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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Zúčtování
 Ještě začátek března vypadal úplně normálně. 
Dařilo se. A to jak novinám, tak i v muzice. Podařilo 
se nám vyřešit složitou situaci s distribucí Monitoru 
tím, že jsme ji po dlouhodobé nespokojenosti s dis-
tributorem začali raději provozovat sami. Přestože v 
té době přicházely ze zahraničí docela vážné zprávy 
ohledně nemoci Covid-19, všechno kolem ani trochu 
nenaznačovalo, co přijde za pár dní. 
 Ve druhém březnovém týdnu se nám všem ze dne 
na den změnil celý dosavadní život. Mnoho mých kli-
entů muselo zavřít provozovny, mnoho z nich muselo 
své podnikání výrazně omezit, což mělo za následek 
přirozený úbytek inzerce. Výrazně méně zisku, a co 
víc - výrazně méně příspěvků, jelikož sportovní ani 
kulturní akce nebyly povolené. Když jsme se v redakci 
bavili o tom, co bude dál, padl i návrh, že bychom 
Monitor na nějaký čas přestali vydávat. To by bylo asi 
to nejjednodušší řešení, ale nechtěl jsem o něm ani 
slyšet. Říkal jsem si, že tohle přece musíme zvládnout 
– i když se kolem relativně nic neděje, dokážeme snad 
udělat zajímavé noviny pro naše čtenáře. Poradili jsme 
si – a o to šlo. A soudě dle reakcí vás, čtenářů, jste za 
noviny s tématikou situace v Blansku v době koronaviru 
byli rádi.
 Kulturní akce všeho druhu a jakékoli shromažďování 
bylo zapovězeno. Takže i nám bylo odepřeno hrát na 
svatbách a oslavách a zůstali jsme podobně jako tisíce 
ostatních doma, bez možnosti podnikání. Vláda sice 
přišla pro OSVČ se záplatou, ale ušlou fi nanční ztrátu 
mnohým podnikatelům zcela nahradit nemohla. Ale i 
zde vidím sám u sebe jedno podstatné pozitivum. Tolik 
volných víkendů po sobě jsem neměl od doby, kdy 
mi bylo snad šestnáct… Předtím jsme hráli opravdu 
hodně a v posledních měsících jsem cítil, že už bych 
potřeboval trochu vysadit. A tohle bylo přesně ono. 
Sice za mě rozhodly jiné okolnosti, museli jsme se 
dost fi nančně uskromnit, ale hlavním výsledkem pro 
mne je, že zpátky na pódium už se zase těším.
 A co doma? Museli jsme zrušit plánovanou dovole-
nou na horách a díky nařízením i další naplánované 
aktivity, ale jelikož nám nebylo zakázáno chodit do 
přírody, nachodili jsme desítky, možná stovky kilome-
trů po lesích v okolí Blanska. A bylo to úžasné! Bylo 
nepříjemné, že o víkendech nemůžu jezdit pracovat a 
vydělávat peníze, ovšem o to více jsem si v době volna 
užil rodiny. Tohle bylo skutečně výjimečné a jsem za 
to moc rád.
 Museli jsme se naučit žít s věcí, které se říká rouška, 
případně, chcete-li česky, ústenka. Nebylo to příjemné, 
nebylo to ani esteticky zajímavé, ale bylo to zapotřebí. 
Ačkoli se všude vedly sáhodlouhé debaty o účinnosti 

roušky, já osobně její největší pozitivum nacházím 
úplně jinde. A to v množství solidarity, ohleduplnosti a 
soudržnosti, kterou náš národ má v krvi a naštěstí ji 
ještě nezapomněl. Bylo chvílemi až dojemné sledovat, 
jak milý dokáže být člověk k druhým, s jakou vervou 
se v domácnostech oprášily šicí stroje a z poloviny 
národa se ze dne na den stala manufaktura chrlící 
tisíce roušek pro ty, kteří je potřebují. Zadarmo, jen 
pro ten pocit, že chceme někomu pomoct. Švadleny 
české, máte za to můj hluboký obdiv.
 Během uplynulých týdnů jsem zjistil, bez kolika 
zbytečností se v životě můžeme obejít. Ovšem chyběla 
mi kultura, chyběla mi možnost vypít si kávu v parku, 
chyběla mi i sociální interakce, která se v době karan-
tény smrskla v podstatě pouze na supermarket. Jistě, 
dalo se to přežít. Ale… 
 Nedávno mi jeden kamarád říkal, že kultura je po-
dobně jako jiné sociální prožitky pouhou společenskou 
nadstavbou, bez které se, jak se nyní během krize 
ukázalo, lidstvo v pohodě obejde. Na jednu stranu je to 
pravda – i mně samotnému přišly dvě hodiny běhání po 
lese daleko přínosnější, než dvě hodiny v divadle nebo 
v kině. A nic to nestálo! Jenže žijeme ve společnosti, 
ke které kultura a další prožitky patří, měli bychom je 
provozovat a pěstovat. Já osobně si život bez kultury 
nebo bez sportu neumím představit – vy ano?
 Naštěstí všechno jednou končí, dokonce i karanténa 
a nouzový stav. Zbyla tu spoušť, a to hlavně ekono-
mická. Některé provozovny zavřely a už neotevřou, 
některé se budou z krize vzpamatovávat dlouhé 
měsíce, možná roky. Každopádně nyní více než kdy 
jindy cítím, že české hospody, hotely, prádelny, čistírny 
a všemožné obchody budou potřebovat pomoct. Tu jim 
můžeme poskytnout pouze my – zákazníci. Podpořme 
je třeba tím, že nebudeme sedět doma a půjdeme na 
pivo, na kávu, na víno, na večeři. Že letos oželíme 
Jadran a pojedeme na dovolenou u nás. Míst, kde je 
hezky, je tu celá řada. Ruku na srdce – byli jste už třeba 
v Krušných horách? Na Vranovské přehradě? Nebo 
třeba na Suchým? Víte, jak krásně je v Beskydech 
nebo na vinařských stezkách na jihu Moravy? Nevíte? 
Naplánujte si tam dovolenou. Poznáte krásy naší vlasti 
a uděláte tak další dobrou věc pro naši zemi.
 Určitě můžeme na době, kterou jsme nyní prožili, 
najít spousty negativ. Ale já o nich dnes psát nechci, 
protože negativního myšlení a zpráv je kolem nás celá 
řada. Je docela možné, že v budoucnu budeme čelit 
dalším podobným výzvám, ale nemám strach. Pokud 
budeme stát při sobě, zvládneme všechno.

Martin Müller

S posledním květnovým týdnem přišla zároveň poslední fáze rozvolňování nouzových opat-
ření, která nám byla nařízena státem. V těchto dnech se jaksi nedokážu ubránit bilancování a 
zhodnocení uplynulých jedenácti týdnů. Ačkoli virová krize dost podstatně zamávala naším 
národem, pokusím se na ni pohlédnout z té pozitivní stránky.

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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Blansko ušetří přes milion ročně

Žáci prvního stupně nastoupili do školy, 
malé děti do školek

Freddieho sloupek
Konečně trochu 
vzduchu

 Snad máme to nejhorší za sebou, když už se 
dá dýchat i bez roušky, alespoň někde tedy. Ono 
asi ještě nebude úplně vyhráno, odborníci hrozí 
dalšími vlnami čínského viru, tak nezbývá než 
doufat, že se mýlí. Uvidíme...
 Teď jsem jen zvědavý, kdo z našich vládních 
chlapců si před nastávajícími volbami bude chtít 
utrhnout největší díl chvály. Babišův PR guru Pr-
chal už teď jistě šrotuje své mozkové závity, jak 
to nejlépe vymyslet, Adam Vojtěch by nám mohl 
něco zazpívat a Hamáček obléci mikinu v zářivých 
barvách. Možná i nějaká medaile by se našla.
 Nedávno mne zarazilo, jak se Babiš sám přirov-
nal k Masarykovi. Nevím, kam na ty nápady chodí, 
protože rozdíl mezi nimi je asi tak veliký, jako je 
východ daleko od západu.
 Další krásnou mediální zprávou bylo, že Víťa 
Jandák se nám rozhodl kandidovat do senátu v 
barvách jiných, než v jakých dosud nastupoval. 
Stranu, ve které byl doposud označil za ztrosko-
tance a nabídl si pro sebe jinou alternativu. ANO. 
Prý má toto hnutí „tah na branku“. Ono to spíš 
vypadá tak, že má tah na branku Jandák, který už 
politický dres mění tuším popáté za sebou. Inu, 
čilý politický nos...
 Jinak se nic moc neděje. Začínáme všichni 
víceméně normálně fungovat, i fotbalové trávníky 
se chystají ožít, v zámoří se čeká na rozběhnutí 
slavné NHL, respektive její vyřazovací části, která 
nám z celých 24 týmů na jejím konci nabídne no-
vého držitele slavného poháru Lorda Stanleyho. 
A zatímco náš hokej se zoufale zmítá v nejistotě, 
protože kapitáni této hry mění pravidla pro soutěže 
jako na běžícím pásu, snad podle hesla „Furt ve 
střehu“, jistý mladík, původem z Havířova, se po-
staral o velkou hokejovou radost ziskem Maurice 
Richard Trophy, takto ceny pro nejlepšího střelce 
NHL. Nevadí, že se o ni musí dělit s Alexem 
Ovečkinem, ono jen být srovnáván s ním je pro 
něj veliký úspěch. Jiný mladík, tentokrát z Plzně 
– Dominik Kubalík má snad naději na jinou trofej 
NHL. Tu za tím nikdo z našich nezískal – Calder 
Trophy, která se, každoročně (pokud se tedy hra-
je) uděluje nejlepšímu nováčkovi soutěže. Za 30 
vstřelených branek by si ji možná zasloužil...
 Skáču sice z tématu na téma, ale snad mi to 
odpustíte. Ona mi ta karanténa taky leze dost na 
mozek. A už vůbec tím pádem nezávidím spor-
tovním novinářům, na které dolehla s předstihem 
okurková sezóna už na konci března. Tak všem 
mnoho zdaru.

