
- Prodej obchodního centra Rájec, poz. 969 m2, výtah, parkování...NC – 5 880.000 Kč 

- Prodej RD 6+1 Staré Blansko, poz. 1.017 m2, nadstandardní...NC – 6 490.000 Kč 

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, PS...NC – od 908 tis. Kč 

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, 1. NP, WC, výloha...NC – 1 300.000 Kč

- Prodej luxusního bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP...NC – 19 900.000 Kč 

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 2. NP, nevybavený...NC – 4.000 Kč/měs.+ink.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Základní škola. Dříve byla učitelská profese váženým zaměstnáním a „Pan Učitel“ 
byl autorita nejen v očích samotných žáků, ale taky rodičů. Pamatuji se, že vhodně 
umístěná poznámka v žákovské knížce se stávala něčím, kvůli čemu se mi nechtělo 
domů. Aby ne, po jejím přečtení jsem doma mohl očekávat pořádný záhlavec, ať už 
fyzický či psychologický v podobě několikaminutového kázání na téma ignorantství, 
hulvátství a nevycválanosti. Jako bonus mohlo přijít taky domácí vězení či zákaz 
televize. Ta doba je nenávratně pryč.

 V posledních letech na učitele nahlíží veřejnost 
tak trochu skrz prsty. Nemyslím si, že je to dobře. 
Posuďte sami: v dobách před několika desítkami 
let k vybavení třídy patřila neodmyslitelně rákoska 
a přesvědčení, že dobře mířená rána přes prsty 
zafunguje mnohdy lépe, než výhružky, kázání nebo 
žalující dopis rodičům. Zkuste si situaci promítnout 
do dnešní doby. Žák obdrží ve škole jednu „výchov-
nou“ a druhý den má škola na krku žalobu, mediální 
skandál a kantor, jež neudržel nervy na uzdě a 
třídnímu šaškovi prostě jednu vlepil, z celé situace 
vyjde s vyhazovem a nálepkou tyrana, kterou do 
smrti bude za sebou vláčet jako ohromnou kouli 
na noze. To je samozřejmě extrém, ale přiznejte 
si sami – nedali jste někdy své ratolesti na zadek? 
Fungovalo to? Odpověď je zcela jistě v obou pří-
padech kladná.
 Ani já bych nebyl rád, kdyby učitel fyzicky trestal 
mé děti. Žijeme přece v jednadvacátém století… Můj 
příklad byl spíše o tom, jak je škola dnes vnímána 
veřejností. 
 Učitelé tu nejsou od toho, aby nás trestali. Jejich 
úkol je mnohem těžší. Mají nám předat vědomosti 
způsobem, který nás přiměje si je alespoň v rámci 
možností zapamatovat. A například zde spatřuji urči-
té rezervy. Na pedagogických školách jsou bohužel 
budoucí učitelé mnohdy vzděláváni akademiky, 
kteří na základní škole byli naposledy v osmé či 
deváté třídě a o tom, jak to tam v současné době 
vypadá, nemají vůbec páru. Mnohem účinnější by 
bylo zařadit do jejich vzdělávacího plánu hodiny, 
které jim vysvětlí leccos z praxe. Čerstvý absolvent 
by tak odešel za katedru daleko lépe připravený. A 
takových věcí by se dalo najít spousty.
 Moje dcera dostala 1. září do páté třídy nového 
učitele, což jsem automaticky přešel jakousi lhostej-
ností. O to větší překvapení pro mne bylo, když nás 
– rodiče – nový pan učitel povolal na třídní schůzku 
hned druhý týden v září. Nestandardní, pomyslel 
jsem si a na „rodičák“ vyrazil s pozoruhodnou dáv-
kou zvědavosti.
 Pan učitel byl na první pohled sympaťák a hned 
po jeho prvních větách jsem si pomyslel, že si jej 
děti oblíbí. Uvedl se vtipnou prezentací, ve které 
v krátkosti představil své curriculum vitae včetně 
zálib, ctností, ale i neřestí. Rodiče se dobře bavili. 

 V dalších větách si nás získával stále víc. Řekl 
nám, že nemá v plánu zahrnovat děti domácími 
úkoly, neboť si osobně myslí, že v hodinách doká-
žou probrat vše podstatné. Prozradil, že děti od něj 
nebudou dostávat poznámky: „Pokud si nedokážu 
sjednat pořádek ve vlastní třídě, je to můj problém!“ 
Od všech rodičů si vyžádal telefonní čísla a emai-
lové adresy s poznámkou, že o důležitých věcech 
nás bude informovat elektronickou cestou. Výtečně! 
 „Chci, aby děti byly více samostatné… Rád bych, 
aby měly vlastní názor… Hodnocení dětí známkami 
budu posuzovat podle jejich píle a ochoty se zlepšit, 
nikoli podle tabulek a počtu chyb…“ pokračoval. 
Na závěr nás všechny vyzval k tomu, že se máme 
v případě jakéhokoli dotazu obrátit přímo na něj a 
byť sebemenší komplikace řešit přímo s ním. Škola 
podle něj není uzavřený ústav, do kterého bychom 
se měli bát vstoupit – naopak!
 Z třídní schůzky jsem odcházel optimisticky na-
laděn. Čas ukáže, na kolik nový pan učitel dostojí 
svého slibu a přesvědčení. Vstup se mu však velmi 
povedl. Už jen to, že si nás zavolal pouhý týden 
po zahájení školního roku, aby pro nás nebyl jen 
anonymním jménem v žákovské knížce, bylo sym-
patické.
 Učitelům je často veřejností vytýkáno, že málo 
pracují, mají na děti nízké či naopak vysoké nároky, 
že chtějí moc peněz a mnoho dalších věcí. To je ta 
naše nešťastná povaha. Učitelů si nevážíme, neboť 
jejich práce v našich očích není posláním, nýbrž ja-
kousi státem placenou službou (a jak dobře všichni 
víme, stát žije z našich daní). Když vás kadeřnice 
špatně ostříhá, už k ní nepůjdete, zanadáváte si, 
ale vlasy za pár týdnů dorostou. Práce s dětmi však 
není tak jednoduchá a jakýkoli špatný krok může mít 
následky daleko trvalejší, než si umíme představit.
 Osobně si myslím, že by to změnu v systému 
školství chtělo. Dokud nebudeme mít k učitelské 
profesi důvěru a kantoři sami nebudou chtít být au-
toritou v očích žáků i rodičů, žádné pozitivní změny 
se nedočkáme, i kdyby se legislativa celého školství 
převrátila naruby. Ale jak vidíte, určitě by pro začátek 
stačilo, kdybychom zahodili předsudky za hlavu a 
každý z nás začal sám u sebe.

Martin Müller
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Blanenská nemocnice 
má nové parkoviště

 Po čtyřech měsících prací se pacienti a návštěvníci blanenské nemocnice dočkali. Od čtvrtka 29. září je v provozu nové parkoviště s kapacitou 138 
míst pro osobní automobily. Na slavnostním otevření nechyběli nejvyšší představitelé města, vedení Nemocnice Blansko a pozvání přijal také hejtman 
Jihomoravského kraje Michal Hašek.

 Necelých 19 milionů korun. To je cena, za kterou 
se podařilo postavit parkoviště pro návštěvníky bla-
nenské nemocnice. Nezanedbatelnou část fi nancí, 
konkrétně 4 miliony korun, přispěl Jihomoravský 
kraj. Na slavnostním otevření areálu parkoviště jako 
čestný host tak nechyběl hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek. Ten ve své krátké řeči zdůraz-

nil podporu blanenské nemocnice, přestože jejím 
zřizovatelem není kraj. U mikrofonu se postupně 
vystřídali starosta Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha, 
ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková a Ludvík 
Šumbera, zástupce fi rmy Eurovia, která celou stavbu 
realizovala.
 Do počtu 138 parkovacích míst se počítá také 30 

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

Drobné opravy 
elektro
Nesvítí světlo, nehřeje sporák, bojler?
Nejde zásuvka, vypínač?
Instalace nových komponentů - jističe,
zásuvky, vypínače, světla, lustry...

elbk@seznam.cz

+420 724 132 871

Freddieho sloupek

Jak je to s 
gramotností...

