřivo a žádali vysvětlení. Výsledné dílo 
se jmenuje Poslední večeře, visí v obýváku a slouží 
jako nepřímé osvětlení. Jsem prostě člověk, který vidí 
věci jinak, než ostatní.

Martin Müller
(Fotografi e soch Libora Bartoše na straně 5)
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Zeleň v Blansku
 Tak jsem si pročítala dotazy na webu BK a zjistila jsem, že v posledních pár letech si lidé stále 
více všímají toho, jak ubývá zeleně a s tím i chráněné ptactvo, hmyz a veverky v BK, a jsou často 
devastovány a ničeny i rozhodnutími radnice. Postoj radnice je zarážející, a to zvláště v dnešní době, 
kdy kvapem mizí lesy, na orné půdě se vesele staví a kořenový systém lesů a stromů je tak chabý, 
že nedokáže zadržovat ani vodu v půdě. 

 Proto mne překvapilo, jak dle stíž-
ností mnoha obyvatel v Blansku i 
na městském webu radnice nechá 
bezhlavě kácet krásné třicetileté stro-
my, a to jen na základě stížnosti pár 
lidí, kterým stromy, cituji - stíní, je z 
nich bordel a ten padá na chodník a 
na jejich auta a nebo větve lezou na 
balkon. Tak já za 50 let života si nepa-
matuji, že by někomu spadla na hlavu 
větev ze stromu, bylo auto zasypáno 
jehličím a listy tak, že by nemohlo odjet 
nebo někomu prorostla větev stromu 
do obývacího pokoje. Nicméně, je na 
odpovědných osobách radnice, aby na 
tyto trapné stížnosti dokázala rozumně 
zodpovědět a stromy chránila, tak jak 
se má. 
 Ono se totiž kácí všude, kolem cest, 
kolem silnic, v sídlištích a to naprosto 
neopodstatněně. Argument, že strom 
je starý a může někoho zranit, je ne-
smysl, to by člověk nesměl ani do lesa. 
Navíc, všude v zahraničí si starých 
stromů váží a náležitě o ně pečují, na 
rozdíl od ČR. Že je strom nemocný, to 
je taky nesmysl. Můj kamarád lesník 
se mnou několikrát šel čerstvé pařezy 
prohlédnout a stromy byly zdravé. 
 Jak je tedy možné, že odpovědní 
pracovníci takto postupují? Mává se 
tu pak posudky o nebezpečnosti a 
nemocech stromů, ale těm já nevě-
řím, bohužel. Pochopím, že strom 
bude naštípnutý či suchý a pak snad 
může okolí ohrozit. Ale jinak ne. V 
posledních cca 7 letech jenom v 
okolí, kde bydlím, což je oblast pod 
hřbitovem, došlo k nepochopitelnému 
vykácení dvou krásných vzrostlých 
lip, a to bez důvodu - byly zdravé. Asi někomu 
stínily. 
 Před lety proběhla devastace hřbitova, kde byly 
zničeny desítky nádherných 30-50letých stromů, 
které nikdy nikomu nevadily. Tehdy na četné dotazy 
občanů k tomuto zničení koloritu hřbitova bylo zod-
povězeno, že město muselo rychle vyčerpat dotaci 
na obnovu hřbitova. No jestli je to pravda, pak by za 
to měl odpovědný pracovník dostat důtku, protože 
ty nádherné břízy, duby a jehličnany, které tu rostly 
50 let, se nahradily pár jakýmisi tenkými stromečky, 
které nikdy původní dřeviny nenahradí. 
 Pod hřbitovem byly totálně oholeny krásné převislé 
větve starých lip, kam si senioři chodili sbírat květy a 
listy na čaj. Po každoroční devastaci fi rmou najatou 
radnicí si tam senior vyleze tak maximálně s mačkami 
nebo po štafl ích. Dál zde byly skáceny letos spolu se 
suchými smrky i dvě velké staré jabloně, které měly 
jedlá jablka - nikdo neví, proč. 
 Raději se nebudu ani zmiňovat o jarní a podzimní 
údržbě fi rmou najatou radnicí a patrně i pracující 
podle instrukcí pracovníků radnice. My, obyvatelé v 
sídlišti, tomu říkáme jarní masakr motorovou pilou. 
Najede skupina hochů, nejlépe v 7h ráno a vše, co 
má větve, listy a roste, se řeže a holí tak, že zůstane 
jen prostřední stonek nebo ještě lépe, oholí se kve-
toucí keř až k zemi. Takže rakytníky, šeříky a zlaté 
deště, které si tu lidé 40 let sázeli, pak vypadají jako 
po náletu kobylek. Mnohdy jsou vyrvány i nové keříky 
se slovy, že brání v průjezdu sekačkou. Pikantní však 
je, že odpadky v trávě a v keřích leží i několik let a 

