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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Je libo
balík do ruky?
Když nedodám svou práci klientovi, nedostanu zaplaceno. Pravděpodobně už si příště 
ani moje služby neobjedná. Když Česká pošta nedoručí balíček, zaplaceno dostane… 
Respektive v tomto případě je to ještě jinak: pošta dostane zaplaceno a pak si klidně 
nedoručí balíček. V Blansku naprosto běžná situace. 

 Na Facebooku se to diskuzemi na téma „pošta“ 
jenom hemží. Lidé běžně nacházejí ve schránce 
lístek, že mají balíček na poště, přestože celý den 
seděli doma a čekali na něj. Někomu se balík dokon-
ce zatoulá a nikdo neví, kde je. Dopis, který je určen 
výhradně do vlastních rukou a jeho převzetí se musí 
podepsat, naopak klidně leží ve schránce. Pořád 
jsem tomu jaksi nemohla uvěřit, že je to s těmi balíky 
možné, protože když objednávám nějaké zboží přes 
internet, doručení poštou si rozhodně dobrovolně ne-
vybírám. Pokud je v nabídce, mnohdy je i nejdražší. 
Ale nedávno jsem neměla na výběr, jelikož prodejce 
jinou možnost doručení nenabízel; nechala jsem si 
tedy poslat balík do ruky prostřednictvím České pošty 
a s napětím očekávala, jak to dopadne. 
 Pro jistotu jsem se ještě podívala na webové strán-
ky pošty, co znamená slovní spojení „balík do ruky“. 
A stojí tam, že zásilku, která se vejde do maximálních 
rozměrů a určené hmotnosti, doručí zaměstnanci na 
jakoukoliv adresu v Česku, „i v těch nejodlehlejších 
koutech naší země“. (Chtěla bych vidět, jak dlouho to 
trvá do nejodlehlejších koutů…) Ještě přidávají heslo: 
„Balík předáme adresátovi z ruky do ruky, kdekoliv si 
bude přát.“ V případě blanenské pošty se však zdá, že 
se máte zřejmě dostavit na pobočku, kde vám prostě 
balík předají do ruky  :-)
 A jak tedy ve skutečnosti probíhá doručení balíku 
do ruky? 
 Nejdřív přijde jeden e-mail, že druhý den bude 
pracovník České pošty doručovat balíček. Ráno 
dorazí další e-mail, že zásilka dnes dorazí. Stejná 
zpráva přijde ještě prostřednictvím sms. Takže člo-
věk si dopoledne zařídí tak, aby byl doma. Přesune 
pracovní schůzky na odpoledne nebo na jiný den, 
odloží nákupy a zkrátka sedí doma a čeká. A čeká. 
Zazvoní zvonek, ozve se doručovatel PPL, který sho-
dou okolností v ten den doručuje zase jiný balíček. 
Balík od PPL už je tedy doma a čekání pokračuje. 
Že by zvonek náhle ohluchl? Kolem poledne přijde 
na mobil zpráva ve znění: „Dobrý den, posíláme kód 
pro vyzvednutí zásilky, kterou se nám nepodařilo 
doručit. Uložili jsme Vám ji na poště Blansko 3.“ Ještě 
nabídnou opakované doručení, které si však musíte 
objednat. A další den čekat doma? 
 V daný den už na poštu jít nestihnu, protože od-
poledne vyplním záležitostmi, které jsem dopoledne 

odložila. Co na tom, že jsem se na zboží těšila… 
Druhý den se musím přizpůsobit otevírací době pošty 
na ulici Dvorská, která má přes poledne dvě hodi-
ny (!) zavřeno. Takovou dlouhou obědovou pauzu 
už dnes nemá snad žádná provozovna. Vystojím si 
asi patnáctiminutovou frontu, protože jak na potvoru 
někdo přede mnou řeší nějakou komplikovanější 
záležitost a pak mě ještě předběhne nějaká starší 
paní. A to se mě ještě po svém příchodu na pobočku 
zeptá, zda taky čekám ve frontě. Jelikož jí odpovím 
kladně, předpokládám, že to pochopí a zařadí se za 
mě. Ale nehledí napravo nalevo a až na mě přijde 
řada, zcela bezostyšně se vrhá k okýnku. 
 Až se konečně dostanu na řadu, vše ve mně 
vře. Kdo se chce procvičit v trpělivosti a asertivním 
chování, ať si nechá poslat balíček Českou poštou 
a vyzvedává si ho na pobočce. 
 Pracovnice na přepážce pod kódem, který mi přišel 
v sms zprávě, zásilku ani nedohledala. Podařilo se 
jí to pouze na základě občanky. Přitom to je další 
avizovaná výhoda, že pokud se nemůžete dostavit 
na pobočku osobně, můžete poslat třetí osobu, které 
balík vydají na základě kódu.
 Po předložení mé občanky dokonce pronese: 
„Vy tady máte dva balíčky.“ No vida. Ten druhý jsem 
totiž taky čekala, ale netušila, kdy dorazí, protože 
se nejednalo o internetový nákup. Takže on mi tam 
vesele leží minimálně druhý den na poště, a kdybych 
nepřišla, ani o něm nevím. 
 Potlačuji rozčilení a stroze se ptám, jak v reálu 
vypadá pokus o doručení balíku. Sdělí mi, že doručo-
vatel běžně zazvoní a pokud je adresát doma, zásilku 
předá. Ale v inkriminovaný den, kdy měli přivézt můj 
balíček, jim prý vypadl doručovatel, takže to prostě 
nestíhali. Což se může stát. A kdyby šlo o ojedinělý 
případ, ani bych o tom nepsala. Ovšem ojedinělý 
rozhodně není a taková velká instituce, jako je Česká 
pošta, by měla s tím, že někdo onemocní, počítat 
a mít připraveny nějaké záložní kapacity. 
 Paní na přepážce si ještě bere moje telefonní 
číslo, že je předá vedoucí a ta mi vysvětlí, co přesně 
se stalo. Ale že mi pravděpodobně řekne to samé. 
Myslíte si, že někdo zavolal? 
 Jaké máte vy zkušenosti se službami České 
pošty? Také vás štve, že platíte za něco, čeho se 
nedočkáte? Marie Kalová

PRODEJ

velkého řadového RD

se dvěma byty a zahradou 

v klidné zóně Rájec – Jestřebí, 

poz. 698 m2, na bydlení 

i podnikání, vyšší cena ....

Info jen v realitní kanceláři

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Freddieho sloupek
Přátelé

 Po provedení trestu si podáme ruku na znamení 
toho, že zůstáváme přáteli... Tak nějak to říkal 
učitel Igor Hnízdo v nezapomenutelném fi lmu 
pánů (obou) Svěráků – Obecná škola...
 Přátelství je velmi zvláštní veličina, abych se 
vyjádřil „fyzičnem“.
 Přátele si nevybíráme. Přátelé nacházejí jeden 
druhého.
 Mnozí z těch, které znám, ten titul zesměšňují, 
nevnímají jej jako něco vzácného...
 Na druhé straně ti, do kterých bych to nikdy 
neřekl, přispěchají s pomocí hned po tom, co 
zavolám... Takových lidí si neobyčejně vážím...
 Vážím si jich o to víc, že dávají naději, moud-
rost, porozumění...
 Není to tak dávno, kdy jsem byl na úplném 
dně... A divili byste se, stejně, jako jsem se di-
vil já, kdo že to byl a podal mi pomocnou 
ruku...
 Občas nevnímáme lidi kolem sebe tak, jak by si 
opravdu zasloužili. Nevidíme je takovými, jakými 
opravdu jsou. Je to neodpustitelná škoda.
 Každý z nás má nějakou masku, za kterou se 
skrývá. A každý z nás nosí brýle, kterými nazírá 
na svět...
 Maska nás chrání, dejme tomu... Ale brýle mů-
žeme ve vlastním zájmu někdy odložit, abychom 
pomohli druhým...
 Přátelé to dokáží. Podívejte se kolem sebe, 
třeba najdete někoho, kdo Vaši pomocnou ruku 
potřebuje...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Víte? Nevíte?