 Už jsem se mnohokrát zamýšlel nad tím, co 
nám dnešní informační doba přináší a o co nás 
obírá. Respektive, o co všechno se obíráme ve 
své zaslepenosti sami...
 Je sice skvělé a úžasné, že globální komuni-
kační síť nás spojuje přes časová pásma a kon-
tinenty tak, že si v řádech sekund můžeme cokoli 
zjistitelného zjistit a díky GSM a GPS a všem těm 
ostatním zkratkám můžeme odkudkoli komukoli 
zavolat, víme, kde jsme a v kolik budeme u cíle, 
ale... Všeho moc škodí...
 Jinými slovy, milí přátelé, nic není zadarmo. Ani 
vymoženosti moderního světa, na které se šíleně 
začínáme spoléhat a přitom začínáme pomalu a 
jistě, promiňte mi ten výraz, blbnout. Jak jinak si 
vysvětlit, že řidič bezmyšlenkovitě otočí volantem 
v okamžiku, kdy mu „kouzelná navigační krabič-
ka“ řekne, aby to udělal a TO PŘESTO, že na 
silnici se právě nenachází žádná cesta, na kterou 
by zabočit šlo. Absence zdravého rozumu je zde 
překvapivá a pro mnohé téměř nepochopitelná, 
ale odněkud se připlížila... 
 Konverzaci s bližními odbýváme za pomoci 
mobilních telefonů, často tak chytrých, že hravě 
strčí do kapsy počítače, které ještě nedávno řídily 
mise na Měsíc. Čím lepší paměť „malého chytré-
ho kamaráda“, tím hůř jsme na tom s pamětí my 
sami. Bývaly doby, kdy jsem si z hlavy vybavil 
10-20 telefonních čísel svých známých, přátel, 
či příbuzných. Některá si vybavím stále, ale 
rozhodně jich nedržím v paměti tolik. A považte, 
že jsou dokonce lidé, kteří neznají ani vlastní 
telefonní číslo! Ještěže díky stálému používání 
navigace trefí domů i bez ní. Zatím, chce se mi 
říct...
 Díky technologiím se uzavíráme do bubliny 
vlastního světa. Můžeme sice odkudkoli a ko-
mukoli zavolat, poslat textovou zprávu, e-mail, 
podělit se o dojmy z čehokoli na sociálních sí-
tích, ale přesto se tak nějak stáváme zajímavým 
způsobem asociálními. Sáhněte si do svědomí, 
kdy jste naposledy někomu vlastní rukou napsali 
dopis, zprávu, pozdrav? Psát rukama je únavné 
a moc to nebaví. Nebo (určitě někoho budete 
znát) - kolika lidem zarůstá skutečná zahrádka 
plevelem a přesto se pyšní tím, jaké hospodářství 
„vybudovali“ v prostředí některé z počítačových, 
tedy virtuálních realit? Jsme všude a nikde.
 A přestáváme i přemýšlet, vnímat svět kolem, 
rozumět jeden druhému nebo se respektovat. 
Například - na své dopisní schránce mám velmi 
výrazně čitelný nápis – „Nevhazujte reklamu“. 
A přesto se musím probírat spoustou zbytečně 
potištěného papíru, který v ní ve formě reklam 
nacházím. Pominu-li fakt, že se může v některých 
případech jednat o škodolibý vtípek ze strany 
kamarádů nebo jiných kolemjdoucích (a i v tomto 
případě platí více než kdy jindy, že mnohonásob-
ně opakovaný vtip přestává být vtipný a svědčí 
pouze o nedostatku invence ze strany „pachate-
le“), pak jsem došel k názoru, že musí zákonitě 
„notoričtí hazeči reklamních pitomostí do reklamu 
nechtějícího kastlíku“ trpět nějakou sociální či 
mentální poruchou. K respektování mé prosby o 
nezahlcování schránky nemohu nikoho donutit, 
ale neúctou k oné prosbě se tito lidé sami dob-
rovolně označují buď za osoby NEGRAMOTNÉ 
(neschopné porozumět psanému textu), ZJEVNĚ 
PODPRŮMĚRNĚ INTELIGENTNÍ, popřípadě je 
nutné je chápat jako BEZOHLEDNÉ IGNORAN-
TY. Výběr kategorie, do které případně spadají 
už pak nechám na jejich laskavém uvážení...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

parkovacích stání, která jsou zastřešená a budou 
nabídnuta zejména personálu nemocnice k dlou-
hodobému užívání. Několik míst je vyhrazených jak 
pro invalidy, tak pro maminky s kočárky. Nechybí 
nově vysazené stromky, nové chodníky a pouliční 
osvětlení, několik nových laviček a odpadkové koše.
 Parkoviště není spojeno s lůžkovou částí nemoc-

nice, jak by se mohlo na první pohled zdát a 
parkování zde je zpoplatněno. Cena není nijak 
závratná: za první hodinu se neplatí nic, na 
každých dalších 60 minut budete potřebovat 
desetikorunu. Platební systém je řešený 
formou parkovacích automatů. Ceník, který 
odsouhlasila Rada města Blanska, si můžete 
prohlédnout v tabulce.
 Na to, jak dlouho se hovořilo o řešení 
parkoviště pro nemocnici, šly práce poměrně 
rychle. Stavba započala 24. května a dokon-
čena byla za necelé čtyři měsíce, konkrétně 
19. září, a to v řádném termínu. Pacienti a 
ostatní návštěvníci Nemocnice Blansko se 
na parkoviště dostanou z ulice Sadová.

-mumma-

Místo Popis Poznámka Cena včetně DPH

Zastřešené stání – 1 místo dlouhodobě zaměstnanci nemocnice,
nájemníci nemocnice 350 Kč/měsíc

Zastřešené stání – 2 místa dlouhodobě 1 uživatel 
- obě místa 1.000 Kč/měsíc

Parkovací stání venkovní dlouhodobě  290 Kč/měsíc

Parkovací stání venkovní jednorázově 1 hodina zdarma

Parkovací stání venkovní jednorázově každá další 
započatá hodina 10 Kč

Parkovací stání venkovní jednorázově 14 hodin stání 50 Kč/den

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

OPRAVNA OBUVI - drobné o

Dámské 
elastické

letošního

podzimu
HITHIT

NATAHOVAČKYNATAHOVAČKY
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Na kávě s Pavlou Komárkovou
Muzeum Blanenska vydalo v září knihu Blanensko 1945: Vzpomínání na poslední roky 
války. Na její tvorbě se velkým dílem podílela Pavla Komárková z Blanska, která vystu-
dovala obor mediální studia a žurnalistika a sociologii na Fakultě sociálních studií a 
obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno a od roku 
2005 pracuje jako novinářka v MF DNES. Pro novou knihu zpracovávala rozhovory s 
pamětníky, kteří vzpomínali na konec války v Blansku a nejbližším okolí.

Sponzor rubriky:

související s přechodem muzea pod kraj, mohli jsme 
pamětníky oslovit. Podařilo se nám oslovit i ty, kteří 
byli aktivně zapojení v odboji, sbírali shozy materiálu 
pro partyzány, působili jako jejich spojky a převaděči, 
nebo schovávali postřelené ruské zběhy a podobně. 

 Pro koho je kniha určena? 
 Určitě pro všechny, koho zajímá, jaké to je zažít 
válku na vlastní kůži, co člověk prožívá, na co myslí, 
čeho se obává. Chtěli jsme, aby knížka oslovila širo-
kou veřejnost, laiky, kteří se o druhé světové válce 
učili maximálně v hodinách dějepisu. Výuka bývá 
mnohdy velmi teoretická a studenti si nedokážou 
praktické dopady války představit. Díky osobním 
výpovědím pamětníků by ta doba pro ně mohla být 
pochopitelnější. Určená je i pro ty, kteří mají pocit, že 
na Blanensku za druhé světové války vlastně vůbec 
nic nedělo. Fronta se totiž zastavila v Moravském 
krasu u Křtin a u Bílovic. Ty, kteří válku zažili, ale 
válka i tak ovlivnila na celý život. Zažívali nesvobodu, 
striktní zákazy a příkazy, muselo se zatemňovat, platil 
lístkový systém, někteří neměli co jíst, byla bída. Po 
bombardování se mnozí schovávali v zemljankách v 
lese nebo žili ve sklepě, celá rodina spala na bram-
borách. Konkrétních dopadů tady tedy bylo hodně a 
výpovědi byly opravdu detailní, autentické a natolik 
zajímavé, že jsme se oproti původním plánům roz-
hodli je v závěru publikace otisknout v plném znění.

 Mohla by být publikace učební pomůckou v 
dějepise?  
 Myslím si, že texty jsou stravitelné i pro teenagery 
a že by to pro středoškoláky do hodin dějepisu mohla 

být úžasná pomůcka. Studenti blanenského gymná-
zia s námi spolupracovali i při psaní jedné z kapitol 
publikace o partyzánské činnosti na Blanensku, 
využili jsme jejich výstupy z projektu Saljut 1945. V 
něm sami vyhledali nějaké pamětníky, povídali si s 
nimi a jejich výpovědi zapracovávali do souvislostí. 
Myslím si, že to je způsob, jakým by se měl dějepis 
učit, přes osobní setkání a konkrétní zážitky kon-
krétních lidí si každý snáz udělá obrázek o konkrétní 
době. Prarodiče současných studentů většinou válku 
sami zažili, řada z nich byla tenkrát sama ve věku 
dnešních studentů, ti si teď i díky publikaci muzea 
mohou uvědomit, jak naprosto odlišné věci tehdy ře-
šili. Některým snad kniha může pomoci lépe pochopit 
vlastní rodiče nebo prarodiče.  

 Jakou formu má tedy kniha?  
 Publikace, do které přispívali i historici, obsahuje 
krátký teoretický úvod, poté mapuje jednotlivé roky 
války na příkladu citací z  blanenské kroniky nebo 
z Pamětních knih města Blanska, ty jsou vždy 
doplněny úryvky z rozhovorů, konkrétními zážitky 
zpovídaných pamětníků. Jejich citace a fotografi e 
z jejich archívů pak doplňují i jednotlivé tematické 
kapitoly týkající se partyzánské činnosti, bombar-
dování nebo třeba odchodu Němců a osvobození 
Blanska. Díky rodinným archivům pamětníků jsme 
k fotografi ím vybombardovaných domů nebo so-
větských tanků, které byly i v archívu muzea, mohli 
přidat také osobní fotografi e zachycující, třeba jak se 
dvacetičlenná skupina schovává ve sklepě. Pamět-
níci nám poskytli i dobové fotografi e školních skupin, 
divadelních spolků, plaveckého oddílu, cvičení So-
kola, biřmování, nebo třeba toho, jak lidé pracují na 
poli; i ty dokreslují obraz tehdejší doby. Během války 
totiž nežili všichni šest let v permanentním strachu, 
fungovaly různé spolky, hrálo se divadlo, lidé se 
scházeli a organizovali, pomáhali si. Dokresluje to 
třeba i vzpomínka Jiřího Poláška, jak se po válce v 
rekordním čase podařilo svépomocí opravit zničenou 
Sokolovnu, kterou obsadili a zdevastovali Němci a 
na hlavním sále nechali žluknout obilí. Místní vše 
vyklidili, opravili, řemeslníci chodili ráno do práce a 
odpoledne na další směnu bez nároku na odměnu 
nastoupili na Sokolovnu, končívali v noci. 
 V běžně dostupných historických pramenech, 
zejména těch regionálních, není nijak zásadně po-
pisována atmosféra doby a pocity lidí, my jsme chtěli 
emoce a osobní zážitky z války zachytit především. 
Pro řadu historiků jsou možná zajímavější souvislosti 
technického rázu, detailní popisy výzbroje či bom-
bardujících letadel, o pocitech lidí, na něž ty bomby 
padaly, se ale člověk dočte málokdy. 