 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
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Noha jako v peřinceNoha jako v peřince
Celokožená letní obuv s vyměkčenou stélkou, 

lehká, pohodlná, vzdušná, elegantní…

Dále nabízíme dětskou, pánskou letní obuv, 
obuv do vody, papuče, pláštěnky, kabelky…

Struktura Městského úřadu Blansko se změní. Balíček organizačních změn schválila Rada města Blanska na svém zasedání 19. května. Díky nim dojde 
od 1. srpna 2020 k organizačnímu propojení dosavadních oddělení či odborů, jejichž práce je provázaná. Fungování úřadu se tím zefektivní, město navíc 
ušetří tři funkční místa, úspora na platech bude přes jeden milion korun ročně.   

 „Část změn reaguje na věci, které jsme museli 
řešit v době nouzového stavu. Při řešení dopadů 
mimořádných vládních opatření jsme potřebovali 
organizačně propojit krizové řízení s odborem 
hospodářské správy, koordinovat zaměstnance 
obou odborů, nákup materiálu, rozvoz a distribuci 
pomůcek a další činnosti. Další změny souvisejí s 
dlouhodobějším plánem racionalizovat chod úřadu a 
správu majetku města. Časově jsme změny spojili do 
jednoho balíčku, s ohledem na možný pandemický 
vývoj chceme být připravení, pokud by se objevil 
nárůst případů koronaviru a s ním související další 
vlna omezení,“ vysvětlil starosta města Jiří Crha. 
 Organizační změny se dotknou hned několika 
současných odborů, rozdělit je lze do čtyř oblastí:

1. Ruší se odbor kanceláře tajemníka – úsek krizo-
vého řízení se stane novým oddělením pod odborem 
hospodářské správy. Toto oddělení bude i nadále 
zajišťovat také organizaci vzdělávání zaměstnanců 
a agendu GDPR. Právní a personální oddělení 
bude samostatným oddělením s přímou vazbou na 

tajemníka, který od-
povídá za personální 
agendu úřadu. Od-
dělení propagace a 
cestovního ruchu se 
stane součásti nově 
vznikajícího odboru 
vnějších vztahů. Tím-
to opatřením dojde k 
úspoře 1 funkčního 
místa vedoucího od-
boru a k vytvoření 
1 funkčního místa 
vedoucího oddělení 
krizového řízení. 

2. Vznikne odbor 
vnějších vztahů 
(OVV) – spojením 
současného t is-
kového oddělení a 
oddělení propagace 
a cestovního ruchu. 

Oba úseky dosud zajišťují propagaci města a vnější 
komunikaci, ať už s občany města, novináři či tu-
risty, spolupracují na úpravách webových stránek, 
předávání informací o akcích města atp. Už nyní 
probíhá úzká spolupráce mezi těmito úseky, propojit 
je personálně i organizačně se jeví jako žádoucí. V 
novém odboru vznikne tiskový úsek posílený o jedno 
funkční místo, což souvisí se zvýšeným zájmem 
veřejnosti o přímou komunikaci, potřebou posílení 
online komunikace města včetně využívání nově 
zavedeného Mobilního rozhlasu. Tiskový úsek bude 
řízený vedoucím odboru, který bude zároveň tisko-
vým mluvčím. Tímto opatřením dojde k vytvoření 1 
funkčního místa (tiskový referent).

3. Ruší se oddělení živnostenské kontroly v 
odboru obecní živnostenský úřad – vznikne úsek živ-
nostenské kontroly přímo řízený vedoucím odboru, 
část kompetencí převezme vedoucí odboru. Počet 
kontrolních pracovníků bude odpovídat počtu pracov-
níků na podobných úřadech odpovídající velikosti. 
Tímto opatřením dojde k úspoře 3 funkčních míst.

4. Vznikne nový odbor správy a rozvoje města 
(SRM) – spojením tří současných odborů – odboru 
investičního a územního rozvoje (INV), odboru 
komunální údržby (KOM) a odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy (ŠKOL). Všechny tři 
odbory zajišťují správu městského majetku a výkon 
stěžejních samosprávných úkolů města. Z důvodu 
dosavadní roztříštěnosti agend mezi uvedené odbory 
je narušována kontinuita plnění jednotlivých fází 
zadaného úkolu, mnohdy dochází ke zbytečným 
časovým či administrativním prodlevám. Cílem re-
strukturalizace a sdružení většiny samosprávných 
agend pod jeden odbor je dosažení racionalizace 
práce, úspora nákladů a časová optimalizace výkonu 
svěřených činností. Sloučení by mělo přinést také 
větší synchronizaci a koncepčnost investic a účel-
nější koordinaci harmonogramu příprav a realizace 
stavebních prací, v nichž bude město investorem. 
Výsledkem by měla být také lepší koordinace lini-
ových staveb a s nimi souvisejících přípravných fází i 
vlastních realizací. Investice do školských, kulturních 
a sportovních nemovitostí z dlouhodobého hlediska 
tvoří největší podíl investic města.

 Odbory INV, KOM a ŠKOL tímto zanikají. Město 
vypíše nové výběrové řízení na obsazení místa 
vedoucího odboru správy a rozvoje města (SRM). 
Současní vedoucí odborů se do něj mohou přihlásit. 
Součástí nového odboru bude stávající oddělení 
investic, oddělení komunální údržby a pozemků a 
oddělení bytového a nebytového hospodářství. Nově 
bude vytvořeno oddělení školství, kultury a sportu. 
Tímto opatřením dojde k úspoře dvou funkčních míst 
vedoucích odborů a vytvoření jednoho funkčního 
místa investičního referenta.

Změny, které po jednání s vedoucími odborů i 
vedením města navrhl tajemník Městského úřadu 
Blansko, budou účinné od 1. srpna 2020. „Kromě celé 
řady pozitivních efektů spojených s organizačními 
změnami dojde k celkové úspoře tří funkčních míst 
a fi nanční úspoře přes 1 milion korun ročně,“ uvedl 
tajemník MěÚ Blansko Josef Kupčík.

Pavla Komárková, tisková mluvčí

Dezinfekce, stojany s bezdotykovými dávkovači i jednorázové roušky či bezdotykové teploměry zaměstnanci městského úřadu minulý týden rozváželi 
do jednotlivých základních a mateřských škol v Blansku. Zařízení se připravovala na návrat dětí, ty nastoupily v pondělí 25. května. 
Zatímco v mateřinkách se do třídy vrátila většina 
dětí pracujících rodičů, do školních lavic nastoupili 
jen žáci 1. stupně. Doplnili tak deváťáky, kteří kvůli 
přípravě na přijímací zkoušky nastoupili už minulý 
týden. Město už rodičům vyšlo vstříc, platit nemusí 
školkovné od poloviny března až do konce května, 
základní školy odpouští za stejnou dobu platby za 
družiny. Rodiče tak dohromady ušetří téměř milion 
korun. 
„V Blansku máme celkem 175 žáků 9. ročníků, do 
škol od 11. května nastoupilo zpět celkem 144 z nich, 
to je 82 procent. Ti, kteří se do školních lavic nevrátili, 
jsou většinou už přijatí na střední školu nebo učiliště,“ 
potvrdila minulý týden Petra Skotáková, vedoucí Od-
boru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. „Oče-
káváme, že z celkového počtu 1111 žáků 1. stupně 
od pondělí 25. května znovu nastoupí přibližně 750 
žáků, tedy zhruba 67 procent dětí,“ dodala.
Na jejich návrat se musely školy připravit. Zatímco 
základní dezinfekční a ochranné pomůcky potřebné 
pro návrat deváťáků pořídili ředitelé z provozních 
rozpočtů školy, s přípravou na hromadný návrat dětí 
z prvního stupně jim pomohlo město. „Do škol jsme 
dodali dezinfekce na plošný úklid, Anti-Covid spreje 
na dezinfekci rukou, u všech vchodů se objevily 
bezdotykové stojany, školy dostaly i bezdotykové 
teploměry nebo jednorázové rukavice. Pořídili jsme 
ochranné pomůcky za téměř 400 tisíc korun. Školy 
s podobnými nákupy nepočítaly, proto jsme se roz-
hodli je pokrýt coby zřizovatel ze speciálního balíčku, 
který jsme z rozpočtu uvolnili na nákupy související s 
koronavirem,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha poté, 
co do škol předal i osobní dar v podobě dvou tisíc 
jednorázových roušek.
Školy obnovily vyučování jen částečně, žáci druhého 
stupně dále pokračují v online výuce. I pro prvostup-
ňové školáky je docházka do konce školního roku 
dobrovolná. Žáci první až třetí třídy mají možnost 
využít kromě dopolední výuky také odpolední hlídání, 

