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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Bobřík mlžení
Tak přece jenom… Tlak médií a veřejnosti byl zjevně natolik silný, že po dvou měsících 
se radnice v Blansku rozhodla zrušit informační embargo a vydala tiskovou zprávu. 
Její znění zveřejňujeme v plném znění na druhé straně tohoto vydání. Pokud jste 
tak neudělali, tiskovou zprávu si přečtěte a potom pokračujte dál ve čtení dnešního 
úvodníku.

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK
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STP 

OLOMUČANY 

CP 953 m2. Na pozemku 
kopaná studna. 

IS v blízkosti pozemku. 
V obci ZŠ, MŠ, obchod. 

Pěkné prostředí. 
Cena 1.049.000,– Kč.

CP 1354 m2 . Okrajová 
část obce, krásné místo, 
sítě na hranici pozemku. 

Cena 600/m2. 

STP KŘETÍN

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Jsme tu pro vás Stále je 
vhodná doba 
k prodeji 
nemovitostí. 
Spojte se 
s realitními 
specialisty
(praxe 13 let). 

Nabízíme 
poradenství 
v oblasti realit 

ZDARM A

pokračování na str. 2

 Mám pocit, že se nám celá situace ještě o něco víc 
zamotala. Na jednu stranu město uklidňuje občany, 
že k výstavbě NEMUSÍ dojít, a tak je celý záměr 
odsouhlasený Radou města Blanska nezávazný. 
Jaksi ale zapomněli dodat, že v případě, že celou 
věc posunou do další fáze, je záměr naopak velmi 
závazný. A v tomto případě jsou obavy obyvatel více 
než na místě.
 V celé věci existují další otazníky. Záměr schválený 
Radou byl odsouhlasen na konci června. Kde byl 
zveřejněn? Hledal jsem koncem července na webu 
města – nenašel jsem. Tiskovou konferenci město 
pořádalo naposledy v polovině června a další nás 
čeká někdy v polovině září. Tříměsíční prázdniny, 
které si město naordinovalo, měly proběhnout jako 
vždy ve formě okurkové sezóny. Žádná velká akce, 
prostě v půlce prázdnin uvaříme v parku lidem guláš 
a jinak si dosyta odpočineme. Alespoň to tak vždycky 
bylo. O prázdninách nevychází ani Zpravodaj města 
Blanska, úředníci dovolenkují, zkrátka pohoda, klí-
dek… 
 Jak tedy mohla Rada v tomto období schválit 
takovou zásadní věc?
 V naprosté tichosti schválený záměr ve spojení 
se šibeničním termínem podání přihlášky pro deve-
lopery (2.8.2019), k tomu v období prázdnin, navíc 

skoro neviditelný, to je podivné, nemyslíte? Skoro 
jakoby někdo chtěl, aby se o záměru nikdo jiný 
nedozvěděl. Protože pokud nyní město celou věc 
nesmete ze stolu, do hry developerů a případných 
zájemců o výstavbu v daném prostranství už nebude 
nikdy přizván další hráč. Jinými slovy – pokud jste 
se nepřihlásili v prvním kole, budete mít smůlu, byť 
by váš návrh byl o tisíc procent lepší. 

 Tisková zpráva nám nedala uspokojující informa-
ce, dokonce jsou v ní i věci, které nedávají smysl: 
„…blanenští radní využili podnětu jednoho z 
developerů a zveřejnili zmíněný záměr. Na ten 
odpověděli tři zájemci, kteří v nabídkách zatím 
nic nekonkretizují, pouze sdělují svůj zájem.“ 
Tolik v první polovině zprávy. A později: „V současné 
době město Blansko zjišťuje názor nezávislého 
urbanisty formou územní studie. Do jejích pod-
kladů budou zařazeny i informace od zájemců 
o výstavbu, a pokud je bude možno objektivně 
zohlednit, budou zapracovány do výsledné po-
doby studie a vyhodnoceny v případné změně 
regulačního plánu.“ Taky nechápete, co chtějí na 
radnici posuzovat, pokud zájemci (developeři) nic 
nekonkretizují? 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
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Zástavba v centru města? Nic 
není defi nitivně rozhodnuto!

Freddieho sloupek
42

 Ten, kdo zná knihu „Stopařův průvodce po gala-
xii“ ví, že číslo 42 je odpovědí na „základní otázku 
života, vesmíru a vůbec“.
 Jen tu základní otázku života, vesmíru a vůbec 
nejsme schopni formulovat.
 Mojí pointou na úvod je to, že upneme-li se to-
liko na výsledek a neřešíme to, co mu nutně musí 
předcházet, pak se nedostaneme ani o kousek 
dál v našem rozvoji, vědění a poznání světa ko-
lem nás. Budu-li ve škole opisovat od souseda s 
tím, že mi jde jen o výsledek a nikoli o pochopení 
problematiky, nikam se sám neposouvám.
 Není to tak dávno, co jsem měl zajímavou 
výměnu názorů s jedním mladým mužem. Ani 
nevím, proč se se mnou dal do řeči, ale jak jsme 
se dostávali v naší „konverzaci“ dále, byl čím dál 
tím víc agresivnější, když jsem se mu několikrát 
snažil vysvětlit, že se v některých skutečnostech 
mýlí.
 Vyústilo to v zajímavý protiargument k mým 
názorům, který spočíval v tom, že ačkoli mám 
pravdu, tak moje pravda nevychází z mých vroze-
ných vlastností, ale z toho, co jsem v životě přečetl 
a kde jsem byl. Ta „myšlenka“ mne zaujala, spíše 
svojí nelogičností a naivitou. Každý z nás přichází 
na tento svět nahý. Jak doslova, tak obrazně. Sice 
disponujeme jistým genetickým vybavením, jako 
jsou vlohy pro pohyb nebo schopnost se učit, ale 
bez rozvoje těchto vloh nejsme ničím. Všechno, 
čím si od narození až po současnost procházíme, 
kam se dostaneme, ať již v dobrém, či ve zlém, se 
musíme naučit. Bez pomoci ostatních bychom na 
počátku našeho života zahynuli. A později bychom 
se bez patřičného vzdělávání nedokázali začlenit 
do kolektivu lidí na této planetě. Vzděláváním 
nemyslím samozřejmě (například) vysedávání po 
univerzitních knihovnách, ale i každodenní pozo-
rování věcí a lidí kolem nás. Všichni se učíme za 
pochodu a rozvíjíme své talenty, ať už jsou jakékoli.
 Je docela dobře možné, že se u nás v republice 
narodil člověk, který měl nebo má větší vlohy ke 
sportu, třeba k lednímu hokeji, než má Jaromír 
Jágr. Ale protože se k zimnímu stadionu nikdy 
ani myšlenkou nepřiblížil, nikdy jej (ten talent) 
nedokázal rozvinout a zrealizovat. Ale třeba je teď 
vyhledávaným řemeslníkem nebo univerzitním 
profesorem.
 Základem života je klást si otázky. Bez znalosti 
otázek nejsme schopni výsledek pochopit stejně 
tak, jako to je ve zmiňované knize od Douglase 
Adamse.
 Klaďme si tedy otázky. Stejně jako malé děti se 
rodičů neustále ptají na zdánlivé nesmysly. Ale jen 
zdánlivé. I takový dotaz jako „Jak rychle může jet 
bagr?“ může mít své opodstatnění. Třeba v tom, 
že dítku dokážete přiznat, že odpověď neznáte a 
ono se tak naučí, pro nás tak samozřejmou věc, 
že ne každý z lidí ví všechno.
 Hezký den…

Freddie
freddiemail@email.cz

Víte? Nevíte?
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Bobřík mlžení
pokračování ze str. 1

 V závěru tiskové zprávy si můžete přečíst názor 
odborníka, kterým je Ing. arch. Jiří Kouřil. Jakou má 
tento názor váhu, nechám na vašem úsudku. Já sám 
nevím. Jakkoli proti panu Kouřilovi nic nemám, jde o 
pohled jednoho ze zaměstnanců města, čili dalšího 
z týmu Radnice… 