 Jak na tebe rozhovory působily? 
 Setkání s pamětníky byla strašně zajímavá, 
jejich vzpomínky byly hodně osobní, rozhovory 
byly většinou velmi emotivní, často při nich plakali. 
Vzpomínali mnohdy na nejhorší okamžiky ve svém 
životě, a i když šlo o sedmdesát a více let staré 
události, popisovali je do nejmenších detailů, to mě 
překvapilo. Popisovali, jaké měli pocity, co zažívali, 
co je napadlo, co dělal soused, co řekla maminka. 
To jsem nečekala. Společné přitom měli to, že ne-
bezpečí, které jim hrozilo, si z velké části tenkrát ani 
neuvědomovali, většinou v té době byli ještě dětmi, 
takže s radostí pozorovali, jak na obloze přelétají 
svazy letadel, zejména kluci brali i nálety jako skvělé 
dobrodružství. Když zazněly sirény, pustili je totiž ze 
školy, mohli si hrát a bojovat proti sobě. Strach přišel 
většinou až po prvním náletu.
 Všechny ale i tak válka hodně poznamenala. Nej-
staršímu pamětníkovi je dnes 97 roků a nejmladší 
se narodil v říjnu 1940, takže mu na konci války 
bylo necelých pět let, ukázalo se ale, že na věku až 
tak nezáleží. Zrovna náš nejmladší zpovídaný, pan 

 Kde se zrodil nápad 
vydat knížku vzpomínek 
na válku? 
 Začalo to vlastně u mé 
babičky. Když jsem pro 
Mladou frontu měla psát 
článek k 65. výročí druhé 
světové války, našla jsem 
v kronice města hezky 
zpracovaný zápis o šes-
timinutovém bombardo-
vání Blanska sovětskou 
armádou, o kterém řada 
lidí vůbec neví. Když 
jsem ale loni chtěla na-
psat něco k 70. výročí a 
hledala nějaké autentic-
ké výpovědi pamětníků, 
narazila jsem na to, že 
v ofi ciálních pramenech 
nic takového není. Chtěla 
jsem někoho, kdo konec 
války v Blansku zažil, tak 
jsem se zeptala mé babič-
ky Anny Boudové. A ta se 
najednou rozpovídala a 
začala popisovat, jak se 
lidé z Lažánek, kde žila, 
po bombardování v dubnu 
1945 hromadně přesunuli 
schovat se přes kopec do 
jeskyně naproti Kateřince. 
A čtrnáct dní tam žili. 

 Nikdy předtím ti o tom neřekla? 
 Ne, a ani jsem se o ničem takovém nikde nedočet-
la. Pak jsem shodou okolností potkala souseda, pana 
Hrubého, a ten mi začal popisovat, jak je vystěhovali 
z Rozstání, jak pak bydleli na vejminku jednoho statku 
v Habrůvce, kam se ale ke konci války stáhli i Němci 
a oni tam žili vedle německých důstojníků. Vyprávěl, 
jak němečtí důstojníci odstřelovali letadla, která pak 
statek bombardovala. I jak potom s kamarádem 
vyhrabali tělo jeho zastřeleného bratra, když v lese 
hledali munici. Běhal z toho mráz po zádech. A mně 
přišlo škoda to „odbýt“ jedním článkem v novinách. 
 Pořád jsem přemýšlela, že by stálo za to oslovit 
víc pamětníků a jejich výpovědi zaznamenat, klidně 
třeba jen proto, aby mohly být dohledatelné někde v 
archivu muzea. Když jsem se o tom zmínila ředitel-
ce muzea Pavlíně Komínkové, řekla mi, že zrovna 
chystají konferenci k 70. výročí konce války, na niž 
jsou pozvaní i pamětníci, a že výstupem z konference 
má být nějaká publikace. Tak jsme se domluvily, že 
by bylo dobré to spojit. 

 Na rozhovory s pamětníky už moc času nezbý-
vá… 
 Pamětníci mají osmdesát, devadesát roků a nedá 
se předpokládat, že za dalších patnáct let tady ještě 
budou, nebo budou schopni na všechno, co prožili, 
tak detailně vzpomínat. Proto jsme na konferenci 
oslovili pamětníky, zda jsou ochotni se s námi o svoje 
vzpomínky podělit. Paní ředitelce se pak podařilo 
knihu zařadit do plánované publikační činnosti na 
tento rok. A když se vyřešily i administrativní věci 

Bílá pastelka pomůže 
nevidomým

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Samost. stojící 

RD 3+1, 434 m2,

s dvorkem 

a zahradou, vhod. 

k rekonstrukci, 

klidné místo. 

1.590.000,- Kč

vč. daně z nabytí nem. 

věcí (k jednání)

+ provize RK

Zděná chata 

se zahradou, 

390 m2, krásné 

místo u lesa, 

příjezdová cesta, 

elektřina, studna, 

vytápění kamny 

na TP. 

360.000,- Kč  

+ provize RK

Řadový RD

2x 2+1, 680 m2 

s průjezdem, 

dvorkem 

a slunnou 

zahradou, dílny, 

altán, vhodný 

k modernizaci.

Info o ceně v RK

RD OLOMUČANY 

Chata BLANSKO - HLUCHOV RD BLANSKO - DOLNÍ LHOTA

RD RÁJEC-JESTŘEBÍ 720 m2, centrum, 

ihned obyvatelný  

prostorný dům 

s komerč. prostory 

s výlohou, 

komfortním bytem 

2+kk a krásnou 

zahradou. 

2.990.000,- Kč

+ provize RK

Kočí, zažil bombardování Dětské nemocnice v Brně, 
odkud ho lékaři pustili domů umřít, byl tak vážně 
nemocný, že mu nedávali šanci. Tatínek si pro něj 
přijel ve chvíli, kdy bombardovali Brno. Odvezl jej 
z nemocnice a chvíli na to tam, kde předtím ležel, 
spadla bomba. Nakonec se uzdravil a žije dodnes 
a i z války má řadu dalších zajímavých vzpomínek, 
třeba na zastřelené ustupující Němce a jejich hakl 
zničený na Starém Blansku. 

 Z toho běhá mráz po zádech… 
 Dramatických okamžiků zažili všichni celou řadu, 
v knize mluví lidé, kteří schovávali partyzány u sebe 
doma, pamětníci líčí, jak jim gestapo odváželo ro-
dinné příslušníky i sousedy, jak slyšeli popravy, i to, 
jak sami smrti unikli doslova o vlásek. Pan doktor 
Chudárek si třeba hrál se sestrou venku před domem 
kousek pod nemocnicí, když se blížil nálet. Maminka 
je zavolala domů a ve chvíli, kdy vbíhali dovnitř, jedna 
bomba spadla tam, kde si hráli, a druhá propadla 
střechou a zničila jim dům. Byli právě pod přístřeš-
kem mezi oběma místy, takže se zachránili. Všichni 
členové rodiny se pak tolik báli, že nedokázali být 
ve čtyřech stěnách a bydleli několik dní u babičky v 
chlívku. 

 Co tě překvapilo? 
 Samotné vzpomínky pamětníků, to, jak byly roz-
manité a dramatické. A co všechno ti lidé dělali bez 
ohledu na následky a vlastní strach. I to, jak byli 
otevření. U některých rozhovorů někdy byla dcera 
nebo syn a ti se často divili, že některé historky ne-
znají. V některých rodinách se po válce udělala tlustá 
čára a už se o ní nemluvilo, pro některé to byly příliš 
bolestivé vzpomínky. Někteří si zase s narůstajícím 
odstupem lépe vybavili konkrétní detaily. 
 Pro každého je hluboká rána, když přijde o někoho 
blízkého. Někteří pamětníci přišli o celou rodinu, 
rodiče, sourozence, navíc po zásahu zvenčí, bylo s 
tím spojené bezpráví, křivda. O to je asi těžší se s tím 
vyrovnat a žít. I s ohledem na to jsem byla strašně 
ráda, že všichni, se kterými jsem se sešla, byli ote-
vření a ochotní se bavit a souhlasili i se zveřejněním. 

 Kolik pamětníků v knize hovoří? 
 Dvacet tři. Ale už máme tipy na další. 

 Plánuješ pokračování? 
 Uvidíme. Nejdřív nashromáždíme další kontakty 
a pak probereme, jak by se dalo pokračovat. Nevím, 
jestli bude prostor pro další publikaci tohoto typu. A 
jaký by byl zájem mezi čtenáři, nemám moc odstup, 
posledního tři čtvrtě roku tím žiji, nabírání rozhovorů, 
přičemž každý trval tak dvě, tři, některé ale i čtyři 
hodiny, povětšinou noční přepisování, sestavování 
publikace a vybírání nejvhodnějších citací, nad 
kterými jsme s ředitelkou muzea strávily hodiny a 
hodiny práce. Bylo to náročnější, než jsem čekala, 
ale obě nás to pohltilo. Navíc je určitě ještě hodně 
zajímavých lidí, kteří mají o válce co říci. A minimálně 
zapsat jejich výpovědi by stálo za to, i kdyby z toho 
neměla vzniknout nová kniha. My máme výpovědi 
více než dvou desítek pamětníků a nestalo se, že 
by se něco příliš opakovalo. I když popisovali třeba 
stejnou událost, každý ji vnímal jinak, každá vzpo-
mínka byla unikátní a osobní. Takže nemám strach, 
že by výpovědi dalších třeba patnácti lidí byly nudné. 
Budu ráda, když se pamětníci sami ozvou, klidně 
prostřednictvím muzea.

 Kde se dá kniha koupit? 
 V Muzeu Blanenska a v knihkupectví Academia v 
Brně. Bude též k dostání v Domě přírody Moravského 
krasu a v Informační kanceláři Blanka. Má dvě stě 
stran a stojí 170 korun. 

Marie Hasoňová

 Ve středu 12. října bude již 
po sedmnácté možné v ulicích 
Blanska potkat dobrovolníky, 
nabízející kolemjdoucím bílou 
pastelku. Dvacetikorunou (nebo 
libovolně vyšším dobrovolným 
příspěvkem) mohou zájemci 
přispět na speciální služby pro 
těžce zrakově postižené lidi. 
Pořadatelem sbírky Bílá pas-
telka je Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
ČR. Dobrovolníci, kterých bude 
dohromady kolem 2600 i v 
ostatních českých městech, bu-
dou mít označenou kasičku a 
tričko s emblémem Bílé pastel-
ky. 