které základní školy zajistí až do 16:00 hodin. Všichni 
školáci budou muset dodržovat speciální hygienická 
nařízení, důraz bude kladen na častější mytí rukou, 
nošení roušek ve společných prostorech a dodr-
žování rozestupů. Školy mají nastaveny i rozdílné 
časy zahájení vyučování nebo délky hodin, aby se 
děti hromadně nepotkávaly. Zajistí také stravování, 
byť některé pouze pro ty děti, které budou ve škole 
zůstávat až do odpoledních hodin. 
Provoz obnovily i mateřské školy. Tři z nich se v 
pondělí 25. května otevřely pro všechny zapsané 
děti – ZŠ a MŠ Dvorská 26, dolnolhotské pracoviště 
ZŠ a MŠ Salmova a také mateřská škola na Těchově. 
Ostatní čtyři mateřinky obnovily provoz jen částečně; 
z kapacitních důvodů, kvůli zdravotnímu stavu vyuču-
jících, kteří se nemohou vrátit do práce nebo musejí 
pečovat o děti, kterým se neobnovuje výuka, totiž 
nabídnou hlídání dětí pouze pracujícím rodičům. Pro 
obnovený provoz, stanovený od 25. 5. 2020 do 31. 
8. 2020, platí speciální doporučení zřizovatele a hy-
gienická doporučení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Provoz 
je zajištěný denně od 
6:00 do 16:00 hodin, 
pouze MŠ Dvorská 
96 zahajuje provoz o 
hodinu později, tedy 
od 7:00 hodin. Děti 
budou po celý den ve 
stejném kolektivu, třídy 
se nebudou spojovat. 
Každé dítě si musí při-
nést denně dvě roušky, 
každou v igelitovém 
sáčku, doprovázet i 
vyzvedávat je smí jen 
jedna dospělá osoba, 
v šatně nemůže být 
najednou více než šest 

osob. Do školky si také děti nesmí nosit vlastní 
hračky. 
Speciální požadavky na zvýšenou hygienu a ome-
zení šíření koronaviru se promítnou i do provozu o 
prázdninách. Školky vyjdou rodičům vstříc a chystají 
rozšířený provoz. „Namísto klasických dvou týdnů 
bude většina školek během července a srpna v pro-
vozu pět týdnů. Kvůli snaze zamezit šíření infekce 
COVID-19 ale letos mateřské školy nebudou o prázd-
ninách přijímat k docházce děti z jiných blanenských 
škol,“ dodala Petra Skotáková. MŠ Dvorská 26 bude 
v provozu až od 10. srpna kvůli dlouhodobě pláno-
vané rekonstrukci sociálního zařízení. 
„Pro většinu rodičů zhruba 670 žáků mateřských škol 
je toto řešení oproti klasickému prázdninovému pro-
vozu výhodnější, protože jim jejich kmenová školka 
nabídne hlídání přes léto namísto klasických dvou 
na dobu pěti týdnů. Komplikace to je pro zhruba pro 
5% rodičů, kteří využívají nabídky umístit své dítě 
k prázdninovému provozu i do jiné školky,“ dodala 
Skotáková.

Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2020:
1.týden
1.7.-3.7.

2. týden
7.7.-10.7.

3.týden
13.7.-17.7.

4.týden
20.7.-24.7.

5.týden
27.7.-31.7.

6.týden
3.8.-7.8.

7.týden
10.8.-14.8.

8.týden
17.8.-21.8.

9.týden
24.8.-28.8.

Rodkovského 2a provoz provoz provoz X X X X provoz provoz
Rodkovského 2b provoz provoz provoz X X X X provoz provoz
Divišova 2a provoz provoz provoz provoz X X X X provoz
Dvorská 26 X X X X X X provoz provoz provoz
Dvorská 30 provoz provoz provoz provoz X X X X provoz
Dvorská 96 provoz provoz provoz provoz X X X X provoz
Údolní 8 provoz provoz provoz X X X X provoz provoz
Těchov 124 provoz provoz X X X X X X provoz
Dolní Lhota provoz provoz X X X X provoz provoz provoz
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Na kávě s Vlastimilem Chládkem
Vlastík Chládek je podnikatel ve stavebnictví, vášnivý hráč šachu, bowlingu a adventure 
golfu, autor rekonstrukce Zámecké Sýpky, bowlingové a squashové haly v Blansku. V 
krásném prostředí areálu Bowling centra v Brně jsme si povídali o práci i zábavě a řeč 
přišla také na smělý plán vybudovat hřiště adventure golfu v Blansku.

Sponzor rubriky:

 Pocházíte z Brna. Jak jste se dostal do Blan-
ska?
 V roce 1985 jsem po studiu na vysoké škole na-
stoupil v dresu Dopravních staveb Olomouc, pobočka 
Brno, na opravu závodové vlečky v ČKD Blansko. 
Zde jsem potkal spoustu zajímavých lidí, líbilo se mi 
tu. Bylo to moje první setkání s Blanskem.
 V roce 1987 jsme jeli s manželkou na dovolenou. 
Jednoho rána jsem se vzbudil a Hanka měla v očích 
slzy. Když jsem se jí zeptal, co se děje, odpověděla 
mi, že měla sen. V tom snu jsme žili v krásné chalupě 
se zeleným trávníkem, na kterém běhal náš šestiletý 
syn, a manželce přišlo líto, že žádnou takovou cha-
lupu nemáme. Po dovolené jsem tedy šel na osobní 
oddělení v Olomouci a podal žádost na práci v Lybii. 
Při stavbě silnice v saharské poušti jsem vydělal 
peníze na chalupu v Krasové, žijeme tam dodnes.

 Tady jste také realizoval svoje první sportovi-
ště?
 V Krasové jsem poznal místní lidi. Jedním z 
nich byl sportovní nadšenec Ruda Lakota, který 
mne pozval na poslední místní volejbalový turnaj v 
sezóně. Panovala tu poměrně smutná atmosféra, 
jelikož hřiště bylo ve špatném stavu a nebyly peníze 
na jeho opravu, takže to byl vlastně takový turnaj 
na rozloučenou. Po turnaji v hospodě jsem zavedl 
debatu na téma rekonstrukce a rozšíření stávajícího 
sportoviště a zároveň jsem vyslovil myšlenku, že by 
bylo úplně nejlepší postavit jej úplně znovu. Chlapi v 
hospodě se smáli, ale to ještě nevěděli, že to myslím 
smrtelně vážně. Nabídnul jsem, že materiál koupím, 
ale že hřiště vybudujeme vlastními silami. Obě strany 
splnily, co řekly. Na brigády chodilo i čtyřicet lidí a za 
sedm týdnů tak vzniklo velkorysé bezúdržbové hřiště, 
které slouží svému účelu už více než dvacet let.
 Někdy okolo roku 2000 měly být v Krasové volby 
a zvažovalo se, že obec vůbec nepostaví kandidátku 
a spadne pod Jedovnice. Tenkrát jsem nabídnul, že 
pokud zůstane Krasová Krasovou a kandidátka se 
sestaví, seženu další materiál a opravíme hospodu 
– stejně jako hřiště. I to se nám nakonec podařilo 
zrealizovat. Je to již dvacet let a jsem na to docela 
hrdý.

 Předpokládám, že investice do hřiště v Krasové 
se vám nijak nevrátila.
 Nebylo účelem na hřišti v Krasové vydělat peníze. 
Tahle investice mi přinesla něco mnohem cennější-
ho – dobrý pocit, že jsme něco udělali pro obec, ve 
které žijeme. A abych pravdu řekl, považoval jsem 
to tehdy tak nějak za normální.

 Jak vás napadla myšlenka, že postavíte v 
Blansku squashovou halu?
 Někde jsem slyšel, že nejlepší je udělat podnikání 
z vlastního koníčka. Squash jsem hodně prožíval, 
dokonce jsem hrál závodně druhou ligu, a tak mne 
myšlenka vlastní squashové haly napadla a chtěl 
jsem ji zrealizovat. Oslovil jsem v té době již blízkého 
kamaráda Rudu Lakotu, ať se v Blansku poohlédne 
po vhodném pozemku. 
 Během krátké doby byla zrealizována moderní 
squashová hala. Byla zajímavá zejména tím, že čtyři 
kurty byly postavené způsobem dva a dva naproti 
sobě a mezi nimi bar. Do té doby se jednalo o zcela 
nevídanou věc. Trend byl takový, že všechny kurty 
byly vždy v jedné lajně. Tady vznikl zcela nový model, 
velmi mne uspokojoval. 

 Proč jste před lety squashovou halu prodal?
 Začal jsem mít velké zdravotní problémy s kyčel-
ními klouby. Nejenže jsem nemohl squash hrát, ale 

nemohl jsem se na něj ani koukat. Přišlo mi to zkrátka 
líto, tak jsem halu raději prodal.

 Víte, v jakém stavu je hala nyní?
 To samozřejmě vidím i ze silnice, ale už s tím 
nic nenadělám, ani nemohu. V době, kdy jsem ji 
provozoval, mne squash neuvěřitelně bavil. A Ruda 
Lakota, který tu pracoval jako provozní, squashem 
doslova žil. Tady očividně po našem odchodu chyběl 
motor – člověk, který by sem chodil i ve vlastním 
volnu, organizoval akce a byl z každé z nich nadšený. 
Domnívám se, že tohle jsou přesně ty věci, které 
jsou k úspěšnému podnikání potřeba. Ve sportovním 
odvětví zcela nepochybně.

 Podobně jako squash vás bavil i bowling?
 Bowling v Blansku jsem vybudoval proto, že jsem 
mu zcela propadl. Architektonické a hlavně logistické 
řešení tohoto sportoviště mne velmi uspokojuje a 
považuji jej za jedno z nejhezčích osmidráhových 
bowlingových heren u nás. 