 Snaha informovat veřejnost se díky vydané tiskové 
zprávě v této podobě minula účinkem. A to je věc, 
o které bych se velmi rád zmínil. Když letos radnice 
zaměstnala tiskového mluvčího, sliboval jsem si 
od tohoto kroku větší informační propojení města s 
veřejností a s médii. Tohle má být ono? Nechci sva-
lovat vinu pouze na pana Požára, protože jde pořád 
o zaměstnance města, který se řídí podle pokynů. 
Kdo je vydává, můžeme jen hádat. Jisté ale je, že na 
facebooku města začaly ve věcech spojených se zá-
měrem prodeje pozemků záhadně mizet komentáře 
a lidé si začali stěžovat na to, že je na stránce města 
zablokovali, aby se nemohli projevovat. Nejenže tedy 
dochází k nedostatečné informovanosti, ale ještě se 
navíc mažou názory z lidu. Ve Zpravodaji jsme si tak 
nějak zvykli na to, že máme vymalováno narůžovo, 
ale brát lidem právo se vyjádřit ve veřejném prostoru 
sociálních sítí? Takové praktiky patřily jinému režimu!
 Také Monitor vznesl ofi ciální požadavek panu 
Požárovi, aby jeho prostřednictvím osvětlilo město 

skutečnosti okolo Dukly. Požadavek jsme poslali 
13.8. a dodnes nepřišla žádná odpověď. To jsou 
věci, viďte? Takhle se komunikuje s novináři ve věci, 
jež není městu zrovna po chuti. Jako pštros, který 
schová hlavu do písku a myslí si, že je neviditelný…
 Jenže není!
 Pokud se jedná o tak závažnou věc, mohlo přece 
město svolat mimořádnou tiskovou konferenci. 
Nesvolalo. Musíme se tedy spokojit s odfl áknutou 
tiskovou zprávou, která nám v podstatě žádné od-
povědi nedala, obsahuje neúplné skutečnosti a ne-
upozorňuje (záměrně?) na možné dopady pro naše 
město. Otázkou je, jak dlouho bude město ochotné 
snášet tlak veřejnosti, který je v této chvíli obrovský. 
To už není jen pár ortodoxních stěžovatelů. Lidí, 
kterým vadí ať už neinformovanost nebo samotný 
záměr, je mnoho.
 Hrozně mě mrzí, že celou věc nechalo vedení 
města zajít tak daleko. S každým dnem, kdy se s 
veřejností nikdo nebaví, narůstá tlak a nervozita. 
Popularita vedení města tak rapidně klesá, což se 
může za tři roky projevit ve volbách. Obávám se však, 
že pokud radnice nepřestane mlžit, občané města si 
pro vysvětlení dorazí osobně. A to se teprve budou 
dít věci.

Martin Müller

 Město Blansko zveřejnilo ke konci června záměr zřídit právo stavby a následně odprodat po-
zemky ve středu města při náměstí Republiky, kde už více než 15 let platí regulační plán. Ten zde 
momentálně počítá zejména s výstavbou nebytových prostorů a bytů ve střešních nástavbách. 
Přestože je regulační plán platný tak dlouhou dobu, vyvolalo řádné zveřejnění záměru vášnivé a 
kritické reakce občanů Blanska zejména na sociálních sítích.

 V nich převažuje odpor k záměru zástavby v cen-
tru Blanska a v diskuzích na internetu se objevují i 
neopodstatněné spekulace a zkratkovité dohady o 
tom, že už je o výstavbě rozhodnuto bez diskuze s 
veřejností. Proti tomu se však vedení města důraz-
ně ohrazuje s tím, že každé zveřejnění podobného 
záměru má svůj postup.
 V této souvislosti je také třeba zdůraznit, že v 
současné době je dobrá ekonomická situace a 
boom ve stavebnictví, proto blanenští radní využili 
podnětu jednoho z developerů a zveřejnili zmíněný 
záměr.
 Na ten odpověděli tři zájemci, kteří v nabídkách 
zatím nic nekonkretizují, pouze sdělují svůj zájem. 
Posouzením nabídek se bude zabývat rada s tím, 
že konečné rozhodnutí je věcí zastupitelstva. A je 
jisté, že si od zájemců vyžádá ještě další informace 
a upřesnění jejich nabídek.
 Vypsání záměru také logicky zapadá do plánu 
činnosti radních, jimž komise pro investice a 
územní rozvoj doporučila pokračovat v jednáních 
o urbanistickém řešení centra města.  Zveřejnění 
záměru proto bylo pouze výzvou pro potenciální 
zájemce, která město k ničemu nezavazuje. Podle 
vedení města je to totiž prakticky jediná možnost, 
jak (nezávazně) zjistit plány případných investorů 
na daném území.
 Současné vedení radnice se tak snaží splnit 
jak jeden z bodů programového prohlášení, a to 
Rozvoj města: pokračování v naplňování Strate-
gického plánu rozvoje města a vytvoření studie na 
řešení centra města, tak i naplnit strategické měst-
ské dokumenty, jako je například regulační plán. 
Ten je spolu s územní studií výsledkem odborných 
návrhů urbanistů a architektů.

 V současné době město Blansko zjišťuje 
názor nezávislého urbanisty formou územní 
studie. Do jejích podkladů budou zařazeny i 
informace od zájemců o výstavbu, a pokud 
je bude možno objektivně zohlednit, budou 
zapracovány do výsledné podoby studie a 
vyhodnoceny v případné změně regulačního 
plánu. Jedná se o časově náročnější proces, 
v rámci kterého se otevře prostor pro diskuzi 
na půdě zastupitelstva a představení záměrů 
veřejnosti.

 Jak už bylo zmíněno v úvodu, regulační plán stře-
du města platí od roku 2002 a obsahuje schválené 
zastavění středu města městským blokem, přičemž 
je celou dobu zveřejněný na webu města, pouze 
se mění objemové, prostorové, legislativní a další 
možnosti, jak regulační plán naplnit.
 Také je třeba připomenout, že město po koupi 
hotelu Dukla nabízelo v letech 2013 a 2014 střed 
města o rozloze 9000 metrů čtverečních několikrát 
za sebou zájemcům, včetně inzerce v evropském 
developerském časopisu Development News. A 
nechalo kvůli tomu zpracovat podrobný pasport 
území. Přesto se tehdy žádný zájemce nepřihlásil 
a v referendu se rozhodlo o zbourání hotelu Dukla.

 Výsledkem dalšího postupu tak může být 
buď výběr některého z návrhů nebo jejich úplné 
odmítnutí a následně další jednání o regulačním 
plánu.

 V diskuzích v médiích a na sociálních sítích se 
také objevovaly komentáře o zastavění prostoru po 
zbouraném hotelu Dukla, ale ten nebyl v žádném 
případě předmětem zveřejněného záměru. Pokud 
by ho město nezveřejnilo, mohlo by předem vyloučit 
jednu z možností, navrženou odborníky, jak změnit 
podobu náměstí, která – jak se jistě shodneme – v 
pořádku není.
 Vedení města si uvědomuje, že jde o velmi zá-
sadní a citlivé rozhodnutí, ke kterému je potřeba 
shoda napříč politickým spektrem v zastupitel-
stvu, protože realizace bude přesahovat několik 
volebních období. Chtěli bychom občany města 
ubezpečit, že tak jak je uvedeno v titulku, zdaleka 
není nic  defi nitivně rozhodnuto, stále se jedná o 
nezávazné prověřování možností.

(red)

Pohled odborníka
 Město Blansko má od závěru 90. let minulého 
století podklady, ze kterých vyplývá, že střed 
města je nutno dotvořit do kompaktnější podoby a 
v tomto duchu s územím pracoval územní plán z 
roku 1998, návazně vydaný regulační plán z roku 
2002 i nový územní plán z roku 2011. Naznače-
né řešení je celou tuto dobu rámcově zřetelné, 
nebyla však dořešena otázka investorství. Došlo 
rovněž k posunu podmínek v rámci města jako 
takového.
 Budoucí projekt dostavby středu města podle 
koncepce regulačního plánu, nebo změny této 
koncepce, má velmi široké vazby a nelze o něm 
uvažovat jako o běžném záměru výstavby budovy 
nebo několika budov ve stabilizovaném území. 
Pokud se po řadě let objevil zájemce o výstavbu, 
který má dostatečný kapitál a zdejší podmínky 
vnímal v relativně celistvé podobě, byly jeho pod-
klady posouzeny na interní úrovni a řada problémů 
byla dána k dalšímu prověření. Je nepochybné, že 
výsledné řešení bude teprve formulováno.
 V současnosti dochází k jakési zpětné vazbě, 
rozšířenému hodnocení východisek a dopadů, což 
se u běžných záměrů, kde lze přímo vydat územní 
rozhodnutí, neděje. Je nutno vnímat jako fakt, že 
regulační plán v této části prostoru nebyl z mnoha 
různých důvodů dlouhou řadu let naplněn a za 
dobu, která uplynula, je nutno na území nazírat 
jinak než v letech 1997 až 2002. Takto významné 
území však není možno ponechat zcela bez regu-
lace.

Ing. arch. Jiří Kouřil, 
pořizovatel ÚPD a městský architekt

zdroj: www.blansko.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Chystáte výbavu 

pro školáka?

Pro nový Pro nový 

školní rok školní rok 

nabízíme:nabízíme: 
 - papučky vel. 18-41, BIO pantofl e vel. do 47
 - cvičky do vel. 42 
 - školní tašky a batohy 
 - sportovní a vycházková obuv

vuvu 

Hnutí ANO nesouhlasí 
s prodejem pozemků 
kolem Poduklí

 Vedení města si pohrává s myšlenkou zastavit 
náměstí. Nezpochybňujeme postup, že nechalo 
zpracovat územní studii, ovšem za politické 
Hnutí ANO, kterému dali občané Blanska ve 
volbách druhý největší počet hlasů, cítíme po-
vinnost se k tomu vyjádřit. 