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

ZIMNÍ HŘEJIVÝ ZIMNÍ HŘEJIVÝ 
KABÁTEKKABÁTEK  
pro náročné ženypro náročné ženy

Dále v nabídce:
Nové modely lehkých 
zimních bund 
pro sportovní aktivity 
i do ulic velkoměsta. 

Módní, hřejivý, lehký,
s odepínatelnou kapucí

Ples absolventů 
Gymnázia Blansko

 V souvislosti s probíhajícími oslavami 70. výročí 
založení školy a na četná přání absolventů připravuje 
blanenské gymnázium podzimní absolventský ples, 
který se uskuteční v pátek 29. listopadu 2019 od 20 
hodin v Dělnickém domě.
 Návštěvníkům budou hrát skupina Prorock a DJ 
Sweet, je zajištěno bohaté občerstvení v několika 
barech včetně možnosti večeře. Některé z přestávek 
budou vyplněny kulturním programem, zazpívá také 
pěvecký sbor Perličky za doprovodu kapely Antiperle.
 Ples je určen nejen pro absolventy školy, ale také 
pro všechny, kteří se už nemohou dočkat plesové 
sezóny. 
 Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři školy 
v pracovních dnech v době 7.15–8.00, 9.40–10.00, 
13.30–14.30 v ceně 170,- a 150,- Kč. Vstup pouze 
ve společenském oděvu.
 Přijďte i Vy strávit příjemný večer do Dělnického 
domu, připomenout si léta prožitá ve škole nebo se 
prostě jen tak pobavit!  

GB

Vyhlášení ankety 
Nejlepší sportovec roku

 Vedení radnice vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec 
města Blanska roku 2019. Občané mohou posílat 
návrhy do pátku 29. listopadu. 
 Nominace je možné podat v písemné i elektronic- 
ké podobě, a to pro kategorie jednotlivců, sportov-
ních kolektivů nebo osobností blanenského sportu. 
Formuláře, které je třeba vyplnit, jsou k vyzvednutí 
na podatelně Městského úřadu Blansko na nám. 
Republiky, nebo ke stažení na webových stránkách 
města. Nejlepší sportovci budou slavnostně oceněni 
na Sportovním plese 25. ledna 2020 v Dělnickém 
domě. 

-mka-

Blansko připravuje projekt 
sociálních bytů

 Vedení města usiluje o vytvoření systému pomoci lidem, kteří jsou v tíživé situaci, nemají vyřešenou 
bytovou otázku a nejsou schopni si nalézt nebo udržet bydlení. Proto rozšířilo počet sociálních bytů 
na čtyři. 

 Město Blansko má k dispozici městské byty, které 
nabízí k pronájmu občanům jako takzvané dostupné 
byty. Zda jejich obyvatelé chtějí spolupracovat se 
sociálními pracovníky, je zcela na dobrovolné bázi. 
U sociálních bytů to bude jinak. 
 „Jsme si vědomi toho, že je potřeba reagovat 
na vzrůstající počet osob v bytové nouzi, které ale 
zároveň také potřebují podporu v oblasti sociální 
práce a sociální péče. Právě pro tyto případy jsou 
zřizovány sociální byty, kde je na rozdíl od městských 
bytů spolupráce se sociálním pracovníkem povinná,“ 
zmiňuje místostarosta města Blanska Ivo Polák. 
 V současné době jsou v Blansku vyčleněny dva 
byty určené k dočasnému bydlení pro osamělé rodiče 
s nezaopatřenými dětmi a bydlení v nich je zpravidla 
poskytováno na jeden rok. Po tu dobu je s klientem 
vedena sociální práce, aby byl zejména motivován 

Blanenští uctili památku vzniku republiky

k hledání návazného bydlení. Klient by se měl naučit 
hospodařit a fungovat samostatně, čímž se snižuje 
riziko dalšího selhávání v následném – dostupném 
– bydlení. 
 Vedení města se rozhodlo vyčlenit z bytového fon-
du pro účely sociálního bydlení další dva byty, které 
se nachází na ulici Chelčického. Cílovou skupinou 
by měly být samoživitelky nebo samoživitelé, rodiny 
s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby, 
které opouštějí zdravotnická nebo nápravná zařízení, 
pěstounskou péči nebo ústavní zařízení pro děti. Byty 
budou vybaveny minimálně kuchyňskou linkou. 
 Zaměstnanci městského úřadu nyní tvoří pravid- 
la pro přidělování bytů, která musí schválit rada. 
S přidělováním sociálních bytů se podle vedou-
cí sociálního odboru Jany Fadrné začne nejdříve 
v lednu 2020. -mka-

Modernizace IT 
v nemocnici Blansko

 Blanenské nemocnici se podařilo získat dotaci 
a realizovat projekt s názvem: Modernizace, digitali-
zace a zvýšení bezpečnosti IT v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu č. 28 „Specifi cké 
informační a komunikační systémy a infrastruktura 
II.“, který má kromě jiného věcné zaměření na rozvoj, 
modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních 
a informačních systémů a infrastruktury.
 Nemocnice za pomoci dotace zvýšila bezpečnost 
informačních systémů a dat. Současně nastavená 
bezpečnost odpovídá požadované bezpečnosti 
z pohledu Zákona č. 181/2014 Sb. (Zákon o kyber-
netické bezpečnosti).
 Byl pořízen nový procesní systém, aktualizován 
a zabezpečen nemocniční systém a došlo k obměně 
zastaralých koncových zařízení.
 Modernizace IT přináší kromě výše uvedeného nové 
možnosti a výhody také pro pacienty, kteří budou mít 
možnost objednávání se na některá pracoviště přes in-
ternet. Zvýšil se rovněž komfort pacientů, kdy je možno 
je objednávat a vyvolávat přes nové systémy. Rozšířila 
se wi-fi  na pokojích pacientů a po celé nemocnici.
 Celá investice umožní i do budoucna další pláno-
vaný rozvoj a zkvalitnění péče o pacienty, kterých 
projde jen lůžkovou částí nemocnice téměř 60.000 
ročně. 

František Hasoň 
1. místostarosta

 V pondělí 28. října vedení města Blanska uspo-
řádalo v parku na náměstí Svobody vzpomínkový 
akt ke Dni vzniku samostatného Československa. 
V 9.30 hodin zahrála Dechová hudba Blansko a v 10 

hodin byl položen věnec a kytice k památníku obětí 
1. světové války a starosta města Jiří Crha pronesl 
slavnostní projev.  -mka-

Foto: Ivo Stejskal

Jak zahájíme v Moravském krasu 
turistickou sezonu?

 „V polovině září jsme obdrželi dopis, ve kterém 
nám vedení Boskovic oznamuje, že vypovídá Do-
hodu o spolupráci při propagaci turistické destinace 
Moravský kras a okolí, kterou mezi sebou uzavřela 
obě města a Pivovar Černá Hora. Tímto tak ukončili 
spolupráci na společném zahájení turistické sezony,“ 
vysvětluje starosta Blanska Jiří Crha.
 Jaký bude osud této tradiční turistické akce, není 
zatím jasné. Blanenští by rádi akci zachovali. „Akce 
se pravidelně účastnilo tisíc lidí, např. z Blanska 
vždy vyráželo na čtyři sta účastníků na turistické 
pochody a na pivovarském nádvoří se scházeli i tu-
risté z Brněnska či Svitavska. Naše zahájení sezony 
je svým rozsahem nadregionální turistickou akcí 

a neradi bychom o něj veřejnost připravili,“ doplňuje 
Martina Hejčová, vedoucí oddělení cestovního ruchu 
blanenského městského úřadu.
 Aktuálně hledají v Blansku a v Pivovaru Čer-
ná Hora řešení, jak tuto nenadálou situaci vyřešit. 
„Vzhledem k výpadku fi nancí ze strany Boskovic 
zvažujeme několik různých variant akce, hlavní slovo 
ale bude mít pravděpodobně marketing pivovaru. 
V současnosti tedy zatím nedokážeme říci, jakou bude 
mít zahájení sezony v příštím roce podobu. Veřejnost 
budeme o výsledku co nejdříve informovat,“ uzavírá 
starosta Crha. 

