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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Plichta na Dukle
 Když se před lety hotel zboural a za několik 
dalších let došlo k realizaci přestavby na součas-
ný park, značná část občanů nebyla s výslednou 
stavbou spokojena a vlastně není dodnes. Mno-
ho kritiky se objevilo zejména proto, že vedení 
města nezbouralo hotel celý, ale nechalo na 
jeho místě celý suterén a park postavilo nad 
ním. Podle návrhu architekta Martina Habiny tu 
potom vznikl pomník, který v některých dodnes 
budí rozpaky.
 Není tajemstvím, že zachovaný suterén ský-
tá prostory, které byly v době, kdy hotel stál, 
využívány jako diskotéka, kam se chodila bavit 
poměrně značná část obyvatel našeho města. 
V minulém Monitoru jsme toto téma nakousli v 
rozhovoru se Zbyňkem Pokorným, zastupitelem 
blanenské radnice za Piráty. Zbyněk v rozhovoru 
zmínil následující informaci: „Po zbourání hotelu 
se nespecifi koval způsob využití suterénních 
prostor a dnes nikdo neví, co s ním. Místo toho 
město trvá na tom, aby se postavila kavárna a 
suterén se zakonzervoval až do roku 2030.“
 Tato věc mi docela ležela v hlavě, a tak jsem 
požádal o vysvětlení blanenského radního 
Radka Šinkoru, který má na starosti bytové a 
nebytové prostory na odboru KOM. „Zbyněk 
Pokorný v rozhovoru uvedl nepřesnou informaci. 
Suterén zakonzervovat nechceme, naopak jej 
město opakovaně nabídlo podnikatelům k vyu-
žití. Zaznamenali jsme tři podnikatelské záměry. 
Bohužel jsme se s nikým nedohodli a suterénní 
prostory Dukly se nám pronajmout zatím nedaří. 
Je to hlavně proto, že potenciální zájemci poža-
dovali, aby město prostory zrekonstruovalo na 
své náklady. To se nám nelíbí, jelikož investice 
do nájemníka, který nám třeba za rok řekne, že 
s podnikáním končí, by pro nás mohla zname-
nat velkou čáru přes rozpočet,“ vysvětlil Radek 
Šinkora a dodal: „Naše představa je taková, že 
subjekt na vlastní náklady suterén přestaví a 
my mu na oplátku nastavíme velice výhodné 
nájemní podmínky tak, aby se mu vynaložené 
náklady za pár let vrátily.“
 Nedivím se. Mohlo by se klidně stát, že měs-
to investuje do rekonstrukce suterénu Dukly 

několik milionů pro účely podnikatelského zá-
měru, který nevyjde a podnikatel za pár měsíců 
vypoví nájemní smlouvu. Dalším potenciálním 
zájemcům nebude již provedená rekonstrukce 
vyhovovat, takže bude požadovat další rekon-
strukci k obrazu svému. Pravda – tohle nejde.
 Co s tím? Vypadá to, že došlo k patové situaci 
a tak trochu nerudovská otázka nás možná bude 
trápit ještě dlouho. Suterén Dukly je ve velice 
špatném stavu a v případě jeho rekonstrukce 
se určitě nebudeme bavit o statisících, ale spíš 
o milionech korun. Nájemníci se proto nehrnou. 
Malý zájem může souviset i s dalšími skuteč-
nostmi. Záměr pronajmout prostory suterénu 
Dukly nebyl nijak zvlášť inzerován, tudíž o něm 
veřejnost neví, pokud tedy nečte nástěnku před 
budovou radnice. Další věc, jež budí rozpačité 
pokrčení rameny, je nejistá budoucnost stavby. 
Jak víme, jde o dočasné řešení, tudíž to, zda 
na stejném místě bude výtvor stát za deset či 
patnáct let, je ve hvězdách. 
 Je docela možné, že se skutečně neozve žád-
ný zájemce a dle mého názoru by byla škoda, 
aby místo suterénu dále chátralo. V takovém 
případě by město mohlo zkusit samo vymyslet 
a zrealizovat něco smysluplného, možností 
se nabízí celá řada. Mohlo by tu být zajímavé 
muzeum nebo třeba akvárium, případně jiná 
atrakce, která by do středu města přilákala turis-
ty, kterých každoročně přijíždí do krasu desítky 
tisíc.
 Mně osobně by se nejvíc líbilo, kdyby v sute-
rénu Dukly vznikla malá scéna pro menší akce. 
Taková odnož našeho kulturního střediska. 
Mohly by tu být koncerty, divadlo, přednášky, 
klidně i diskotéka. Myslím si, že dobrý drama-
turg by střed města tímto způsobem dokázal 
docela oživit a investice by se určitě vyplatila. 
Jenomže KSMB momentálně moc nefunguje a 
jeho období zimního spánku bychom s klidem 
mohli přirovnat k suterénu Dukly, ve kterém se již 
dlouho nic neděje, a o jehož osudu se můžeme 
jen dohadovat. 
 Ale to je zase jiná pohádka…

Martin Müller

O hotelu, který už je mnoho let zbouraný, se stále vedou živé diskuse. Stále je 
terčem nejrůznějších debat a dohadů mezi lidmi. Stále omílané, ovšem možná 
právě proto oblíbené téma Blanenských bych opět rád otevřel i dnes ve svém 
úvodníku. Tentokrát na téma nevyužitého suterénu.

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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Fotbalový stadion čeká rekonstrukce. 
Pro zápasy druhé ligy nyní nestačí

Zažijeme Blansko jinak?

Víte? Nevíte?

 Čtyři miliony korun hodlá město investovat do rekonstrukce fotbalového stadionu na ASK. Konkrétně 
půjde o novou tribunu, dvoumetrové oplocení, koridor pro fanoušky hostujících týmů, tři vjezdové 
brány a tři vchodové branky, elektroinstalaci a zázemí pro novináře. To vše by mohlo být hotovo do 
konce prázdnin. 

 Jedním z podnětů k opravám stadionu je možnost, 
že hráči FK Blansko v blízké době postoupí do druhé 
ligy. Bez rekonstrukce by se ovšem nemohly odehrá-
vat zápasy na domácí půdě. 
 „Kromě pokládky tartanu a úprav kabin, které byly 
součástí investice do umělé trávy, se do samotného 
stadionu ASK neinvestovalo přes třicet let. Zastupitel-
stvo teď schválilo čtyři miliony na nejnutnější opravy, 
vystačí jen na opravu tribuny a oplocení. Většinu 
z těchto peněz, asi 3,2 milionu korun, se podařilo 
přesunout v rámci stávajícího rozpočtu z akcí, které 
jsou levnější, než jsme předpokládali, nebo se vůbec 
nemohou realizovat,“ uvedl starosta Blanska Jiří 
Crha. „Máme připravený materiál, na základě kterého 
bychom chtěli postupně opravovat i další sportoviš-
tě, realizace už v letošním roce je reakcí na šance 
Blanska hrát druhou ligu, tu nechceme zabít tím, že 
nemáme vhodný stadion. Ten je ale v takovém stavu, 
že bychom se do oprav stejně v nejbližší době museli 
pustit bez ohledu na šance klubu,“ dodal Crha.
 Hlavní vstup zůstane zachován na stejném místě; 
nové vjezdové brány a vchodové branky vzniknou 
v jihozápadním a severozápadním rohu stadionu. 
Neměly by chybět ani dva stánky s občerstvením. 
„Na tribunu se osadí přes pět set nových plastových 
sedaček, ty přibudou také na obou střídačkách. Nová 
bude střecha i záda tribuny, nosná konstrukce se 
opraví, projekt počítá s obnovením schodiště, upraví 
se místa pro průchody na tribuně, odstraní se stávající 
dešťový žlab a vybudují nové dešťové svody i žlab pro 
odvodnění tribuny,“ vyjmenovala Leona Mazourová 
z investičního odboru, která má opravu stadionu na 
starosti.
 V další etapě oprav vedení města výhledově 
plánuje obnovu tartanu na běžeckém oválu. Také se 
nyní řeší, jak upravit rozbité stupně na stání v okolí 
celého stadionu. Jakmile se vyčíslí náklady, pokusí 
se město zajistit potřebné peníze. Ochotni vypomoci 