 Vedení města tvrdí, že se zatím o nic nejedná. 
Ovšem bude se podle jejich slov jednat se třemi 
zájemci, kteří na zveřejněný záměr reagovali. Proč 
tedy doposud nic nekonkretizují? Konečné rozhod-
nutí je na zastupitelstvu, ale tam jsme v opozici, 
a pokud se v koalici nenajde nikdo proti, vždy si 
pohodlně prohlasují vše, co chtějí. 
 Byli jsme pro zbourání hotelu Dukla, ale mrzí nás, 
že město nevyužilo této situace k celkové rekon-
strukci náměstí. Lidé vybírali podobu odpočinkové 
zóny ze dvou téměř shodných variant. Když už se 
tak ale stalo, pracujme s tím, že po zbourání hotelu 
máme nyní krásný pohled na Staré Blansko, kostel, 
Hořice i na náměstí Svobody a krásně opravený 
zámek. 
 Je jasné, že náměstí v této podobě není v pořádku 
a že se Poduklí musí dokončit. Ať už se zbudují 
sklady, šatny pro účinkující, WC, klub, zastřešení 
nebo kavárna – možností, při nichž zůstane prostor 
otevřený a malebný, je stále dost. 
 Budeme zásadně proti dalšímu zastavování 
náměstí a budeme prosazovat zeleň, vzdušnost 
a parkovou úpravu. Podstatné je, aby přilehlé 
pozemky zůstaly v majetku města a další úpravy 
se zafi nancovaly z městského rozpočtu. Jedině 
tak může mít město i do budoucna vliv na podobu 
náměstí. 
 Dopustili jsme pěší zónu bez zeleně, nedopusťme 
něco podobného. 

Lenka Dražilová, 
předsedkyně MO Hnutí ANO Blansko

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Pítka ve městě: 
jedno je již opraveno

 Potřebovali jste se v parných dnech osvěžit při 
procházení městem? Pak jste možná měli smůlu 
a narazili na nefunkční pítka jak na Rožmitálově 
ulici, tak na Poduklí. Nezbývalo, než si zakoupit 
vodu v obchodě, nebo dorazit domů s vyprahlým 
jazykem na vestě. V současné době je již jedno 
opraveno, druhé nikoliv.

 Poruchy veřejných pítek byly zjištěny během 
prázdnin. Zdroj pitné vody v pěší zóně na Rožmi-
tálově ulici poblíž supermarketu Albert nefungoval 
podle tiskového mluvčího města Ondřeje Požára 
od začátku srpna. „Důvodem byl nefunkční regulá-
tor tlaku výstupní vody,“ objasnil Požár. Pítko bylo 
opraveno v polovině srpna, nyní je již plně funkční a 
kolemjdoucí se z něj mohou napít. 
 „Pítko u vodního prvku na Poduklí nefunguje 
bohužel už delší dobu kvůli rozsáhlejší poruše na 
potrubí. Vyřešení technického problému zabere 
podle vedoucího odboru životního prostředí Pavla 
Konečného zřejmě několik týdnů,“ doplnil Ondřej 
Požár. 

-mha- 
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Na kávě s Vaškem Kolářem
Vašek Kolář je v současnosti nejúspěšnější blanenský sportovec. O tom, jak se mu v biketrialu 
daří, jaké má plány do budoucna a co všechno tento sport obnáší, bude dnešní rozhovor.

Sponzor rubriky:

 Vašku, máš na svém kontě další zlato z mist-
rovství světa v biketrialu. Byl to těžký závod?
 MS v biketrialu se jelo letos v České republice, 
konkrétně v Kramolíně, kde je motokrosová trať a 
krásné prostředí pro závodění. MS obnášelo celkem 
dva závody. Po prvním dni jsem s přehledem vedl, 
náskok jsem měl asi patnáct trestných bodů. Druhý 
závod byl o dost těžší. Jezdecky se mi sice dařilo 
dobře, ale na jedné trati mě dost přísně zasekl rozhod-
čí, což mne docela dost rozhodilo. Do druhého kola 
tohoto závodu jsme nastupovali tři se stejným počtem 
bodů. V průběhu jsem si vypracoval slušný náskok, 
ale ke konci závodu přišlo zaváhání na jednoduchém 
úseku a povedlo se mi spadnout a seknout se do nohy. 
Naštěstí mě zachránila helma. Nechal jsem se ošetřit 
a poslední čtyři sekce jsem nakonec dojel. Poslední 
úsek jsem musel projet bez sebemenšího zaváhání, 
jinak by to na titul nestačilo. Takže to byla dramatická 
podívaná až do samého konce.
 Tohoto úspěchu si moc vážím. Hlavně proto, že 
mým největším soupeřem tady byl Nicolas Vallé, 
druhý nejlepší borec v závodech UCI trialu, což je sice 
sport podobný, ale tady se krásně potvrdila náročnost 
biketrialu a to, že umět dobře skákat není vše.

 V čem je tento sport tolik odlišný?
 Kolo máme stejné, ale jsou zde jiná pravidla a 
hlavně stavba sekcí. V biketrialu se závodí v deseti 
sekcích na dvě kola v přírodním prostředí. Zde může 
člověk udělat chybu prakticky kdekoli. Závody UCI 
bývají na uměle vytvořených překážkách například 
na náměstí nebo na jiných rovinatých místech, závodí 
se v pěti sekcích na dvě kola. V každé sekci je pouze 
šest branek pro výskok. Takže je to především o ská-
kání ve všech různých podobách. Závod UCI je taky 
o poznání kratší a není tolik o technice. V biketrialu 
jedeme závod třeba pět a půl hodiny, zatímco v UCI 
hodinu či dvě. Je to prostě úplně něco jiného.
 Třeba Nicolas Vallé má jinou stavbu těla a fyzické 
předpoklady. Je celkově větší, výbušnější… Taky ze 
začátku závodu předváděl neuvěřitelné skoky, ale v 
průběhu mu postupně docházely síly. Za to já na tom 
byl fyzicky dobře, a o tom to je. 
 To ale neznamená, že UCI je jednoduchý sport. 
V závodech UCI bych Nicolase neporazil, je fakticky 
dobrej :-)

 Jezdíš i závody v UCI Trialu?
 Ano. Letos bude už potřetí po sobě MS v Číně. 
Loni jsem měl zlomené zápěstí, takže jsem sice jel, 
ale bez valného výsledku. Předloni jsem byl kousíček 
od fi nálové šestky. Letos bych rád zaútočil alespoň 
na první desítku. Ale jak říkám – mojí doménou je 
především biketrial, ale miluji oboje.

 Kolikátý byl letošní titul mistra světa?
 Tohle je jedenáctý titul, když nepočítám ještě šest 
titulů v mládežnických kategoriích. Jsem rád, že to 
letos skončilo vítězstvím. Konkurence byla velká.

 Tobě je osmadvacet roků. Jak dlouho se ještě 
můžeš udržet ve světové elitě?
 Mezi námi v elitě jsou jezdci, kterým je třeba osma-
třicet let a jezdí světovou špičku. Je to spíš rarita, 
pokud bude zdraví sloužit, hrozně rád bych jezdil ještě 
dlouho, ale začínám mít trošku zdravotní problémy. 
Záleží to taky na tom, jak se člověk ke svému tělu 
chová. Odjakživa jsem byl celkem líný se po závodech 
nebo po tréninku protahovat a mám dojem, že tohle 
se nyní začalo projevovat, mám problémy s kyčlemi 
a kolenem. Začíná mě to dost omezovat a musím si 
dávat pozor.

 Nedávno se hokejista Filip Král v rozhovoru zmí-
nil o důležitosti předsezónní přípravy. Je hodně 
podstatná i pro jezdce biketrialu?

 S Filipem si fandíme a občas zajdeme na kávičku. 
Každopádně je dobré v zimě natrénovat, z toho se pak 
dá žít v průběhu sezóny, ale musí to člověk neustále 
udržovat. Na kole trávím samozřejmě většinu času, 
ale k tomu posiluju, trénuju balanc na balónech a 
bosu, běhám a skáču do schodů atd. Občas dáváme 
i společný trénink s kamarádkou Míšou Hrubou, která 
skáče do výšky a navzájem se v našich sportech 
podporujeme.
 Navíc nemůžu dost dobře říct, kdy mi začíná nebo 
končí sezóna, ono se pořád něco děje… Ale vím moc 
dobře, na který závod se soustředit a věnovat přípravě 
více času.

 Co tě na biketrialu nejvíc baví?
 Nejspíš ta velká svoboda a možnosti, které kolo 
nabízí. Spousta jiných sportů má velké limity, napří-
klad tenis se dá hrát jen na kurtech, kdežto na kole 
můžu kamkoli. Baví mě řádit ve městě, v lese nebo v 
trialparcích, vymýšlet nové triky. Taky jsem začal dělat 
různá videa, která na mém instagramu sledují fanoušci 
z celého světa. Vždy mě hrozně potěší, když vymyslím 
třeba nový trik, nebo sérku, kterou jsem ještě nikde 
neviděl a pak mi píšou komentáře a lajkují světově 
známí jezdci z různých bike disciplín. To mi dodává 
energii a dává mi to najevo, že to co dělám, dělám 
dobře.
 V poslední době jezdím dost exhibičních vystoupe-
ní, i když kvůli závodům ne tolik, kolik bych mohl. Na 
exhibicích se navíc dají vydělat nějaké peníze.

 Na závodech ne?
 Dotované závody jsou jen některé, ale jsou to směš-

né částky. Ale jsem rád, když mne na závody někam 
pozvou. Třeba letos na podzim poletím do Anglie, 
kde mi zajistí cestu i ubytování, zajedu závod, něco 
si natočím a zablbnu s kámoši. I tohle k tomu patří. 
Další pozvání mám do Španělska a dál se uvidí. Mě 
to především hrozně baví, žiju jiný život, než většina 
mých vrstevníků a nelituju. 