Martina Hejčová
vedoucí oddělení propagace a cestovního ruchu

 Třináct let zahajovala města Blansko a Boskovice v areálu Pivovaru Černá Hora společně turis-
tickou sezonu. Recesistická akce spojená s vytvářením nových českých rekordů byla vždy spojena 
s turistickými pochody z Blanska a z Boskovic, pohodovou atmosférou s dobrým jídlem a pitím, not-
nou dávkou recese a představením novinek turistické nabídky v regionu. To se v příštím roce změní.

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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Na kávě s Janem a Radkem Popelkovými:

Jan Popelka se již dvacet let věnuje tvorbě příspěvků pro blanenský Videožurnál. Jeho syn Radek 
se k němu přidal v době svých studií. O jejich práci jsem si s nimi povídala přímo v jejich studiu.  

Sponzor rubriky:

 Co se změnilo od posledního rozhovoru pro 
Monitor, který byl před více než pěti lety? Stále 
platí, že máte role rozděleny – syn kameraman 
a režisér, otec zvukař a producent? 
 Jan: Rozdělení rolí přetrvává při tvorbě dokumen-
tů. U zpravodajství si většinou každý vybere příspě-
vek, a ten zpracuje sám. Na větší akce chodíme ve 
dvou, ale na menší vždy jen jeden z nás. Při tvorbě 
dokumentů je pravda, že režii má na starosti Radek. 
A je lepší než já, to musím uznat. 

 Můžete přiblížit téma vašich dokumentů? 
 Radek: Točíme především cyklus Živá paměť. 
Tam jde o natáčení se staršími lidmi. Vybíráme si 
ty, kteří umějí vyprávět nebo mají nějaký zajímavý 
příběh. U nich je dobré, že ve vyšším věku už ne-
mají autocenzuru. Svoje názory říkají tak, jak chtějí. 
Tvorba dokumentu dále spočívá v tom, že se natá-
čení snažíme udělat tak, aby bylo fotogenické. To 
znamená vzít člověka na nějaké fotogenické místo. 
Teď děláme dokument o panu Petlachovi, který 
dostal Cenu města Blanska. Jeli jsme s ním tedy na 
Dlouhé Stráně (do elektrárny, kterou Antonín Petlach 
projektoval, pozn. red.) natočit několik záběrů. Ale 
už není ve svém věku tak pohyblivý, o to je natáčení 
komplikovanější. 

 V jaké frekvenci vycházejí nové díly Živé pa-
měti? 
 Jan: Kromě osobností v rámci cyklu Živá paměť 
natáčíme také dokumenty o satelitních obcích, které 
jsou součástí Blanska. Vychází to zhruba každý rok 
jedna osobnost a jedna obec. V současné době 
chystáme Dolní Lhotu a potom Olešnou.

 Jak vypadá váš pracovní týden? 
 Jan: Nejvíc času nám zabere zpravodajství. Třeba 
po koncertě, který natáčím, přijdu domů v půl jede-
nácté a nahrávku hned natahuji do počítače, aby byla 
zálohovaná. Což trvá třeba do půl druhé v noci. Ráno 
vstanu a snažím se to co nejdříve sestříhat, dokud 
mám čerstvé zážitky. Ale i tak to trvá třeba dva, tři 
dny. Na základě smlouvy s městem máme udělat 
minimálně patnáct reportáží měsíčně. A dohromady 
mají mít minimálně hodinu a půl. Stejně jich děláme 
někdy i více, v průměru dvacet v délce dvou hodin. 
Vybíráme si tedy zejména akce, které jsou divácky 
atraktivní. Pak se občas někdo zlobí, že nepřijdeme 
natáčet, ale to se nedá stíhat. Takže akce jsou ze-
jména soboty, neděle a přes týden stříháme. A když 
děláme dokumenty, je zase potřeba sladit několik 
aspektů dohromady: počasí, jestli má čas člověk, 
s nímž točíme, a pak jestli třeba v té elektrárně na 
Dlouhých Stráních mají čas. To se vše domlouvá 
týden dopředu, a pak se den před natáčením zjistí, 
že se počasí úplně změnilo. A musíme domlouvat 
další termín. 

 Co nějaká úsměvná historka z natáčení? 
 Jan: Dvakrát se nám stalo, že jsme vyjeli natá-
čet obec, počasí bylo pěkné a vše domluveno, ale 
přijeli jsme do obce a chodníky byly samá popel-
nice, protože zrovna ten den měli vývoz. Stalo 
se to jednou na Obůrce a teď v Dolní Lhotě. Tak si 
to budeme muset příště pohlídat (smích). Protože 
je to takové neestetické, natáčet popelnice v dě-
dině.

 Jak probíhá tvorba dokumentu o osobnosti? 
 Radek: Nejdřív si s osobností natočíme vyprávění, 
abychom si udělali představu, jak to dále zpracovat. 
Pak se některé věci přetáčejí znova v lepším pro-
středí. Takže když člověk mluví o nějakém domku 
v Palavě, kde vyrůstal, jdeme a natočíme to přímo 
před tím domem. Nebo mluví o Dlouhých Stráních, 
tak jedeme na Dlouhé Stráně. U pana Petlacha to 
celkově vyjde zhruba na deset natáčecích dnů. A nej-
víc času se pak tráví ve střižně, kde se vše rozebírá 
do nejmenších detailů. Naproti tomu zpravodajství je 
spíš takové spotřební zboží, kde se nedá hledět na 
detaily. Musí to být hlavně rychle. U fi lmů je to úplně 
jiná práce – minuta fi lmu se dělá třeba den. 
 Jan: Radek, když dělá fi lm, není v podstatě schop-
ný dělat nic jiného. Má v hlavě osobnost a je do toho 
zabraný. 
 Radek: Je to velký záběr na paměť. Musím vědět, 
kde který záběr je, takže není ideální práci přerušovat. 

 Lidé vám vyčítají, že nenatáčíte třeba zasedání 
zastupitelstva… 
 Jan: Ano, lidé nás často kvůli tomu napadají. Před 
patnácti lety se zasedání natáčelo, ale nikdo o ně 
neměl zájem, nikdo to nesledoval. Město to tehdy 
zrušilo a snížilo nám rozpočet. Kdo chtěl, přišel na 
zastupitelstvo osobně. Teď se o to zajímá pět, deset 
lidí, a napadají nás na Facebooku. Ptají se, proč 
natáčíme fotbal od začátku do konce, a ne zastu-
pitelstvo. Ale fotbal má daleko větší sledovanost. 
A více než tisícovka se jich přijde podívat naživo. 
 Naším hlavním posláním je tvořit a technicky za-
bezpečit vysílání kabelové televize ve městě. Hlavně 
tedy textové zprávy, záznamy z tiskovek a Videožur-
nál. To, že dáváme videa na Youtube a sdílíme je 
na Facebooku, je už jenom naše iniciativa, aby lidé 
mohli příspěvky vidět dřív než jednou za měsíc ve 
Videožurnálu. 
 Radek: Na Youtube a Facebook jsme šli proto, 
abychom měli sledovanost. Dnes se to tak dělá. Ale 
setkali jsme se s obrovskou nenávistí. Ta sice vychází 
víceméně od nějakých pěti lidí, ale i tak to člověka 
hodně znechucuje. Já se s tím asi líp srovnám, jde 
prostě o lidi, kteří „hatují“ – šíří nenávist. Ale pro mého 
otce je to složitější, protože říká, že se s takovou 
nenávistí nikdy v životě nesetkal. 
 Jan: A když už, tak z očí do očí. Jenomže když mají 
lidé na Facebooku nicneříkající profi ly beze jména 
nebo jen s přezdívkou, jde v podstatě o anonymní 
útočníky, proti nimž není žádná obrana. Chtějí po 
nás v reportáži vyjádřit náš názor. Ovšem my děláme 
zpravodajství a ne publicistiku. 
A ono nejde jenom o televizi. Tito lidi kritizují úplně 
všechno, jsou samá nenávist. Dobře o tom mluvil 
Pavel Rychetský, že jde o lidi, kteří většinou nic nedo-
kázali a tady si tímto způsobem sami sobě dokazují, 
že jsou dobří, nebo se i vzájemně hecují, kdo vyplodí 
nejvíc nenávisti. Ale sbírají si body vlastně pro svoje 
falešné profi ly, takže je to celé takové falešné. 