 Generují vaše sportoviště zisk?
 Ano, o kladná ekonomická čísla se bytostně 
snažím. Nechci, aby moje projekty byly jen nějaké 
hračky, ale aby moje projekty měly hlavu a patu – aby 
smysluplně fungovaly. A co se hodí říci - všechny 
vznikly bez dotací. Ani jsem o ně neusiloval. Dotace, 
jako by projektům braly srdce. Navíc jsou tak strašně 
nespravedlivé! Myslím, že dotace zcela ničí a křiví 
přirozené tržní prostředí. Někdo je má, někdo je 
nemá. Proč!?

 Vaše sportoviště v Blansku byly vždy oblíbené 
také proto, že tu hráči měli k dispozici vynikající 
sportovní vybavení. Vždycky se spokojíte jen s 
tím nejlepším?
 Domnívám se, a mám to i vyzkoušeno, že uspět 
může pouze ta nejlepší věc. Samozřejmě - do Blan-
ska se mi nabízely mnohem levnější bowlingové 
technologie z Asie, ale vzal jsem dráhy AMF – ty 
nejkvalitnější na světě. Když jsem stavěl squash, 
vzal jsem z Ameriky také nejlepší kurty, které se 
daly sehnat. Podle mě je to základ k tomu, aby 
podnikání bylo úspěšné. Nejít do kompromisu, ale 
vzít to nejlepší. Bowlingové herna v Blansku splňuje 
nejpřísnější limity a můžou se tu hrát turnaje i na té 
nejvyšší úrovni.
 Bowling centrum v Brně jsem dělal s tím, aby bylo 
nejhezčím svého druhu na světě. U nás nemá kon-
kurenci a ve světě bych jej mezi nejkrásnější určitě 
zařadil. Zároveň disponuje tím nejlepším vybavením, 
z tohoto hlediska by tu klidně mohlo být i mistrovství 
světa.

 A bude?
 Je tu jen dvacet drah, muselo by jich být dvacet 
čtyři. Ale moje ambice není tu pořádat mistrovství 
světa v bowlingu. Mým hlavním záměrem je, aby si 
na má sportoviště lidi chodili odpočinout, odreagovat 
se, ale také si kvalitně zasportovat. Proč by se tedy 
měli spokojit s druhořadou technologií?
 V Blansku funguje kroužek bowlingu, kam chodí 
asi dvacet dětí. Mají obrovské úspěchy, postoupily 
dokonce na přebor republiky v družstvech. Mají 
skvělé vedení a mohou v Blansku trénovat opravdu 
na nejlepších drahách. Mám z toho radost.

 Kdy přišel nápad na rekonstrukci Zámecké 
Sýpky?
 Rád sedávám na zahrádce před bowlingem a celá 
léta jsem odsud pozoroval budovu Sýpky, jak neu-
těšeně chátrá. Sklepení bylo plné vody a skutečně 

hrozilo, že budova jednoho dne spadne. Začal jsem 
se proto zajímat, jakým způsobem ji koupit a opravit. 
Do rekonstrukce jsem šel s plným svým srdcem, byla 
to pro mne obrovská výzva.
 Rekonstrukce byla nesmírně náročná. Nejtěžším 
úkolem bylo vyvést ze sklepení vodu. O tom bych 
mohl mluvit hodiny… Klíč k vyřešení tohoto problému 
objevila nakonec moje manželka, která také pracuje 
ve stavebním oboru. Tím klíčem bylo udělat vrt a sou-
stavou drenáží ve sklepeních Sýpky všechnu vodu 
svést mechanicky k vrtu a tudy ji odvést do rybníčku 
pod Sýpkou. Tohle udělat v hloubce tří metrů bylo 
něco neuvěřitelného. Sehnal jsem jednoho starého 
pana inženýra, který přijel s vrtnou soupravou, a ten 
to dokázal.
 Důležité pro mne bylo také zachovat klenby v 
přízemí, což podle prvních slov architektů bylo 
prakticky nemožné. Sýpka je vlastně taková óda na 
klenby, kterých je tu celá řada a jsou ikonické pro 
celou stavbu. I přes velké problémy a diskuse se i 
tohle nakonec podařilo.
 Nutné bylo vybudovat i celé nové podkroví. Zde 
vznikly krásné pokoje, diametrálně odlišné od těch, 
které vídáme v běžných hotelích. Jsou zcela unikátní.
 O rekonstrukci Sýpky by se dalo hovořit velice 
dlouho. Na zdech chodby vedoucí do prvního patra 
dnes visí povídání o jedenácti zajímavostech o této 
rozsáhlé rekonstrukci a návštěvníci hotelu a restau-
race si je mohou kdykoli přečíst.

 Na webu Booking.com má hotel na Sýpce 
hodně vysoké hodnocení. Napadlo mě, že jste 
asi hodně důsledný, možná až perfekcionista. 
Očekáváte pečlivost a vysoké pracovní nasazení 
i od vašich nejbližších podřízených?
 Jedna věc je projekt s maximálním vypjetím všech 
svých sil a schopností vybudovat a postavit. Provoz 
na tohle musí nekompromisně navázat. Pokud by byl 
o kategorii nižší, přišla by celá práce vniveč. Toto je 
samozřejmě nekonečně nekonečný a složitý proces.

 Vy sám se na provozu nepodílíte?
 Dám vám takový malý příměr. Já sám mám 
stavební fi rmu, která je mým hlavním povoláním. 
Je to možná absurdní, ale dvacet roků jsem nebyl 
na stavbě. Mám své stavbyvedoucí, kterým věřím, 
a nepotřebuji se promenádovat před dělníky, jak to 

možná někteří jiní ředitelé dělají. Vlastně na to ani 
nemám čas. Můj úkol je sehnat práci, jejich úkolem 
je stavět. A takto bych byl rád, aby to fungovalo i 
v ostatních mých projektech. Dát lidem svobodu, 
samostatnost a co možná nejvíc je zainteresovat. 

 Nejde si nevšimnout, že máte rád šachy. Jak 
na bowlingu, tak na Sýpce jsou vidět dekorace 
na téma této královské hry. 
 Šachy jsou mojí obrovskou vášní, hraju je v pod-
statě celý život. Dokonce jsem byl před patnácti lety 
vyhlášen jako desátý sportovec Blanska, když jsem 
porazil mistra světa Borise Spasského. Dal jsem mu 
mat ve dvacátém tahu. Nemyslím si, že by udělal 
nějakou chybu, zřejmě mne v tomto zápase vedla 
ruku nějaká šachová bohyně. Tato partie oblétla celý 
svět, článek o ní vyšel i v novinách Washington Post.
 Určitou část z rozpočtu na rekonstrukci Sýpky jsem 
investoval do výzdoby areálu. Jedním z mimořád-
ných prvků je socha Příběh šachového Turka, jejímž 
autorem je profesor Makovský a socha je umístěna v 
posledním patře Sýpky. I z tohoto je patrné, že šachy 
pro mne v životě hrají velikou roli. Šachy vás naučí 
prohrávat, ale i s úctou k soupeři vyhrávat. Naučí vás 
představivosti, matematice, deskriptivní geometrii, 
vidět váš cíl, ale hlavně neustrnout na půli cesty, 
protože šachová partie končí vždy jen a jen matem.

 Hrál jste šachy i s dalšími významnými šacho-
vými osobnostmi?
 Ano, s desítkami z nich jsem hrál tváří v tvář. Z 
těch nejznámějších to byli třeba Garri Kasparov, 
Anatolij Karpov – ten dokonce řekl, že jsme měli 
skvělou partii. Mám pocit, že když hraji s nejlepšími 
světovými šachisty, podávám své nejlepší výkony. 
Mnoho životních příběhů, a to nejen z oblasti šachu, 
je na mém blogu. Některé z nich jsem také vydal 
knižně.

 Píšete knihy?
Ano, vydal jsem dvě samostatné knihy, ve kterých 
jsou pravdivé příběhy z mého života. Ta první se jme-
nuje Poděkování andělům. Stejnojmenná povídka v 
knize vypráví o tom, jak mne v roce 1990 přejel vlak, 
což mne v životě docela zásadně ovlivnilo. 

Pokračování na str. 4
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Jednání zastupitelstva 
budou online i na záznamu

Město vybralo projektanta 
na přestavbu bývalé hasičky

Na kávě s Vlastimilem 
Chládkem

Dokončení ze str. 3

 Druhá se jmenuje Vůně duše 
a je zvláštní tím, že mimo mé 
vlastní příběhy je tu část, kterou 
napsal Genna Sosonko – mistr v 
psaní esejí. V knize jsou tak na mé 
přání napsány eseje o soupeřích, 
se kterými jsem se utkal.
 V Blansku plánujeme s ředitel-
kou muzea Pavlou Komínkovou 
šachovou výstavu, která by měla 
seznámit laickou veřejnost s tím, 
co to vlastně šachy jsou. Mělo 
by na ní být několik přednášek, 
mimo jiné zde bude vystavena 
raritní sbírka všech mincí světa 
s šachovou tematikou, je jich 
asi 150. Výstavu doplní šachové 
sochy, které by měly být umístě-
ny v parku. Tyto sochy bych rád 
později zakomponoval do nového 
projektu, kterým by mohl být na-
příklad Adventure golf v Blansku.