jsou i členové FK Blansko. „Uvidíme, co a v jakém 
rozsahu bude potřeba. Myslím ale, že například na 
úpravě tribun na stání bychom se mohli podílet bri-
gádnicky i v rámci FK Blansko tak, abychom opravu 
zajistili co nejvíce vlastními silami,“ podotkl stávající 
předseda FK Blansko Zdeněk Veselý.
 Šance na postup blanenských fotbalistů do druhé 
ligy jsou slušné. „Ještě zbývá odehrát sedm druholi-
gových zápasů. Čekáme na výsledky, nic jiného nám 
bohužel nezbývá. Vítkovice ale zatím nezískaly v šesti 
zápasech ani bod, naše šance na postup jsou čím dál 
pravděpodobnější,“ naznačil Veselý s tím, že pokud 
sestoupí poslední Vítkovice nebo jiný moravský klub, 
Blansko postoupí automaticky do druhé ligy. 
 V současné době se přátelské zápasy blanenských 
fotbalistů odehrávají na hřišti ČKD nebo na hřištích 
soupeřů. Na ASK hraje mládež. „Umělá tráva je 
primárně určená na trénink v zimních měsících 
nebo pro zápasy v případě, kdy je travnatý povrch 
nezpůsobilý,“ vysvětluje mluvčí města Blanska Pavla 
Komárková. 
 Stadion ČKD nedisponuje vhodnými kabinami a 
odpovídajícím zázemím pro hráče, rozhodčí, an-
tidopingovou kontrolu atd., dále nemá dostatečný 
počet vstupů, který druhá liga vyžaduje, ani dostatek 
parkovacích míst v okolí. Proto je nutné druhou ligu 
nasměrovat na stadion ASK, který sice také v sou-
časnosti neodpovídá potřebám druhé ligy, avšak je 
na něm prostor pro úpravy. 
 Nejde o investici na chod fotbalového klubu, ale do 
majetku města. „Město investuje do stadionu, který 
využívají, stejně jako fotbalisté, také atleti a další 
sportovní kluby – soustředění zde mívají basketba-
listi, hokejisti, trénuje zde veřejnost, pravidelně se 
zde pořádají hromadné školní akce atp.,“ upřesňuje 
Komárková. 

-mka-

 Místo aut na silnicích v centru města umělci či sportovci. Alespoň na jeden den. Přesně toto se 
chystá na dvanáctého září. Ojedinělá akce s názvem zažít Blansko jinak, pojatá jako sousedská 
slavnost, má zejména místním nastínit jiný pohled na střed města. Může se zapojit kdokoliv, kdo má 
dojem, že může svému okolí něco nabídnout. Spolky, organizace i jednotlivci. 

 Náměstí Svobody, náměstí republiky a Rožmitá-
lova ulice se v tento den promění k nepoznání. Akce 
je inspirovaná iniciativou Zažít město jinak, která 
vznikla v Praze. „Naším cílem je oživení centra a 
posílení občanských aktivit a pospolitosti,“ říká člen-
ka koordinačního týmu, ředitelka Muzea Blanenska 
Pavlína Komínková. Dalším smyslem je upozornit 
na místní šikovné lidi. 
 Nemá jít o klasický festival či farmářské trhy, 
veletrh a podobně. „Má to být akce, kterou si vytvoří 
Blanenšťáci sami pro sebe. Chceme, aby lidé přišli 
do centra města a zjistili, že se tady může dít něco 
zajímavého, představit aktivity, které lze ve městě 
dělat a které se po Zažítu mohou přesunout také 
někam mimo centrum, na periferie,“ vysvětluje dra-
maturg KSMB Jan Mach. 
 Akce, která je určena pro všechny věkové gene-
race od dětí až po seniory, se bude konat i za nepří-
znivého počasí; z množství plánovaných aktivit jistě 
zůstanou alespoň některé, jež se mohou uskutečnit 
i za deště. 
 Do programu se zapojí celá řada místních iniciativ, 
například skauti, galerie, Ulita, Gauč, Kultura BKA, 
Katolický dům, S-Pecka, obě základní umělecké 
školy atd. K dispozici budou tvořivé dílničky, vystoupí 
různá hudební seskupení, sportovci (fl orbalisté, biat-

lonisté…). „Počítáme třeba se spoluprací se ZUŠ a s 
jedním pódiem v blízkosti jejich budovy, nebude ale 
jeden středobod hlavního pódia s programem. Spíš 
to bude o rozmístění, vzniknou nejrůznější hudební 
zákoutí a minipódia, po celém středu města budou 
ohniska zaměřená na různé aktivity, vše se ale sou-
časně bude prolínat. Gastro zónu s občerstvením tak 
plánujeme na Poduklí, současně ale domlouváme 
grilování, které by mohl zaštítit Steinhauser před 
svou vlastní prodejnou na náměstí Svobody. Zapoje-
ní těch, kteří přímo v místě akce mají svou prodejnu, 
je jedním z cílů. Všechno by mělo být vzájemně 
propojené,“ vyjmenovává Pavlína Komínková. 
 „Blanenská farnost například chystá výměnu 
receptů domácích moučníků spojenou s ochutnáv-
kou. Máme kontakt na lidi, kteří si vyrábí vyvýšené 
záhonky – na Zažítu díky tomu plánujeme celodenní 
workshop, jak se dá udělat vyvýšený záhonek, co je 
k tomu potřeba – od materiálu až po informaci, jak 
vyřídit zábor zeleně, aby na ní vyvýšený záhonek 
mohl být,“ doplňuje ředitel městské knihovny Lukáš 
Dlapa. 
 Lidé, kteří jsou ochotni se jakkoliv zapojit, se stále 
mohou hlásit koordinátorům akce.

-mka-

Sběr potravin potrvá 
do začátku prázdnin

 946 kilo trvanlivých potravin a 12 560 korun jste 
nám darovali při Sběru potravin, který jsme uspořádali 
10. června v osmi městech, obcích po celém okrese 
Blansko. 
 Sbírku jsme se tentokrát rozhodli omezit hlavně na 
potraviny, protože z důvodu zrušené tradiční Národní 
sbírky potravin na Blanensku chyběly stovky kilogramů 
trvanlivých potravin. 
 Průběžný sběr potravin dále probíhá ve spolupráci s 
městem Blanskem v rámci projektu Pomáháme Blan-
sku už od začátku května v blanenském Informačním 
centru Blanka. Sem můžete nosit trvanlivé potraviny 
jako jsou piškoty, konzervy, těstoviny, olej, rýže, mléko, 
dětské výživy. Sběr potravin potrvá do začátku letních 
prázdnin, poslední den, kdy je možné do Informační 
kanceláře Blanka potraviny donést, je pátek 26. června.
 Potraviny distribuujeme lidem v nouzi z celého regi-
onu, klientům Charity, spolupracujeme také s Odborem 
sociálních věcí města Blanska.
 V případě, že vám chybí základní potraviny, můžete 
se obrátit přímo na vedoucího charitní humanitární 
pomoci Františka Jahodu na číslo 603 291 388.
 Velmi děkujeme za vaše dary, děkujeme městu 
Blansko, farnostem a vám všem, kteří se na našich 
sbírkách jakkoliv podílíte.

Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko

Náměstí Republiky 
je přístupnější

 Bezbariérovost náměstí Republiky pro kočárky s 
dětmi nyní vyřešily nové kovové nájezdy, které vedení 
města nechalo instalovat na schody vedle Komerční 
banky. Nájezdy urychlí cestu mezi náměstím Republiky 
a Seifertovou ulicí; rodiče s kočárky, které mají vhodné 
rozpětí kol, aby se vešly na dvě samostatné ližiny, 
nemusejí úsek objíždět. 