 Jaké to pro vás je, když se každý rok opakují 
stejné akce, které natáčíte? 
 Jan: To je to nejhorší, co nás ubíjí. Snažíme se to 
pokaždé udělat nějak jinak, natočit jiné lidi a tak. 
 Radek: Asi před pěti lety jsme začali dělat víc 
rozhovorů a míň komentářů. Protože rozhovor je 
pokaždé jiný, i člověk je třeba jiný, kdežto komentář 

k opakující se akci se moc jinak napsat nedá. Hod-
ně se v reportážních rozhovorech vypracoval náš 
externí redaktor Slávek Mrázek.
 Jan: To máte tak. Třeba prvního září – děti jdou 
do prvních tříd. Radek říká: Proč to pořád natáčíme? 
Vždyť je to pokaždé stejné. Ale rodiče tam ty svoje děti 
chtějí vidět a taková reportáž má největší sledovanost. 
A když víme, že to má sledovanost, dáme tomu víc 
času a snažíme se udělat delší reportáž. Však víte, že 
velké televize dají reportáži třeba jen třicet vteřin. My 
kdybychom udělali třicetivteřinovou reportáž, budou 
někteří smutní, že na akci byli, ale v televizi nejsou. 
Proto tomu dáme třeba aspoň pět minut, aby se tam 
všichni viděli a měli z toho radost. Snažíme se dělat 
takovou pozitivní televizi. Věci, jako že někde spadne 
dům, nebo dopravní nehody, tam dávat nechceme. 
Jednou jsem se nechal přemluvit k tomu, abych jel 
k autonehodě. Volali mi z Novy, že je u Černé Hory 
smrtelná nehoda, jestli bych to nešel natočit. Byl to 
kamarád kameraman, který byl právě mimo dosah. 
Kvůli němu jsem tam tedy jel. Ale záchranáři vás mají 
za hyenu. Připadal jsem si úplně hrozně… Řekl jsem, 
že to je poslední taková věc, co jsem točil. 

 Když natáčíte kulturní akce, užijete si je i jako 
diváci, nebo je to čistě jenom práce? 
 Jan: Já si akci užiju jako divák až ve střižně. Proto-
že když to natáčíte, hlídáte si zvuk, kompozici, jestli 
kamera jede…, a nemáte čas se do dění ponořit. 
Ale až pak ve střižně jsem v podstatě jako by na té 
kulturní akci či výstavě a užívám si to. Ani nevím, 
kdybych tuto práci nedělal, jestli bych na všechny ty 
vernisáže, kulturní a sportovní akce chodil. Asi ne. 
Takhle mě to aspoň nutí žít v Blansku naplno, a to 
mě na tom baví. Potkávat se s lidmi a popovídat si. 

 Co dalšího vás těší na vaší práci? 
 Radek: Teď třeba při natáčení s panem Petlachem 
– je to člověk s takovou noblesou, s jakou jsem se 
ještě nesetkal. Dokáže perfektně vyprávět, což už 
dneska málokdo. Malé dítě není schopné odvyprávět 
příběh, spíš řekne „Dám ti odkaz na internet.“. A pan 
Petlach i přes svůj věk má dobrou paměť a mozek mu 
funguje na sto procent. Říká, že je to nejspíš tím, jak 
pořád o něčem přemýšlí a že ten mozek zaměstnává. 
Je z něj cítit taková noblesa, což mě fascinuje asi 
skoro nejvíc u starých lidí. 

 Jan: Mně se třeba líbilo, jak jsme byli na Dlou-
hých Stráních, tak šéf elektrárny s námi strávil 
půl dne. Může mu být nějakých čtyřicet, pětačtyřicet 
let, stavbu elektrárny nezažil a pana Petlacha ne- 
znal. Ten mu během návštěvy všechno vyprávěl, 
jak se co dělalo, a na něm bylo vidět, jak dychtivě 
poslouchá. A to napřed říkal, že nás doprovodí 
jenom chvilku. Vzal nás tam, kam by ani nemusel. 
Všechno je o komunikaci. 
 Radek: Staří lidé prostě ty příběhy dokážou vyprá-
vět, a když odejdou, tak s nimi odejdou i ty příběhy 
a už je nikdo nezaznamená. Takže to nás začalo 
před šesti lety hrozně bavit, když jsme točili první 
díl s panem Poláškem. 

 Zbývá vám čas na nějaké další vlastní projekty? 
 Radek: Teď už ne. Než jsem měl děti, dělali jsme 
ještě různé cestovatelské dokumenty – buď jsme 
zpracovávali materiál Milana Daňka, nebo jsem 
i vyrazil na expedici na Borneo. Nebo jsem dělal krátké 
hrané fi lmy. Ale teď už jsou děti, tak není vůbec čas. 
 Jan: Třeba by se nám i líbilo natáčet něco jiného, 
ale na to ten čas fakt už není. 

 Když se podíváte na svoje staré reportáže, kte-
ré jste točili před lety, vidíte na své práci posun? 
 Jan: Některé městské televize mají rubriku ve 
stylu „co se stalo před deseti lety“. Říkal jsem si, 
že bychom to mohli také zavést. Ale když jsem 
se podíval na staré reportáže, okamžitě jsem tuto 
myšlenku zavrhl. Posun je opravdu velký. Tenkrát to 
bylo takové naivní a amatérské co se týče obsahu 
i formy. Když reportáž trvala deset minut, dnes by-
chom ji udělali na dvě minuty. 

 Dá se odhadnout, kolik reportáží jste natočili? 
 Radek: Dřív se jich dělalo skoro třicet měsíčně. 
Pak se musel jejich počet snížit kvůli omezenému 
rozpočtu. 
 Jan (bere do ruky kalkulačku): Můžeme tedy 
počítat průměrně dvacet reportáží do každého Vi-
deožurnálu s tím, že o letních prázdninách se dělá 
jenom jedno vydání. Takže dvacet let krát jedenáct 
Videožurnálů krát dvacet reportáží. Čtyři a půl ti-
síce. 

Marie Kalová

Snažíme se dělat pozitivní televizi 

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
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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

2

   NOVÁ
ŠKODA
  KAMIQ

379 900

V galerii šili kostýmy do průvodu

 „Letos jde o první ročník víkendovéh o tvoření. 
Každý rok se vždy týden před oslavami pořádají 
dílny, které nebudou chybět ani letos. Ale tato so-
botní je taková bonusová a rádi bychom, kdyby se 
v ní pokračovalo i v dalších letech. Můžeme pracovat 
s udržitelností kostýmů – dají se využít opakovaně 
a každý rok se mohou něčím vylepšit, například ušít 
kapuci a přidat další doplňky,“ říká vedoucí městské 
galerie Ivana Hrončeková. 