 O tom už jsme v Monitoru 
psali. Mohl byste k projektu říci 
něco bližšího?
 V areálu Bowling centra v Brně 
jsme společně s panem architek-
tem a zároveň mistrem světa v 
adventure golfu v jedné osobě 
vybudovali dvě osmnáctijamko-
vá hřiště, které jsou dle mého 
názoru a názoru hráčů, kteří sem 
chodí pravidelně hrávat, světově 
unikátní. Adventure golf je překrásná volnočasová 
hra, kterou si užijí dospělí i děti, navíc by v Blansku 
krásně spojila prostor mezi bowlingem a Sýpkou.
 Při stavbě hřiště jsem kladl velký důraz na to, aby 
zůstalo ve spojení s přírodou. V areálu v Brně tak 
můžete vidět například překážky v podobě kamenů, 
které jsme vytěžili ve fázi stavby hřiště. Prostě jsem 
chtěl, aby tu navráceny přírodě zůstaly. Jsou tu také 
různé keře, stromy, květiny… 
 Myslím si, že v Blansku by podobné hřiště mělo 
smysl a podobně jako třeba bowling by si našlo celou 
řadu příznivců, navíc by do města mohlo přilákat 
turisty z Moravského krasu. Právě z těchto důvodů 
jsem v březnu pozval zástupce města Blanska do 
Bowling centra Brno, aby si hru vyzkoušeli a udělali 
si obrázek o tom, zda má něco podobného v Blan-
sku smysl. Následně jsem si představoval diskusi s 
občany, přece jen nechci nic takového budovat proti 
jejich vůli. Zatím se drobná diskuse rozjela pouze na 
Facebooku, ale jelikož se jednalo spíše o anonymní 
názory se snahou apriori kritizovat, vlastně ani ne-

vím, jak dál. Abych se opravdu upřímně vyjádřil, můj 
zápal spíše nyní ochladl. 
 Každopádně - každého rád uvidím na hřišti v Brně, 
kde se může s adventure golfem seznámit.

 Jak by tedy mohl vypadat adventure golf v 
Blansku?
 Kdyby nakonec k realizaci došlo, postavil bych 
unikátní věc – podobnou jako v Brně. Sám architekt 
považuje hřiště v Brně za projekt, který na světě 
nemá obdoby. A se stejným srdcem a odhodláním, 
s jakým jsem přistupoval k vybudování gofu v 
Brně, bych přistupoval k práci na adventure golfu v 
Blansku. Tak nějak tuším, že v tomto případě se mi 
fi nanční investice asi nikdy nevrátí, ale už jsem o tom 
hovořil dříve – tohle není nezbytnou podmínkou. Rád 
bych, aby tu vzniklo něco, co bude sloužit k oddechu 
obyvatelům Blanska. Místo, které se jim bude líbit a 
budou se sem rádi vracet.

Martin Müller

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Rada města Blanska připravila návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko. Za-
sedání zastupitelstva by se podle něj mělo od září přenášet online, záznam by také mělo být snadné 
dohledat kdykoliv, uložený totiž bude na webových stránkách města. 

 Vedení města si od změny slibuje větší transpa-
rentnost jednání. Návrh ještě rozšířil změny, které 
zastupitelé odsouhlasili letos v březnu. Podle nich 
mají být materiály nově přístupné veřejnosti už před 
jednáním zastupitelstva, ze samotného jednání se 
také nově přenáší online zvukový záznam.
 „Po zasedání březnového zastupitelstva bylo 
schvalování nového jednacího řádu, který nastavil 
zvukový online přenos jednání, některými zastupiteli 
označeno za nepřehledné. Kvůli velkému počtu po-
změňovacích návrhů, o kterých se tehdy hlasovalo, 
nebylo podle jejich slov některým zastupitelům jasné, 
o čem vlastně hlasovali. Odsouhlasila se vlastně užší 
forma zveřejnění, než jakou navrhovala koalice, s 
výsledkem ale nebyla spokojená ani opozice. Navíc 
uplynulé týdny a mimořádná opatření vlády ukázala 

více než kdy dříve vhodnost využívání online pře-
nosů, proto jsme zpracovali nový návrh jednacího 
řádu,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha.
 Nový návrh jednacího řádu vychází z aktuálně 
platného jednacího řádu schváleného dne 10. 
března 2020. Platit by měl podle návrhu radních od 
1. července. Pokud zastupitelé navrhované změny 
schválí, zasedání zastupitelstva se tak od září bude 
přenášet online, audiovizuální záznam bude poté 
dohledatelný i na webových stránkách města. 
 Příští zastupitelstvo se koná v úterý 9. června od 
15:30 hodin ve velké zasedací místnosti v budově 
MěÚ na náměstí Republiky 1. Zájemci si mohou na 
webu města v sekci Samospráva poslechnout online 
přenos jednání.

Zdroj: město

 Až na druhý pokus vybralo město fi rmu, která bude zpracovávat projekt na přestavbu budovy 
bývalé hasičky. Projekt vypracuje fi rma D2C Projekt group, která vyhrála opakované výběrové řízení.

 „Původně jsme chtěli projektanta vybrat do konce 
března. Zřejmě i s ohledem na vyhlášenou karan-
ténu se ale přihlásili pouze dva zájemci a cena za 
zpracování projektu se vyšplhala až na 1,88 milionu 
korun bez DPH. To se nám zdálo moc drahé, proto 
jsme výběrové řízení zopakovali. Nakonec se v 
opakovaném výběrovém řízení sešlo 11 nabídek a 
cenu projektu se podařilo snížit natolik, že městská 
pokladna ušetří oproti původní nabídce milion korun,“ 
popsal starosta Jiří Crha.
 Smlouva s fi rmou D2C Projekt group je teď před 
podpisem. Vedení města věří, že do konce roku bude 
připravený projekt pro územní a stavební řízení a 
na jaře příštího roku by se mohl vybrat zhotovitel a 
přestavba objektu, který je součástí předzámčí, by 
mohla začít.
 Dvoupodlažní budovu, která je součástí hospodář-

sko-správních budov předzámčí, má nahradit objekt 
občanské vybavenosti s multifunkčním prostorem pro 
výstavy a nejrůznější kulturní akce, sídlit v něm má i 
blanenská informační kancelář Blanka a podobně. 
 Projekt bude vznikat podle architektonické studie 
Moniky Sirné. V centru Blanska poblíž pěší zóny 
vyroste moderní stavba s ustupujícím proskleným 
průčelím a krytou lodžií, fi nální podoba ale bude 
jasná až poté, co skončí územní řízení. „Stavbu nové 
budovy by měl doplnit také projekt výstavby zámec-
kých schodů, které propojí současnou pěší zónu a 
ulici Rožmitálovu se vstupem do areálu blanenského 
zámku,“ uvedl vedoucí odboru investičního a územ-
ního rozvoje Marek Štefan. „Náklady na přestavbu 
hasičky odhadujeme na 40 milionů korun,“ dodal. 

-r-
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- 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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 

PROVOZNÍ DOBA:
po-čt 8 - 16 hod.
pá zavřeno

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Barvy laky U Lumíra: 
Poradili jsme si i v krizi

 Před skoro čtyřmi lety se blanenské veřejnosti otevřela provozovna Barvy Laky U Lumíra. Majitel 
Lumír Buš se obchodu s barvami věnuje téměř osmadvacet let a do jeho obchodu na Masarykově 
ulici pod kinem chodí jak zástupci velkých fi rem, tak i obyčejní lidé, kteří potřebují něco natřít nebo 
vymalovat byt. U Lumíra však pochodíte i v případě, že sem skočíte jen tak pro radu. 

 Lumír je můj kamarád a přiznám se, že za ním do 
obchodu chodívám i v případě, že žádné barvy nepo-
třebuji. Má totiž vynikající kávu a navíc permanentně 
dobrou náladu, což se v dnešní době vidí skutečně 
málokdy. Lumír dělal 14 let vedoucího v obchodě 
s barvami, poté si prošel specializovanými profesemi 
v oblasti nátěrových hmot a před čtyřmi lety otevřel 
vlastní obchod Barvy laky U Lumíra. Takže si trouf-
nu tvrdit, že povolanějšího člověka bych v Blansku 
hledal asi marně.
 Když mi asi před třemi lety moje žena řekla, že 
bychom měli vymalovat alespoň část domu, okamžitě 
jsem zašel za Lumírem a našel u něj radu největší. 
Doporučil mi, abych malování svěřil odborníkovi. 
Zpočátku jsem se na to příliš netvářil, jelikož ma-
lování považuji podobně jako valná část chlapské 
populace za práci, kterou přece musí zvládnout 
každý. Ovšem jak se ukázalo, udělal jsem dobře.
 Ještě ten den odpoledne se k nám domů zastavil 
malíř, který si vše změřil, oznámil mi předběžnou 
cenu a v kalendáři našel volno hned příští týden. 
Jak to dopadlo? Přišel včas, za osm hodin měl 
hotovo a čisto. Když jsem si spočítal, že pro mne 
by tahle operace znamenala nákup všech možných 
válečků, štětek, igelitů a lepicích pásek, minimálně 
den příprav, další dva dny na štafl ích a den úklidu, 
musel jsem uznat, že tohle byla trefa do černého. 
A výsledná cena nebyla za provedený výkon nijak 
závratná!
 A takhle to u Lumíra chodí. Potřebuji natřít plot – 
stavím se k Lumírovi, ten mi doporučí vhodnou barvu, 
přidá štětku a ředidlo a s úsměvem mne vyprovodí ze 
dveří krámu. Na mně nechává pouze výběr odstínu, 
ale ani tak se nezapomene zeptat, jak a kde bude 
barva použita. 
 Já sám se považuji za velmi běžného spotřebi-
tele. Lumír ve své provozovně ale dokáže barevně 
uspokojit v podstatě všechny – velké i malé fi rmy, 
řemeslníky, stavebníky. 