 Kde tedy sháníš peníze? Biketrial tě, předpo-
kládám, taky živí.
 Mám pár sponzorů, kteří za mnou stojí, ale většinou 
je to vše skrz známosti, ne, že by mě někdo jen tak 
něco dal. Každopádně jim děkuji moc! K tomu mám 
podporu od Jihomoravského kraje, další příjmy jdou z 
exhibicí, shows a tréniků. Celkem mě štve, že hodně 
kluků jezdí jen exhibice, docela slušně si tím vydělá-
vají, přičemž umí sotva desetinu toho, co my z elitní 
skupiny. Když překážky pojedu já, bude to vypadat 
velmi jednoduše, což většina těchto kluků nemůže 
říct, ale pro laika to bude možná tím atraktivnější, že 
to vypadá složitě. Ale tohle je každého věc. Každý 
dělá, co umí a dnes může být každý hvězda za nic.
 Taky nabízím individuální výuku na různých ty-
pech kol. MTB, enduro, trial, bmx… Více se můžete 
dozvědět na mých stránkách www.vasekkolar.com, 
případně na facebooku, youtube, či instagramu.

 Bude MS v biketrialu probíhat zase někdy v 
Blansku?
 To netuším. Já sám se momentálně věnuji přede-
vším sám sobě a na to, abych organizoval takhle velké 
závody, nemám vůbec čas a asi ani odvahu. Ale třeba 
v budoucnu nějakou jinou akci v Blansku udělám. 
Rád na to vzpomínám, bylo skvělé jet světový závod 
před domácím publikem. Každopádně každoročně 
pořádáme jako klub jeden závod ze seriálu mistrovství 
ČR v Blansku, ale to už je tradice.

 Myslíš, že i ty ovlivňuješ vývoj biketrialu?
 Nechci, aby to vyznělo jakkoli namyšleně, ale bike-
trial v Česku jsem určitě posunul o velký kus dopředu. 
Odjakživa jsem byl známý tím, že jsem měl specifi cký 
styl a jezdil jsem jinak než ostatní. I když to třeba v 
UCI nebylo občas ani na první desítku, povedlo se mi 
tam jako jedinému předvést něco, co ostatní neuměli, 
či nevyskočili. 
 V Anglii žije hodně šikovný trialista, kterému je 
teprve osmnáct let a už teď patří k top jezdcům v UCI. 
Je hezké od něj slyšet, že jsem jej ovlivnil a dlouho 
jsem byl jeho vzorem. U nás v Česku je, ale trial na 
kole zatím hodně v pozadí.

 Ve světě je to jinak?
 Už jsem se několikrát zmiňoval o tom, že třeba 
ve Španělsku je na trial pohlíženo úplně jinak. Ten 
sport je tu více populární, taky ze Španělska pochází 
mnoho jezdců světové elity. Jen v okolí Barcelony je 
asi dvanáct obrovských trialparků, kde fungují aka-
demie a trenéři (bývalí a aktuální top jezdci) se tady 
trialem dobře živí. V ČR, když chce člověk za trénink 
zaplatit alespoň polovičku peněz, co tam, tak na mě 
lidi koukají přes prsty. Když na některý z parků v Itálii, 
či Španělsku přijedu, většinou mne jezdci poznávají, 

rozdávám podpisy, fotky… Občas u některého z dětí 
zahlédnu svůj podpis na helmě nebo na kole. Tohle 
všechno je trochu jiné než u nás.

 Nepřemýšlel jsi někdy nad tím, že se sem pře-
stěhuješ?
 Celkem i přemýšlel, mám tam dost kamarádů. Na-
víc se mi Španělsko jako země dost líbí. Ale uvidíme, 
co bude za pár let. Zatím nic takového neplánuji.

 Co biketrial v Blansku?
 Náš trial park je místem, kde teď trávím asi nejvíc 
času. S tím, jak se celkově trial přeorientovává na 
tenhle typ překážek, je to asi nejlepší místo, kde můžu 
trénovat. Trial park funguje dobře, například 7. září 
zde proběhne jeden ze závodů mistrovství republiky. 
Docela často měníme a upravujeme překážky podle 
nejnovějších trendů. Svezlo se tu i několik světových 
jezdců a všichni úroveň parku chválili, což mne těší. 
Velký dík patří především lidem z klubu za to, že 
udržují park v dobré kondici. 
 V klubu je nyní asi 15 dětí, nově máme v týmu i pár 
lidí z Brna. Kdokoli by měl zájem o biketrial, může se 
ozvat, rádi přivítáme nové členy.

 Děláš i jiný sport, u kterého si odpočineš?
 Čas od času si jdu zahrát basket, občas s tebou 
na squash :-) V zimě pak snowboard. Nedávno jsem 
začal spolupracovat s hotelem Sladovna, takže mojí 
nejoblíbenější činností se nyní stal relax ve vířivce 
nebo v sauně, případně masáže. Je pravda, že i tohle 
tělo potřebuje. 

 Nedávno jsi fotil kalendář, alespoň jsem něco 
takového zahlédl na tvém facebooku. 
 Před třemi lety jsem podepsal smlouvu v ASC Dukla 
Praha, takže tady mohu využívat veškerou vybavenost 
pro trénink a taky se zde potkávám s ostatními spor-
tovci, což je super. Proč o tom mluvím… Pár let zpět 
jsem fotil vyloženě svůj kalendář. Na rok 2020 připravil 
klub Dukly kalendář, na kterém jsou fotky sportovců, 
kteří si vyměnili role. Takže třeba Eva Samková je tu 
jako pětibojařka a Honza Kuf naopak se snowboar-
dem. Já jsem tam s rychlostním kanoistou Martinem 
Fuksou. On na kole v mém dresu a já si vyzkoušel 
řídit kánoe. Docela jsem koukal, je těžké se na té 
kocábce vůbec rozjet! Nemohlo to dopadnout jinak, 
než že jsme se vykoupali. To byla sranda :-)

 Co tě čeká v nejbližší době?
Jedu na světový pohár do Itálie, pak na mistrovství 
Evropy taky do Itálie, pak do Anglie, do Španělska a 
na závěr roku na už zmiňované mistrovství světa UCI 
trialu v Číně. Do toho nějaké shows a natáčení videí. 
Je to jako vždy hodně našlápnuté.

 Co dovolená?
 Plánuju, že někam vyrazím konečně bez kola a 
možná s nějakou kamarádkou vyloženě si odpočnout. 
Nebo možná dám přednost opět kolu a natočím nějaká 
videa a zablbnu si s kámoši… to se uvidí! :-)

Martin Müller

Přijmeme pracovníky  
do jednosměnné výroby  
v Jinačovicích

www.hoxter.cz
tel.: 734 853 713
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Veřejná nebo soukromá? 
Chodci mohou cestu využívat

 Kdo se vydá pěšky z města podél zámecké zdi směrem k přehradě, musí se na ulici Horní Palava 
napojit na „chodník“, o jehož úpravu již léta bezúspěšně usilují zejména místní obyvatelé. Pokud je 
nutné jej zdolat při nebo po dešti, je o zábavu postaráno. Ovšem ani na jeho konci u dětského hřiště 
nemá chodec vyhráno. 

 Většina lidí to na tom-
to místě vzdá a přejde 
na silnici, která zde 
není právě přehledná. 
A proč? Protože cesta, 
která pokračuje za most-
kem podél potoka, vůbec 
nevypadá jako veřejná. 
Z části ji přehrazuje plot, 
stojí kolem ní auta a do-
nedávna zde ještě ležela 
hromada štěrku. Kdo to 
tam nezná, přirozeně 
nabyde dojmu, že se 
nachází na soukromém 
pozemku a neodvažuje 
se po cestě pokračovat. 
 Ohledně této cesty re-
dakce Monitoru vznesla 
dotaz na městský úřad v 
březnu letošního roku. „Jedná se o veřejnou cestu, 
kudy chodci mohou procházet. Pozemek je ve vý-
půjčce, ale tato skutečnost nesmí bránit průchodu. 
Provizorní zábrana je tam z důvodu zabránění 
průjezdnosti vozidel,“ dostalo se nám odpovědi od 
vedoucího odboru investičního a územního rozvoje 
Marka Štefana. 
 A dále se nic nedělo. Až se dotaz v srpnu objevil 
i na webu města. „Dle občana, který bydlí v této 
blízkosti, se jedná o jeho soukromou cestu, kterou 
si sám vydláždil. O jakou se tedy jedná cestu? V ka-
tastru nemovitostí je psaná cesta na město Blansko. 
Pokud se jedná o veřejnou cestu, žádám o provedení 
nápravy do původního stavu a volného zpřístupnění 
všem občanům,“ ozval se v rubrice Otázky a odpo-
vědi tazatel, který se podepsal jako Občan. Podle 
něj je znemožněn průchod chodců po cestě. 
 Teprve po tomto veřejném dotazu byli zaměst-
nanci městského úřadu donuceni se na věc podívat 
trochu blíže. „Na základě vašeho upozornění udělali 

pracovníci odboru investičního a územního rozvoje 
8. srpna 2019 místní šetření. Není pravdou, že by 
v uvedených místech byla zabetonovaná překážka, 
nicméně majitel navazující nemovitosti, s jehož 
provozem živnosti souvisí zamezení průchodu, byl 
vyzván k odstranění vozidla a plnému zprůchodnění 
v minimální šíři 1,5 metru. Záležitost byla řešena 
dohodou,“ odpověděl tiskový mluvčí města Ondřej 
Požár. 
 Na uvedeném místě se toho od té doby mnoho 
nezměnilo. Je pravda, že hromada štěrku zmizela a 
průchodu není přímo zabráněno. Ale plot zůstává, 
tudíž si většina lidí netroufá vstoupit. A proplétat se 
tudy s kočárkem? Do toho se nikomu nechce. Mož-
ná by neškodilo dát na most směrovku k přehradě, 
která chodce navede na cestu, jež stále vypadá, 
jako by se jednalo o soukromý majetek. Do té doby 
budou lidé neznalí místních poměrů zbytečně chodit 
po silnici. 