suché větve na stromech a spadané v trávě také. No, 
a protože mně se to nelíbí, a dokonce mi pracovníci 
asi na příkaz radnice vyrvali i mnou zasazené keříky, 
vznesla jsem dotaz na jednoho pana místostarostu, 
proč tomu tak je. Pan místostarosta pravil, že se 
byl na ta místa podívat a závady neshledal. A vzato 
kolem a kolem, já a ostatní obyvatelé jsme ty krásné 
keře a stromky zasadili u našich domů na pozemku 
města Blanska a vlastně protizákonně, tak se nemám 
divit, že jsou teď zničeny. 
 Aha. Pozemky jsou města Blanska. A kdo je 
vlastně to tzv. město Blansko a vlastník těchto 
pozemků? Je to pan starosta nebo místostarosta? 
Nebo zaměstnanci radnice a dalších úřadů? Já jsem 
si myslela, že město Blansko jsme my, obyvatelé 
města, kteří tu žijeme, platíme daně, staráme se 
o své okolí a není nám lhostejné, co se tu děje s 
přírodou. Tedy jsem to i já. 
 Domnívám se, že radnice by v dnešní době měla 
být vděčná za každý keř a strom, který si občan 
města vysadí u svého bydliště a ve volné přírodě na 
svoje náklady a ne mu ještě házet klacky pod nohy a 
zbytečně ničit to, co už tu vyrostlo. Podotýkám, že ni-
kdo nenarušuje sázením vodovodní či elektrické sítě 
nebo vozovky. Pokud by někdo měl dojem, že píšu 
nepravdu, mám uloženou e-mailovou komunikaci. 
Nevím, jak kdo, ale já si takto komunikace úředníků 
s občany nepředstavuji. Doplňuji fotografi emi z tzv. 
jarního ošetření zeleně a vzkazuji všem: Chraňme 
přírodu, bez ní nepřežijeme. 

Lenka Tihonová

Zahráli pod okny seniorům 
a nemocným

Lidé přispívají do potravinové 
sbírky pro potřebné

 Koncerty pod okny Nemocnice Blansko a obou domů s pečovatelskou službou oslavili v neděli v 
Blansku Den matek. Kapela aKamarádi zpříjemnila v 10 hodin dopoledne den pacientům blanenské 
nemocnice i zdejším lékařům a sestřičkám, Šnek a spol. a Sprint a spol. pak odpoledne zahráli také 
seniorům a pečovatelkám, které se o ně starají v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory a na 9. 
května. 

 Akce nahradila každoroční promítání pro ženy 
v blanenském kině, které se kvůli karanténním 
opatřením letos na Den matek nemohlo uskutečnit. 
Odehrálo se celkem pět koncertů, klientům domů s 
pečovatelskou službou hráli místní hudebníci vždy 
samostatně z východní a ze západní strany budovy.
 „Celá akce proběhla v rámci projektu Pomáháme 
Blansku. V něm spolupracuje město, blanenská 
farnost i skauti a další dobrovolníci. Nejdříve jsme 
společně řešili šití roušek a pomoc s nákupy a do-
náškou léků pro seni-
ory, děti také malovaly 
seniorům obrázky pro 
povzbuzení, teď přišly 
na řadu koncerty a 
snaha jít hudbou proti 
trudomyslnosti. Chtěli 
jsme potěšit ty, na kte-
ré omezení dopadají 
nejvíce a jsou dlouhou 
dobu v nemocnici nebo 
izolovaní od okolního 
světa,“ vysvětlil staros-
ta Jiří Crha, který s 
kapelou Šnek a spol. 
v neděli pozdravil oby-
vatele DPS Pod Javo-
ry. „Kapely hrály pod 
okny, aby posluchači 
nikam nemuseli. Kon-
certy byly myšlené také 