 K dispozici byly šikovné švadleny, které šily kostý-
my pro příchozí. Ti si je následně dozdobili dle vlastní 
fantazie vycházející ze symboliky svatomartinské 
tradice. Kreslili na ně obrázky a zdobili je přírodnina-
mi. V průběhu týdne před oslavami se pak v galerii 
konaly tvořivé dílny, na nichž děti vyráběly atributy 
ze života svatého Martina. Z výrobků se uspořádala 
výstava, která byla k vidění o slavnostním víkendu 
u kostela sv. Martina. -mka-

Kdo je vidět, vyhrává 
 Ve středu 23. října se na Poduklí vydaly desítky dětí i dospělých, kteří se chtěli pobavit i poučit v oblas-
tech týkajících se silničního provozu. Jak už je patrné z názvu akce Kdo je vidět, vyhrává, odpoledne 
bylo zaměřeno především na zdůrazňování nutnosti používat při pohybu na vozovce a v jejím okolí 
refl exní prvky. 

V Ulitě hráli deskové hry
 Hrajete rádi deskové hry a chybí vám parťák? Není nic snazšího, než zavítat do klubu Ulita. 
V sobotu 2. listopadu se tam celé odpoledne hrály stolní hry a hraje se také vždy ve čtvrtek od 18.30. 
Pokud jste tedy ve svém hraní postoupili od Člověče, nezlob se do dalších úrovní, je tato příležitost 
přesně pro vás. 

V sobotu, týden před městskými oslavami svatého Martina, Galerie města Blanska ve spolupráci 
s městskou knihovnou a místní farností uspořádala Svatomartinskou šicí dílnu. Děti i dospělí si mohli 
nechat ušít kostýmy do průvodu na Vítání sv. Martina. 

 Výhodou hraní v Ulitě je kromě možnosti občer-
stvení čajovny také to, že se vždycky najde někdo, 
kdo vysvětlí pravidla. „Pokud totiž člověk pravidla 
nezná, často hru odloží, než 
aby je studoval z návodu. Což 
je škoda. Pokud mu je vysvětlí-
me, je pro něj mnohem jedno-
dušší vyzkoušet nové hry,“ říká 
Jiří Kosina z Ulity.
 K dispozici je „uliťácká“ sbírka 
her, která čítá již přes sto různých 
deskových a karetních her včetně 
novinek letošního roku od společ-
ností Albi a Mindok. Vítány jsou 
skupiny i jednotlivci – spoluhráči 
se v čajovně vždycky najdou. 
„Rádi také nějakou hru doporučí-
me podle obtížnosti, počtu hráčů, 
tématu či délky hry. Je to zároveň 
ideální příležitost k vyzkoušení 
potenciálních vánočních dárků,“ 

doplňuje Kosina s tím, že trendem poslední doby 
jsou i deskové hry pro jednoho. 

-mka-

 Nadcházející období často provázejí mlhy i bě-
hem dne, takže se ani děti nevyhnou při cestách do 
školy a ze školy situacím, kdy je zhoršená viditel-
nost. Policisté na Poduklí upozorňovali, že jedině 
toho, kdo má na sobě refl exní prvky, může řidič 
kolemjedoucího vozidla včas spatřit. Doplnit svůj 
oděv reflexními pásky není však nutné jen pro 
děti, ale pro všechny pěší účastníky silničního provozu, 
zejména také pro starší lidi se zhoršenou pohyblivostí 
a sníženou rychlostí reagovat na neočekávané situace. 

 Zájemci si zkusili na fi guríně srdeční masáž a při- 
volání rychlé záchranné služby, dále si všichni se 
zájmem prohlédli policejní vozidla. Dospělí návštěv-
níci si dále mohli vyzkoušet brýle simulující stav 
opilosti, drog či únavy za volantem, a to při chůzi mezi 
kužely.
 Akce je tradičně pořádána Policií ČR ve spolu- 
práci s Městským úřadem Blansko a společností 
BESIP. 
 -mka-
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

Restaurace MYSLIVNA

SVATOMARTINSKÁ HUSA
A MLADÉ VÍNO 8. - 11.11.8. - 11.11.

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

AA

NABÍZÍME:

16.11. ZABÍJAČKA16.11. ZABÍJAČKA
do 13.10. si můžete zamluvit výrobky!

Platí do vyprodání zásob.

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
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• PROVOZ A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
• OPRAVY A ÚDRŽBA BYTŮ
• REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ
• REALITNÍ ČINNOST
• UBYTOVACÍ SLUŽBY
• PRONÁJEM PROSTOR
• BENEFITY PRO SUBJEKTY VE SPRÁVĚ

tel.: 516 417 211-3
 516 417 215
email: sbd@macocha.cz 
www.macocha.cz

60 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI BYDLENÍ

- 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

V Katolickém domě zahraje 
a zazpívá Bára Zmeková

 Vaše vystupování na veřejnosti odstartovalo 
vydání prvního alba Ještě kousek v roce 2013, 
nebo jste se už předtím účastnila soutěží či po-
řádala koncerty? 
 Koncertovala jsem už několik let před tím, než 
album Ještě kousek vyšlo. Úplně první koncert, který 
mi utkvěl v paměti, jsem uspořádala v roce 2009. 
A Ještě kousek vznikl vlastně právě díky tomu, že 
jsem písně o pár let později hrála u piána na jedné 
narozeninové oslavě, kde je shodou všech náhod 
nebo možná řízením vesmíru slyšel Ondra Ježek 
ze studia Jámor. Právě ten umožnil celému album 
vzniknout. Dodnes vlastně nevím, jak je možné, 
že jsem dostala takovou podporu od tak skvělého 
umělce zvuku a pořád z toho mám radost.

 Máte za sebou mnoho zajímavých úspěchů 
a vystoupení. Dá si říct, kterých si ceníte nejvíc, 
nebo co pro vás bylo zvláštní zkušeností?  
 Bylo jich opravdu hodně a málokterý z nich nebyl 
něčím důležitý. Do posledního detailu znám příbě-
hovou linku koncertů, které mě od farmářských trhů 
dovedly až na vysněné Colours of Ostrava. Zažila 
jsem velké a krásné koncerty, které mě posunuly, 
ale zároveň mám za sebou i několik takových, které 
byly trochu jako noční můra. A ty bych ještě víc za 
nic neměnila, protože jim vděčím za lekce největší. 
Učím se v tom všem hledat v sobě něco stabilního, 
aby prostor, zvuk, čas nebo nepřízeň nemohly hudbě 
překážet. Momentálně jsem moc zvědavá, jak se 
prolneme s brněnským Mahenovým divadlem, kde 
21. prosince budeme hrát vánoční koncert. Považuji 
to za výjimečnou příležitost.

 Lidovky o vás napsaly: „Nejdůležitější ovšem 
zůstává samotná atmosféra písní. Pocit někde 
mezi zasněností, nebanálními dívčími zpověď-
mi, melancholií a jistou sympatickou potrhlostí 
i poťouchlostí.“ Ztotožňujete se s tímto popisem? 
 Jsem vždycky ráda, když nemusím hledat popis 
své hudby sama, stále pro ni neumím najít správ-
nou krabičku nebo nálepku. A i když to není zrovna 
praktické, jsem vlastně ráda, že se těžko popisuje, 
protože to může znamenat, že je něčím originální 
a jiná. Zrovna v tomto případě necítím s popisem 
žádný rozpor. Ta trocha poťouchlosti mě i těší.

 Jaká byla vaše osobní cesta k hudbě? Začala 
jste jako malá navštěvovat hudebku na popud 
rodičů, nebo to bylo jinak? 
 Když jsem byla ještě hodně malá, začala jsem brn-
kat na piáno, které jsme měli doma. Když mě později 
u mé babičky náhodou slyšela paní učitelka klavíru, 
řekla, že by mě určitě rodiče na klavír měli přihlásit. 
A tak se piáno stalo mým velkým, ne-li snad největším 
přítelem. A i když jsem se prý někdy vzpouzela, nic 
z toho si nepamatuju. Svůj raný vztah s piánem mám 
v úplně růžové mlze. 