 „Náměstí Republiky je tepnou, přes kterou denně 
proudí tisíce lidí. Z Wanklova náměstí nájezd máme. 
Náměstí Republiky pak ale lidé s kočárky nebo lidé na 
vozíku směřující dále k nemocnici, škole a školce na 
Rodkovského ulici a na další místa museli objíždět. 
To se nyní změnilo,“ komentoval zbudování nájezdů 
starosta Blanska Jiří Crha. 

-mka-

Cesty v parku u radnice 
mají nový povrch

 Zhruba 220 tisíc korun stály úpravy pěších cest v 
parku na náměstí Svobody. Dělníci z nich odstranili 
původní vrstvu, která tam byla od roku 2002, a nahra-
dili ji přibližně sto tunami nového materiálu z lomu v 
Lomničce u Tišnova. 

-mka-

 Jako cokoliv ostatní, co se v Blansku vybuduje (nebo 
nevybuduje), také nové nájezdy pro kočárky na scho-
dech propojujících náměstí Republiky a Seifertovou 
ulici vzbudily u obyvatel vlnu rozličných emocí. Někoho 
potěšily, někoho trochu či více nazlobily. Zejména 
proto, že rodiče projíždějící po městě s kočárkem po 
nich volali dvacet, třicet let. Neradi objížděli komerční 
banku až přes horní parkoviště u Dukly. Napadá mě 
citát z Pelíšků: „Přitom taková blbost…“ Na několik 
kovových ližin bylo nutné čekat tolik let? 
 Ale co, asi je fajn, že jsme se dočkali. Sice ne pro 
jízdu s kočárkem s vlastními dětmi, nýbrž mnozí spíše 
s vnoučaty. Aspoň něco. Velice mě ovšem překvapilo, 
že vedení města se domnívá, že tento počin pomůže 
také vozíčkářům. Jestlipak si někdo z nich zkusil tlačit 
invalidní vozík s padesátikilogramovým člověkem? 
Na tomto úseku nemá šanci. Sklon je příliš prudký a 
schodů mnoho. 
 Netvrdím, že se za každou cenu musí vyřešit každé 
schodiště ve městě. Pokud se dá překážka objet jinudy 
a jedná se o pár desítek metrů, nedá se zkrátka nic 
dělat. Kdysi se prostě tak stavělo a na vozíčkáře se 
nemyslelo. Budiž nám útěchou, že dnes už je doba 
jiná a nové stavby s bezbariérovostí počítají. Věřím, 

Freddieho sloupek
Boření a stavění

 Nepíšu teď o domech, ty by se měly stavět a nikoli 
bořit... Píšu o monumentech minulosti...
 V Blansku kdysi stála socha prvního dělnického 
prezidenta... Nedlouho před událostmi v listopadu 
1989 tomu na soklíku stojícímu soudruhovi někdo 
polil ruce červenou barvou... Z dnešního hlediska, 
tak jak jsem o tom psal v minulém sloupku, se to jistě 
dá chápat jako vandalský čin... Ani ne kvůli tomu, že 
tím onen „upravovač sochy“ chtěl udělat škodu na 
veřejném majetku, ale snad proto, že chtěl upozornit, 
kolik krve má zmíněný pán na svědomí...
 Ale sochu vyčistili a je údajně uložena někde v 
depozitu... Snad pro Boha živého ne proto, aby ji 
zase někde postavili... Uložit Gottwaldovu sochu 
snad znamenalo pouze mít úctu k práci těch lidí, 
kteří ji odlili...
 Ani v jiných zemích to není jiné... V Íránu, napří-
klad, bořili sochy častěji, než asi museli... Nejdříve 
sochy starého režimu, později toho novějšího, 
dokonce jsem četl rozhovor s člověkem, který se 
označoval za „profesionálního bořiče soch“... Ještě 
štěstí, že se nenašel psychopat, který by navrhnul 
zničit památník, vybudovaný k oslavě dvou a půl 
tisíce let trvání Perské říše, dříve pojmenovaná po 
Šahu Pahlavím, dnes známá pod názvem Azadi 
Tower...
 U nás se boření soch, či památníků také ujalo... 
Příkladem budiž (dnes tolik diskutovaný) Mariánský 
sloup na Staroměstském náměstí, či nacisty zbořená 
socha TGM u (nám geografi cky blízké) jeskyně Rud-
ka u Kunštátu, přičemž z prvního prezidenta zbyly 
jen boty...
 Trvám na tom, že pomníky, sochy a památníky by 
se měly tvořit až s velikým odstupem od „zobraze-
ného“... Ale budiž, jsme lidé omylní a unáhlení...
 Nyní rostou sochy nové... I když s patřičným od-
stupem... Někomu ta socha patří (s přihlédnutím k 
tomu odstupu), jinému již méně... Třeba nedávno v 
Německu odhalili sochu Marxe, teď je to pro změnu 
socha Uljanovova (Lenina) tamtéž... Co se dá k tomu 
napsat? Těžko se mi volí slova, ale řekl bych k tomu 
asi toto... 
 Stavějte si sochy, kde chcete, ostatně v demokra-
tické zemi vám to právo nikdo neupírá...
 A někteří z nás mají aspoň k dispozici místo, kam 
si mohou jít odplivnout...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

že například problematiku schodiště u Komerční banky 
chápou i lidé na vozíku a jejich blízcí. A domnívám se, 
že většina z nich ani po bezbariérovosti v tomto úseku 
nevolá. Blansko má i v této moderní době poměrně 
dost mnohem bolavějších míst. Pořád ještě ve městě 
existují prodejny, do nichž se vozíčkáři nedostanou. 
Chodníky, na které nenajedou nebo které jsou pro 
špatný stav i nebezpečné. Lidé, kteří si myslí, že 
by se hendikepovaní měli zavřít na odlehlé místo a 
neopouštět je.

-mka- 

Glosa: Pro vozíčkáře vážně ne

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 

Tento týden další nové modely a barvy.Tento týden další nové modely a barvy.
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Na kávě se Stanislavem Krejstou:
na sál jdu vždy s velkou pokorou

MUDr. Stanislav Krejsta je primářem oddělení jednodenní péče v blanenské ne-
mocnici. Povídali jsme si hlavně o chirurgii, o povinnostech primáře, o platech ve 
zdravotnictví, ale i o blanenských pacientech a o tom, co se v blanenské „jedno-
dence“ chystá nového.

Sponzor rubriky:

 Jak dlouho pracujete v blanenské nemocnici?
 Do blanenské nemocnice jsem přišel v roce 2008. 
Předtím jsem deset let pracoval na chirurgii v Bosko-
vicích. V roce 2011 se v Blansku otevřelo oddělení 
Jednodenní péče, úspěšně jsem absolvoval konkurs 
a od té doby jsem zde primářem. 

 Co všechno má na starosti primář oddělení 
jednodenní péče?
 Je to tak trochu manažerská práce. Mým úkolem 
je udržet chod oddělení, vést ho a mít nějakou vizi. 
Ze začátku jsme žili v lehké nejistotě a očekávání, jak 
bude „jednodenka“ v Blansku fungovat, ale ukázalo 
se, že jsme zvolili správný směr. 