-mha- Foto Klára KučerováFoto Klára Kučerová



Zvýšený počet nemocných 
žloutenkou je i na Blanensku

Galerie: Pohyblivá výstava

V blanenské nemocnici 
se otevřely dveře ambulancí

 7. října 20164

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

 Infekční žloutenka, virová hepatitida typu A, nemoc špinavých rukou. Pro někoho v průběhu 
letošního léta strašák, někdo toto téma příliš nesleduje. Nejvíce se o něm hovoří v souvislosti s 
brněnským hlavním nádražím. Každopádně nejen v Brně, ale i na Blanensku se nemoc vyskytuje ve 
zvýšené míře oproti předchozím rokům. 

 „Za minulý týden 
nemáme na Blanen-
sku hlášený žádný 
případ, za předchozí 
jeden,“ uvedla Jana 
Čevelová, vedoucí 
protiepidemického 
oddělení blanenské 
pobočky Krajské 
hygienické stanice 
J ihomoravského 
kraje. „Od začátku 
letošního roku je na 
Blanensku hlášeno 
dvacet případů one-
mocnění žloutenkou 
typu A, což je určitě 
nárůst,“ sdělila Če-
velová.
 V celorepubliko-
vém měřítku se má 
situace tak, že od 1. 
ledna 2016 je hláše-
no přes 500 případů 
v České republice, z 
čehož přibližně polo-
vina se nachází v Jihomoravském kraji. K 30. září 
2016 se eviduje 279 nemocných lidí. 
 Onemocnění začíná náhle a mezi hlavní příznaky 
patří zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů, ne-
volnost, nechutenství, zvracení, zežloutnutí očního 
bělma a žluté zabarvení kůže. Nemocný může mít 
tmavší moč a světlou stolici. „Virus vniká do těla 
ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před pro-
puknutím onemocnění. První příznaky onemocnění 
se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy,“ 
vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru Krajské 
hygienické stanice JMK Renata Ciupek. 

Důležitá je prevenceDůležitá je prevence
 A jak se chránit? „Především je důležité dodržovat 
osobní hygienu,“ zdůraznila Jana Čevelová. Účin-
nou ochranou před onemocněním je očkování, což 
ovšem neznamená, že očkovaný může na hygienu 
směle zapomenout. Pokud se v těle po očkování 
vytvoří protilátky, je člověk před hepatitidou typu A 
chráněný, ovšem existuje mnoho dalších nemocí, 
kterými je možné se nakazit. 
 Nejvíce je nemocných ve věku 20 – 44 let, ovšem 
žloutenka se nevyhýbá ani dětem. Proto je třeba 
zejména u nich dohlížet na dodržování základní 

hygieny, což znamená mytí rukou teplou vodou a 
mýdlem, a to po každém použití WC, před každým 
jídlem a po návratu z venkovního prostředí či po 
použití veřejné dopravy a po nákupech v obchodních 
centrech. Zcela nevhodné je společné pití z jedné 
láhve (otírání hrdla láhve rukou), ukusování z jedné 
svačiny. „Riziková je konzumace jídla na ulici, pokud 
si před tím nemůžeme umýt ruce. Při pití nápojů z 
plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým 
materiálem – doporučujeme přelít nápoj do sklenice 
nebo použít čisté brčko,“ doplnila Renata Ciupek. 
 Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, 
spolupracovníci, spolužáci), zůstávají pod dohledem 
lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů. „Jsou vylou-
čeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších 
osob – práce v potravinářství, lázně apod.,“ popsala 
vedoucí krajské hygienické stanice. 
 Očkování se aplikuje ve dvou dávkách, přičemž 
pokud je osoba v karanténě a patří do okruhu blíz-
kých nemocného člověka, má první dávku zdarma.  
 Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová veřejnost 
uklidňuje. „Epidemie století se nekoná, situaci máme 
pod kontrolou,“ ujistila. Není tedy třeba vyvolávat 
paniku, ale zároveň je nutné situaci nepodcenit. A o 
to se může postarat každý z nás. 

-mha- 

 Světový den srdce, který se slavil 26. září, byl příležitostí k otevření dveří centrálního příjmu a 
kardiologického traktu blanenské nemocnice. Letošní rok byl vyhlášen Rokem srdečního selhání, 
proto se hlavní náplň programu opírala právě o tuto problematiku. Den otevřených dveří přilákal řadu 
návštěvníků. 

 Cílem zaměstnanců nemocnice bylo ukázat lidem, 
jak mají postupovat v případě, že se dostanou do si-
tuace, kdy mají šanci zachránit něčí život. Dále chtěli 
poučit veřejnost o rizicích úmrtí na kardiovaskulární 
onemocnění. „Je stále třeba si připomínat, jak důle-
žitým orgánem je srdce a že srdeční nemoci velmi 
podstatně snižují kvalitu života a život mohou také 
bohužel předčasně ukončit,“ upozornila primářka 
interního oddělení blanenské nemocnice Naděžda 
Formánková. „Nejdůležitější je těmto nemocem včas 
předcházet,“ dodala.  
 Srdeční selhání je velmi závažným onemocněním, 
jehož v naší společnosti přibývá. „Je to jakási daň 
za to, že se život člověka prodlužuje, ale orgány už 
nedokáží pracovat na sto procent. V naší republice 
je asi dvě stě tisíc lidí s tímto onemocněním, čili 
každý padesátý člověk,“ sdělila primářka. Asi půl 
milionu lidí ročně v Evropě zemře na srdeční zásta-
vu. „Přitom v podstatě stačí umět se rychle zapojit 

do kardiopulmonální resuscitace. Stačí dvě ruce a 
každý z nás může udělat mnoho a zachránit lidský 
život,“ zdůraznila Formánková. 
 Nejvíce citlivé jsou v našem těle mozkové buňky, 
které bez kyslíku vydrží pouze čtyři minuty, aniž by 
se nenávratně poškodily, proto je nutné resuscitaci 
zahájit co nejdříve. Při záchraně života tedy roz-
hoduje jediné – čas. „To jediné, co můžeme udělat 
špatně, je, že neuděláme nic,“ uvedla tisková mluvčí 
nemocnice Kateřina Ostrá. 
 Zdravotníci návštěvníkům ukázali zásady po-
skytování první pomoci, a ti si posléze mohli sami 
vyzkoušet masáž srdce na fi guríně. Bylo možné 
si nacvičit telefonickou komunikaci s dispečerkou 
zdravotnické záchranné služby a „oživovat“ zraněnou 
osobu pomocí jejích instrukcí. 
 Zájemci mohli absolvovat bezplatné vyšetření 
krevního tlaku, pulzu, EKG, hladiny cukru a cho-
lesterolu v krvi či spirometrické vyšetření a měli 

možnost konzultovat 
své zdravotní problé-
my s interními lékaři. 
Otevřely se dveře cen-
trálního příjmu, ambu-
lance kardiologie a 
plicní ambulance, kde 
se návštěvníci sezná-
mili se zdravotnickou 
technikou potřebnou k 
vyšetření srdce a plic, 
i k samotné léčbě akut-
ního selhání srdce. 
 „Světový den srdce, 
k němuž se blanenská 
nemocnice letos připo-
jila již počtvrté, je velmi 
dobrou příležitostí, jak 
se začít správně starat 
o své srdce a o svůj ži-
vot,“ doplnila Kateřina 
Ostrá. 

-mha- 

 Možnost sahat na vystavené exponáty 
v galerii se obvykle jen tak nepoštěstí. 
Galerie města Blanska nyní hostí výsta-
vu s názvem Hrát si dovoleno, loutky a 
mechanické objekty, a ta k tomu přímo 
vybízí. Hlavním tématem je dřevo.

 Řezbář Antonín Maloň z Brna, jehož dílo 
si mohou návštěvníci výstavy prohlédnout a 
vyzkoušet, se výrobě loutek věnuje od roku 
1991. „Nejraději mám, když se věci hýbou,“ 
uvádí na svých webových stránkách. Každý 
vystavovaný kousek je proto pohyblivý, ať 
už jde o marionetu, houpacího koníka nebo 
nástěnnou hračku. 
 Výstava dřevěných loutek je pořádána 
ve spolupráci s multižánrovým festivalem 
Kolotoč a bude v galerii k vidění do 30. října.

-mha-
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Očima občanůČeský rozhlas vysílal 
ze dna Macochy

Michal Pavlíček, Miloš Pernica Michal Pavlíček, Miloš Pernica 
a HD Acoustic v Dělnickém doměa HD Acoustic v Dělnickém domě

 „Na tento den nikdy nezapomenu,“ hodnotil můj osmiletý syn koncert Michala Pavlíčka, 
který se uskutečnil v Dělnickém domě úterý 20. září. Byl nadšený zejména z bubeníka Miloše 
Meiera, jehož zná z Youtube. „Poprvé ho vidím naživo!“ radoval se. 

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE

 I takový výsledek mohou 
mít kulturní programy v Blan-
sku, přestože tento večerní 
koncert byl určený hlavně do-
spělým, a zejména obdivova-
telům české rockové legendy. 
Akce se konala v rámci cyklu 
kytarových koncertů Miloše 
Pernici. 
 Prvním hostem byla hu-
dební skupina HD Acoustic 
ve složení Martin Štěpánek, 
Martin Müller a Dominik Per-
nica, která společně s Mi-
lošem Pernicou zahrála a 
zazpívala české a slovenské 
hity, čímž rozparádila zapl-
něný sál Dělnického domu a 
připravila publikum na hlav-
ní účinkující večera. Michal 
Pavlíček a jeho trio jistě ne-
zklamal nikoho a diváci od-
cházeli domů nadšeni. 