-mha-

Letní DUKLA festival vyšel i napodruhé
Šnek & spol., Rockfór, HD acoustic, Infernet a Aleš Petržela. Pětice regionálních kapel zpestřila léto v parku po bývalém hotelu Dukla v centru Blanska. Počasí vyšlo na jedničku a na muziku přišlo v součtu 
asi 1200 diváků. Poděkování patří starostovi města Jiřímu Crhovi, který měl nad festivalem záštitu. "Těší mě, že 2. ročník Letní DUKLA festivalu proběhl za velkého zájmu diváků. Byli jsme svědky velice 
kvalitních koncertů. Jsem rád, že lidé se naučili na Poduklí chodit. Velký dík patří pořadatelům." V příštím roce bychom se měli dočkat pokračování festivalu.

Setkání s kronikou
 Začátek nového školního roku je na spadnutí, proto jsme se podívali, co se v kronikách píše o míst-
ních školních budovách. Za povšimnutí stojí mimo jiné způsob vypsání soutěže na plány nové školní 
budovy. Přihlásilo se 27 zájemců a několik jich bylo odměněno, byť se jejich návrh nerealizoval. 

Rok 1928
Nová budova měšťanských škol 
 Velmi významnou událostí tohoto jubilejního roku 
jest otevření nové veliké a moderně vypravené 
budovy měšťanských škol, v níž byly umístěny jak 
měšťanská škola chlapecká, tak měšťanská škola 
dívčí. 
 Budiž v této pamětní knize podrobně uvedeno, jak 
k stavbě této nové školní budovy došlo. 
 Již před válkou byla zdůrazňována nutnost stav-
by nové školní budovy a po válce pak, kdy žactvo 
na školách měšťanských, hlavně přílivem z obcí 
okolních, počalo velmi přibývati, bylo třeba zřizovati 
při stávajících třídách nové pobočky, pro něž nebylo 
záhy místa v žádné z dosavadních školních budov. 
Budovy školní, v nichž do škol. roku 1927/28 bylo v 
Blansku vyučováno, jsou: budova dívčí školy obecné 
na Starém Blansku naproti faře r. 1804 postavená, 
r. 1866 na jednopatrovou přestavěná, budova dívčí 
školy měšťanské, jež byla r. 1906 adaptací obecné 
nemocnice (lidově „špitálku“) zřízena, školní pavilon 
o 2 třídách, jenž byl r. 1908 v zahradě u budovy dívčí 
měšťanské školy postaven a budova chlapecké školy 
obecné a měšťanské, jež byla r. 1897 postavena a k 
níž r. 1899 byla na straně jižní přistavěna část se 2 
učírnami pro chlapeckou školu měšťanskou, o jejíž 
zřízení v Blansku se tehdy jednalo. 
 Tyto zmíněné budovy nejen nepostačovaly přibýva-
jícímu počtu žactva, ale nevyhovovaly také moderním 
potřebám školským (nedostatečná neb žádaná hřiště 
a tělocvičny) a nejstarší z těchto budov (dívčí obecná 
škola na St. Blansku) byla pak i po stránce hygienické 
naprosto závadná. 
 Jako nejvhodnější místo pro stavbu nové školní 
budovy byl uznán pozemek nad budovou chlapec-
kých škol patřící farnímu úřadu v Blansku. Když se 
stal starostou města Dr. Karel Rodkovský, byla pojata 
do programu komunální činnosti výstavba nové školní 
budovy na prvním místě. Za tím účelem byla svolána 
starostou města schůze interesentů dne 16. 4. 1924, 
na níž byli přítomni: starosta Dr. Karel Rodkovský, ře-
ditel Emilián Blažek, členové měst. rady, zástupcové 
polit. stran, jako stavební znalec František Křenek a 
za dívčí měst. školu ředitelka Fr. Tošnarová. 
 Předneseno usnesení pěti polit. stran zastoupe-
ných na radnici, aby bylo upuštěno od zamýšlení 
stavby činžovního domu a aby byla postavena nová 
školní budova a uprázdněných školních budov aby 

se použilo na obecní byty. Přítomní schválili usnesení 
měst. rady, čímž otázka stavby nové školní budovy 
byla zdůrazněna a jako přední obecní záležitost 
vytčena. 
 Městská rada zahájila ihned jednání s místním 
farním úřadem, aby výměnou za obecní pozemek byl 
věnován pozemek farní na stavbu školy. Vyjednávání 
však trvalo celé dva roky a teprve 6. listopadu 1926 
byla záměna pozemků obec. zastupitelstvem schvá-
lena. Nyní bylo přikročeno k rychlejšímu jednání a již 
25. listopadu 1926 schválila fi nanční komise návrh 
městské rady, aby školní budova byla postavena a 
výpůjčka 2,000.000 Kč realisována. 
 Městská rada přikročila ihned k přípravným pracím. 
Vypsána soutěž na plány, jichž došlo 27 zásilek a dne 
2. prosince 1926 za přítomnosti městské rady byly 
nabídky otevřeny. K posouzení soutěže 12. prosince 
1926 byli pozváni arch. prof. Ing. Vladimír Fišer a 
arch. Inž. Grunt z Brna. Porota, v níž kromě jmeno-
vaných byli přítomni Dr. Karel Rodkovský, starosta, 
náměstek Em. Blažek, ředitel škol, stavitel Fr. Křenek, 
radní: Stanislav Šauman a Vinc. Nejezchleb a ředitel 
měst. úřadu Josef Kočí, uznala za nejlepší projekt 
značku JV, dále ZM a LP a navrhla, aby první cena 
nebyla udělena, zato aby cenou 3.500 Kč odměněn 
byl projekt JV a aby byly uděleny další odměny po 
2.500 Kč projektů ZM a LP 1599. Projektům B v 
kruhu, Vzduch a světlo, Fera, Macocha a Nad starou 
fabrikou přiřknuty odměny po 1.000 Kč. 
 Ve schůzi měst. zastupitelstva dne 27. ledna 1927 
bylo usneseno, aby byla provedena stavba dle návrhu 
arch. Eduarda Göttlichera z Brna a aby vypracování 
plánů bylo zadáno stavitelské kanceláři Václavek-
-Göttlicher v Brně. 
 Stavba byla dle usnesení měst. zastupitelstva dne 
30. března 1927 zadána stavitelům Václavkovi z Brna 
a Jaromíru Roučkovi z Blanska. Ve schůzi měst. rady 
dne 14. dubna 1927 bylo usneseno požádati stavitele 
St. Špačka z Brna, aby prováděl dozor nad stavbou. 
 Mor. zemský výbor schválil výpůjčku 2,000.000 Kč, 
jež byla uzavřena u První mor. spořitelny v Brně. 
 Tím byly vyčerpány všechny přípravné práce a 
dne 20. dubna 1927 započato se stavbou, která byla 
dokončena 31. srpna 1928 a komisí okresní politické 
správy bylo dáno povolení, aby 1. září 1928 mohlo 
se započíti s vyučováním v nové školní budově. 
(pokračování příště)
Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 53 m2
• 7500 Kč/měs. 
• prodejna
• sklad
• kancelář
• energie dle spotřeby
• pro prodejnu nebo kancelář www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI: 

Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevřela v roce 2018  
nový výrobní provoz v Kuřimi.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com 

Chcete pracovat v menší firmě 
 se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?
Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?
Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Neváhejte a přidejte se k našemu týmu!

Svářeč
Zámečník
Skladník
Operátor(ka) výroby

Jak si vybrat solidní 
realitní kancelář?

 Plánujete prodej nemovitosti a rádi byste celý proces svěřili do rukou realitní kanceláře? Chcete služby 
opravdových profesionálů a nechcete se stát oběťmi amatérského a nesolidního jednání? Na trhu najdete 
spoustu realitních kanceláří a realitních makléřů, ale jak v tom množství poznat, která je pro vás ta správná?

 Prodej nemovitosti rozhodně není 
žádná legrace, protože mnohdy se 
jedná o celoživotní majetek, který 
má vysokou hodnotu. Když už se 
rozhodnete svůj majetek prodat, tak 
určitě očekáváte od realitní kancelá-
ře profesionální jednání a dotažení 
obchodu do úspěšného konce. Bo-
hužel jsou i klienti, kteří mají s rea-
litními kancelářemi a makléři špatné 
zkušenosti a ztratili v jejich služby 
veškerou důvěru. Vy se však těmto 
zkušenostem můžete vyhnout díky 
dobře míněným radám.