 Dá se říci, že jednodenní péče se stále vyvíjí?
 V dnešní době je naše oddělení stále více poptá-
vané a troufnu si říct, že jednodenní péči čeká velká 
budoucnost. Spousta úkonů, které se ještě nedávno 
vykonávaly na lůžkových odděleních, se díky neu-
stálému vývoji, modernizaci, miniaturizaci a třeba i 
pokrokům v laparoskopii stále častěji vykonávají v 
rámci jednodenní péče. Generace lidí, kteří chodí do 
práce, tento typ péče stále více vyhledává. Přece jen 
je jejich přáním být co nejdříve zpátky v pracovním 
procesu, doma u rodiny. 
 Dnes jde udělat mnoho typů zákroků v režimu 
jednodenní péče, ale chce to mít dobré zajištění a 
kvalitně nastavená pravidla provozu oddělení. Po 
propuštění u nás následují pravidelné kontroly a 
následná péče o pacienta. Z toho byly ze začátku 
obavy, ale naší prací jsme dokázali, že se o své 
pacienty dokážeme postarat nejen v nemocnici, ale 
i po zákroku. Lví podíl na tom má také fakt, že dis-
ponujeme velmi kvalitním personálem (lékařským a 
sesterským), nepřetržitou chirurgickou ambulancí a 
zázemím nemocnice, což není u všech jednodenních 
péčí zdaleka pravidlem.

 Co všechno u vás na oddělení děláte?
 Naše portfolio je široké. Vsadili jsme na cílenou 
péči o pacienty, vytvořili jsme odborné poradny, které 
refl ektují potřeby dnešních pacientů. Máme poradnu 
na onemocnění prsu, kýlní poradnu, poradnu na 
varixy - křečové žíly, proktologickou ambulanci, po-
radnu specializující se na cévní onemocnění, další 
se věnuje chronickým nehojícím se ránám atd. Náš 
tým je zároveň hrdý, že je členem i velkého týmu celé 
nemocnice jako takové – provozujeme kromě ope-
rací a běžné ambulantní praxe i konziliární činnost, 
plníme úlohu chirurgické pohotovosti.

 Potýkáte se v nemocnici s mnohdy až zbyteč-
ným papírováním?
 Musím říct, že papírů není málo :-) Momentálně 
pracujeme ve spolupráci s vedením nemocnice na 
optimalizaci zdravotnické dokumentace. Nemocnice 
přirozeně dbá na jakousi přirozenou ochranu nás 
zdravotníků a zároveň zajištění dostatečné edukace 
a ochrany našich pacientů. Pamatuji si ze své praxe, 
že dříve dokumentace u pacienta po větší břišní 
operaci žaludečního vředu obsahovala chorobopis 
o osmi stranách. To v dnešní době i daleko banál-
nější operace pojme často desítky stran obsahující 
vlastní lékařské, sesterské záznamy, informované 
souhlasy, operační protokol, perioperační záznamy 

atd. Obecně tedy mohu říci, že papírování přibývá, 
ale je vynuceno okolnostmi. 

 Jak to myslíte?
 Přirozeně hledáme ideální rovnováhu mezi infor-
mováním pacientů v co nejširší a dostatečné míře a 
zároveň se snažíme i o zajištění jisté formy ochrany i 
nás zdravotníků, kteří zajišťují vlastní péči o pacienta. 
 Je otázkou, co vše za informace dokáže pacient 
pojmout - třeba když mu dáme podepsat několi-
kastránkový předoperační dokument. Myslím, že 
nikdy by se z naší práce neměl vytratit lidský faktor. 
Pro každého pacienta je lepší, když mu z očí do očí 
vysvětlím možná rizika, co vlastně podstupuje, co 
před zákrokem podepisuje za papír a proč. Důležité 
informace je třeba připomenout, rizika i přínosy 
zdůraznit.

 Je pro chirurga těžké občas vyhodnotit nutnost 
operace?
 Staří zkušení kolegové říkávali, že pro chirurga 
je často větší stres a odpovědnost neoperovat, než 
operovat. Správnou indikaci operace je pochopitelně 
velice důležité vždy důkladně zvážit. Nedávno jsem 
viděl diskuzi o poklesu operativy v době pandemie 
Covid-19. Pochopil bych, že spadne na desetinu 
počet operací endoprotéz, jelikož jsou plánované. 
Dost zarážející byl ale fakt, že téměř stejně došlo k 
poklesu i u operací slepého střeva. To je k zamyšlení, 
jelikož akutních operací by mělo být přibližně stejně, 
ne?

 Stane se, že operace skončí špatně?
 Musím to zaklepat, ale za uplynulých devět let exi-
stence oddělení jednodenní péče jsme zaznamenali 
pouze jedinou komplikaci, kterou jsme však dokázali 
vyřešit tady u nás a všechno nakonec dobře dopadlo. 
I na tomto se určitě podepsal fakt, že disponujeme 
kvalitním personálem, zázemím a v neposlední řadě 
nepřetržitou chirurgickou ambulancí.

 Jak jste se vyrovnali se skutečností, že nemáte 
lůžkové oddělení?
 Spolupracujeme s Vojenskou nemocnicí v Brně, 
která nám poskytuje zázemí pro akutní případy, které 
musí skončit na lůžku. Těch ale tolik není, minimálně 
80 % případů zvládneme ošetřit ambulantně. Pro lidi 
je tohle obrovská devíza – nemusí jezdit do většího 
města, naše oddělení je jim k dispozici čtyřiadvacet 
hodin denně, sedm dní v týdnu. Tento standard však  
v řadě měst již dnes chybí. Nikdo určitě netouží ces-
tovat s drobnou rankou či zvrtnutím nohy 40 km do 
nemocnice a čekat tam řadu hodin na ošetření. Ale 
v této realitě bohužel někteří musí žít a jsme rádi, 
že pacienti v našem městě mohou být podobných 
zážitků ušetřeni.

 Jste hodně vytížení?
 Jsme. Běžně k nám do ambulance chodí okolo 
80 – 100 pacientů denně, častokrát i více, obzvlášť  
v letním a  zimním období, kdy lidé provozují nej-
různější sporty. V poslední době za námi začali 
jezdit i pacienti z Tišnovska, kde tamní nemocnice 
přestala provozovat chirurgickou pohotovost a 
přesunula svoji péči spíše k chronickým onemoc-
něním. Cesta do Blanska je pro obyvatele Tišnov-

ska nejkratší a troufnu si říct, že i příjemnější, než 
do Brna.

 Už jste naznačil, že jednodenní chirurgie se stá-
le vyvíjí. Stíháte se ve velkém pracovním vytížení 
dále vzdělávat? 
 Naprostá většina mých kolegů jsou erudovaní a 
zkušení lékaři. Pokud chceme udržet i nadále vyso-
kou kvalitu služeb, sebevzdělávání je jednou z čin-
ností, na které nesmíme zapomínat. Většinou se tak 
děje samostudiem v době osobního volna, ale pokud 
to jde a práce na oddělení to umožní, účastníme se 
různých školení a kongresů. Někde máme i vlastní 
přednášky, jinde se zase vzděláváme v odbornostech, 
na které se specializujeme. To se pochopitelně netýká 
jen lékařů, ale i sesterského personálu.

 Může se stát z práce chirurga běžná rutina?
 Myslím si, že nikdy. Na rozdíl od neoperačních 
oborů, kde jde spousta věcí takzvaně načíst, u nás 
je to jinak. Je to hodně o zkušenosti, o praktických 
znalostech získaných léty praxe strávených na ope-
račním sále, na ambulanci u akutních stavů. Když 
stojím nad pacientem a dělám operaci, která se nedá 
vrátit zpátky, cítím obrovskou zodpovědnost. S přibý-
vajícími roky praxe se práce stává trochu jednodušší, 
protože mnoho případů už člověk viděl a zažil; už ví 
moc dobře, co má dělat. Ale není to vždy. Jednomu 
kolegovi od nás z oddělení se stalo, že viděl úraz 
a jeho rentgenový snímek, který za čtyřicet let své 
bohaté praxe neviděl.
 Sice jsou standardní operace, které už člověk 
absolvoval nesčetněkrát, ale na sál jdu vždy s vel-
kou porcí pokory. Pokaždé, když jdu operovat, cítím 
lehkou nervozitu. Přece jen nikdy nevím, co uvidím, 
až pacienta otevřu. Pořád existují případy a stavy, 
které mohou lékaře překvapit, mnohdy i u těch nej-
jednodušších zákroků. 