jako poděkování pro 
zdravotníky a pečo-
vatelky, kteří se o ně 
starají,“ dodal staros-
ta, který ke Dni matek 
předal zdejším klient-
kám přáníčka od dětí 
namalovaná v rámci 
projektu Obrázkové 
město.
 „Všechny koncerty 
měly naprosto jedi-
nečnou atmosféru, 
bylo vidět, že poslu-
chači mají radost a 
jsou dojatí. Všechny 
skupiny hrály v po-
změněné sestavě, 
komorněji, třeba my 
jako aKamarádi jsme 
díky tomu hráli část 

věcí úplně jinak, než jsme zvyklí. I pro nás to bylo 
něco speciálního a nejen proto, že jsme si po dvou 
měsících v izolaci konečně mohli zahrát před živým 
publikem. Myslím ale, že bylo vidět, že je to od srdce,“ 
popsal Martin Dyčka, frontman skupiny aKamarádi a 
současně koordinátor celé akce za tým Pomáháme 
Blansku, který v roli zvukaře připravil v jednom dni 
techniku pro tři kapely na pěti místech.

-r-

 Hudební dárek v podobě koncertů pod okny není jedinou aktivitou, kterou nyní dobrovolníci a 
pracovníci města zapojení do projektu Pomáháme Blansku nabízejí všem, kteří se na ně s prosbou o 
pomoc obrátí. Dál pečovatelkám pomáhají s donáškou nákupů seniorům, ve spolupráci s knihovnou 
začíná roznáška knih pro čtenáře z ohrožené skupiny, dobrovolníci stále nabízejí i pomoc s hlídáním 
dětí a další služby. 
 Ve spolupráci s Oblastní chari-
tou Blansko byl vyhlášený i Sběr 
potravin pro nejpotřebnější v regi-
onu. Kvůli koronaviru se totiž ne-
uskutečnila jarní část celonárodní 
potravinové sbírky, kterou vyhla-
šuje právě Charita. Chybělo tak na 
800 kilogramů potravin, které se 
v ní každoročně na jaře vyberou 
a putují nízkopříjmovým rodinám 
z regionu, samoživitelkám nebo 
lidem bez domova. Sociální a 
terénní pracovníci navíc odhadují, 
že letos kvůli ekonomickým dopa-
dům karantény potřebných ještě 
přibude.
 „Sbírku jsme vyhlásili ve čtvr-
tek 30. dubna, kdy Sběr potravin 
probíhal na farmářských trzích a 
na městském úřadě mezi zaměstnanci. Ti darovali 
131 kilogramů trvanlivých potravin, na trzích se jen 
za první den vybralo dalších 86 kilogramů. Rada 
také schválila okamžitou fi nanční pomoc Charitě ve 
výši 15 tisíc korun,“ popsal Jiří Crha. „Sběr potravin 
dál pokračuje, nyní probíhá v Informační kanceláři 
Blanka. Za minulý týden lidé věnovali dalších 143 
kilogramů potravin, které nyní Charita ve spolupráci 
s naším sociálním odborem předá potřebným. Moc 
za to děkujeme,“ dodal starosta Blanska.

 Nejčastěji lidé zatím přinášeli olej, mouku a těsto-
viny. „Pokud by ještě někdo chtěl přispět, pomohly 
by nám masové i zeleninové konzervy, cukr, kečupy 
i nejrůznější trvanlivé potraviny pro děti – dětské 
výživy, sušené mléko, marmelády, müsli. Budeme 
ale rádi za cokoliv, co je trvanlivé a vydrží,“ popsal 
František Jahoda, koordinátor humanitární pomoci 
Oblastní charity Blansko.

-r-
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Reakce - polemiky
Srnky fl oristky rabují 
hroby?