 Kdy jste složila svou první písničku? 
 Poměrně brzy jsem si zjistila, že co je psané v no-
tách, nemusí být vždycky to nejzábavnější pro moje 
uši. U piána jsem mohla sedět hodiny a neodtrhnout 
se od proudů a melodií. S prvními opravdovými pís-
ničkami jsem přišla zhruba ve dvanácti letech. Pár 
z nich si pořád pamatuju. Během puberty to pak byly 
velké srdcervoucí písně o lásce a umírání a písně 
v angličtině. A zásadní zlom přišel během studia 
tvorby textu a scénáře na VOŠ Jaroslava Ježka, kde 
jsem dostala možnost se v tom směru začít rozvíjet, 
nahlížet i kritickým okem a hledat nové cesty. Během 
studií pak vzniklo album Ještě kousek.

 Jak vznikají vaše písně? Před spaním, v tram- 
vaji, texty současně s hudbou, nebo odděle- 
ně…? 

 Úplně každá vzniká po svém. Ale pohyb je pro 
ně dobrý. Často je to tehdy, když se míhá něco ko-
lem, takže vlak, autobus, tramvaj, procházka, tanec. 
Cokoliv, co prvotní nápad nebo pocit udrží při životě 
a v proudu bez rozptylování. Text a melodie jsou 
pro mě neoddělitelné. I když se s nimi dá pracovat, 
přichází většinou pospolu. 

 Stíháte kromě hudební činnosti i něco jiné-
ho? 
 Samotné koncertování je jako třešnička na dortu, ale 
i tak se vše, co dělám, týká hudby. Když je muzikant 
svým vlastním manažerem, přináší to na jedné straně 
velkou svobodu, ale na druhé straně každodenní výzvy 
právě v té pracovní všestrannosti. K vlastní autorské 
hudbě a práci kolem ní učím piano, hraju v divadle 
nebo zpívám v gypsy jazzové kapele.

 Kde vás můžeme v našem okolí kromě Blanska 
v nejbližší době slyšet? 
 22. listopadu se s kapelou chystáme do Letovic 
a den poté za vámi do Blanska. Moc ráda bych také 
všechny pozvala na již zmiňovaný vánoční koncert 
21. prosince do Mahenova divadla v Brně. Bude to 
koncert s krásnou sváteční atmosférou. Album 
Lunaves zazní v celé parádě a kromě písní z alba 
také mnoho dalších. 

 Jaké máte plány na příští rok? 
 Teď ještě lapám po dechu z tohoto roku. Do Vánoc 
vydávám Lunaves na vinylové desce a mám ještě 
mnoho koncertů. S novým rokem chystám jedno pře-
kvapení, které částečně odkryji už s vinylem. To bude 
takové ohlédnutí za Lunavesem a celým tímto rokem 
a rozloučení se. Pak už čeká na cestě něco nového, 
co zatím nevím, co je. Ale rozhodně se potkáme na 
spoustě festivalů v létě, některé už mám dohodnuté 
a některé ještě přijdou. Těším se moc. 

-mka-
Foto: Julia Palmu

Na Těchově rejdila strašidla 
 Duchové, čarodějové, kostlivci i Dracula. Do kulturního domu na Těchově v neděli 27. října zamířila 
strašidla všeho druhu. Byl pro ně připraven zábavný program plný her a soutěží. 

 V sobotu 23. listopadu v 19 hodin vystoupí v Katolickém domě v Blansku zpěvačka, skladatelka a mul-
tiinstrumentalistka Bára Zmeková. Její hudební žánr se pohybuje mezi jazzem, folkem, klasickou hudbou 
a jemnou elektronikou. „Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem, plynule přechází od 
klavíru k elektrickému pianu, syntezátoru nebo kytaře,“ píše na svých webových stránkách. 

Cenová houpačka 
Billa Hruška Kaufl and Albert COOP Penny 

Market Lidl

Mrkev (1 kg) 12,90 13,50 22,90 19,90 17,00 16,90 19,90

Brambory (1 kg) 19,90 15,50 19,90 19,90 18,00 22,45 19,90

Česnek (1 kg) 99,90 79,90 89,90 99,90 118,00 199,50 199,50

Tuňák 
(konzerva 160 – 195 g) 23,90 26,90 34,90 23,90 24,90 19,90 39,90

Fazole 
(konzerva 400 – 420 g) 12,90 15,90 12,90 25,90 19,90 12,90 12,90

Káva mletá (250 g) 39,90 47,90 37,90 39,90 46,90 37,90 44,90

Granko (450 g) 89,90 79,90 89,90 94,90 85,90 89,90 89,90

Kávenky 9,90 9,90 9,90 9,90 8,90 9,90 9,90

Šunka (100 g) 27,90 18,70 25,90 28,90 16,90 23,90 16,90

Smetana na vaření 
(200 g) 12,90 13,90 12,90 19,90 12,90 14,90 12,90

Mozzarella (100 g) 11,92 17,90 12,72 12,72 19,90 11,12 11,93

Kuřecí stehna (1 kg) 69,90 114,80 85,90 59,90 91,80 67,80 83,86

Celkem 431,82 454,70 455,62 455,62 481,00 527,07 562,39

 Na začátku listopadu jsme nejlevnější nákup pořídili 
v Bille a nejdražší v Lidlu. Nutno ovšem poznamenat, 
že na pořadí se podepsaly především velké nerovnosti 
v ceně česneku. Mezi nejlevnějším a nejdražším byl 
na kilogramu rozdíl více než sto korun. 
 S cenami také často zahýbají akční slevy, na které 

prostě většinou u každého produktu někde narazí-
me. Takže potom se může stát, že cenový rozdíl 
u konkrétní věci v různých obchodech je až několik 
desítek korun. Ovšem třeba u Granka se tentokrát 
nejedná o akční ceny, a přesto mezi nejlevnějším 
a nejdražším je rozdíl patnácti korun. -mka-

 Během odpoledne mohly děti nakreslit nějaký ha-
lloweenský obrázek, poskakovat při hudbě, pinkat si 
s nafukovacími balonky a zahrát si různé soutěže. 
Třeba skákání v pytli, hra na slepého rytíře, hledání 
samolepek Mimoňů po sále či zkouška, kdo nejdéle 
udrží v pohybu jojo. Bezesporu zajímavou disciplínou 
byla také soutěž o nejstrašidelnější smích. 

 Především nejmenší děti se mohly  zabavit lovením 
kachniček z nafukovacího bazénu, který byl však pro 
jistotu bez vody. Nechybělo občerstvení pro velké 
i malé a tombola. Odvážlivci se mohli vydat na stezku 
odvahy do strašidelného sklepa. Za její zdolání, stejně 
jako za splnění všech ostatních soutěží, čekala na 
každého sladká odměna.  -mka-
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Hledáme fyzioterapeuta/ku do malého pro-
vozu v Blansku na plný nebo zkrácený úvazek. 
Volejte na 724161468, Dr. Jelínek.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Prodám set dívčího oblečení vel. 62-68 (40 ks), set kojeneckého 
oblečení vel. 62-68 (unisex, 30 ks), set chlapeckého oblečení 
vel. 86-98 (20 ks) a set těhotenského oblečení (vel. S, 2x rifl e, 
2x tričko, 1x svetr, 1x mikina). Levně. Fotky zašlu na e-mail. 
Předání v Blansku nebo v Brně. Tel. 723 886 646.

      PRODEJ    

* SS/173 stihlé postavy, vyřešena minulost, zajistěny, hledá 
zenu 36-48 z Blanska a okoli pro vážný vztah. Foto, schůzka 
dohodou. Tel. 777 575 857.
* Prodej. Top dubeňák s kožeš. lemem, pas až 98 cm., původně 
13.000 Kč nyni 4.900 Kč. Fin. tíseň. Černý um. paletový velmi 
pěkný kožíšek  2.400 Kč téměř nenošený. Tel. 773 320 111.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. Tel. 
732 619 095.
* Pronajmu garáž na Písečné. Tel. 604 585 530
* Pronajmu garáž na Zborovcich, ul. Okružní. Možnost stání 
druhého auta před garáži. V bezprostřední blízkosti bytových 
domů  Tel. 731 670 781.
* Nabízím pomoc jako asistentka sociální péče. Od hygieny, 
doprovodu k lékaři nebo na úřady až po nákupy či úklid. Kontakt: 
Tel.: +420 730 680 038, e-mail: sluzbyseniorum@post.cz.
* Prodám mladé krasně zbarvené andulky. Tel.: 737 902 404.
* Prodám dveře levé, světlý javor. Bezpečnostní zámek, čtyři 
klíče. Rozměr 195-85 cm. Cena dohodou. Tel.: 702 591 648.