 Proč jste si vybral zrovna chirurgii?
 Chirurgie mne oslovila hlavně proto, že lékař doká-
že pacientovi v podstatě hned viditelně pomoct. Vylu-
xované rameno reponuje, uskřinutou kýlu odoperuje, 
nádor odstraní a uvede pacienta do stavu zdravých. 

Tohle mne na mé práci skutečně baví a naplňuje. Ale 
musím říci, že si vážím každého odborníka z jakékoli 
oblasti a oboru medicíny.
 Z druhé strany je chirurgie povolání poměrně ná-
ročné – ať už fyzicky, kdy musíme občas stát hodiny 
na sále, tak i psychicky.

 Hodně se mluví o platech ve zdravotnictví. 
Myslíte si, že jste dobře platově ohodnoceni?
 Bohužel musím říci, že platby jednodenních ope-
rací jsou podhodnocené. Už jen proto, že docela 
rapidně rostou náklady na zdravotnický materiál. 
Covid-19 ukázal, jak drahá je desinfekce a ochranné 
pomůcky – tohle my v chirurgii zažíváme v podstatě 
denně. Skokový nárůst cen ochranných pomůcek 
však není jedinou věcí, která nás trápí. Chirurgie a 
operační obory  jako takové skutečně nejsou ade-
kvátně ohodnoceny.

 Dá se s tím něco dělat?
 Nyní probíhají jednání Asociace poskytovatelů 
jednodenní chirurgie, jíž jsem místopředsedou, s 
orgány na úrovni ministerstva a pojišťoven ohledně 
zlepšení fi nanční situace. Jednodenní chirurgie je 
obor, jehož největší boom přichází a řada nemocnic 
na něj není připravena. A bohužel nejsou nachystány 
ani fi nanční podmínky. Až bude jednodenní chirurgie 
adekvátně zaplacena a nebude se dohánět hospitali-
zacemi, potom si teprve většina nemocnic bude moci 
o takovém oddělení alespoň uvažovat. 
 Nyní je to tak, že musíme provést co nejvíce ope-
rativy, abychom dosáhli na co nejlepší  ohodnocení 
naší práce ze strany zdravotních pojišťoven. Na 
standardní chirurgii probíhá fi nanční ohodnocení i 
za hospitalizaci, což my nemáme. Ale trend se stále 
vyvíjí a uvidíme, jaká bude situace za pár let. Já jsem 
v této oblasti optimistou.

 Plánujete na vašem oddělení nějaká rozšíření?
 Momentálně provádíme přes 1000 operací ročně. 
Reálně proto uvažujeme o tom, že vybudujeme další 
operační sál. K chirurgii a ortopedii, které už máme 
zavedené, jsme od letoška rozjeli urologii, prošli 
jsme úspěšně výběrovým řízením na gynekologii 
a také se nám začíná slibně rozvíjet obor plastické 
chirurgie. Na jednom sále už to přestáváme stíhat, 
už i z hygienických a epidemiologických důvodů. 

Dokončení na str. 3
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Na kávě se Stanislavem 
Krejstou

Dokončení ze str. 3

 Zaznamenali jste v době koronavirové krize 
úbytek pacientů?
 Ano. Museli jsme dost výrazně omezit operativu, v 
době nejpřísnějších vládních opatření byla dokonce 
úplně zastavena. Ambulanci jsme převedli do stavu, 
kdy sloužila pouze pro akutní případy. Navíc se zde 
střídaly celé týmy, aby nedošlo k případné hromadné 
nákaze na pracovišti. Paradoxně ale došlo ke stavu, 
kdy do ambulance chodilo 40 – 50 akutních případů 
denně. Přiznám se, že jsem čekal menší počet.

 Chodí k vám občas pacienti se zbytečnostmi?
 Bohužel ano. Stává se tak v běžné ordinační době, 
pokud pacienti ne zcela adekvátně vyhodnotí vážnost 
svých obtíží, ale horší je to v době pohotovosti. To je 
špatné zejména proto, že když přijde více zbytných 
vyšetření, která nejsou akutní, nezbývá mnohdy čas 
ani energie na případy, které vyžadují akutní ošetření. 
A to ať už se jedná o sportovní , pracovní úrazy či 
dopravní nehody. Toto je ale problém, se kterým se 
bohužel potýkají všechny nemocnice poskytující 
akutní péči s zajištěním nepřetržité pohotovostní 
služby.

 Dost často si pacienti stěžují na dlouhé objed-
nací lhůty a také na dobu strávenou v čekárně. 
Čím to?
 Je to pravda. Uvědomujeme si to a snažíme se 
pracovat na zlepšení. Předělali jsme systém objed-
návek, snažíme se pacienty objednávat na konkrétní 
časy a pak je dodržovat. Posílili jsme z toho důvodu i 
recepci, budeme zavádět elektronický systém, který 
už funguje v zaváděcím režimu na ortopedii. Také 
jsme posílili chirurgickou ambulanci; sedí zde nyní 
dva, dle potřeby a možností i tři lékaři, takže se jim 
teď většinou daří odolat dopolednímu náporu pacien-
tů, ale vždycky to nejde takto hladce. Je třeba si uvě-
domit, že máme objednaných cca třicet pacientů a za 
den jich přijde stovka. Zbylých sedmdesát pacientů je 
akutních a mají pochopitelně přednost. Čekací dobu 
se snažíme eliminovat právě posílením lékařského 
týmu, kdy jeden z lékařů provádí plánované kontroly 
a druhý řeší akutní případy, nebo vypomůže s těmi 
plánovanými. 
 Chceme pacientům maximálně vyjít vstříc, a jak 
se mohou sami přesvědčit, v této době už jsou naše 
nová opatření hodně vidět. 

Martin Müller

tel.: 734 853 713
www.hoxter.eu

Přijmeme pracovníky  
do jednosměnné výroby  
a skladu.

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

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

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!

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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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!

ALLIANZ: Vše na jednom místě

Příští číslo 
MONITORU

vychází
17.7.2020

Nejen pojištění, ale široké spektrum dalších fi nančních služeb můžete využít v kanceláři Allianz pojišťov-
ny, která má sídlo na Svitavské ulici v Domě barev. V kanceláři najdete pana Vladimíra France, který vás 
ochotně vyslechne a poradí, jaké fi nanční produkty jsou pro vás nejlepší.  Jak sám říká – „Tuto práci dělám 
rád proto, že mě těší, když můžu lidem pomoci.“ Nejlepším ohodnocením jeho práce jsou pak spokojení 
klienti, kteří jeho služby doporučí svým známým. Parkování pro klienty je zajištěno přímo před vchodem. 

 Jaké fi nanční produkty jsou tedy nejlepší nebo 
nejpotřebnější? 
 Pro každého je samozřejmě nejvýhodnější něco 
jiného, nelze to shrnout do jedné věty. Ale obecně 
tvrdím, že lidé často dělají chybu, když pojišťují děti, 
auto a podobně, ale nepojistí sami sebe nebo svoji 
fi rmu na výpadek příjmu. Výpadek příjmu je zásah pro 
celou rodinu. Tady se ukazuje, že je potřeba mít rezervy, 
pojistky. Pojistka není od toho, aby na ní člověk vydělal. 
Pojištění je nákup rezerv. Na rezervní pneumatice v autě 
také nelze vydělat, ale je velmi dobré ji mít.
 Lidé zapomínají, že třeba takové pojištění odpověd-
nosti je jedním z nejdůležitějších, protože podle nového 
občanského zákoníku jsme odpovědni za škody, které 
způsobíme, ať už jde o škody na majetku, nebo újmu 
na zdraví či dokonce na životě. A pokud kvůli nehodě 
způsobíme někomu statisícovou škodu – a to může být 
jen chvilková nepozornost – máme na svém účtu dost 
peněz, abychom ji uhradili?
 Zřejmě ne, ovšem pokud zaplatíme pár desítek ko-
run měsíčně, pojišťovna za vás bude ručit milionovými 
částkami. V případě potřeby pak škodu za vás uhradí. 
 Může se stát, že živnostník při výkonu svého povo-
lání někomu způsobí škodu třeba půl milionu korun. 
Jedno zničené auto. Jedna místnost poničená vodou 
nebo ohněm.  Člověk na to bude vydělávat několik let. 
Přičemž pojistka na milion korun stojí sto padesát korun 
měsíčně. 