Výběr podle tradice na trhu a klad-
ných referencí
 Jde o váš majetek a máte právo 
výběru vhodné realitní kanceláře i 
makléře. Správný výběr vám může 
usnadnit samotná tradice realitní kanceláře na trhu s 
nemovitostmi. To znamená, zjistěte si, jak dlouho daná 
realitní kancelář působí na trhu a jaké má reference. 
To samé si zjistěte i o realitním makléři, kterého vám 
daná realitní kancelář nabízí. Takže je dobré vybrat si 
realitní kancelář, která není na trhu žádným nováčkem, 
má kladnou odezvu od klientů a má také k dispozici více 
poboček po celé ČR. To svědčí o nastavení určitého 
standardu a ověřených postupů.

Realitní makléř, na kterého se můžete spolehnout
 Tady opět hrají důležitou roli kladné reference od 
ostatních klientů, ale hlavně si s takovým makléřem 
musíte sednout vy sami. Musí být proto především vám 
sympatický, příjemný, komunikativní a lidský. Dále musí 
s vámi jednat na rovinu jako ujasnění ceny za nabíze-
né služby, jak bude celý proces prodeje probíhat, a to 
do posledního detailu, jaké podklady bude potřebné 
podepsat, jak bude probíhat úschova peněz atd. Musí 
vám vše srozumitelně a včas vysvětlit a v případě nejas-
ností ochotně veškeré dotazy vždy zodpovědět. Kromě 
toho musí umět poradit i s fi nancováním a případným 
vypořádáním stávajícího úvěru, pečlivě zpracovat veš-
kerou právní dokumentaci – kupní smlouva, smlouva o 
úschově peněz atd. Musí také umět poradit s postupy 
na katastrálním úřadu, při přepisu energií, s daňovým 
přiznáním, a to je jen minimum toho co by měl umět a 
zařídit. 

Správné nastavení prodejní ceny
 Když už prodáváte nemovitost, tak je pochopitelné, 
že jí chcete prodat za co nejvyšší cenu a v co nejkratším 

možném termínu. Samozřejmě, že nikdo nechce pro-
dávat nemovitost pod cenou, ale zase ani přemrštěné 
představy o ceně nevedou k úspěchu. Proto je důležité 
si prodejní cenu s realitní kanceláří předem ujasnit a v 
každém případě musíte mít poslední slovo vy. Realitní 
kancelář musí pro vaše potřeby udělat maximum a při-
pravit profesionální marketing – moderně, zajímavě a 
poutavě inzerovat a propagovat vaši nemovitost. Cílem 
je zaujmout co nejvyšší okruh zájemců a realitní makléř 
vám musí doporučit solventního kupujícího. Zkušený 
makléř si pečlivě prohlédne veškeré dokumenty ohledně 
vaší nemovitosti, aby mohl navrhnout optimální řešení 
a nebude vám slibovat nereálnou cenu, jen aby získal 
zakázku. 

Úschova fi nančních prostředků
 Informujte se předem, jak probíhá úschova fi nančních 
prostředků. Je totiž zcela nepřijatelné, aby úschovu pe-
něz prováděla samotná realitní kancelář! Tento problém 
snad brzy vyřeší připravovaný realitní zákon. Ověřte 
si tedy i to, která advokátní kancelář zajišťuje veškerý 
právní servis a úschovu peněz a opět si prověřte veškeré 
reference. Trvejte také na tom, aby provize určena pro 
realitní kancelář byla uložena na depozitním – odděle-
ném účtu, a ne na provozním účtu RK, z kterého hradí 
náklady za vlastní provoz. Pokud vám v tomto nebudou 
chtít vyhovět, tak rychle pryč.

Další důležitá kritéria výběru
 Prohlédněte a porovnejte jejich webové stránky, zjis-
těte množství realitních makléřů, kteří zde pracují, jak 
vystupují, jaké služby poskytují a za jakou cenu, jaké pro-

dávají nemovitosti, jak je prezentují 
atd. Profesionálním standardem jsou 
kvalitní fotografi e, videoprohlídky, 
půdorysy, propagace na relevantních 
realitních serverech atd.

 Realitní kanceláře RE/MAX mají 
více než 45 letou tradici. Za tu dobu 
pomohly najít nový domov a prodat 
nemovitost tisícům rodin. Zavolejte 
nám nebo napište a my Vám ne-
závazně poradíme, jak prodat Vaši 
nemovitost tím správným způsobem 
a za co nejvíce peněz.

RE/MAX Top Reality, Blansko, Sme-
tanova 6, e-mail: topreality@re-max.
cz, tel. 722 722 888

-r-

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Příští číslo 
vychází
za 14 dní
13.9.2019
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Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

!FIRST MINUTE 2019/2020 JIŽ V PRODEJI!

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 28 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

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

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

V ZIMĚ K MOŘI + EXOTIKA = využijte včas slevy až -45 %

LAST MINUTE – odlety z Brna, podzimní poznávání…

NA LYŽE od 5.900 – 8.700 Kč: SKIAREA CAMPIGLIO, 
10.-15.2.20, hotel u sjezdovky,4x HB, z Blanska!

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Přijmeme zaměstnance na rozvoz obědů. 
Práce na HPP. Nástup možný ihned. Více 
informací na telefonním čísle nebo přímo 
na provozovně SCHÜTZ CATERING, s.r.o. 
Sloup 221.  608 124 682, nebo zašlete živo-
topis hamservis@seznam.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Šicí stroj - starožitnost, cena 800,- Kč. Tel. 605962194.
* Elektromotor 220V/370W,2830 ot/min. Cena 350,- Kč, Tel. 
605962194.
* Kuchyňský stůl a 4 židle, cena 500,- Kč. Tel. 605962194.
* Plynovou bombu 2 kg, Propan-Butan. cena 200,-Kč, Tel. 
605962194.
* Pěkné oblečení na holku 128 - 146. Trika, mikiny, legíny, 
10 - 30 Kč/kus v Blansku. Tel. 775236803.
* Mrazák zn. whirlpool, 4 zásuvky, míry 85 x45 za 2500 Kč. 
Tel. 731233963.
* Kadeřnické potřeby. Tel. 731233963.
* Novou postel pro 1 osobu, původní cena 8000 Kč. nyní za 
5000 Kč. Tel. 14 - 18 hod. 722034834.
* Nevyužitou  benzinovou sekačku s pojezdem a košem na 
trávu, levně. Tel. 721518827.
* Renault Thalia, velmi pečlivě udržovaná, servisní knížka, 
najeto 75 tis. km, denní svícení dálkový centrál, el. přední 
okna, vše originál, 4 náhradní kola. 49.000 Kč. Tel. 606222341.

      PRODEJ    

* Bc. 38/172, svobodná, hledám přítele pro upřímný partnerský 
vztah zn. láska za upřímnost. Tel. 728816879.
* Daruje někdo prázdné cívky na 8mm fi lm nebo magnetofono-
vé cívky, případně i staré promítačky, kamery, lepičky apod.? 
Tel. 737002332.

      RŮZNÉ    

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 informačních systémů 
pro vozidla městské hromadné dopravy?

Hledáme kolegy:
- ELEKTROMECHANIK/ČKA
- PRACOVNÍK VÝROBY
- VEDOUCÍ VÝROBY
- 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 

90 let ASK Blansko
Část VIII. – PLAVÁNÍČást VIII. – PLAVÁNÍ

 Co je vlastně plavání, jsem narazil v literatuře na 
velmi zajímavou defi nici: Je to činnost, kdy se lidé a 
zvířata dokáží přemisťovat ve vodě pohyby vlastního 
těla bez kontaktu se dnem. První zmínky o plavání lidí 
pochází ze starého Egypta i když dokonalosti dosáhlo 
ve školách antického Řecka a Říma. V Evropě, jako 
sportovní disciplína bylo uznáno na přelomu 18. a 19. 
století. Plavání je jedním z plaveckých sportů, kdy dal-
šími jsou dálkové a synchronizované plavání, skoky do 
vody a vodní pólo. Základními plaveckými způsoby jsou 
prsa, kraul, motýlek a znak. Dále sem patří polohový 
závod, při kterém plavec mění všechny čtyři disciplíny 
při obrátkách a  polohová štafeta, při které každý způsob 
plave jiný závodník. V Blansku první zmínky o organizo-
vanosti tohoto sportu pocházejí z roku 1936, při otevření 
koupaliště s názvem Městské lázně Lido. O tom, kdy byl 
plavecký oddíl ve skutečnosti založen, se informace v 
archivech rozcházejí. Za „ bernou minci „ vezmu údaj, 
který v dokumentaci uvádí současné vedení plaveckého 
oddílu a to rok 1940. Jeho prvním předsedou se stal Vla-
divoj Očenášek. V roce 1941 na podporu tohoto sportu 
byla založena soutěž O cenu města Blanska, která je 
funkční do dnešních dnů. Prvními vítězi tehdy byli Miloš 
Libra a Jarka Šafránková. Kádr tehdejších plavců  tvořili 
E. Stará, L. Říhová, sestry Žambochovy, Kakáčová, 
Zouharová, Očenášek, Hřebíček, Hrachovina, Fránek, 
Žák, Librové, Nesrstové, Sopouchové, Hejnek, Hlaváček 
a J.Starý. Jelikož nebyly v Blansku kryté lázně, trénovalo 
se pouze 4 měsíce v roce a zbytek roku se kondice udr-
žovala cvičením ve sportech příslušných povětrnostním 
podmínkám. V roce 1945 vlivem tyfové epidemie v Rájci, 
bylo  koupání v regionu zakázané, čímž někteří plavci 
přecházejí do jiných sport. kolektivů. Novou trenérkou 
je E.Stará a vedoucí Plch, následně Hejnek a J. Starý. 
Koupaliště se stává majetkem AFK, o které se stará a 
správcem je ustanoven A. Heinek, za jehož působení 
rozkvétá a využívají ho i návštěvníci z okolí. Mnoho 
oddílů se rozpadá a pro naše plavce nejsou soupeři. 
Nastává jedno z těžších období v naší činnosti. V 60. 
letech se v klubu objevují nová jména a soutěží se v 
kategorii oddílů bez krytých lázní, kde se Crhonková 
stává mistryní ČSR na 100 m znak. Od roku 1965 klub 
jezdí trénovat do zimních lázní v Boskovicích. Nová éra 
plavání  přichází po vybudování krytých lázní v Blansku, 
které byly uvedeny do provozu v říjnu 1976. Zakládáme 
plavecké středisko, které se stává prostorem pro výcvik 
talentované mládeže k závodnímu plavání a jehož 
vedoucím se stal Miroslav Holán, s cvičiteli Millerová, 