 Lumíre, jak jste přežili koronavirovou krizi?
 Musím říct, že dobře. Na začátku byly samozřejmě 
velké obavy, co bude s mým obchodem, ale zare-
agovali jsme velice rychle, a tak jsme vlastně měli 
zavřeno jen jediný den. Je mi líto všech, kteří museli 
zůstat doma a obdivuji je za to, jak to zvládli. 
 Jak asi všichni ví, na začátku nouzového stavu 
jsme mohli prodávat pouze živnostníkům a fi rmám 
na IČO. Obyčejný člověk měl toto odepřeno. A tak 
jsem přišel s nápadem, že vytvoříme elektronický 
obchod a objednané barvy budeme lidem prodávat 
přes výdejní okénko. Jednali jsme velice rychle, e-
-shop byl hotový za pár dní. Příležitost si v karanténě 
vymalovat tak dostali i ti, kteří byli uvězněni doma. 
Elektronický obchod funguje i nadále na adrese www.
barvyblansko.cz. Je dost možné, že se bude ještě 
hodit.
 Bylo to náročné, jsem rád, že je to (snad) za námi 
a chtěl bych poděkovat všem našim zákazníkům, ko-
legům a rodině, že jste nám byli věrní. A jestli si můžu 
dovolit ještě jedno poděkování, tak prosím jedno pro 
mého tatíka, který se mnou byl od začátku, nyní se 
odstěhoval z Blanska na domeček do Molenburku, 
kde si skutečně začne užívat zasloužené kariéry 
seniora - díky moc a srdečné pozdravy od všech 
zákazníků, kteří se na tebe ptají!

 Co je u tebe v obchodě nového?
 Pořídili jsme novou míchačku barev Tikkurila. Mám 
s touto značkou dvacet let zkušeností a vím, že tak 
mohu nabídnout barvy té nejlepší možné kvality. 
Odstínů umíme namíchat je nepočítaně, dle přání 
v podstatě jakýkoli. V současné době máme tedy 
už čtyři míchací zařízení. Umíme namíchat barvu na 

fasádu, výmalbu, lazury, až po autolaky. Ty měříme 
scanerem   umíme trefi t naprosto přesný odstín, který 
zákazník požaduje.
 V neposlední řadě také sériově plníme spreje 
pneumatickou plničkou. Tuhle službu využijí zejména 
továrny. Nakupuji vzorníky z Finska, Dánska, Anglie, 
které nikdo v republice nemá. Hodí se nám dvakrát 
do roka, ale já chci prostě o barvách vědět všechno! 
A když někdo je zamilován třeba do anglického stylu, 
má jasnou představu a já vzorník, tak spolu strávíme 
třeba hodinu a moje srdce plesá blahem. Je to pro mě 
pořád vzrušující podílet se nad realizací nádherného 
prostoru. Jsem přesvědčen, že právě barva spolu s 
kombinací doplňků dává člověku ten dojem, v čem 
žijeme, a celkově nás ovlivňuje :-)
 Naše barvy si našly cestu do Německa, do Švéd-
ska, nejnověji se aplikují přechody pro chodce v 
Saudské Arábii. A na to jsem hrdý. 

 Stále dokážeš lidem sehnat dobrého malíře?
 Nejen to. Lidé za mnou dříve chodili a chtěli, abych 
jim vše zajistil a garantoval. Chtěli spolehlivost. Proto 
jsme si udělali živnostenské oprávnění na malířské 
a zednické práce. Málokdo ví, že jde o takzvané vá-
zané živnosti, které nemůže vykonávat a fakturovat 
nikdo jiný než malíř a příbuzný obor - zedník. A tím 
pádem jsme schopni kompletní práce vykonávat a 
garantovat. Ještě se mi nestalo, že by zákazník nebyl 
spokojený. 
 Děláme realizace velkých bytových jednotek 
včetně lešení, zednických a dalších prací. Nejen 
na Blanensku jsme se tak podíleli již na desítkách 
rekunstrukcí domů a bytů. Děláme malby vnitřních 
prostor, fasády, velké i malé stavby. Vymalujeme 
byt a třeba i chlév :-) Realizace mne velmi baví, i ty 
malé. Když pak za mnou někdo příjde, třeba paní 
Urbanová, a přinese mi jako podékování rajčata ze 
zahrádky, to je potom radost.
 Naším heslem je: kvalitně, spolehlivě, čistě a za 
peníze, které jsme si předem domluvili.

 Máš pořád dobrou náladu. To se nikdy nena-
štveš?
Ale jo, naštvu. Bývá to tak jednou za rok a stojí to 
za to. Ale beru to zase pozitivně – to, že se jednou 
za rok pořádně namíchnu, je v našem oboru vlastně 
stylové :-)

Martin Müller

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.

A v červnu taky!
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Setkání s kronikou

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

 Podívali jsme se, jak to bylo v roce 1967 se zdravotnickou péčí v Blansku. Za upozornění stojí tehdejší 
denní spotřeba vody na osobu – ve srovnání s dnešní denní spotřebou byla tenkrát více než dvojnásobná. 
1967. V moderním zdravotnictví je správné stanovení dia-
gnóz a určení léčebných postupů podmíněno rozsáhlým 
vybavením ordinací moderními pomůckami a diagnos-
tickými zařízeními, jakož i odpovídajícím prostředím 
klinického provozu včetně čekáren. A na to tady teprve 
čekáme až v nové poliklinice. 

Poliklinika
 V samotné budově polikliniky na Mlýnské ulici při-
cházelo v r. 1967 denně průměrně 550 – 600 pacientů 
ke 24 lékařům specialistům (někteří z nich pracovali jen 
v částečném úvazku) na vyšetření, k zákrokům a na 
ambulantní léčbu. Pro takový počet návštěv a pro tak 
rozsáhlou zdravotnickou péči ovšem budova – určená 
ostatně kdysi k jiným účelům – zdaleka nestačila a trpěli 
tím právě tak lékaři jako pacienti. Největší návaly byly na 
odděleních gynekologie, vnitřním a očním, ale ani ostatní 
na tom nebyla lépe. 
 Vedle polikliniky působili na třech místech (nám. Svo-
body, Dukelská ul. a Sídliště) čtyři obvodní lékaři a to 
také pro přidělené obce blanenského zdravot. obvodu. Tři 
největší blanenské závody mají nadto vlastní zdravotnická 
střediska (v ČKD a Metře) poměrně velmi dobře zařízená 
a v nich dalších 6 lékařů – včetně zubních. 
 Síť městských zdravotnických zařízení doplňovala 
lékárna na Dukelské třídě, ordinace sportovního lékaře 
na Družstevní ulici a konečně dopravní středisko, které 
mělo 13 sanitních vozů postupně zařazovaných do 
nepřetržitého denního a nočního provozu včetně nedělí 
a svátků. (Jen jako ukázka rozsahu této služby: každý 
sanitní vůz ujel měsíčně průměrně asi 4000 km a tedy 
měsíc co měsíc objely by tyto vozy vzdálenost kolem 
zeměkoule po rovníku.) 
 Na poliklinice fungovala od odpoledních hodin do rána 
pohotovostní služba, ve které se střídali všichni lékaři 
polikliniky, obvodní i závodní. 
 V úhrnu si vyžadovala takto organizovaná zdravotní 
péče na provozních (věcných i personálních) nákladech 
ročně 7 a půl milionu Kč a zaměstnávala téměř stovku 
pracovníků (lékařů, sester a ostatních zaměstnanců). 
Vedoucí lékař polikliniky MUDr. Miloslav Štěpánek.
Vedoucí lékárny MgPh Karel Kopal.

Okresní hygienicko-epidemiolog. stanice (OHES)
 Na ulici Karla Čapka dozírá na dodržování zákonných 
zdravotnických nařízení a předpisů a provádí z tím úče-
lem, zvláště pokud jde o péči o životní prostředí – sou-
stavný a odborný průzkum, především ovzduší a vody. 
 Zjistila tak několikaletým rozborem, že vlivem kotelen 
– průmyslových a k vytápění – a železničního provozu – 
dosáhl nejhorší 24 hodinový průměr obsahu kysličníku si-
řičitého v městském území kolem Svitavy hodnoty 0,2526 