 To máme pojištění odpovědnosti. A co dále do-
poručujete? 
 Další důležitou pojistkou je pojištění příjmu pro případ 
pracovní neschopnosti. Když si někdo zlomí ruku a ne-
bude moci pracovat, bude jeho příjem jen nemocenská 
(a pokud se jedná o podnikatele, tak jen v případě, že 
si platí nemocenské pojištění, což si většina lidí neplatí 
a potom zůstávají bez příjmu). Vydělávat peníze tedy 
tento živnostník po určitý čas nemůže, ovšem všechny 
fi xní náklady, jako je nájem, splátka hypotéky, inkaso… 
to všechno běží dál, proto je třeba peníze získat odjinud. 
Opět platí, že nákup pojištění je nejrychlejší vytvoření 
rezervy. 

 Vy však nezřizujete pouze pojistky – portfolio va-
šich služeb je mnohem širší. Co tedy svým klientům 
můžete nabídnout? 
 Kromě životních a úrazových pojistek, povinného 
ručení či pojištění domácností, pojištění podnikatelů a 
živnostníků, strojů, zemědělského pojištění se v naší 

kanceláři zaměřujeme také na stavební spoření, hypo-
teční a spotřebitelské úvěry a konsolidace stávajících 
úvěrů (kreditní karty, kontokorenty…), investice. Ale 
dokážeme poradit, i co se týká běžných účtů a dalších 
fi nančních produktů. 

 V čem jste jiní, v čem spočívají vaše výhody?
 Spolupracujeme se spolehlivými bankami a spolu 
s klientem najdeme tu, která má právě nejvýhodnější 
podmínky pro konkrétní situaci, kterou chce klient řešit. 
Ten tedy v první řadě ušetří mnoho času – nemusí obí-
hat jednu banku po druhé. Musí do banky zajít pouze 
jednou, kde podepíše fi nální smlouvu. Navíc máme 
možnost vyjednat lepší podmínky, než když člověk 
přijde sám do banky zažádat o úvěr. A co je hlavním 
bonusem? Podpisem smlouvy pro nás práce s klien-
tem nekončí. Staráme se o něj dál a kdykoliv cítí klient 
potřebu, může se na nás obrátit a pomůžeme celou 
situaci vyřešit k jeho maximální spokojenosti. 

 Jak je to možné, že dokážete nabídnout lepší 
podmínky, než když zajde do banky sám?
 Díky uzavřeným vzájemným exkluzivním smlouvám 
mezi Allianz a fi nančními společnostmi dokážeme pod-
mínky pro naše klienty zatraktivnit. 

 Kdo jsou vaši klienti? 
 Živnostníci, podnikatelé, řemeslníci, účetní, daňoví 
poradci, rodiny, lidé co řeší změnu situace v rodinném 
nebo pracovním životě a osobně mám nejvíc rád práci 
pro mladé lidi, co začínají samostatný rodinný nebo 
profesní život a kteří by si v budoucnu rádi pořídili vlastní 
bydlení.

 Co se týká hypoték – kdy je vhodná doba k refi -
nancování? 
 Pokud má klient hypotéku a fi xaci do dvou let, je ide-
ální čas začít přemýšlet o refi nancování. Zde mohu jen 
doporučit, pokud si nevíte rady, nejste si jistí, zastavte 
se u nás v kanceláři a vše spolu probereme. Dokážeme 
zafi xovat úroky až na 10 let s dvouletým předstihem.

 Sjednáváte i půjčky pro podnikatele?
 Ano, nabízíme hypotéky a úvěry nejen pro fyzické, 
ale i pro právnické osoby. Vyjdeme vstříc podnikatelům, 
kteří si třeba chtějí pořídit auta, stroje a další vybavení. 
Vždy se najde vhodný produkt, aby dosáhli toho, co 
potřebují. 

-r-

Pro naši kancelář v Brně a Blansku 

HLEDÁME OBCHODNÍKA
Jaká práce na vás čeká? Úkolem obchodníka je pečovat o své klienty. A to doslova.  Být jejich 

pečovatelem a také rádcem. A být dobrým pečovatelem a rádcem znamená pracovat na sobě, i 

to bude váš další důležitý úkol. Samozřejmě budete také rozšiřovat okruh svých klientů a prodávat 

pojistky, hypotéky, investice…

Co budete potřebovat ke své práci? Předpoklad dobrého obchodníka zahrnuje především ob-

chodní talent – umět klientům naslouchat, vidět příležitost , mít jiskru v oku, vytrvalost.  Podmínkou 

je minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Jaké další přínosy práce obchodníka má? Časově pracujete dle vašich potřeb, fi nanční nezávis-

lost, pracovní poměr u nás můžete mít jako zaměstnanec, nebo formou spolupráce na živnostenský 

list.  Dále získáte vzdělání, které se vám bude hodit i v dalším profesním životě a standartní benefi ty, 

které k práci u renomované společnosti patří.

Prémiová kancelář 
Allianz pojišťovny, a.s. 

Svitavská 2390/14b

Blansko 678 01

tel. 603 143 926

www.allianz-blansko.cz
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Noviny na internetu: Noviny na internetu: www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Nabízíme možnost bydlení v Pečovatelských bytech v obci Rudici.
Dispozičně 1+kk s balkónem a sklepní kójí. Dle podmínek
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) se nejedná o dům se
zdravotní či pečovatelskou službou; lze využít terénní externí
službu. Bydlet můžete ihned bez vstupních investic a kauce.

KONTAKT: 728 266 963 nebo asistentka@zt-blansko.cz

k nastěhování od
poloviny října 2020

- 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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH 
PROSTOR
• prostory po bývalé diskotéce
• celková výměra 170 m2 
• samostatný vchod z ul. Svitavská
• nájem 21.500/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
• vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400Tel. 605 248 400
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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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Žena 39 let, hledám přítele k vážnému seznámení 
z Blanska a blízkého okolí. Tel. 723528743.
* Nabízím pomoc jako asistentka sociální péče. Od 
hygieny, doprovodu k lékaři nebo na úřady až po 
nákupy či úklid. Tel. 730680038, sluzbyseniorum@
post.cz
* Nabízím výměnu řadové garáže na ulici Jasanova 
za garáž u hlavní silnice pod točnou na Písečné.
Tel. 721853483.
* Daruji za odvoz příčkovky Porotherm. Tel. 
776073629.
* Hledám někoho, kdo daruje starou plechovou 
petrolejku Meva, Tel. 737002332.

      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 

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 9-17, Pá 9-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

* Odšťavňovač Rohnson za 500 Kč. Tel. 702621247.
* Pět kmenových včelstev v zachovalých úlech 
včetně, nebo samostatně. Blansko. Tel. 775156169.
*Cirkulárku s kolíbkou domácí výroby s 3 fázovým 
elektromotorem 11 KW. Cena 4000 Kč. Masivní 
výrobek. Tel. 608723153.
* Chalupu v obci Krásensko, okr. Vyškov. Celková 
plocha 699 m². Cena 1,2 mil. Kč. Tel. 608438112.