Stavělová, Kučerová, Růžičková, Němcová, Darmovza-
lová, Všianská, Samková, Babáková a Zukalová. 1987 
se toto středisko osamostatňuje s názvem TJ Stadion 
Blansko, při čemž plavecký oddíl nadále zůstává v TJ 
Metra. Nastávají 80. léta, která prof. Dr. Petr Chalupa, 
CSc., nazval příznačně Zlatá léta blanenského plavání. 
Tehdy velkým přínosem byla trenérská práce M. Holána, 
O. Kučerové, V. a J. Štrajta a již jmenovaného pana 
Chalupy.
 Výsledky jejich práce avizovala účast Taťány Adlerové 
na mistrovství ČR 1981 a zejména  Jolany Šrámkové, 
se zlatou medailí, kterou doplnila stříbrnou a bronzovou 
ve stylu kraul a stala se první blanenskou přebornicí 
republiky. Ženy jsou přeborníky kraje a skončily 3. v 
boji o postup do 2. ligy. První mezinárodní styky se 
tradují od roku 1982 s Maďarskem, NDR, Rakouskem 
a Polskem. V roce 1984 je Radek Klimeš v nominaci 
družstva juniorů ČSSR. Při účasti oddílu v roce 1985 
na Velikonočních mezinárodních závodech talentů, kde 
byli žákovské reprezentace celého tzv. Východního 
bloku a 38 oddílů z ČSSR, tehdy neznámý J. Zouhar se 
v trojboji umístil na 3. místě a o vítězi na volný způsob 
R. Klimešovi a D. Chalupové , vítězce v plav. Trojboji, 
informovala všechna tehdejší média včetně televizního 
pořadu Branky-body-sekundy. V roce 1986 při Zimním 
mistr. ČR s účastí 66 oddílů v zisku nejvyšších ocenění, 
předstihla náš klub jen RH Brno. Na bilanci se podíleli: 
Zouhar, Hlinomazová, Y. Hlaváčová, Klimeš, Špaček 
a Bezděková, která skrze své úspěchy byla zařazena 
do reprezentace. Na ZM ČR 1988 byla D. Chalupová 
druhá a coby první v historii TJ získala medaili z vrcho-
lové soutěže dospělých se zařazením do reprezentace 
ČR. Počátkem 90. let nastal pokles úrovně žákovských 
družstev, protože celá řada talentů přešla do brněnských 
oddílů. Nejlepších výsledků dosahovaly Hlaváčová 
a Chalupová, R. Klimeš se stal ředitelem sportovní 
školy. Trenérsky působí Prof. Chalupa, JUDr. Sedlák, 
Štrajtové, Starý a další a vedení oddílu přebírají Dagmar 
Kuncová, která je v dobrém slova smyslu guru klubu, jež 
tuto funkci vykonává od roku 1990 a Marie Macků. Na 
přeboru Moravy 1994 získává Nečasová 6 medailí a daří 
se i Šamalíkovi. Nejúspěšnější, Yvetta Hlaváčová, která 
kariéru začala v naší TJ,  přešla do disciplíny dálkového 
plavání a 5.srpna 2006 o 15 min. překonala sv. rekord 
přeplaváním kanálu La Manche časem 7hod. 25 min. 15 
sec. V červenci roku 2008 v 7 dnech dokázala etapově 
v protiproudu na Vltavě z Prahy do Týna/Vlt. uplavat 
142,2 km za 35 hod. 2 min. 2 sec. 
V letech 1995-1999 se plavci s trenéry Kuncovou, 
Richardem Zemanem,Pohlem, Musilovou, Černou zú-
častňují oblastních přeborů, MR a různých pohárů. R. 

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY ODĚVŮ 
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 
Jena. Těšíme se na Vás.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Recitál Karla Plíhala - 10. 9. 2019 v 19 h, Sokolovna 
Boskovice. Cena vstupenky: 350 Kč/400 Kč. Pořádá 
Oblastní charita Blansko. Pořad není vhodný pro děti 
do 12 let. Výtěžek půjde na podporu Mobilního hospice 
sv. Martina.
Divadlo Titanik - 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Pivní pouť v Černé Hoře - 21. 9. 2019 od 12:00 h, Pivovar 
Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
Screamers: „Smím prosit?“ - 25. 9. 2019, 19.00 h, Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
Zábavný pořad s Josefem A. Náhlovským - 08. 10. 2019, 
18:30 h, Hospůdka Na Točně, Těchov. Cena vstupenky 
v předprodeji 220 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390-520 Kč.
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 2019,19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Michal Pavlíček a Trio - 30. 10. 2019 v 19:30 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/320 Kč.
Koncert Mistříňanka - 8. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.
Koncert skupiny Harlej - 09. 11. 2019, 20:30 h, Sokolovna 
Boskovice. Speciální host: skupina Komunál. Cena v 
předprodeji: 430 Kč
Janek Ledecký – vánoční koncert -25. 11. 2019, 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 550 Kč, 520 
Kč, 490 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Publikace Moravský kras – jeskyně a člověk - výpravná 
publikace autora Ivana Baláka má 223 stran, najdete v ní 
stovky historických i současných fotografi í, map, schémat 
a kreseb z historie výzkumů Moravského krasu. Autor 
v ní populárně naučnou formou představuje život lidí v 
blízkosti jeskyní. Cena 299 Kč.
Publikace Železniční trať Brno – Česká Třebová na 
starých pohlednicích: Publikace vychází v nakladatelství 
Tváře u příležitosti 170. výročí spojovací dráhy Brno 
- Česká Třebová a najdete v ní desítky historických 
pohlednic a informací. Cena publikace: 359 Kč.
Poznávací omalovánka regionu Blanensko, Boskovicko 
– sešit o 36 stranách hravou formou ukazuje na krásy a 
rozmanitosti regionu. Přílohou je pexeso se znaky města 
a obcí regionu. Cena: 89 Kč.
Omalovánky: S pastelkami po zámku a městě Blansku 
– ilustrovaný průvodce určený pro děti, rodiny, školy i 
širokou veřejnost. Cena: 55 Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Klimešem odchované Anna Kuncová, I. Nečasová a S. 
Rybářová, odcházejí s úspěšným působením do Komety 
Brno. První ročník nově založené ceny O pohár starosty 
města Blanska, vyhrává A. Kuncová. V letech 2000 – 
2004 v trenérské práci pokračuje stará garda doplněna 
o nová jména Kučerová, Matalová, Štrajt. Tradičně se 
závodí v různých cenách a pohárech na mnoha místech 
republiky. Objevují se nové naděje žákovských družstev 
Španělová, Vágnerová, Vencel, Kopřiva, Pokorný, kteří 
ze zimních i letních pohárů vozí 2 – 4 medaile. Mezi 
funkcionáře, kteří jsou nedílnou součástí veškerých sou-
těžích, patří rozhodčí. V této době tento post fundovaně 
zastávali M. Macků, F. Stará a R. Zeman, kteří při své 
práci také zaučovali mladé adepty. V období 2005–2009 
je oddíl rozdělen na závodní plavání a plaveckou pří-
pravku a s malou obměnou trenéři pokračují ve stejném 
složení, při čemž se D. Kuncové 2007 dostává ocenění 
v podobě titulu trenérka Města Blanska a V. Štrajtovi 
stejného v roce 2009. Nejúspěšnějším plavcem je D. 
Špaček, který ze třech MČR získal 10 medailí, z toho 
4 zlaté. Poprvé v historii máme zastoupení v kategorii 
dorostu a to K. Kopřivovou, oceněnou roku 2008 v 
anketě Nejlepší sportovec města Blanska a J. Vencela 
s tímto oceněním v roce 2009. 
 Na Letní olympiádě v Táboře reprezentují Jihomo-
ravský kraj M. Vencel a A. Formánková, která přivezla 
zlatou medaili ze štafety. Mezi poháry, které oddíl pořádá 
a byly již jmenovány, patří pohár zakladatele plavání 
a to Memoriál Jaroslava Starého. Oddíl pro dospělou 
generaci pořádá plavecké kurzy, kondiční plavání a 
přípravu studentů ke studiu na VŠ. V letech 2010-2014 
se přípravce věnují Kuncová, Kučerová, Venclová, 
Klimešová, Zábranská. Cílem přípravky je naučit mladé 
plavat a poté talentované předat do závodního plavání k 
rukám trenérů V. Štrajta, M. Špačka a Radka Sedláka. 
V roce 2011 získává 8. místo na MČR v dospělých J. 
Vencel, v roce 2012 stejné v dorostu M. Vencel, 2013 
na juniorech je V. Zamazalová stříbrná. Nejvíce medailí 
z různých závodů dováží Formánková, D. Špaček, 
Zamazalová, Pokorná a Vencel. Dominují Pokorný, 
Kučera, Musil. Tak, jako u Y. Hlaváčové, zastavme se 
u Dominika Špačka. Tento nesporný talent blanenského 
plavání zvítězil všude, kde startoval a v republikových 
soutěžích získal 35 medailí. Mistrem republiky se stal 
15x v disciplíně prsa. Jeho výkony byly zapsány do 
tabulek rekordů staršího žactva. Za všechny úspěchy 
byl několikrát vyhlášen nejlepším sportovcem města 
Blanska. Byl zařazen do juniorské reprezentace repub-
liky, načež přestoupil do Komety Brno.
Následovat by mělo shrnutí činnosti oddílu za poslední 
pětileté období, ale vzhledem k tomu, že  management 
vypracoval text s přáním uvést ho v tisku v nezměně-
né podobě, rozdělil jsem kvůli rozsahu část článku o 
plavání na 2 díly, při čemž druhý vyjde v jejich režii v 
Monitoru č. 17.