mg/m3, zatímco příslušná čs. norma povoluje přípustnou 
hranici 0,15. Jednání se zúčastněnými činiteli města, zá-
vodů i dohlédacích úřadů okresních a krajských dosáhla 
OHES zásadního rozhodnutí, že všech 41 kotelen bude 
postupně (poslední do roku 1980) plynofi kováno, nové 
kotelny v sídlišti Blansko–sever pak již přímo konstruo-
vány na plyn. 
 Měření obsahu kysličníku siřičitého konečně ukázalo 
překvapivé výsledky v porovnání s poměry v Praze–střed, 
železniční uzel, které se všeobecně pokládají za zdravot-
ně zvlášť závadné: Zatím co v Praze je celoroční průměr 
výskytu 0,0752 mg/m3, je v Blansku 0,0985 mg/m3. Již 
tato čísla sama volají a vyzývají k radikální nápravě. 
 Jedná se proto také se správou ČSD, aby provoz par-
ních lokomotiv byl zrušen a převeden na trakci elektrickou, 
nikoliv na zamýšlenou motorovou. To proto, že používaná 
nafta má vysoký obsah síry a jejím spalováním v lokomo-
tivách by vznikající kysličník siřičitý nákladnou plynofi kaci 
kotelen opět a zcela anuloval. Nehledě konečně též k 
tomu, že dosavadní konstrukce motorových lokomotiv 
je zcela nevhodná – vydávají nadměrný hluk, který v 
nočních hodinách dosahuje až 70 decibelů, zatímco čs. 
norma připouští 40 decibelů. 
 Hlučnost je ostatně také stálým průvodcem a zlem 
nadměrného automobilového (zvl. nákladního) provozu 
ve městě. 
 Nemenší svízel tropí ve městě popílek z kotelen, jehož 
spád při měření v dubnu 1967 (tedy ještě v topné sezoně) 
naměřili pracovníci OHES v okolí staré polikliniky 487 tun 
na 1 km2, u ONV – 203 tun/1 km2 a u hotelu Macocha 
242,5 tun/1 km2. Ve srovnání s čs. normou 150 tun/1 km2 
jde tedy opět o výskyt abnormální a škodlivý. 
 Vážným problémem se pro město stala otázka zásobo-
vání vodou, neboť spotřeba z dřívějšího denního odběru 
180 l na jednoho obyvatele stoupla na 280 l. (Dnešní prů-
měrná denní spotřeba vody na osobu je cca 110 l – pozn. 
red.) V dosavadních zdrojích u Spešova klesla od září 
1967 hladina až o 20 %, proto Okresní vodohospodářská 
správa přikročila k rozsáhlé výstavbě nového přívodu 
vody od Lažan. – V řece Svitavě naopak kvalitu vody 
(udržuje se na hranici 3. stupně) velmi příznivě ovlivnila 
činnost čisticí stanice na jižním okraji města. Po výstavbě 
další stanice na horním toku Svitavy lze předpokládat 
ještě další zlepšení, které dovolí i rybí násadu. 
 Obtíže jsou prozatím s koupalištěm, kde čisticí zařízení 
nevyhovuje a provozovatel (Metra-Spartak) je musí nutně 
zrenovovat. 
 OHES již několik let nezaznamenala v obvodu města 
výskyt epidemických nemocí s výjimkou občasných one-
mocnění chřipkových. Po této stránce byly tedy zdravotní 
poměry v Blansku uspokojivé. 
Okresní hygienik MUDr. Lad. Kincl ve funkci od 1955. 
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org
* Hledáme všeobecnou zdravotní sestru pro 
práci v ortopedické ambulanci v Blansku  
na krátký úvazek . Volejte na 724161468 
Dr. Jelínek

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Nabízíme kvalitní koňsko - kozí hnůj. Možnost dovozu. 
Lokalita Blansko. Tel. 775236803.
* Uložím nepotřebnou zeminu (hlušinu). Tel. 737523462.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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:
- 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 

BLANKA OZNAMUJE
ZRUŠENO! Summer Festival 2020 - 29. – 30. 5. 2020 Fot-
balové hřiště, Tyršova 27, Letovice. Peníze za vstupenky 
se vrací v místě zakoupení.
Pivní pouť 2020 - 19. 9. 2020 od 11:00 hod. Pivovar Černá 
Hora, Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
PŘESUNUTO! Horkýže Slíže - 25. 9. 2020 od 19:30 hod. 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předpro-
deji) / 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. 
Vstupné: 280 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Katapult Boskovice 45let Nostalgia Tour - 24. 10. 2020 v 
19:00 hod. Sokolovna Boskovice. Cena vstupenky: 390 Kč.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020 , 19:00 h, Dělnický 
dům Blansko, Blansko. Vstupenky v předprodeji v Informač-
ní kanceláři Blanka od 1. června 2020.
Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům Blansko. 
Cena vstupenky: 550 Kč
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 vstupenky: 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: Sva-
tební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 590 Kč 
(sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kateřinská 
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 Zámec-
ký park, Blansko. „Všechny držitele vstupenek žádáme o 
podporu formou ponechání si jich na příští ročník.“ Vstu-
penky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 7. 2021. 
Voděrady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstupenky (3. 
vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.

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

Lidé zatím věnovali 557 kilogramů 
potravin. Sbírka pokračuje

* Dlouhé svatební šaty smetanové barvy, české zn. 
Verino (vel. 38, výška 160-170 cm, obvod přes prsa 85 
cm), tříčtvrteční rukávy, krajka+ šifon. Použité jednou, 
vyčištěné. 3000 Kč, tel. 723886646.
* Společenské šaty krémové barvy (vel. 38), délka po 
kolena, vzadu na šněrování. Včetně bolerka. Vhodné 
jako svatební, k maturitě nebo ke státnicím. Nepoužité. 
2000 Kč, tel. 723886646.
* Kompletni winsdurfi ng za 1000 Kč.Tel. 604105336.
* Dětskou rozkládací postel bez matrací. Rozměr 80 x 
140 , rozložená 80 x 200 cm, 400 Kč. pepabk@email.cz

 Díky Sběru potravin, který město ve spolupráci s Charitou organizují v rámci projektu Pomáháme Blan-
sku, se už vybralo 557 kilogramů potravin. K jednotlivcům, kteří trvanlivé potraviny nosí do Informační 
kanceláře Blanka, se připojily i školy. Ty Charitě darovaly dalších téměř 400 kilogramů potravin, které se 
nespotřebovaly ve školních jídelnách. První balíčky s pomocí už zamířily k nejpotřebnějším rodinám. 

 „Dárci nosí trvanlivé potraviny, které mají pomoci 
sociálně slabým rodinám v nouzi, už skoro tři týdny. 
Nahrazují tak zrušenou národní potravinovou sbírku, 
kterou Oblastní charita Blansko nemohla na jaře 
vyhlásit kvůli nouzovému stavu,“ uvedl blanenský 
místostarosta Ivo Polák.
 Každý rok se ve dvou termínech, na jaře a na pod-
zim, v národní potravinové sbírce pro region vybere 
na 1600 kilogramů trvanlivých potravin, které pak míří 
k sociálně slabým rodinám, do azylových domů nebo 
lidem bez domova. Letos jarní kolo národní sbírky 
kvůli koronaviru a vyhlášené karanténě neproběhlo. 
Poptávka po potravinové pomoci je přitom větší, k 
tradičním skupinám potřebných totiž přibyly i rodiny, 
které se potýkají s ekonomickými dopady koronakri-
ze. Právě ty nyní sociální pracovnice spolu s Charitou 
určily jako nejpotřebnější. A právě k nim už zamířily 
první balíčky s pomocí.
 „Vytipovali jsme ty nejpotřebnější, rodiny, které jsou 
závislé na sociálních dávkách, samoživitelky s více 
dětmi i jednotlivce, klienty, kteří přišli o práci, ty, kte-
rým příjmy pokryjí například jen náklady na bydlení. 
Část z nich je na tom po výpadku příjmů opravdu tak 
špatně, že jim akutně chybí prostředky i na nákup 
základních potravin a takovou pomoc ocení. Dalším 
rodinám, které máme v péči, budeme ještě předávat 
kontakt na koordinátora humanitární pomoci, aby se 
s ním spojily,“ potvrdila vedoucí oddělení sociálních 
služeb Iveta Čípková.
 Pracovníci Oblastní charity Blansko, kteří distribuci 
potravin zajišťují, rozvezli balíčky s potravinovou 
pomocí po Blansku i do okolních obcí v regionu. 
Bedny s potravinami putovaly například do Vilémo-
vic, Šebrova, Šošůvky, do Lipovce, Vratíkova nebo 
Letovic. Dostalo se na jednotlivce ale také třeba 
čtrnáctičlennou rodinu.
 „Tento týden předáme část potravin i mezi naše 
tradiční příjemce – do azylových domů nebo napří-
klad lidem bez domova. Příští týden balíčky poputují 
opět k potřebným rodinám,“ plánuje Miroslav Doležel, 
zástupce ředitele Oblastní charity Blansko.
 Sběr potravin zatím až do odvolání pokračuje. Do 
Informační kanceláře Blanka v Rožmitálově ulici v 
Blansku zatím lidé nejčastěji přinášeli olej, mouku 
a těstoviny. Teď by Charita uvítala hlavně masové a 
zeleninové konzervy, cukr nebo nejrůznější trvanlivé 
potraviny pro děti – dětské výživy, sušené mléko, 
marmelády či müsli.
 K dárcům se připojily i blanenské školy. Ty Charitě 
nabídly potraviny, které s ohledem na uzavření ne-
spotřebovaly. „Zapojila se MŠ a ZŠ Dvorská 26, ZŠ 
Erbenova, MŠ Blansko, Dvorská 96. Charitě věnovaly 
například 300 kilogramů brambor, vajíčka, ale také 
mix dalších potravin, například sušené mléko, koře-
ní, marmeládu, konzervy nebo vývar,“ vyjmenovala 
vedoucí školského odboru Petra Skotáková. 
 Rada města Blanska Charitě schválila a předala 
také okamžitou fi nanční pomoc ve výši 15 tisíc korun, 
za ty Charita tento týden nakoupí chybějící zboží. Do-

hromady 131 kilogramů z 557, které se zatím podařilo 
mezi jednotlivými dárci vybrat, darovali hned první 
den vyhlášení Sběru potravin přímo zaměstnanci 
městského úřadu. 