BLANKA OZNAMUJE
Na Stojáka - 9. 8. 2020 v 19:00 hod. Letní kino, Lysice. 
Cena vstupenky: 250 Kč.
Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka od 
2. června 2020.
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.
Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 od 15:00 h, Kino 
Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a dospělí. Dítě do 
2,99 let v doprovodu min. dvou platících osob zdarma bez 
nároku na sedadlo. Předprodej vstupenek v Informační 
kanceláři Blanka od 24. června 2020.
Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020 v 19:00 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na tic-
ketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka od 
11. června 2020.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, Dělnický 
dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 
300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační 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 Zámecký 
park, Blansko. „Všechny držitele vstupenek žádáme o pod-
poru formou ponechání si jich na příští ročník.“ Vstupenky 
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

Atletický týden atletů 
ASK Blansko

 Atletické soutěže se rozjely v plném proudu. Po pře-
rušení z důvodu korona viru i blanenský oddíl atletiky 
ASK Blansko vyhlížel k soutěžím s respektem. O to 
větší radost s předváděných výkonů máme. Začneme 
našimi nejmladšími a to přípravkou, která své soutěže 
družstev zahájila prvním kolem krajské ligy v Kuřimi a k 
překvapení všech zvítězila. Tento výkon je o to cennější 
že se do družstva začleňují i děti z atletických kroužků 
našeho oddílu. Mladší žactvo svou soutěž zahájilo v 
Brně na stadionu Moravské Slávie. Zde jsme trošku 
limitováni počtem atletů v družstvu, ale i tak kluci v pěti 
dokázali že svými výkony patří ke špičce v kategorii a 
skončili na krásném šestém místě. Velkou radost nám 
dělá družstvo starších žákyň, kterým se soutěž rozběhla 
až vražedným tempem. Holky po dvou týdnech mají 
za sebou již druhé kolo. V sobotním kole ve Vyškově 
obsadily vynikající druhé místo za suverénní Břeclaví 
a toto umístění je o to cennější, že jako jedni z mále 
nastupujeme bez hostujících atletek. Příští týden holky 
čeká poslední třetí kolo, které je zároveň vypsáno i jako 
mistrovství Jihomoravského kraje. Týden na to některé 
čeká mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích v Třinci. 
A již vyhlížíme k 4.10., kdy ve Vyškově začíná druhá liga 
družstev dospělých.

atletika ASK Blansko

Historický úspěch 
blanenských biatlonistů

 Blanenští biatlonisté ani při koronakrizi a zákazu schromažďování nezaháleli a podle pokynů trenérů 
individuálně trénovali. Jakmile to bylo možné, započaly i skupinové střelecké i kondiční tréninky. I 
když dlouho nebylo jasné, kdy a kde budou jaké závody v letním biatlonu (tedy běh a střelba) a tedy 
kdy žáci nebo dorostenci budou muset kde být, riskli jsme to a svolali soustředění do Bystřice pod 
Hostýnem, které se konalo 9.- 14. 6. 

 Měli jsme veliké štěstí- 
až těsně před zahájením 
soustředění se ukázalo, že 
termín nekoliduje s žádný-
mi důležitými závody a že 
14.6. se konají regionál-
ní závody právě v Bystřici 
pod Hostýnem.  S motivací 
neudělat si na těchto závo-
dech ostudu jsme se tedy 
na soustředění pustili do 
intenzivního tréninku stře-
lecké a běžecké zdatnosti. 
Jako všestrannou fyzickou 
přípravu jsme k tréninku 
přiřadili i cyklistické přesuny 
na střelnici. Zážitkový byl 
i cyklovýlet po nádherné 
krajině Hostýnských vrchů, 
někteří účastníci se slušně 
zapotili při ostrém výjezdu 
na Tesák, ti menší si zajeli alespoň ke koňským 
ohradám a třešním. Při odpočinkovém odpoledni 
došlo i k „povinnému“ výletu na Hostýn - ti nejzdat-
nější si ho vyběhli (a nebyl to výběh ojedinělý), ti 
méně pokročilí dojeli autobusem. Během celého 
soustředění vládla nádherná přátelská atmosféra 
plná ofi ciálních tréninků, neofi ciálního večerního 
stolního tenisu, loupežných výprav na třešně i hraní 
hokeje s koštětem na chodbě. 
 V neděli ovšem nadešel den D. Závody. Zde se 
mělo ukázat, jestli jsme se celý týden nefl ákali a jestli 
i předchozí částečně individuální korona-příprava 
fungovala. I když šlo o závody pouze regionální, tedy 
takové, kde není třeba kvalifi kace a kde si všichni 
naši závodníci (někteří úplně poprvé) mohli zazávo-
dit, konkurence byla obrovská. Oproti předpokladům 
o obvykle malé a slabé účasti se ukázalo, že jsou zde 
prakticky všechny moravské oddíly včetně Ostravy, 
Brna a Břidličné a počet účastníků byl neskutečných 
266. Dopoledne se odehrávaly závody žactva. Zde 
Jakub Rozkošný získal nádhernou bronzovou medaili 
v kategorii M12 a jeho starší sestra Klára s obrovskou 
smůlou získala „jen“ 4. místo v kategorii W14. Ani 
ostatní žáci se neztratili, ale bohužel to na místo na 
bedně nebo těsně pod ní nevyšlo. 
 S velkými obavami jsme očekávali závody dorostu, 
kde máme tři závodníky, kteří v nejmladší kategorii 
toto jaro začínají s malorážkami a byl to jejich první 
závod s touto zbraní. Dále máme další tři závodníky, 
kteří jsou sice již o rok nebo dva pokročilejší, jenže 
závodí v souhrnné kategorii do 19 let, kde patří mezi 
ty nejmladší. Ani největší optimisté neočekávali, že 
zde získáme pět medailí. Byly to jedna bronzová 

(Michal Dobrovský M19), dvě stříbrné (Jakub Kabrhel 
M16, Viktorka Nečasová W16) a dvě zlaté (Martin 
Kolář M19 a Pavla Tajovská W16). Výkon Pavly Ta-
jovské, ten den právě slavící šestnácté narozeniny, 
patřil opravdu do říše snů - poprvé celému publiku 
spadla obdivně čelist při její zcela bezchybné ležce, 
podruhé se všem zatajil dech i po zcela bezchybné 
stojce. Pája ohromila nejen nás. Její bezchybnou 
střelbu na těchto závodech nedokázal již nikdo na-
podobit, a to ani nejostřílenější veteráni a veteránky. 
 Z úžasných výsledků jsme byli po právu zcela 
nadšeni. Určitě se na nich podepsalo i to, že žáci, 
kterým skončily závody dříve, zůstali na závodišti 
aby podpořili a fandili svým starším kamarádům. 
 Po těchto skvělých výsledcích z dorosteneckých 
kategorií nastaly krušné chvilky pro trenéry, kteří 
závodili ve veteránských kategoriích.  Naštěstí jejich 
kredit zachránil Petr Kolář, který zvítězil v kategorii 
nejstarších veteránů. 
 Výsledky závodů v Bystřici pod Hostýnem jsou 
historickým úspěchem blanenských biatlonistů a 
dokazují, že náš klub kráčí správným směrem a že 
naši žáci a dorost patří k republikové špičce. Toto je 
výsledkem jak skvělé fyzické přípravy, tak neskonale 
kamarádské atmosféry v oddíle. 
 Tímto chceme oslovit sportovně založené děti pří-
padně jejich rodiče, kteří stále váhají, jaký zajímavý 
a všestranný sport dělat, aby se nám nestyděli ozvat 
a zkusit si biatlon. Ještě by se nám několik dětí do 
oddílové party hodilo. Tréninky probíhají i o prázd-
ninách. Pokud neumíte běhat a střílet, nevadí, my 
vás to naučíme.