      RŮZNÉ    

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY ODĚVŮ 
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

90 let ASK Blansko
Část XIII. Část XIII. 
ŠACHYŠACHY

 Pokud jsem se v minulém čísle Monitoru zmiňoval 
o volejbale, že vzhledem ke svým podmínkám je pří-
stupný nejširším vrstvám obyvatelstva, tak co se hry 
v šachy týče, platí tahle teze dvojnásobně. Pravidla 
hry, která jsou velmi složitá, zná na světě odhadem 
605 milionů lidí, což k počtu obyvatel 7,5 miliardy na 
zeměkouli je úctyhodné číslo. Že se šachy hrají na 
šachovnici rozdělené na 8x8 střídajících se bílých 
a černých polí, je všeobecně známo. A že má každý 
hráč na začátku hry k dispozici 16 bílých, nebo 
černých kamenů / krále, dámu, po dvou věžích, 
střelcích, jezdcích a 8 pěšců / zřejmě také. Cílem 
hry je dát soupeři mat - uzavřít jeho krále takovým 
způsobem, že mu nezbývá žádný tah, přichází o něj, 
čímž partii prohrává. Další pojmy v šachu, které jistě 
dobře zná každý luštitel křížovek, jsou šach, remíza, 
pat a rošáda. Jako jiné sporty, mají i šachy svoje 
disciplíny - přátelská a vážná partie, rapid šach 
a bleskový šach, kde určujícím limitem je stanovený 
čas, kdy musí hráči provést tah. Korespondenční 
šach se hraje i několik dní poštou, nebo emailem 
a hráči mohou využívat internet, literaturu, či po- 
moc kamarádů. V šachách nerozhodují náhody, 
ale kombinační a myšlenkové schopnosti, s doko-
nalými znalostmi. Zajímavostí byla stavba počítače 
jako soupeře šachistům a k jeho prvnímu vítězství 
nad člověkem, došlo roku 1997 nad mistrem světa 
Garrim Kasparovem.
 Šachy vznikly v Indii, odtud se dostaly v 6. století 
n.l. do Persie, v 9. století do Evropy a na české 
území v polovině 12. století. Současné šachy se 
u nás hrají od poloviny 19. století.
 První šachové zápasy v Blansku se hrály roku 
1936 v měšťanské škole s jejími žáky s podporou   
ředitele E. Blažka a starosty města Dr. K. Rod-
kovského. V AFK Blansko v roce 1944 zakládají 
šachový kroužek M. Rek, J. Sedlák, M. Pohorský 
a hrají se v Dělnickém domě. Roku 1954 je převe-
den do TJ DSO Metra coby oddíl, jehož členové 
organizují tuto činnost v celém okrese.  Otevřením 
sportovní haly v roce 1959 se oddíl stabilizuje, 1964 
hraje Krajský přebor II. třídy a v okresní soutěži má 
3 družstva. V této době hraje mezinárodní mistr 
Hort se šachisty TJ simultánku, nad nímž dokázal 
zvítězit náš hráč Zd. Kadrmas. Dalšími oporami jsou 
Baldrman, Sedlák, Šimek, Kejchal, Novotný, Rek 
a jiní. Mezi ženami exceluje J. Musilová, několikaná-
sobná přebornice kraje a účastnice mistrovství ČR 
a J. Pavlů. Roku 1967 dochází k poklesu činnosti 
a tím i k odchodu některých hráčů do TJ ČKD, kde 
se hraje Krajský přebor, 1970 řady oddílu posilují 
noví hráči Souše, Hudec, Saida, Zarnescu, Látal, 
Novotná, Skotáková, Švestková, Janíčková. V roce 
1980 umírá zakladatel oddílu J. Sedlák, na jehož 
počest se od roku 1982 pořádá turnaj Memoriál 
Josefa Sedláka a oddíl se znovu vrací do KP II. třídy. 
Koncem 80. let jsou všechna družstva postavena 
z mládeže a oddíl má našlápnuto k lepším výko-
nům. V letech 1990 – 1994 vzniká Novoroční turnaj 
a dobře si stále vede J. Musilová, 1992/93 muž-

stvo A hraje Oblastní přebor a  obsazuje 2. místo. 
Objevují se nová jména - Stříž, Veselý, Polách, 
Šebela. 1995–1999 A družstvo postupuje do divize, 
B družstvo hraje Okresní přebor a na turnajích se 
zkrácenou hrací dobou se šachisté umisťují na 
čelních místech. V roce 1996 na MR Kadrmas 
vítězí, 1997 je pátý a za hostování v Habrovanech 
v družstvech získává titul. V roce 1999 se na me-
moriálu Dr. K. Rodkovského prezentuje 62 hráčů 
z celé České republiky.      
 V období let 2000 – 2004 a následně i v letech 
2005 – 2009 dochází k rozsáhlému útlumu v činnosti 
šachového oddílu. V sezóně 2000-2001 se hraje 
divize JIH a družstvo sestupuje do oblastního 
přeboru JIH B. V sezóně 2001, 2002 sestupuje 
do okresního přeboru a v roce 2002, 2003 pro 
nedostatek hráčů v oddíle se družstvo soutěže 
v okresním přeboru nezúčastní. Jednotlivci na tur-
najích v okrese hrají. V závěru sezóny, na turnaji 
O černohorský soudek – memoriál K. Veselého, 
obsazují 2 čtyřčlenná družstva 2. a 11. místo, 
2003-2004 družstvo v okresním přeboru končí 
na 5. místě. Roku 2003 umírá dlouholetý předseda 
oddílu šachu a jeden z nejlepších hráčů, Zdeněk 
Kadrmas. V období let 2005 až 2009 oddíl šachu 
žádnou činnost nevyvíjí, protože většina hráčů 
přechází ke konkurenci do TJ ČKD. Pravdou je, že 
k této transakci došlo po dohodě s tamějším 
vedením, poněvadž oba oddíly se potýkaly s ne-
dostatkem aktivních hráčů. V polovině roku 2009 
se situace mění a kompletní oddíl šachu se vrací 
zpět do TJ ASK. „ Áčko „ hraje krajský a družstvo 
B okresní přebor, které však pro nedostatek hráčů 
postupně činnost ukončuje. Problémy se oddílu 
nevyhýbají ani nyní, členská základna se snižuje, 
jelikož většina hráčů jsou staršího věku a mládež 
je o tuto hru bez zájmu. Přesto jsou i světlé okam-
žiky v činnosti, kdy přichází mladí R. a M. Mocové, 
M. Senáši a L. Slouka, kteří dosahují velmi do-
brých výsledků jak v Krajském přeboru, tak též 
v turnajích rapid šachu. V sezóně 2018/2019 se 
hráči v Krajském přeboru II. třídy –A umisťují na 
7. místě a v této třídě budou pokračovat i v ná-
sledující sezóně. Kádr tvoří hráči Semiši, R. a M. 
Moc, Saida, Slouka, Hroza, Skula, Polách. Okresní 
přebor a Základní soutěž je bez naší účasti. Členové 
klubu hrají na turnajích se zkrácenou hrací dobou, 
kde si dobře v roce 2001/2002 vedl Kopřiva, roku 
2016 R. Moc a letos M. Moc. Stálými účastníky jsme 
v turnaji O Černohorský soudek.
 To by bylo v kostce vše o šachu v naší TJ a jen 
dodávám, že oddíl má ke dnešnímu dni 13 členů, 
z toho jsou 2 rozhodčí 3. třídy a jeden trenér 4. třídy.
 Personální obsazení je následující:
předseda klubu – Ing. Jan Saida
místopředseda – Josef Polách
trenér – Roman Moc, též kapitán družstva v KP II 
a člověk s bezbřehým pracovním rozsahem
rozhodčí v KP II – Ing. Jan Saida, Martin Moc

Příště:  XIV. část – Malá kopaná
            XV.  část –  Nohejbal
            XVI. část – Pétanque

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Radim Uzel - Sex na všech kontinentech 07. 11. 2019 
od 18:30 hod., Kulturní dům Těchov – Hospůdka 
Na točně, Blansko-Těchov. Cena vstupenky v před-
prodeji 200 Kč, na místě 230 Kč. 