 Když jsem v minulém článku o odcizených růžích z 
hrobu vyjádřila zármutek naší rodiny nad tímto počinem, 
netušila jsem, že se začnou ozývat další lidé, kteří zažili 
stejné zklamání. Všech, kteří také prožili tuto zkušenost, 
je mi velice líto. Oproti tomu se objevil článek, který 
tvrdí, že jde o řádění divokých srnek a žádný zloděj 
květin neexistuje. Na základě faktů, které najdete v 
tomto textu, pak vyplývá ze situace otázka – vy tomu 
opravdu věříte?
 Různé dny, různé hroby, různé rodiny, stejný model. 
Ze smutečních věnců za desetitisíce se ztrácejí růže. 
Z věnců zbude zelená hromádka listí nebo jehličí, pů-
vodně barevný hrob vypadá po pár dnech od pohřbu 
jako kompost. A před hrobem se povaluje hromádka 
stonků ze zmizelých květin.
 Nedávno vyšel v Monitoru vysvětlující článek, který 
tvrdí, že i když se na hřbitově běžně kradou svícny, 
věnce a všechny možné ozdoby, taková hyena, která 
by odcizila všechny růže z hrobů chvíli po pohřbu, se 
po blanenském hřbitově nepohybuje. Místo toho přišel 
autor s jiným vysvětlením – nepotýkáme se s hyenou, 
nýbrž se srnkami. „Zjistilo se, že srny drátěný plot vy-
chylují vlastní vahou a následně jej podlézají. Nejvíce 
jim chutnají květy růží,“ sděloval článek.
 Pokud vezmeme v úvahu, že z našeho hrobu zmizely 
výhradně růže, v čerstvě zasypaném hrobě nebyly 
otisky kopyt a před hrobem se povalovala hromádka 
stonků, podle scénáře se srnkami by to vypadalo přibliž-
ně takto: Srnky přijdou k hrobu. Dávají si pozor, aby do 
něj nestouply a nezanechaly stopu. Natahují krky, seč 
můžou, aby chytily do zubů růži za květ a jednu po druhé 
je vytahují, odnáší je před hrob a pečlivě je skládají na 
hromádku. Když jsou všechny růže venku, hostina může 
začít. Srnky baští květy a dávají pozor, aby je snědly 
celé, nikde totiž nesmí zůstat ani lísteček. Bavíme se 
o srnkách s velmi specifi ckým apetitem. Růže jim tak 
zachutnaly, že je pojídají i s trnitými stonky. Jedí pouze 
horní polovinu stonku, ta spodní jim zřejmě nechutná, a 
tak posledních 25 centimetrů stonků nechávají na ku-
pičce před hrobem. Nad ostatními květinami a zeleným 

zdobením ohrnou čumáky a spokojeně se vrátí do lesa.
 Nepravděpodobné, přesto ne nemožné chování 
srnek? Nemyslím si. A jak se srnkám podařilo na ston-
cích udělat čistý řez, to nechám na jistě bujné fantazii 
těch, kdo tomuto nesmyslu věří. Je sice pravda, že 
srnky na hřbitov občas zavítají, po svojí návštěvě však 
zanechávají specifi cké stopy, kterými jsou otisky kopyt 
a trus, které v popsaných případech nebyly přítomny.
 I přes to, co se na hřbitově děje, musím objektivně 
říci, že blanenský hřbitov patří k nejhezčím, co jsem 
viděla. Velká škoda, že se zde stávají takové věci. In-
stalace několika kamer a následná možnost postihnout 
vandaly by hřbitovu mohla dát naději na lepší pověst a 
pozůstalým, kteří o hroby s láskou pečují, klidnější spá-
nek – instalace kamer je však v rukou správce hřbitova, 
nebo jeho majitele, kterým je samo město Blansko.
 Upřímně doufám, že lidé, které si občané Blanska 
zvolili do vedení města a které platí ze svých daní, 
začnou tuto přetrvávající situaci řešit, nebudou se vy-
mlouvat na srnky a pomohou občanům města v potýkání 
se s hřbitovními vandaly, jak bude v jejich silách.

-gk-

Hyenismus - snad 
naposledy...

 Tak jsem si se zájmem přečetl úvodník minulého 
Monitoru "Hyenismus, nebo nedbalost?". Popravdě - 
kdyby to nebylo k pláči, musel bych se hlasitě smát.
 Již úvodní věta, dnes velmi oblíbená fi lmová hláš-
ka "Rozmohl se nám tady takový nešvar", navodila 
atmosféru celého příspěvku. "Množí se telefonáty, že 
neplechu mají na svědomí srnky..."
 Nebudu se dlouze rozepisovat - vezmu to zkrátka: 
Možná že na hřbitově opravdu řádí srny. Možná že jim 
opravdu chutnají růže. Ale skutečně si někdo myslí, že 
po srnách by na hrobě nezůstaly žádné stopy? Nebo 
že by srny sežraly kytici i s dráty? Nebo že si s sebou 
nosí nůžky, aby stonky růží sestřihly hezky do špičky?
 Kamery by byly jistě na místě. Jsem si totiž naprosto 
jist, že na našem hrobě neřádily srny. Spíš svině...