S dalším sportem TJ ASK Blansko se potkáme v IX. 
části a to TRIATLON, Monitor č. 18.

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

NÁSTUP IHNED, bližší informace u vedoucí strav. služeb 
tel. 516 838 140 | e-mail: smiskova@nemobk.cz

Nemocnice Blansko přijme

POMOCNOU KUCHAŘKU (KUCHAŘE) 
A POMOCNICI (POMOCNÍKA) DO KUCHYNĚ
pro stravovací provoz
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Kolotoč závodů se opět roztáčí Hornolhotské maminky
zvou na pravidelné cvičení

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

 Po relativním prázdninovém běžeckém klidu tu máme září a s ním přichází tradiční velká porce 
závodů. 

 Hned v úterý 3. září je 
na programu podzimní 
část Hraběnky na trase 
z Ráječka do Petrovic. 
Přesně o týden později 
Hraběnka pokračuje bě-
hem ze Skalního mlýna 
na Macochu. V sobotu 
14. září na běžce čeká 
populární Blanenská de-
sítka, kde se mimocho-
dem kromě běhu jede i 
na in-line bruslích a na 
koloběžkách. Hned na 
to v úterý 17. září pro-
běhne třetí a závěrečný 
závod Hraběnky, který 
vede z Horní Lhoty do 
Petrovic. V sobotu 21. 
září se uskuteční jeden 
z nejstarších a nejtradič-
nějších závodů, a to velmi pěkný Běh Moravským 
krasem. A na závěr, konkrétně v sobotu 28. září, 
tu máme třešničku na dortu v podobě Půlmaratonu 
Moravským krasem.
 Během tří zářijových závodů Hraběnky běžci 
jako vždy nastoupají pěkných pár metrů. Hraběnka 
nabízí kvalitní převýšení, běh po silnici i v terénu a 
přátelskou domácí atmosféru. Menší nevýhodou 
pro někoho může být, že start a cíl je vždy na jiném 
místě. Proto je třeba počítat s tím, že po závodě 
může být potřeba dostat se zpět na místo startu po 
svých, pokud nemáte domluvený odvoz.
 Pokud jde o Blanenskou desítku, je to poměrně 
větší akce s pestrým programem. Závodí se tu i na 
in-line bruslích a na koloběžkách, dá se běžet i šta-
feta a nechybí ani bohatá tombola. Všechny důležité 
informace o této akci jsou přehledně uvedeny na 
webu http://www.blanenskadesitka.cz.
 Běh Moravským krasem patří se svým již 55. 
ročníkem k nejstarším akcím v rámci OBL. Startuje 
se v 15:00 od ZŠ Sloup, běží se do Pustého žlebu 
a kolem horního můstku Macochy zpět na trati o 
délce přibližně 12,2 km. Zpestřením je 144 schodů 

od dolního můstku na horní. Jelikož ve Sloupě v tuto 
dobu hned vedle místa konání závodu vždy probíhá 
medový jarmark, můžete ho využít k pozávodnímu 
občerstvení nebo nákupu dobrých pochutin na cestu 
domů.
 Jednou z největších sportovních událostí na Bla-
nensku je pak Půlmaraton Moravským krasem. Jeho 
termín v minulosti připadal na konec srpna, takže se 
často běželo v náročných teplotních podmínkách. 
Letos je termín posunut až na 28. září, takže na 
závodníky pravděpodobně nečeká takové horko, 
i když při dnešních rozmarech počasí jeden nikdy 
neví. Startuje se v 16 hodin. Pokud se necítíte na 
půlmaraton, můžete si vyzkoušet i Běh městem na 
2,4 km. Všechny potřené informace můžete najít na 
webu https://www.blanenskypulmaraton.cz.
 Pojďte se tedy po letní přestávce opět rozeběhnout 
a zúčastněte se některého z těchto závodů. Určitě 
nebudete litovat. Můžete si vybrat od kratších tratí 
Hraběnky s velkým převýšením až po půlmaraton-
skou distanci s minimálním převýšením.

Autor článku: Roman Kuběna
Autor foto: Nikol Škvareninová

 Srdečně zveme všechny zájemce o zdravý pohyb na PRAVIDELNÉ CVIČENÍ 2019/2020 v Blansku 
– Horní Lhotě. Již od 2. září se můžete těšit na následující 60 min. lekce.

Pondělí 17:30   Norbekov + SM systém s Danielou
   18:45   Pilates s Vlastou a Danielou
Úterý  18:45   Zumba s Lucií – sudé úterky
Středa  17:30   Norbekov s Danielou
   18:45   Pilates plus s Danielou
Čtvrtek: 17:30 Street Dance s Kristýnou (pro děti od 6 let)
   18:45 Zumba s Lucií – liché čtvrtky

NORBEKOV - metoda vychází z tajné súfi jské jógy a 
spočívá v jednoduchém, ale účinném cvičení, které 
obnovuje fl exibilitu těla i mysli a pozitivně ovlivňuje 
respirační, trávicí, kardiovaskulární, nervový, endo-
krinní a imunitní systém. Spolu s tělesným cvičením 
se aktivně zapojuje i mysl. Cvičí se ve stoje a jedině 
s úsměvem to jde :-)

SM SYSTÉM - sestava účinných cviků MUDr. 
Richarda Smíška s využitím pružných lan aktivuje 
spirální svalové řetězce a protahuje páteř směrem 
vzhůru. Tím udržuje páteř i celé tělo v dobré kondici, 
působí na léčbu a regeneraci plotének a páteře, velký 
význam má také při prevenci a léčbě poruch velkých 
kloubů (kyčelní, kolenní, ramenní, klouby nohou a 
také nožní klenby).
 - Pondělky - 30-40 min Norbekov / 20-30 min 
SM systém. Poslední pondělí v měsíci vždy jen SM 
systém! Norbekov a SM systém je vhodný i pro starší 
generace a těhotné

PILATES – buduje pevné, štíhlé tělo a jeho celkovou 
rovnováhu v oblasti fyzické i psychické. Posiluje pá-
nevní dno, zpevňuje zádové, břišní a hýžďové sval-
stvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci, 
koncentraci a správné dýchání. Kombinujeme klasiku 
na podložce s cvičebními pomůckami - rollery, míče, 
gumy, ručníky, toning bally, overbally. Letošní lekce 
Pilates obohacené o nové pomůcky – Tonning Balls!

PILATES PLUS - doplněno funkčními prvky, např. 
Medical Pilates, Foot work, Makko-ho, funkční 
relaxace.
 - 40-50 min Pilates / 10-20 min doplňující prvek

ZUMBA - taneční dynamické cvičení inspirované 
latinsko-americkou hudbou s prvky merengue, 
salsy, samby, hip-hop a dalších. Taneční pohyby 
jsou složeny z jednoduchých kroků, které se každý 
snadno naučí.

STREET DANCE pro děti - Street dance, nazývaný 
také pouliční tanec je zastřešující pojem, který se 
používá pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly 
mimo taneční studia, přímo v ulicích, školních dvo-
rech a tanečních klubech. Děti si zlepší koordinaci 
pohybů a získají sebevědomí při vystoupeních. 

PŘIPRAVUJEME:  Od roku 2020 se můžete těšit 
na pravidelné 90 minutové úterní lekce JÓGY s 
Danielou!

 Na příjemná setkání s Vámi se těší Hornolhotské 
maminky ;o) Více na www.hornolhotskemaminky.
webnode.cz
 Pokud chcete dostávat pravidelné informace o 
cvičeních na svůj mail, napište na hlmaminky@
seznam.cz 
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