Koncert Mistříňanka - 08. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.

ZRUŠENO!! Promítání: Nové Mexiko a národní parky 
USA – 08. 11. 2019, 18:30 hod., Sokolovna Lipovec. 
Cena vstupenky: 140 Kč.

Koncert skupiny Harlej - 09. 11. 2019, 20:30 h, Soko-
lovna Boskovice. Speciální host: skupina Komunál. 
Cena v předprodeji: 430 Kč

Hana Zagorová a Petr Rezek - 11. 11. 2019, 19:00 
Dělnický dům Blansko. Vstupenky na koncert si mů-
žete zakoupit v Informační kanceláři Blanka. Cena 
vstupenky: 690 Kč/590 Kč.

Vítání svatého Martina - 10. 11. 2019 Zámecký park, 
Blansko. Cena v předprodeji: 100 Kč; na místě – 
200 Kč. Vstup zdarma mají děti do 155 cm, držitelé 
průkazu ZTP a osoby v historickém kostýmu.

SNOW FILM FEST - 15. 11. 2019 od 18:30 hod. Kul-
turní dům Těchov, Blansko-Těchov. Cena vstupenky: 
dospělí 100 Kč. Děti a důchodci vstupné dobrovolné.

Blansko Čoko Fest 2019 - 15. – 17. 11.2019. Dělnický 
dům Blansko. Cena jednodenní vstupenky: Dospělí 
60 Kč / Student (do 26 let)/ Senior (od 61 let) 40 Kč 
/Dospělí 2× + Student/senior 2× (4 osoby) 175 Kč. 
Vstupenky si můžete zakoupit online přes předpro-
dejní systém Ticketstream  nebo přímo v Blanenské 
informační kanceláři Blanka.

Janek Ledecký – vánoční koncert - 25. 11. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky 
550 Kč/520 Kč/490 Kč.

Petr Bende & band – Vánoční turné 2019 - 03. 12. 
2019 v 19:30 hod. Dělnický dům, Blansko. Předprodej 
vstupenek v informační kanceláři Blanka od 19. 09. 
2019. Cena vstupenky: 330 Kč.

Koncert skupiny Marien – 08. 12. 2019, 15:00 hod., 
Kostel Narození Panny Marie, Lipovec. Výtěžek 
z koncertu bude použit na opravy kostela. Cena 
vstupenky: 170 Kč.

Divadelní představení: Hodina duchů - 06. 01. 2020, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
350 Kč/320 Kč.

Talkshow: Ivo Šmoldas a Radim Uzel – 20. 02. 2020, 
19:00 hod. Hotel Lysice. Součástí pořadu je i auto-
gramiáda. Cena vstupenky: 200 Kč. 

Na Stojáka - 21. 02. 2020, 19:00 hod. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 

v předprodeji: 240 Kč. 

Horkýže Slíže - 14. 03. 2020 od 19:30 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předpro-
deji) / 400 Kč (na místě)

K8 KilianGang Motosraz - 17. – 19. 7. 2020. Vodě-
rady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstupenky 
(2. vlna): 600 Kč

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

BUSE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních 
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?

Hledáme kolegy:
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ
- ELEKTROMECHANIK/ČKA 
- VEDOUCÍ VÝROBY
- PRACOVNÍK VÝROBY

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 

SENIOR centrum 
Blansko oslavilo krásné 
sedmnácté narozeniny

 Slavnostní nálada a veselá hudba panovala 22. 
října 2019 v SENIOR centru Blansko. Zaměstnanci 
spolu s obyvateli se sešli a společně oslavili sedm-
nácté výročí domova. Provoz domova byl zahájen 
v roce 2002 a v roce 2012 se slavnostně otevřely 
dveře ještě přístavbě našeho zařízení, tedy nyní 
poskytuje domov a služby pro 144 seniorů. 
 Po slavnostním zahájení vystoupil pěvecký soubor 
Sováček, skládající se z obyvatel SENIOR centra, 
a s programem plným písní a básní o víně jsme 
společně připili pomyslnou číší vína našemu domovu. 
Hodovalo se, připíjelo, besedovalo. Ke slavnostní 
náladě přispělo i vystoupení cimbálové skupiny Ma-
jerán, která nám v atriu domova zahrála své nejzná-
mější písně, přidala také písně na přání a obyvatelé, 
jejich blízcí a všichni ostatní si s radostí zazpívali.

Za SENIOR centrum
Irena Vachová
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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, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Memoriál Jaroslava 
Starého v Blansku

 Sto šedesát plavců z dvaadvaceti moravských 
a českých klubů přijelo o víkendu do Blanska na 
patnáctý ročník plaveckých závodů Memoriál Jaro-
slava Starého.
 Domácí oddíl ASK Blansko pořádá závody na 
počest jednoho ze zakladatelů blanenského plavání 
a dlouholetého oddílového funkcionáře pana Jaro-
slava Starého. Poháry věnované rodinou Jaroslava 
Starého se tradičně rozdávaly v kraulovém trojboji. 
Nejvyššího bodového výkonu za součet disciplín 
padesátky, stovky a dvoustovky kraul dosáhli letos 
domácí plavec Radim Švarc a plavkyně Komety 
Brno Hana Marciánová. V kategorii staršího žactva 
si odnesla pohár blanenská Anna Šťávová. Zbylé 
tři zlaté poháry v žákovských kategoriích putovaly 

do Boskovic, Brna a Hodonína. Stříbrnou příčku 
v kraulovém trojboji vybojovali z domácích plavců 
Kateřina Demová a Štěpán Bezděk, bronz pak přidal 
Jan Vencel. 
 Na nejvyšší medailový stupínek vystoupili v ostat-
ních disciplínách Štěpán Burian, Pavel Burian, Barbo-
ra Sedláková a Štěpán Pokorný. Přemožitele nenašli 
domácí plavci v obou štafetách na 4 x 50 metrů kraul. 
Vítězná štafeta děvčat startovala ve složení Anna 
Šťávová, Petra Wutková, Klára Koňaříková a Kate- 
řina Demová. Mužskou štafetu poskládali Štěpán 
Pokorný, Michal Vencel, Jan Vencel a Radim Švarc. 
Jejich vítězný čas navíc přepsal tabulky oddílových 
rekordů.

Věra Vencelová

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

Rožmitálova 14, Blansko

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

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

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

 * GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY, 2 DĚTI POBYT A STRAVA ZDARMA*   
 * 1 DÍTĚ ZCELA ZDARMA, PROGRAM SENIOR 55+ / SLEVA 50%***
 *  ZAJISTĚTE SI VÝBĚR HOTELU A TERMÍNU SE SLEVOU VČAS!!!

LÉTO 2020 JIŽ V PRODEJI – ZÁLOHA JEN 1490 Kč!

* V ZIMĚ ZA EXOTIKOU, NA HORY, DO TERMÁLŮ NEBO ZA POZNÁNÍM***

TIP: THAJSKO, SAE, OMÁN – VÝHODNĚ Z VÍDNĚ A PRAHY