Medvěd

Sochy Libora Bartoše
Libor BartošLibor Bartoš

* 1. 2. 1969, Boskovice
Studia: Pedagogická fakulta MU Brno , obor Čj – 
Vv 1988 – 1993, malba u ak. mal. Petra Veselého

Žije a pracuje v Brně a Dolní Lhotě. Zabývá se 
malbou, plastikou a sakrální tématikou.

Samostatné výstavy:
2019 Dřevo a kov, Blansko
2014 Osm zastavení - Starý zákon,
  Rájec Jestřebí
2013 7 dnů, Brno
2012 7 dnů, Dolní Kounice 
2011 XIV. zastavení, Brno
2010 VŠECHNY MOJE ŽENY, Dolní Lhota
2010 NOVÝ ZÁKON, Křtiny
2010 NOVÝ ZÁKON, Brno
2009   … každá není zmije, najdou se i užovky, 
  ale pořád je to had., Dolní Lhota
2004 Kde je spravedlnost, Blansko
2004 instalace – Velikonoční bohoslužby, 
  Blansko
2003 instalace – Půlnoční mše, Blansko
1996 Starý zákon, Praha
1995 Ukřižování Krista, Brno

Společné výstavy:
2017 Rythmické svařování, Blansko
2014 každý pes jiná ves, Velká Bíteš
2010 Kámen ke kameni a je tu chrám, Praha
2004 Univers, Blansko
1995 Umění v odpadu, Praha

- 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
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Blanenští uctili památku 
válečných obětí

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

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – 

byl barvy čas.

AK
CE

 Den, kdy nacistické Německo podepsalo v roce 1945 kapitulaci, v pátek 8. května připomněl pietní 
akt u památníku osvobození. Zástupci vedení Blanska položili věnce k soše Rudoarmějce. Pietní akt 
se konal v komorním duchu a bez účasti veřejnosti. 75 let od konce druhé světové války připomněli 
také zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a legionářské obce, čestnou stáž u pomníku 
drželi blanenští skauti.

 „Blansko bylo osvobozeno 
9. května ráno. Události z 
té doby si pravidelně připo-
mínáme 8. května na Den 
osvobození. Výjimku jsme 
nechtěli udělat ani letos, byť 
kvůli mimořádným opatřením 
vlády a omezením souvisejí-
cím s koronavirem jsme zvolili 
připomínku bez veřejnosti a 
hudebního doprovodu,“ uvedl 
starosta Jiří Crha.
 K veřejnosti pak nepromlu-
vil na místě, ale prostřed-
nictvím blanenské televize, 
která z pietního aktu připravila 
reportáž.
 Věnec představitelé města 
k soše Rudoarmějce položili 
přesně 65 let poté, co byla 
socha Rudoarmějce od aka-
demického sochaře Antonína Kalvody slavnostně 
odhalena. V komorním duchu a bez účasti veřejnosti 
se ve státní svátek konaly pietní akty i na dalších 
místech České republiky.
 „Je na místě si takto významné výročí připomínat. 
Válka měla velké dopady i v Blansku,“ připomněl 
místostarosta Blanska Ivo Polák.
 Nejviditelněji bylo Blansko během 2. světové 
války poničeno na jejím sklonku, 25. dubna 1945, 
při náletu, který paradoxně provedla 218. bombar-

dovací letecká divize Sovětské armády. Sovětští 
letci na město shodili na 300 kilogramů leteckých 
pum. Při náletech zemřelo 22 blanenských občanů 
a asi čtyřicítka německých vojáků. Nálet poškodil 
126 domů, šest bylo zničeno úplně, citelný zásah 
utrpěl střed města, zasaženy byly budovy obecné i 
měšťanské školy, poničena byla radnice i pošta. V 
Ježkově továrně vypukl po náletu obrovský požár. 
 O další škody se postarali stahující se němečtí 
vojáci, kteří při ústupu vyhodili do povětří most přes 

řeku Svitavu u nádraží i vla-
kové zastávky. Podminovaný 
byl i vlečkový most Ježkovy 
továrny, ten se ale podařilo 
zachránit zásahem Karla Mu-
sila, který nálože zneškodnil.
   Rudá armáda vstoupila do 
města 9. května 1945 dopo-
ledne. Blanskem prošli ale  i 
rumunští vojáci. Lidé vycházeli 
do ulic a rozebírali protitanko-
vé zátarasy, částečně byly po-
užity i na stavbu provizorního 
dřevěného mostu u vlakové 
zastávky, který se podařilo 
vybudovat ještě téhož dne 
tak, aby přes něj mohla projet 
sovětská vojenská technika.