-mha-

Na parkovišti u VZP již 
běžně nezaparkujeme

 Bydlím ve věžáku Bezručova 1 a spolu s domem 
3 a 5 nemáme vytvořenu žádnou parkovací kapacitu, 
věžák 7 má parkování velice omezené. K parkování 
jsme využívali parkoviště u VZP a v postranních 
uličkách, ale změna bez jakýchkoliv upozornění 
předem, návrhů na řešení či informace ze strany 
města, nastala ráno 3.10.2016, kdy jsem přišel ke 
svému zaparkovanému automobilu na parkovišti v 
centru města Blanska u VZP. 
 Na tomto parkovišti jsem parkoval zdarma a bez 
problému mnoho let. Toho osudného rána jsem 
našel za oknem vzkaz od VZP, že toto parkoviště je 
soukromé, je pouze pro držitele parkovací karty a pro 
klienty VZP s možností parkování na 1 hodinu. 
 Toto neplacené parkoviště patřilo v Blansku k 
poměrně vytíženým, neboť bylo využíváno místními 
obyvateli, zaměstnanci VZP, majiteli místních obchůd-
ků, ale také především ostatními občany. Faktem je, 
že parkoviště spadá pod VZP a já tedy musím vyřešit 
problém s celodenním parkováním v centru města 
Blanska. 
 V ten okamžik jsem si představil úsměvy našich 
radních při otevírání neplacených parkovišť na sídli-
štích a řekl jsem si: No jo, tato parkoviště jsou prima, 
ale ne pro občana, který bydlí přímo v centru města. 
Tudíž mi v hlavě naskočila otázka: Kde mám tedy 
parkovat??? 
 V centru města mně zbývají k parkování už jen 
placená parkoviště nebo boční uličky, které jsou ale již 
zaplněné automobily ostatních občanů zde bydlících. 
Je logické, že každý běžný občan upřednostní pro 
každodenní parkovaní svého automobilu neplacené 
parkovaní. 
 Jelikož moje zaměstnání vyžaduje použití automo-
bilu několikrát za den, budu teď mít značný problém 
najít volné parkovací místo v bočních uličkách, a to 
nemluvím o tom, kolik času a nafty mi to sebere. 
Domnívám se, že nebudu jediný, kdo bude hledat 
tato volná parkovací místa v centru města Blanska, 
což zcela jistě povede ke zvýšení už tak dosti napjaté 
dopravě v centru, nemluvě o zvýšené hlučnosti a 
prašnosti. 
 Nabízí se mi jako nejbližší ulice k parkovaní ulice 
Divišova a k ní přilehlé. Tyto ulice jsou však hojně 
využívány rodiči, kteří denně vozí své ratolesti do 
školky a jsem přesvědčen, že tito budou mít také 
brzy problém se zaparkováním. 
 Byl jsem se informovat na odboru komunální 
údržby, zda se chystá nějaká úprava ve značení 
parkovacích stání a bylo mi řečeno, že jakási kon-
cepce bude vyhotovena koncem října, ale to se zatím 
jedná pouze o studii. Ta určitě nevyřeší můj aktuální 
problém, kde mám parkovat svůj automobil, abych 
nemusel denně chodit několik set metrů. Jako jediné 
východisko se nabízí placené parkoviště, bohužel i 
ta bývají v některých pracovních dnech kompletně 
zaplněna.

Marek Stejskal

A tak jsme přišli 
o parkoviště

  Po 45 letech, kdy jsme mohli svá auta nechávat na 
místě před Bezručovou 1, máme utrum. VZP, která 
je vlastníkem zmíněného parkoviště, je pro nás toto 
pondělí zavřela. Pozemek je jejím vlastnictvím, má 
na to tedy plné právo, nic proti tomu. Zarážející je 
ovšem něco jiného. 
 Vedoucí odboru komunikací našeho města o tom 

nic neví, ačkoliv provozní VZP říká, že jsou to 2 
měsíce, kdy VZP městu a městské policii zrušení 
parkoviště pro veřejnost oznámila. Všude okolo jsou 
místa k parkování obsazena, zkusil jsem to v pondělí 
v poledne, nejde to. 
 Město zadalo projekt parkování VUT Brno, pan 
vedoucí odboru o jeho stavu nic neví. Přibližně 118 
rodin a asi 10 fi rem, které naše okolí sdílejí, neví, 
kde budou parkovat oni nebo jejich zákazníci. Vedení 
města asi nepředpokládalo, že jeho občané také 
žijí ve středu města, jinak by už dávno odpovědně 
parkování řešilo. Ale na to bude čas asi před dalšími 
komunálními volbami, kdy se jako obvykle proberou 
a začnou občanům projevovat svůj zájem a řešení 
slibovat. 

Jan Tomek

Otevřený dopis: Bydlení 
v městském bytě

Vážené vedení města Blansko, pane starosto, 
pane místostarosto, pane Riznere, 
 jsem nucena volit tuto formu, ale bohužel. Jsem 
velmi zklamaná odpovědí pana Riznera na můj podnět 
a otázky, které jsem zaslala na stránky města- otázky 
a odpovědi - s názvem Jak se bydlí v městském bytě. 
Přesto jsem odeslala reakci ve formě poděkování 
za odpověď a několik návrhů na řešení bydlení v 
městském bytě na ulici Ant. Dvořáka. Bohužel můj 
příspěvek byl vymazán cenzurou města Blanska 
s odůvodněním a argumentem , že již byl jednou 
dotaz na dané téma zodpovězen s písní na rtech a 
se stále se opakujícím se argumentem " můžete si 
za to sami", a služba není určena k diskuzi . K čemu 
tedy? Ptám se: proč není schopno město Blansko 
zajistit pořádek ve vlastní nemovitosti, proč se zde 
pravidelně neobjevuje městská policie, proč neprojde 
pravidelně společné prostory, sklepy, okolí domu. Cizí 
osoby jak píše pan Rizner by velice rychle pochopily, 
že tady ne! Instalace kamery nic neřeší, stačí neroz-
svítit světlo , potmě kamera nic nevidí, že ? Co se 
týká úvahy majitele nemovitosti, tzn. Města Blansko, 
že bude zajišťovat úklid společných prostor najatou 
fi rmou, vřele souhlasím, za předpokladu, že majitel 
nemovitosti bude pravidelně kontrolovat odvedenou 
práci. Nechci platit virtuální realitu, něco ,co je jen na 
papíře. Proč? V době, kdy měla ve správě dům fi rma 
Vrba, pravidelně kontrolovala stav nemovitosti pracov-
nice fi rmy, pravidelně docházela do domu, zjišťovala 
závady, komunikovala s nájemníky a řešila vše co se 
týkalo stavu domu. Byl zde pořádek a vše fungovalo. 
Je mi líto, ale musím konstatovat, že odpovědného 
pracovníka města Blansko lze zahlédnout v domě jen 
jedenkrát za rok, při kontrole a odpočtu měřičů.
Valná většina nájemníků dům neničí, a proto doufám, 
že nám vlastník zabezpečí odpovídající bydlení, 
neboť platíme nájem za byt 1.kategorie,k nimž patří 
nepochybně i společné prostory. Za odpověď po před-
cházející zkušenosti již neděkuji, očekávám řešení. 

Lída Pirklová

Poděkování nemocnici
 Ráda bych touto cestou poděkovala lékařům, sest-
řičkám, pečovatelům a pomocnému personálu z odd. 
C - plicního, kožního a interního lékařství v nemocnici 
Blansko. Mému tatínkovi Zdeňku Veselému, který byl 
hospitalizován na tomto oddělení, poskytli nejenom 
profesionální zdravotní péči, ale i lidský přístup - a 
to bych chtěla zdůraznit. Pomohli mu, ale i rodině 
zvládnout těžké období tak, aby mohl důstojně odejít 
ze života.

Zuzana Novotná

Kpt. Jaroše 25, Boskovice, +420 737 397 646, boskovice@invia.cz

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, +420 736 746 808, blansko@invia.cz

V nabídce zájezdy německých 
CK s odletem z Vídně!

- LÉTO 2017 V PRODEJI

- EXOTIKA

- LYŽE

 Výročí prvního sestupu na dno Macochy chtěli připomenout pracovníci Českého rozhlasu Brno, 
proto v pátek 23. září od 10 do 12 hodin vysílali přímo ze dna propasti.

 Podobné vysílání se 
odehrálo před osmde-
sáti lety, kdy na dně 
propasti u jezírka hrála 
(řečí dobového pro-
gramu) „blanská měst-
ská dechová hudba a 
Jos. Válka“. „Inspirací 
nám je několik foto-
grafi í z roku 1936, kdy 
se rozhlasu podařilo 
vysílat přímo ze dna 
Macochy. S tehdejší 
technikou dokáza-
li naši předci přinést 
posluchačům přímo 
ze dna celý koncert,“ 
připomněl ředitel Čes-
kého rozhlasu Brno 
Jaromír Ostrý. „Pro 
nás je dnešní vysílání 
spojením s historií, s lidmi, kteří tu byli před námi 
v rozhlase, kterých si moc vážíme, a je to taková 
pocta Karlu Absolonovi,“ dodal. 
 „Objevili jsme údaj, že před 115 lety Karel Abso-
lon, ještě jako student, se slanil na dno Macochy. 
Tak jsem se začal o něj zajímat a zjistil jsem, že to 
byl velmi šikovný člověk. Byl to vynikající cyklista – 
mistr Evropy, založil automotoklub, jeho tým objevil 
v roce 1925 Věstonickou Venuši. Byl vnukem Jin-
dřicha Wankela, lékaře a speleologa, který se tady 
potuloval už v polovině 19. století,“ uvedl Jaromír 
Ostrý. 
 Dvouhodinovým pořadem provázela moderátorka 
Jarka Vykoupilová, která pozvala několik hostů. 
Posluchači mohli také slyšet šedesát let starou 
nahrávku, v níž speleolog přibližoval objevování 
podzemí. „Bylo nutno se starat o to, abychom se 
chránili před vlhkým chladem dna Macochy, který 
působí velmi zhoubně na orgány dýchací, a to ku-
podivu již po dvou nebo třech hodinách. Proto jsme 
se chránili proti tomu zvláštním, k tomu účelu kon-
struovaným nepromokavým stanem, a s povrchem 

jsme byli spojeni jednak telefonickým vedením, 
jednak ale spouštěcím zařízením tak, že na dvě 
sta metrů dlouhém lanku pojížděl koš zavěsený 
na kladce, kterým se nám podařilo dostati lehce 
na dno propasti všechno naše technické zařízení 
ve váze více než šest set kilogramů,“ popisoval 
Karel Absolon jeden z jeho pozdějších sestupů na 
dno Macochy. Při těchto badatelských návštěvách 
jeskyňáři na dně Macochy i nocovali. Nezapomněli 
svoje výpravy fotografi cky dokumentovat. 
 „Podle originálních fotografi í z roku 1925 se 
Macocha za to více než století příliš nezměnila, 
jediný rozdíl, který se dá spatřit, je snad v podobě 
můstku, z kterého se slaňovali,“ řekl Petr Kostrhun 
z Moravského zemského muzea, jenž byl jedním 
z hostů živého vysílání a posluchačům přiblížil 
osobnost Karla Absolona. 
 Technikům se při vysílání podařilo zapojit i mu-
zeální mikrofon – současník toho, který už na dně 
Macochy byl. Pořad s názvem Apetýt je možné 
pustit si z archivu na webu Českého rozhlasu Brno. 