Místo oblečení sběr potravin
 Charita nyní plánuje Sběr potravin rozšířit z Blan-
ska i do okolních obcí. Velkým sběrným dnem by se 
měl stát 10. červen, kdy charita běžně organizuje sběr 
šatstva. „Oblečení nyní nepotřebujeme, rádi bychom 
v tento den uspořádali velký regionální sběr potravin 
a kromě Blanska jej rozšířili i do dalších sedmi obcí 
v regionu – do Jedovnic, Rájce-Jestřebí, Lipovce, 
Sloupu, Doubravice, Boskovic, Kunštátu, Olešnice 
a Boskovic,“ vyjmenovává Doležel. Namísto šatů 
by lidé na známá místa, jakými jsou v Blansku fara 
či denní stacionář ve Staré fabrice, nově ale také 
informační kancelář Blanka, nosili trvanlivé potraviny 
a také dětskou drogerii a hygienické prostředky.
 Trvanlivé potraviny v Informační kanceláři Blanka je 
přijímají od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 hodin, 
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. Polední a sanitační 
přestávka je vždy od 12:00 do 13:00 hodin. Charita 
je využije na pokrytí akutní potřeby i vytvoření zásob, 
z nichž čerpá potraviny pro potřebné celoročně. 
Lidé, kteří se ocitli v tíživé situaci a nemají dostatek 
fi nančních prostředků na zajištění základní obživy, 
se mohou obrátit na číslo +420 603 291 388.

Zdroj: město Blansko

Minigolf: nové herní 
vybavení i lavičky

 O prvním červnovém víkendu se letos poprvé otevře 
minigolf v rekreační oblasti Palava. Areál nyní prochází 
rekonstrukcí za dvě stě tisíc korun. Vstupné se oproti 
loňskému roku nemění.  
 Také počet drah i překážek zůstane stejný jako 
doposud. „Standardně bývá čtrnáct drah, my jich 
máme v Blansku dvacet, není moc co přidávat, už 
teď zde hráči najdou kombinaci veškerých překážek, 
které se používají,“ popsal Zdeněk Grünwald, vedoucí 
společnosti Služby Blansko, která má minigolf i celou 
rekreační oblast Palava od města v nájmu. „Nakoupili 
jsme také nové hole a další vybavení na hraní, věříme, 
že to veřejnost ocení,“ doplnil.
 Opravné práce na minigolfovém hřišti začaly už na 
podzim loňského roku. Dělníci stihli pouze vyměnit 
hrací desky, ovšem i podklad pod nimi byl ve velmi 
špatném stavu. Následně čekali na příznivé klimatické 
podmínky, aby opravy mohli dokončit. Další odsun 
prací způsobilo vyhlášení nouzového stavu. Nyní však 
již dělníci betonují nové základy, na které znovu položí 
hrací desky s překážkami.
 Do otevření chtějí Služby Blansko stihnout ještě 
další drobné vysprávky areálu, přibudou zde například 
i nové lavičky. „Vstupné zůstane stejné jako loni, děti 
do 12 let zaplatí 30, dospělí 50, důchodci 40 korun,“ 
uvedl místostarosta František Hasoň.
 V posledních letech se areál dočkal výměny vnitřní-
ho oplocení, zbudování umělého osvětlení jednotlivých 
drah pro možnost hraní i za tmy, opravila se hlavní 
budova a sociální zařízení. V plánu do budoucna je 
například výměna obvodového plotu nebo dláždění.
 Minigolf si na přehradě ročně zahraje několik tisíc 
lidí. Letos bude otevřeno v červnu jen o víkendech od 
13 do 20 hodin, o prázdninách denně v době od 10 
do 21 hodin. Milovníci minigolfu si zahrají ještě v září, 
opět jen o víkendech od 13 do 18 hodin. 

-mka-
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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

Příští číslo 
MONITORU

vychází
12.6.2020

„Princezna“ z Býčí skály se zabydlí 
v blanenském muzeu

 Legendami a teoriemi opředená „princezna“ z nedaleké jeskyně Býčí skála míří do stálé expozice Cesta do 
pravěku Blanenska. Muzeum začátkem letošního roku zahájilo realizaci možné podoby postavy bohaté ženy 
ze starší doby železné. Její kostru objevil v Předsíni Býčí skály téměř před sto padesáti lety otec moravské 
archeologie a zakladatel tradice blanenského muzejnictví, doktor Jindřich Wankel. Chystaná rekonstrukce 
postavy včetně oděvu a šperků vychází z předchozích studií její možné podoby a současných poznatků ar-
cheologického bádání. Poskytuje tak nový pohled na to, jak mohla taková princezna vypadat. 

 Unikátní Wanklův objev jeskynní svatyně ze šestého 
století př. n. l. v Býčí skále zahrnoval kromě velkého 
počtu luxusních předmětů také kostry zhruba 40 lidí, ze 
kterých se dodneška dochovaly pouze lebky. Zatímco 
většina lebek se podobně jako další nálezy z velkého 
objevu z roku 1872 dostala do sbírek Naturhistorisches 
musea ve Vídni, jednu lebku čekal osud jiný. Jednalo se 
o lebku ženy, pod níž byl objeven shluk čtyř zmačkaných 
zlatých páskových spon, které by řadily její nositelku mezi 
tehdejší vyšší společenskou vrstvu. Po dlouhá léta zůstala 
lebka uchována ve Wanklově a Absolonově rodině, kde 
se jí tradičně přezdívalo „princezna“. „Nemáme písemné 
důkazy o tom, že ji tak nazýval už sám Wankel. Důvody, 
které ho vedly k tomu, že si lebku ponechal ve své sbírce, 
dnes už nejspíš nezjistíme, můžeme se jen domnívat, že 
ho k ní poutal jistý emoční, snad romantický vztah, díky 
kterému se lebka později stala součástí sbírek Ústavu 
Anthropos Moravského zemského muzea,“ říká archeolog 
muzea Marek Novák. Kromě lebky princezny si Wankel 
ponechal ještě železný prsten a kost z medvěda. 
 V roce 2018 byla v Muzeu Blanenska otevřena expo-
zice s názvem Cesta do pravěku Blanenska. Historické 
události, které se odehrály v Býčí skále, jsou jednou 
z jejích nejlákavější částí. V současnosti jsou stále v 
expozici k vidění některé originální nálezy z Wanklovy 
sbírky zapůjčené z Vídeňského muzea, ale také malovaná 
rekonstrukce princezny, kterou vytvořil malíř Libor Balák 
podle návrhu Marka Nováka a Martina Golce. 
 Při první návštěvě výstavy Kristýny Urbanové Nevěsty 
z jiných světů, kde jsou mimo jiné k vidění rekonstrukce 
oděvů šesti žen z různých míst a období pravěku, bla-
nenské muzejníky napadlo, že by se jim v expozici líbila 
princezna ještě opravdovější než namalovaná. Spolu s au-
torkou výstavy vznikl tak nápad na výrobu fi gury princezny 
včetně oděvu a doplňků, které mohla mít na sobě. Kristýna 
Urbanová si ke spolupráci přivzala sochaře Ondřeje Bílka 
a Evu Vaníčkovou z Centra kulturní antropologie Pavilonu 
Anthropos v Brně. Právě oni v roce 2016 společnými sila-
mi vytvořili první rekonstrukci obličeje princezny. Tehdy byl 
společně s obličejem rekonstruován i možný „princeznin“ 
účes přejatý z rekonstrukce halštatského kroje bohaté 
ženy z Býčí skály, na kterém shodou okolností ve stejném 

čase pracovala ve vídeňském muzeu specialistka na 
pravěký textil Karina Grömer. „Celková podoba ženy, na 
které se teď podílíme, vychází z původní studie, která byla 
obohacena o zajímavé detaily vyplývajícími z výzkumu 
nálezů z Býčí skály,“ popsala spolupráci antropoložka 
Eva Vaníčková. Pro novou rekonstrukci princezny bylo 
potřeba vytvořit tělo, šaty i šperky. 
 Ondřej Bílek pro vytvoření postavy použil původní 
rekonstrukci obličeje. „Vzhledem k záměru zakomponovat 
do nové podoby princezny i párové zlaté vlasové spony, 
jež měly být nalezeny pod její lebkou, bylo zvoleno od-
lišné ztvárnění jejího účesu než v roce 2016,“ upřesnil 
Novák. Výška a proporce postavy byly určeny dle teh-
dejšího průměru stanoveného na základě dostupných 
antropologických analýz. „Tělo jsme vytvořili metodou 
3D skenování, aby odpovídalo výšce ženské postavy v 
tomto období dějin,“ dodal sochař. Rekonstrukci ručně 
tkaného ženského oděvu a závoje na základě dosud 
známých textilních fragmentů ze starší doby železné a 
soudobých ikonografi ckých pramenů vytvořila Kristýna 
Urbanová. „Celá tkanina je po nabarvení přízí utkána na 
rekonstrukci dřevěného tkalcovského stavu s hliněnými 
závažími. Takový postup dovoluje přiblížit se v nejvyšší 
možné míře textiliím, které máme z doby halštatské do-
chované v archeologických kontextech na našem území 
a v oblasti střední Evropy. Doba výroby takové tkaniny se 
pohybuje v řádech týdnů,“ popsala proces výroby oděvu 
Urbanová.
 Repliky doplňků ve formě šperků, ozdobných spínadel, 
vlasových spon a opasku byly vybrány výhradně ze sou-
boru nálezů z Býčí skály. „Návštěvníci expozice budou mít 
v letošním roce unikátní možnost vidět originály šperků z 
Býčí skály a jejich repliky na postavě princezny na jednom 
místě, archeologické nálezy se pravděpodobně vrátí do 
Vídně začátkem příštího roku, ale princezna v expozici už 
zůstane,“ doplnila Pavlína Komínková, ředitelka muzea. 
Rekonstrukce princezny bude veřejnosti představena 
spolu se zahájením výstavy Nevěsty z jiných světů a křtem 
knihy Martina Golce Fenomén Býčí skála. Na výstavu i 
princeznu v expozici se tak návštěvníci mohou těšit od 
6. srpna.
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