Pavla Komárková



Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Soukromá je zdarma.

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz kancelářský stůl a 20 skel Helios  
50x80 na skleník. Tel. 724799340.
* Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo 2 + 1 na 
sídlišti Písečná, bez RK. Tel. 737900946.
* Nabízím výměnu řadové garáže na ulici Jasanova 
za garáž u hlavní silnice pod točnou na Písečné. Tel. 
721853483.
* Koupím starší funkční stavební míchačku. Tel. 
776073629.

      PRODEJ    

      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?

Pro posílení našeho týmu přijmeme:

- VÝVOJÁŘE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)

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 

NOVINY NA WEBU:

www.monitor-bk.cz

BLANKA OZNAMUJE
 Informační kancelář Blanka opět v provozu. Do 
konce května otevřeno ve zkrácené otevírací době 
Po–Pá 9:00- 12:00, 13:00–16:00, So 9:00–12:00 
hodin a za zvýšených bezpečnostních pravidel. 
Vstup bude povolen maximálně dvěma osobám 
najednou, s nasazenou rouškou. Pro zákazníky je 
připravena desinfekce i rukavice. Veřejný internet 
bude až do odvolání mimo provoz.

Zrušené akce:
Peníze za vstupenky na zrušené akce se budou vracet 
až po ukončení nouzového stavu v České republice. 
Doporučujeme všem sledovat informace na předpro-
dejních portálech na internetu a našich webových strán-
kách (www.blansko.cz/blanka/predprodej-vstupenek). 

ZRUŠENO! Summer Festival 2020 - 29. – 30. 5. 2020 
Fotbalové hřiště, Tyršova 27, Letovice. Peníze za 
vstupenky se vrací v místě zakoupení.
PŘESUNUTO! Horkýže Slíže - 25. 9. 2020 od 19:30 
hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v 
předprodeji) / 400 Kč (na místě). Vstupenky zůstávají 
v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní 
Kanady - 30. 9. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. 
Cena vstupenky: 220 Kč. V případě nevyhovujícího 
nového termínu bude vstupné vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když princové 
jsou na draka – 
30. 9. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Účinkují: 
Jan Čenský a Ivana Andrlová. Vstupné: 280 Kč. Vstu-
penky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. Pokud Vám nevyhovuje nový termín, vstupné 
Vám vrátíme (nejpozději do 30. 6. 2020).
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6. 2021:
Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 
zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v 
programu roku 2021.
9. června 2021 Lenka Nová & Petr Malásek: To co 
prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena vstu-
penky: 540 Kč
10. června 2021 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený 
prach (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 690 Kč 
(sezení)/ 560 Kč (stání)
11. června 2021 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 
590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kate-
řinská jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
13. června 2021  Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč (přidaný 
koncert ve 20 hod.) 
PŘESUNUTO! MORAVA PARK FEST - 19. 6. 2021 
Zámecký park, Blansko. „Všechny držitele vstupenek 
žádáme o podporu formou ponechání si jich na příští 
ročník.“ Vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 7. 
2021. Voděrady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstu-
penky (3. vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.

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

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Morava Park Fest 
se přesunuje na příští rok