-mha-
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Blanenský EDUpoint 
zahajuje svou činnost

 Úroveň kvality vzdělávání je problémem, s nímž se dříve či později v nějaké podobě setká většina z 
nás. Pedagogové, zástupci veřejné správy i rodiče žáků si často kladou podobné otázky: Kam vůbec 
směřuje naše školství? Co dělat, aby škola dnešní děti bavila? Není čas začít učit některé předměty 
„jinak“? Na tyto a ještě mnohé další otázky se snaží hledat odpovědi EDUpointy, místa určená k se-
tkávání a vzájemné diskuzi lidí se zájmem o vzdělávání. Jedno takové právě nyní vzniká i v Blansku.
 O jeho vznik se zasloužily především MAS Morav-
ský kras a blanenská Ulita, které se rozhodly uspo-
řádat v letošním školním roce celou sérii setkání na 
zajímavá témata z oblasti školství.  Setkání se budou 
konat vždy druhý čtvrtek v měsíci v 18 hodin v ča-
jovně Ulita na ulici Boženy Němcové. Během těchto 
asi devadesátiminutových debat, jejichž záměrem je 
navzájem propojovat odborníky i laiky, se jejich účast-
níci budou snažit hledat náměty  na další zkvalitnění 
výuky ve školách. Akademikům, učitelům, zástupcům 
neziskovek, byznysu, státní správy a samosprávy 
i veřejnosti k tomu budou sloužit především dvě 
formy setkávání: pa-
nelová diskuze a tzv. 
otevřená třída.
 Zatímco panelová 
diskuze na zvolené 
téma bude především 
zjišťovat názorovou 
shodu odborníků na 
zkoumaný problém 
a odhalovat hlavní 
faktory, které mohou 
ovlivnit budoucí vývoj, 
otevřená třída bude 
chtít především před-
vést učitelům, ale i 
rodičům nebo praro-
dičům, jak lze některé 
věci učit jinak. Jednou 
za měsíc budou inspi-
rativní učitelé zváni do 
„otevřené třídy“, kde 
si děti i dospělí mo-
hou vyzkoušet nové 
vyučovací metody a 
přístupy. Aktivní účast 
je dobrovolná, mohou 
jen přihlížet a na závěr 
bude vždy prostor pro 
dotazy. 
 První panelová dis-
kuze na téma: Moti-
vace, aneb co dělat 
aby dítě škola bavila, 
proběhne už ve čtvr-
tek 13. října. Zúčastní 
se jí například novinář 
a dramaturg Tomáš 
Feřtek, mj. autor kni-
hy o spolupráci rodičů 
a školy, dále vedoucí 
odboru školství Měst-
ského úřadu Blansko 
Petra Skotáková a 
také ředitelky nebo 

zakladatelky dvou alternativních škol z Brna. Plat-
forma otevřené třídy pak o měsíc později nabídne 
zájemcům ukázku toho, jak funguje výuka matema-
tiky na 1. stupni pomocí tzv. metody Hejného, což 
je progresivní metoda, kterou doposud v Blansku 
zavedla pouze ZŠ Erbenova.
 Více informací o EDUpointech a jejich činnosti 
obecně, lze získat na www.eduin.cz. Blanenský EDU-
point využívá pro svůj facebookový profi l uživatelské 
jméno @edupoint.blansko. Vstupné na všechna 
setkání  EDUpointu v Ulitě je dobrovolné.

-kkuc-

Jojo Moyesová:
Než jsem tě poznala

 Zlomek vteři-
ny nepozornosti 
a celý život je v 
troskách. Sedma-
třicetiletý Will Tra-
ynor má jedinou 
jistotu: kolečkové 
křeslo a diagnózu 
kvadruplegika. Z 
mladého, úspěš-
ného, charisma-
tického, život mi-
lujícího muže se 
stane náladová, 
cynická troska 
bez jakékoli na-
děje. Zůstává mu 
jediná touha: co 
nejrychleji ukončit 
svůj život.   
 Do života mu vtrhne obyčejná, upovídaná, pest-
robarevná dívka Louisa Clarková. Najme si ji Willo-
va pragmatická a zoufalá matka. A jak se bývalá 
servírka začne zaučovat novému řemeslu, netuší, 
že uzavřela šestiměsíční smlouvu s ďáblem, na níž 
bude záviset Willův život. Pomalu mu do zdánlivě 
beznadějného života začne vnášet humor, porozu-
mění, oddanost a lásku. Louisa se ze všech sil snaží 
vrátit Willa do života a využívá bohatých zkušeností 
ostatních stejně postižených, s nimiž se seznamuje 
na internetu. Will se nejprve brání, až podlehne a 
odstartuje s Louisou sérii nejbláznivějších dobro-
družství. Svůj předem stanovený cíl - dobrovolnou 
asistovanou smrt ve Švýcarsku - nehodlá měnit. 
 Citlivý romantický příběh jako magnet uchopí 
vnímavého čtenáře, který se bude nad eskapádami 
obou hrdinů střídavě smát i plakat. 
 Knihu anglické spisovatelky a novinářky Jojo Mo-
yesové, která se stala světovou senzací a předlohou  
ke stejnojmennému  fi lmu s Emilií Clarke v hlavní 
roli, vydalo pražské nakladatelství Ikar.

7. ročník Salonu 
přivítá výtvarníky

 Stalo se každoroční milou tradicí, že v měsíci říjnu 
ponecháváme ve VÝSTAVCE Městské knihovny 

Blansko volné místo k představení umělců z Blanska 
a okolí. Pravidelně se střídají výtvarníci a fotogra-
fové. A právě na výtvarníky přišla řada v letošním 
roce. Svoji práci tak bude prezentovat několik, ať už 
amatérských či profesionálních, umělců. 
 Přijďte si k nám odpočinout po týdenním shonu a 
načerpat energii z vystavovaných výtvarných děl. 
 Součástí vernisáže, která se uskuteční v multi-
funkční místnosti KULTURKA v pátek 7. října 2016 
od 18 hodin, bude také kulturní program.
 Výstava potrvá výjimečně až do 9. prosince 2016.
Akce je koncipována jako příspěvek blanenské 
knihovny k celostátnímu projektu TÝDEN KNIHO-
VEN 2016

Říjnové Hudební toulky: 
Ella Fitzgerald

 Ella Fitzgerald byla 
americká jazzová zpě-
vačka, která se narodila 
roku 1917. Za svůj ži-
vot napsala a nazpívala 
stovky oblíbených písní. 
Je také nazývána "First 
Lady of Song" a patřila 
po více než půl století 
mezi nejpopulárnější ja-
zzové zpěvačky v USA. 
Během svého života obdržela 13 cen Grammy a 
vydala více než 40 alb. 
 O životě a díle této zpěvačky si přijďte poslech-
nout do multifunkční místnosti „Kulturka“ Městské 
knihovny Blansko dne 11. října 2016 od 17 hodin.
 Z důvodu konání pořadu bude oddělení pro děti 
a mládež a hudební oddělení otevřeno pouze do 17 
hodin.

Krásy jeskyní s Petrem 
Zajíčkem

 Ve středu 19. října 2016  od17 hodin proběhne 
v Kulturce Městské knihovny Blansko beseda se 
speleologem RNDr. Petrem Zajíčkem o krásách 
jeskyní v Gruzii a Rumunsku.
 Při této příležitosti představí i svoji knihu Jeskyně 
České republiky na historických mapách, která vyšla 
v letošním roce.

Připravila Městská knihovna Blansko

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

kn
ih

a

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

EXOTIKA  2016/17 - slevy až 31% nebo dítě ZCELA ZDARMAEXOTIKA  2016/17 - slevy až 31% nebo dítě ZCELA ZDARMA
* BALI * DOMINIKANA * EGYPT * EMIRÁTY * FLORIDA * HAVAJ * 
* KAPVERDY * KUBA * KOSTARIKA * MALEDIVY * MAURICIUS *

* PANAMA * SRI LANKA * THAJSKO * VIETNAM * ZANZIBAR, aj. *

HORY – ČR + EVROPA:  VL.DOPRAVOU I AUTOBUSEMHORY – ČR + EVROPA:  VL.DOPRAVOU I AUTOBUSEM
LETECKÉ POBYTY i poznávací = pro SENIORY +55! 

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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 Vyšlo 3. vydání obrazové publikace BLANSKO 880 LET, od 12. do 21. století. Roky od 1136 do 2016 
stručně zachycují fotografi e, pohlednice, mapky i nejdůležitější události v datech.

 Textová i obrazová část vznikla součinností Muzea 
Blansko, webových stránek Města Blanska, Služeb 
Města Blanska, restaurace Sýpky, bývalých žáků a 
zaměstnanců ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26. 

Kapitoly:
I. Město Blansko
II. Průmysl v Blansku
III. Renesanční 
 zámek
IV. Kostel sv. Martina, 
 dřevěný kostelík
V. Blansko 
 – 20. století
VI. Blansko 
 – 21. století
VII. Rekreace a sport
VIII. Moravský kras

  Všechny kapitoly 
obsahují stručnou 
historii a obrazy 
osobností, které se 
výrazně zasloužily o 
rozvoj Blanska. V ka-
pitole o sportu jsou 
medailonky sportov-
ců, kteří svým talen-
tem, houževnatostí a 

vytrvalostí obsadili první místa ve světových kláních 
a proslavili svými výkony rodné město Blansko ve 
světě.
 Publikaci včetně grafi cké úpravy sestavila blanen-
ská rodačka PaedDr. Jana Křivánková.