-kp-
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26. června 20208

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

Setkání s kronikou

Blanenská desítka:
výhodněji jen do konce června

 V těchto dnech si připomínáme popravu Milady Horákové. „Milada Horáková (nar. 1901) byla česká 
právnička, politička, bojovnice za práva žen, oběť justiční vraždy během komunistických politických 
procesů v 50. letech 20. století za vykonstruované spiknutí a velezradu. Byla jedinou ženou popra-
venou v rámci těchto soudních řízení. Kvůli své neústupnosti během soudního procesu, známého 
jako Proces se skupinou Milady Horákové, se stala později symbolem odporu proti totalitě vládnoucí 
komunistické strany. Dne 27. června 1950 byla na dvoře věznice na Pankráci oběšena,“ píše se na 
webových stránkách Wikipedie. Hledali jsme v blanenské kronice nějaký zápis o této události, ale 
zřejmě se o ní nesmělo veřejně mluvit, proto jsme nic nenašli. Místo toho jsme vybrali alespoň zápis o 
tzv. šatenkách, které charakterizovaly tehdejší dobu, co se týká nakupování. Velmi zajímavé jsou také 
ceny masa, které se v podstatě rovnají současným cenám (u uzenin je dokonce výrazně převyšují). 
Vzhledem ke srovnání tehdejších a současných platů v padesátých letech cena za maso dosahovala 
astronomických výšin. 

Šatenky r. 1950
 Během války bylo oblečení na příděl, podobně 
jako jídlo. Lidé dostávali tzv. šatenky. Začátkem 
ledna 1950 dostali všichni občané normální šatenku 
o 120 bodech. Dostali ji také všichni živnostníci a 
obchodníci, jejichž podniky nejsou ještě znárodněny.
 Těhotné ženy dostávají kojeneckou šatenku pro 
dítě. (250 bodů) na prádlo i ložní prádlo, kromě 
vlněných oblečků.
 Náhradní šatenku vydá zásobovací oddělení MNV 
jen v tom případě, byla-li zničena při požáru, nebo 
odcizena při vloupání do bytu. Pravdivost těchto 
případů musí ověřit SNB. - Za ztracenou šatenku 
se náhradní šatenka nevydá.
 Šatenky se nevydávají osobám, které byly trestány 
pro černý obchod a podobné pletichy, dále zeměděl-
cům, kteří byli potrestáni pro neplnění dodávkových 
smluv a pro jiné hospodářské delikty. Toto opatření 
netýká se příslušníků rodiny těchto osob.

Ceny masa a masných 
výrobků

Ceny masa a masných výrobků ve volném prodeji 
od 1. ledna 1950:
1kg hovězího masa 100 – 160 Kčs dle jakosti
1 kg vepřového masa dobré jakosti 200 Kčs
1 kg debrecínských párků 200 Kčs
1 kg šunkového salámu 250 Kčs
1 kg debrecínského salámu 360 Kčs
1kg loveckého salámu 500 Kčs
1 kg hanáckých klobásů 300 Kčs
1 kg uzeného masa 350 Kčs
1 kg přeškvařeného sádla 350 Kčs

Ceny obuvi v r. 1950
Volný prodej:
Zimní pánské polobotky s koženou podešví 1000, 
dříve 1600 Kčs
Letní pánské polobotky s koženou podešví 1821, 
dř. 3000
Dámské polobotky s koženou podešví 700, dř. 1030
Dětské polobotky s koženou podešví 241, dř. 400

Na body šatenek:
Pánské zimní polobotky s koženou podešví 468 
Kčs – 145 bodů
Dámské zimní polobotky s koženou podešví 344 
Kčs – 40 bodů
Pánské vycházkové 422 až 898 Kčs – 45 bodů
Pánské šněrovací nad kotníky 473 až 492 Kčs – 45 
bodů
Všechny s koženou podešví.
Tovární dělníci dostávají poukazy na pracovní ce-
lokožené boty za mírné ceny. Mužské boty za 218 
až 250 Kčs.

Opravny obuvi (ceny od 1. 1. 1950)
Kožené podrážky mužské s přibitím 120 Kčs
Kožené podrážky ženské s přibitím 64 Kčs
1 kg podrážkové kůže 290,70 Kčs včetně všeobecné 
daně, která činí letos jen 173,40 Kčs pro 1 kg kůže. 
Jelikož loni vynesla všeobecná daň z kůže daleko 
více, než ministerstvo obchodu předpokládalo, sní-
žilo tuto daň z 566 Kčs na 173,40 Kčs.
Gumové podrážky mužské s přibitím 38 Kčs
Gumové podrážky ženské s přibitím 29 Kčs
V Blansku jsou letos jen 4 obuvníci – živnostníci.

Ceny textilního zboží 
za body

Mužská košile 180 – 383 Kčs 20 bodů
Mužské spodky 100 – 149 Kčs 14 bodů
Mužský kapesník 7,60 – 33 Kčs 1 bod
Mužská vázanka 45 – 280 Kčs 1 bod
Mužské ponožky 60 – 185 Kčs 8 – 20 bodů

Ženská košile 180 – 250 Kčs 22 bodů
Ženské kalhotky 45 – 180 Kčs 6 – 11 bodů
Ženský kapesník 6 – 22 Kčs 1 bod
Ženské punčochy 42 – 280 Kčs 8 – 20 bodů

Mužský oblek 1500 – 3100 Kčs 70 bodů
Mužský zimník 1800 – 2800 Kčs 65 bodů
Mužský svrchník 1600 – 2900 Kčs 65 bodů

Ženské šaty 540 – 1900 Kč 25 bodů
Ženský lehký plášť 1200 – 3600 Kčs 50 bodů
Ženský zimní plášť 1600 – 4000 Kčs 65 bodů
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 Letošní rok je odlišný, velmi odlišný. Většina kulturních i sportovních akcí byla z důvodů preven-
tivních opatření proti šíření viru Covid-19 odložena nebo přímo zrušena. I když se nyní restrikce 
postupně uvolňují, přesto se spousty pravidelných akcí letos nedočkáme! To se ovšem netýká 
Blanenské desítky! Svůj termín nemění, ani start neodkládá!

 V sobotu 12. září 2020 vyběhneme a vyjedeme už 
do 7. ročníku! Tradičně jsou na výběr 3 sporty - běh, 
inline brusle a koloběžky. Hlavní závody vždy na 
přesných a certifi kovaných 10 km, oblíbené dětské 
závody na 200 m, 400 m a 1500 m. 
Stále oblíbenější jsou také běžecké 
štafety dvojic, kdy každý z dvojice 
oběhne 5 km. Se svým parťákem nebo 
parťačkou pak bude vyhodnocen v 
kategoriích  muži, ženy nebo smíšené 
dvojice.
 Přihlášky již dávno běží, tak pod-
pořte Blanenskou desítku svojí účastí! 
I letos bude k dispozici pro pobavení 
dětí skákací hrad, malování na obličej 
a výroba placek. Dospělí si mohou 
otestovat nové modely osobních vozů 
Škoda, zapůjčit si koloběžku i běžecké 
boty, změřit si tlak nebo složení těla, 
využít služeb masérů a fyzioterapeutů, 
nebo se jen občerstvit z bohaté nabíd-
ky a fandit ostatním.
 Celým sportovním dnem provede 

přítomné vždy usměvavý moderá-
tor České televize Petr Kubásek, 
kterého diváci znají z nejednoho 
šampionátu nebo Olympijských 
her vysílaných na ČT Sport.
 Ve startovním poli opět uvidí-
te jak české reprezentanty, kteří 
budou útočit na traťové rekordy, 
tak sportovní "začátečníky", pro 
které je rovinatá trasa Blanenské 
desítky ideální pro zvládnutí i bez 
top formy :-) Naopak pro fajnšme-
kry je nachystána trojkombinace, 
kdy jednotlivec sám absolvuje 10 
km jak na inline bruslích, tak na 
koloběžce i běžecky.

Akce se koná za podpory města 
Blanska a pod záštitou starosty města Ing. Jiřího 
Crhy. Výhodnější registrace končí 30.6. na www.
blanenskadesitka.cz/registrace
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