Charita Blansko nabízí 
roušky

 Už dobrý měsíc a půl šijeme v dočasně uzavře-
ných službách Charity Blansko roušky. Potřeba pro 
pečovatelky, zdravotní sestry v terénu, azylové domy, 
krizové služby, noclehárnu i denní centrum pro muže 
bez domova a další pracovníky i klienty je obrovská. 
 Děkujeme všem lidem, kteří nám přinesli roušky, 
nitě, látky, gumičky nebo nám jakkoliv pomohli zajistit 
ochranné pomůcky. Sami už máme látkových roušek 
dostatek, ve službách s přerušeným provozem je 
však nadále šijeme. Proto je nyní nabízíme obcím, 
farnostem i lidem z široké veřejnosti. 
 Kdo z vás potřebuje roušku či roušky, prosíme, 
obraťte se nejdříve na svoji obec či farnost, kterým 
jsme roušky nabídli. V případě, že si roušku přes ně 
nemůžete opatřit, kontaktuje nás: v Blansku na e-
-mail okno@blansko.charita.cz nebo na tel. čísle 516 
417 351. Po domluvě pro vás připravíme roušky na 
adrese Komenského 19 (naproti kostelu sv. Martina).
 Nebo v Boskovicích na tel. čísle 737 230 843. Po 
domluvě si můžete vyzvednout roušky v Azylovém 
domě na adrese Dukelská 2265/12b.
 V ojedinělých případech (senioři vysokého věku, 
méně mobilní občané…) můžeme roušky i doručit. V 
tomto případě pište na email okno@blansko.charita.
cz.

Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko

* Pět včelstev, Blansko - Klepačov. Červenec. Tel. 
608061752.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Starožitný oválný stůl a 6 čalouněných židlí. Oprava 
nutná. Tel. 724799340.
* Bazén i s ohřevem 5,5m x 3,5m za 3000 Kč. Funkční, 
absolutně nepoškozený. Tel. 775011328.

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 29 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
POZNÁVEJME KRÁSY A PŘÍRODU ČESKAPOZNÁVEJME KRÁSY A PŘÍRODU ČESKA

Vážené klientky a klienti,

na základě opatření vlády je naše provozovna do odvolání uzavřena.  

Její provoz však přerušen není, služby a podporu Vám, našim klientům, 

nadále poskytujeme. V případě potřeby nás kontaktujte 

e-mailem na s-tour@email.cz nebo na mobil 602552652. 

Snažíme se stále o  vyřizování a předávání informací jednotlivých CK, 

což není vždy nejrychlejší, a proto prosíme o trpělivost. 

Děkujeme za pochopení, důvěru a také za všechny vzkazy podpory.

 Vládní opatření proti šíření koronaviru i po rozvolnění znemožňují setkávání velkého počtu lidí, 
což se dotkne nejedné tradiční akce na Blanensku. Jednou z nich je i Morava Park Fest. Na letošní 
červen se připravoval pátý ročník tohoto festivalu. 

 „Po úvahách o přeložení na pozdější 
termín jsme se rozhodli přesunout Morava 
Park Fest na příští rok (na sobotu 19. 6. 
2021). Aktuálně jednáme o programu, 
který bude jen lehce upravený oproti pláno-
vanému programu v letošním roce,“ uvádí 
jeden z pořadatelů festivalu Tomáš Mokrý 
s tím, že zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Pořadatelé budou rádi, když 
si je lidé ponechají, jelikož z nich byla již 
odvedena daň, provize předprodejcům, 
výroba vstupenek, reklama a další výdaje.  
 Návštěvníkům se navíc letošní lístky 
vyplatí, protože příští rok ceny vstupe-
nek vzrostou. „Pro příští ročník bohužel 
budeme muset přistoupit ke zdražení vstupného 
o 50 Kč, jelikož náklady se nám stále zvyšují a od 
prvního ročníku držíme cenu nejlevnější vstupenky 
399 Kč. Také máme v rezervaci pro rok 2021 velice 
oblíbeného umělce. Pokud vše vyjde, bude jedním z 
cenově nákladnějších, které jsme na MPF měli, ale 
také velice oblíben u velkého množství festivalových 
návštěvníků,“ naznačuje Mokrý. 

 Pro příští rok účast přislíbili Mirai, Richard Müller 
a Michal Hrůza. „S dalšími (Ivan Mládek a Debbi) 
jednáme. Na rok 2021 už byl v rezervaci jeden 
velice oblíbený interpret, kterého rádi zařadíme, ale 
budeme tak muset do letošního programu sáhnout 
a upravit jej, aby to bylo možné časově i fi nančně 
zvládnout,“ dodává pořadatel. 

-mka-
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Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

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

Příští číslo 
MONITORU

vychází
29.5.2020

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Restaurace MYSLIVNA
- točená OPOČENSKÁ zmrzlina

- grilování o víkendech

- udírna v provozu, výborné pivo!

- vaříme po-pá 10 druhů jídel (do 13.30) 

- od 25.5. vaříme plný jídelní listek!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

)

k!

Bereme rezervace na oslavy a svatby!
Najdete nás na facebooku (Myslivna Blansko)