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Final Four ČBP 2016

Restaurace U Golema 
přijme

KUCHAŘe
informace:  

tel. 608707625

7 7. října 2016

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 777870817.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží 
v Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže 
v důchodu, nebo se sníženou pracovní 
schopností. Předpoklad: komunikativní, 
spolehlivý, s dobrou pracovní pověstí, bez 
záznamu v rejstříku trestů, v práci 0 alko-
holu. Tel. 777870817.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nekupujte náhražky! Kvalitní letošní med přímo od včelaře z 
čisté přírody Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový (světlý), 
140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 kg. Po domluvě dovezu 
větší množství do BK a Boskovic. Tel. 723967473.
* Kočárek, horské kolo, postel s úlož prostorem, 1000 Kč za kus. 
Tel. 735910321.
* 4 ks pneu s disky, zimní 185/65 R 14 T BARUM POLARIS, na 
HYUNDAI ACCENT. Pneu obuto na discích. Tel. 724266927.
* Krásná jablka na uskladnění, z domácího sadu, nestříkaná. 
Nabízím i čerstvý mošt. Po domluvě větší množství přivezu. Tel. 
603945673.
* Dětskou dřevěnou postýlku 120 x 60 cm s matrací. Málo použí-
vaná. Tel. 723881133.
* Mladé andulky (100 Kč) a korely (200 Kč). Tel. 737902404.
* 2 ks péřových peřin - 1.200,-, bílou stropnici - 280,-, věšák do 
koupelny - 380,-, nový kobereček do koupelny -450,-, starší skříňky 
do koupelny z plastu - 350,-, tyčovou garnýž 3,3 m + příslušen-
ství - 380,-, linoleum 2 pruhy o velikosti 75 cm x 430 cm - 850,-, 
skleněnou skříň se zásuvkami o rozměrech 90 cm x 190 cm x 35 
cm. Tel. 737900946.
* 200 m² použité betonové dlažby 50x50x5cm, cena 20 Kč za kus. 
Tel. 720447758.
* Kuchyňský stůl (120 x 80 cm) + dvě lavice ( do „L“)  + dvě židle. 
Vše dřevěné,  barva zelená, židle čalouněné. Tel. 607980418, 
po 19 hodině.
* 30 l smaltovaný hrnec na sádlo za 300 Kč. Volat odpoledne na 
7377112451.
* Opel Vectra na díly, bez dokladů, pojízdné, kombi 1.6 Ecotec 
benz., rok 97, tažné, 6 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Kojící polštář, nosítko a koš na pleny, js.bk@email.cz

* Pronajmu garáž v Blansku přímo u vlakové zastávky. Tel. 
60255265.
* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k dlouhodobému 
pronájmu. Tel. 602882227.
* Do dobrých rukou a vstřícným lidem darujeme křečka. Tel. 
723875356.
* Kdo prodá funkční nabíječku pro akuvrtačku? Od fi rmy Black 
& Decker, KC14GT, H2, 10 mm, 14,4 V. Made in PRC. Tel. 
723875356.
* Koupím Garáž v Blansku (nejlépe Sever). Tel. 606168866.
* Prosím, kdo nesbírá body na plyšáky z Billy, ozvěte se. Chci je 
pro vnučku. Tel. 608526518.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Okružní. Tel. 
723000391.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
ZKOLAUDOVANOU KAVÁRNU. 
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

HERNA - BAR
DVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Muzikálová jeskyně – 8.10.2016 v 17:00 h, Kateřin-
ské jeskyně. Vstupné 170 Kč.
Divadelní představení Herci jsou unaveni – 9.10.2016 
v 19:00 h, Dělnický dům. Cena 350/330/310 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h, 
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický 
dům. Vstupné 160 Kč.
Jakub Smolík – 16.12.2016 v 19:00 h, Sokolovna 
Rájec-Jestřebí. Vstupné 260 Kč.
Harlej – 11.11.2016 ve 19:30 h, Dělnický dům. 
Vstupné 280 Kč.
Dětské představení Michala Nesvadby – 13.11.2016 
v 10:00 h, Dělnický dům. Cena 170 Kč.
Úsměvy Iva Šmoldase – 6.12.2016 v 19:00 h, Děl-
nický dům. Vstupné 100 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední 
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska 
je souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky 
v Blansku a je doplněna fotografi emi z Blanska a 
okolí. Cena 190 Kč.
Publikace Proměny ulic 1960–1989 – téměř třicetileté 
období změn ve městě dokumentuje nová kniha 
blanenského galeristy Pavla Svobody. Obsahuje 
dobové fotografi e a údaje o jednotlivých stavbách 
a úpravách ve městě. Snímky zobrazují vybrané 
lokality, jak vypadaly v minulosti a pak i po změnách. 
Cena 250 Kč.
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách 
– reprezentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka 
představuje nejvýznamnější historické mapy českých 
jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě a 
období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy. 
Součástí publikace je box se 46 rozkládacími věrnými 
kopiemi historických map. Cena 795 Kč.
Absolventská vizitka Měsíc věží a rozhleden – turi-
stická vizitka v prodeji od 28. 9. 2016. Cena 12 Kč.
Tričko Šnek Krasík – suvenýr z Moravského krasu 
pro nejmenší návštěvníky, v prodeji v dětských veli-
kostech. Cena 150 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

-MaT-

Koupím byt 
na investici. 

Tel. 720 423 567
 

Hledáme ke koupi 
RD, i k opravám. 

Tel. 739 940 808
 

Koupíme 
chatu/chalupu. 

Tel. 720 519 375

 Od pátku do neděle se v Blansku (s jedním zápasem v Praze) odehrával závěrečný turnaj ČBP Final 
Four za účasti mistrovských Draků, jejich fi nálového soupeře z letošního play-off  a obhájce vítězství ČBP 
Kotlářky, extraligových Eagles a domácí pořádající Olympie, která si letos vybojovala právo startovat v 
příštím ročníku extraligy. Překvapivým vítězem fi nálového turnaje se stali pražští Eagles, kteří zaskočili 
oba favorizované týmy.

 V pátek večer byl turnaj rozehrán na dvou hřištích 
a zápasy probíhaly podle papírových předpokladů. V 
Praze se utkali Kotlářka a Eagles. Kotlářka byla od 
začátku aktivnější a určovala vývoj utkání. Postupně 
přidávala bod za bodem a když v páté směně skóro-
vala 6x, bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Vítězství si 
připsal Ercoli, pálkařsky se ve vítězném týmu dařilo 
zejména dvojici Smola a Martin Červenka, kterému se 
povedlo odpálit homerun.  V závěru Eagles korigovali 
čtyřmi body na konečných 11:6.
 V Blansku nastoupila Olympia proti Drakům, kteří 
utkání pojali v exhibičním duchu. Nicméně Olympia se 
v úvodu do Draků pustila bez respektu a výsledkem 
bylo vedení 4:0. Za tohoto stavu byli Draci donuceni 
ke koncentraci a výměně postů a povedlo se jim skóre 
srovnat. O výsledku rozhodla opět pátá směna, kdy 
Draci bodovali 4x a Olympia již pouze snížila na koneč-
ných 8:5 pro Draky. Vítězství si připsal Furko, zápas 
dohazoval veterán Pavel Budský, který společně s 
Dubovým a Ondráčkem vedli ofenzívu brněnského 
celku. U domácích se dařilo Lošťákovi, jenž byl auto-
rem 4 zdařilých odpalů.
 V souboji týmů „s nožem na krku“, se postupně 
prosazovali Eagles, kteří kvalitní pálkou v úvodu 
vyrovnané utkání postupně otočili ve svůj prospěch 
a defi nitivu přinesla 7.směna, ve které pražský tým 
zaznamenal 5 bodů. Konečný výsledek 11:3 pro 
Eagles znamenal stop v turnaji pro Blansko, naopak 
Eagles si tímto zajistili pokračování a odrazili se k 
dalším výborným výkonům. Vítězství si připsal Kozač, 
pálkařsky se dařilo celému týmu Eagles. Stínem utkání 
bylo nešťastné zranění Vl. Chlupa jr., který byl zasažen 
do obličeje nekontrolovaným nadhozem a zasahovat 
musela dokonce RZS. Po nutných vyšetřeních, která 
naštěstí vyloučila závažnější zranění, se mohl Vladimír 
Chlup připojit zpět k týmu, nicméně do turnaje se již 
nezapojil.
 V souboji vítězů úvodních 
zápasů viděli diváci v Blansku 
reprízu extraligového finále. 
Tentokrát Draci od začátku dik-
tovali tempo hry a když ve třetí 
směně zaznamenali čtyři době-
hy, bylo utkání prakticky rozhod-
nuto. Na nadhozu dominoval 
Radim Chroust, který umožnil 
pouze dva odpaly a po dalších 
dvou bodech Draků, se utkání v 
poklidu dohrávalo. Draci si tímto 
zajistili účast v nedělním fi nále, 
zatímco Kotlářka musela „do 
oprav“ a připravit se na večerní 
souboj proti Eagles.
 V sobotním večeru tedy proti 
sobě oba týmy nastoupily po-

druhé během 24 hodin a tento-
krát se rozhodně nehrálo podle 
papírových předpokladů. Za Ea-
gles nadhazoval Tomáš Duff ek 
a Kotlářku Marek Červenka. V 
úvodu se favorizovaná Kotlářka 
ujala vedení, když bodoval Síla. 
Ve druhé směně Eagles srov-
nali, po balku doběhl Homolka. 
Ve čtvrté směně měly oba týmy 
blízko ke skórování. Nejprve po 
odpalu Hernandeze zastavil Ho-
molku na třetí metě míč mimo 
oplocení a Eagles následně 
nedokázali využít obsazenou 
druhou a třetí metu. V dohrávce 
se dostali do problémů Eagles, 
při plných metách změnili nad-
hoz a Matěj Hušek směnu bez 
bodu uzavřel. V šesté se již 

Eagles dočkali. Po sebeobětovacím odpalu Pelzla 
skóroval Homolka. V následující sedmé směně přidali 
Eagles další bod po dvou chybách Kotlářky. A protože 
Hušek na kopci předváděl výborný výkon, udrželi 
Eagles vedení 3:1 až do konce a zajistili si postup do 
fi nále proti Drakům.
 Na rozdíl od krásného sobotního počasí, přivítala 
v neděli fi nalisty zamračená obloha a prakticky celé 
fi nálové utkání se na hřiště snášel drobný déšť, který 
však nezabránil výborným defenzivním výkonům obou 
týmů a vynikajícím výkonům nadhazovačů. Draci nasa-
dili k fi nálovému zápasu Sobotku a za Eagles startoval 
překvapivě Matěj Hušek, který v sobotu večer odházel 
více než pět směn proti Kotlářce. Oba nadhazovači 
předvedli vynikající výkony a tak na výsledkové tabuli 
naskakovala v jednotlivých směnách poměrně rychle 
jedna nula za druhou. Rozhodující se ukázal bod, 
který Eagles dosáhli na začátku osmé směny. Vítek 
obsadil metu po polařské chybě Draků. Blažek jej 
ulívkou posunul do skórovací pozice a Michal Zýma 
singlem při dvou autech poslal Vítka pro rozhodující 
doběh. Draci ve snaze vyrovnat obsadili první a druhou 
metu, o postup se však připravili technickou chybou, 
když J.Hajtmar předčasně opustil druhou metu ve 
snaze získat třetí po „fl youtu“. V deváté směně Eagles 
opět na třetí metě, ale bez bodu.  Teprve do 9. směny 
nastupuje Eagles nový nadhazovač – Duff ek. Hušek 
po sobotních pěti zvládl bez bodu i 8 směn proti Dra-
kům!!!!!   Draci v deváté ještě bojují při dvou autech 
obsazují 1.a 3.metu, nicméně Duff ek ukončuje utkání 
strikeoutem a naplno propuká radost Eagles ze za-
slouženého vítězství. Pokud by se udělovala cena pro 
nejužitečnějšího hráče, jistě by ji získal Matěj Hušek, 
který v sobotu i neděli předvedl neuvěřitelné výkony 
a přivedl Eagles k triumfu v domácí pohárové soutěži.

Ivo Kučera

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 7. října 20168

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

TOP AUTOSALON BLANSKO 
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme 
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo 
novou autobaterii, bude se vám hodit 
až 15% sleva. 

Zimní kontrola vozu 
a baterie za 249 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

 Přesvědčení o zvyšujícím zájmu hráčů s příchodem 
podzimu o naše squashové turnaje vzalo za své.
 Na zářijovém turnaji zavládlo zklamání. Přišlo sedm 
hráčů. Nejmíň od roku 2001, kdy byl náš squash 
otevřen. Přesto jsme turnaj odehráli se ctí. Konec 
byl trochu dřív než jsme byli zvyklí, ale výsledek byl 
stejný - tentokrát sedm spokojených hráčů.
 Hrálo se v jedné skupině každý s každým na dva 
vítězné sety do 11 bodů dle mezinárodních pravidel.
Žádný z hráčů nebyl ušetřen porážce a tak o umís-
těních po většinu rozhodovaly vzájemné zápasy.
 Vítězem turnaje se stal Karel Hudec, který v boji o 
první místo zdolal Aleše Tchuře 2:1 (9:11, 11:9, 11:9). 
I v zápase o třetí místo rozhodl vzájemný zápas. Jiří 
Pánek zvítězil 2:1 (9:11,11:5,11:6) a odsunul tak Iva 
Graff yho na nepopulární čtvrté místo.
 Příští turnaj 22. října 2016 od 13.00 je poslední 
bodovaný v končící 15. squashové sezoně našeho 
centra. Hráči mají tak poslední šanci vylepšit si svá 
dosavadní postavení v obou doprovodných soutěžích 
našich turnajů.

 Po nevalném zájmu o zářijový turnaj nedošlo v 
doprovodných soutěžích našich squashových turnajů 
k nějakým zásadním změnám.
 V soutěži Turnajový Mág, kde vedeme všechny 
odehrané sety jednotlivých hráčů se o první místo dělí 
dvojice Ivo Graff y, Jiří Pánek, kteří před závěrečným 
říjnovým turnajem odehráli přes 185 setů. Na třetí 

místo klesl svou neúčastí dosavadní vedoucí hráč 
Jakub Sedláček, který má 170 setů. Čtvrtý je Pavel 
Procházka 166 setů. Následuje pětice hráčů mající 
kolem 120 setů v pořadí Richard Derink. Tomáš Wág-
ner, Jaromír Matal, Michal Hrazdíra a Ladislav Musil.
Tato pětice svou účastí nebo neúčastí na říjnovém 
turnaji rozhodne o svém celoročním umístění v TOP 
5 této soutěže.
 V druhé soutěži Turnajový Leader, kde bodujeme 
na každém turnaji prvních 10 hráčů stupnicí 20-1 bod 
si své první místo již nedá vzít Jakub Sedláček se 
142 body. Druhý je Jiří Pánek 101 bod a třetí Jaromír 
Matal 90 bodů.Hráči na čtvrtém až sedmém místě 
Jan Zezula, Ivo Graff y, Karel Hudec a Richard Derink 
budou na říjnovém turnaji 22.10. od 13.00 usilovat o 
umístění v první pětce této soutěže.
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Stolní tenisté KST 
Blansko zahajují

 Blanenský oddíl vyslal do bojů následující žáky: 
Polívka Ondřej, Petr Michal, Zukal Aleš, Skoupý 
Michal, Skoupý Petr, Pokorný Martin a Štěpánek 
Ondřej. Jako trenérský dozor byl nominovaný zku-
šený oddílový trenér pan Gyurgyik Pavel. Obrovská 
tréninková píle o prázdninách slavila úspěch u 
našeho nelepšího juniora Ondřeje Polívky. Onřej o 
prázdninách nelenil a účastnil se několika týdenních 
soustředění a kempů na stolní tenis. I díky jeho tré-
nínkové píli, prošel celým turnajem bez zaváhání a 
v celém turnaji nenašel přemožitele. Za celý turnaj 
prohrál pouze jeden jediný set. Naopak v turnaji se 

nedařilo Michalovi Pet-
rovi. Ani ostatní blanen-
ští hráči se v konkurenci 
78 účastníků neztratili a 
uhráli pěkné výsledky.
 Již tento víkend za-
hájila družstva dopělých 
své dlouhodobé soutěže. 
Nejprve ženy KST GMC 
Blansko v první lize v 
sobotu dopoledne nedaly 
mnoho šancí brněnské 
Líšni, když zvítězily na 
domácích stolech pře-
svědčivě 10:0. Body: 
Pavlicová Renata 3,5 
Ševčíková Veronika 3,5 
Chajda Marie 3. V odpo-
ledním utkání pak naše 
ženy přivítay nováčka 
soutěže Moravskou Slá-
vii Brno v čele s kadetsou 

reprezentantkou a velkou nadějí mládežnického 
českého stolního tenisu Lindou Záděrovou. Lindy 
se však naše zkušené hráčky nezalekly a dovedly 
utkání do vítězného konce.  Celkový výsledek vyzněl 
8:2 pro KST GMC Blansko. Body: Pavlicová Renata 
3,5 Chajda Marie 3,5 Ševčíková Veronika 1.
 Také mužské áčko přivítalo o víkendu nováčka 
v soutěži II.ligy mužů. Tatra Kopřivnice si přijela 
do Blanska pro první druholigové body. Na lavič-
ce domácích tentokrát zůstal Luboš Dudík, který 
nastoupil pouze do čtyřhry po boku další naděje 
stolního tenise Filipa Vybírala. Spolu s Filipem bude 
pravidelně nastupovat také Radim Bako, Lukáš Ve-
selý a Lukáš Svoboda. Právě posledně jmenovaný 
Lukáš Svoboda precizním výkonem podržel celé 
družstvo, když přes celý víkend nepoznal hořkost 
porážky. KST Blansko – Tatra Kopřivnice 10:5. Body: 
Svoboda Lukáš 4, Veselý Lukáš 2, Vybíral Filip 2,5 
Bako Radim 1. V neděli dopoledne pak Blansko 
porazilo v krásném a vyrovnaném utkání družstvo 
TTC Frýdlant 10:6. Body: Svoboda Lukáš 3, Bako 
Radim 3, Vybíral 3, Veselý 1.
 Blanenské béčko mužů startuje v nejvyšší krajské 

soutěži, tzv. divizi. Pro letošní ročník se vzdal účasti 
v ligovém družstvu Aleš Přikryl, který patřil k dlouho-
letým oporám družstva ve II. lize. Právě jeho účast v 
B družstvu by měla spolu se zkušeným Stanislavem 
Mikulou zajistit udržení v téhle silné nejvyšší krajské 
soutěži. Dále budou reprezentovat: Kvíčala David, 
Voráč Pavel a postjunior Zukal Adam. První kolo 
se bohužel družstvo muselo obejít bez pracovně 
vytíženého Stanislava Mikuly a Pavla Voráče. S 
tréninkovým mankem se musel potýkat také David 
Kvíčala, který přispěl za celý víkend pouze jedním 
bodem. Naopak příslibem do budoucna se jeví výko-
ny mladých hráčů Adama Zukala a Martina Polívky. 
Slatina Brno – KST Blansko B 10:3. Body: Přikryl Aleš 
2, Polívka Martin 1, Zukal Adam 0, Kvíčala David 0. 
Sokol Brno I – KST Blansko B 10:8. Body: Přikryl Aleš 
3,5 Zukal Adam 2, Polívka Martin 1, Kvíčala David 
1,5
 Blanenské céčko mužů minulý rok vybojovalo po-
stup do vyšší soutěže a letos bude nastupovat v KPI. 
Sestavu budou tvořit zkušení hráči: Kaluža Tomáš, 
Svoboda Lukáš ml., Voráč Pavel, Přikryl Jiří, Polívka 
Martin a šanci by měli dostát také naši mladí hráči. 
KST Blansko C – Oltec Brno 10:8. Body: Svoboda 
Lukáš 4,5 Polívka Martin 3, Zukal Adam 2, Kaluža 
Tomáš 0,5. STK Zbraslavec A – KST Blansko 9:9. 
Body: Přikryl Jiří 3, Polívka Martin 3, Svoboda Lukáš 
ml. 2, Kaluža Tomáš 1.
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 Již předešlou sobotu, 27.9.2016 se blanenští stolní tenisté účastnili zahajovacího krajského turnaje 
mládeže v hale Moravské Slavie v Brně. KST Blansko patří dlouhodobě ke krajské špičce ve všech 
věkových kategoriích. Tentokrát se utkali nejlepší starší žáci a dorostenci v jedné společné kategorii. 


