
- Prodej krásného RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, garáž, jezírko… NC – 6 230.000 Kč 

- Prodej obchodního centra Rájec, poz. 969 m2, výtah, parkování… NC – 5 190.000 Kč 

- Prodej bytu 2+1 OV Blansko – Sadová, 3.NP, 54 m2, vlastní kotel...NC – 1,3 mil. 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 – 1 100.000 Kč

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

- Prodej STP na RD Olomučany, 786 m2, EE, pit. voda, zahr. chata...NC – 1,0 mil. Kč

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

 Otázka, která nepřišla na mysl pouze mně, ale také řadě dalších lidí, kteří sledují dění v 
našem městě. Bezesporu jedno z nejdiskutovanějších témat poslední doby se minulý týden 
dočkalo (ne)překvapivého rozuzlení. Pojďme si připomenout, o co tady vlastně šlo a v kostce 
si přiblížit vývoj celé kauzy.

 Expozice. Divadlo Kolárka funguje v 
Blansku již bezmála dvacet let a za rok 
shlédnou práci herců dvě tisícovky bla-
nenských diváků. Je to moc nebo málo? 
Pravda je taková, že divadlo v Blansku je 
pro mnoho občanů našeho města jednou 
z mála možností, jak se kulturně nasytit. K 
okresnímu městu zkrátka a dobře divadlo 
patří, a to zcela bez diskuse. Kolárka má 
v Blansku svoje místo stejně jako třeba 
baseball nebo biketrial.
 Kolize. Stávající stálá scéna divadla 
Kolárka je zcela nevyhovující. Divadlo na 
Kollárově ulici chátrá a hrozí, že v blízké bu-
doucnosti se vzhledem k technickému stavu 
bude muset zavřít, v nejhorším případě 
někoho během představení zavalí. Budova 
v současné době patří Jihomoravskému 
kraji, a přestože se nyní zástupci našeho 
města připravují jednat o budoucnosti těchto prostor, tak 
jejich osud, jakožto i celého divadla Kolárka se rozplývá 
někde v mlze, kam nejde dohlédnout. Je třeba situaci 
řešit. 
 Krize. Na scéně se objevuje spolek Circulus, pod 
nímž Kolárka funguje a předkládá zástupcům města 
jednoznačný návrh. Divadlo postavíme na místě bývalé 
Dukly! Myšlenka je to smělá, ovšem město již do pro-
storu po hotelu Dukla investovalo nemalé peníze, aby 
tento prostor přeměnilo v avizovaný park s kavárnou. 
Návrhem spolku Circulus se tedy odmítlo zabývat.
 Peripetie. Červen 2016. Do voleb zbývá pár měsíců 
a v této době má každý tolik síly, že nic není nemožné. 
Vypadá to, že divadlo bude! Circulus předložil záměr. 
Stálá divadelní scéna by měla stát zhruba dvacet 
milionů, které získá Circulus od sponzorů a z grantů. 
Podmínkou města je zajištění fi nancí na provoz divadla. 
Eva Petrželová ze spolku Circulus prohlašuje, že tato 
podmínka nebude problém a fi nance ve výši až čtyř 
milionů ročně spolek dokáže pokrýt. V několika násle-
dujících týdnech Circulus usilovně pracuje na tom, aby 
divadlo dostalo zelenou. 
 Katastrofa. Přichází říjen a s ním další podmínky 
města – projekt, harmonogram prací, fi nanční krytí… 
Další jednání naznačují, že to nebude tak jednoduché, 
což se nakonec potvrzuje na konci listopadu. Rada 
města realizaci divadla smetla ze stolu. Důvodem byla 
skutečnost, že Circulus nedokázal zaručit hladký průběh 
fi nancování celého projektu. Několikaměsíční úsilí tak 
přišlo vniveč.
 Tolik k celé situaci, názor si musí každý z nás udělat 
sám. Na straně jedné je fakt, že občané města volají po 
kultuře. Na straně druhé město sype peníze do umělého 

trávníku pro fotbalisty, revitalizací sportovních hřišť a do 
sportu vůbec, přičemž jediné divadlo v Blansku musí 
bivakovat v budově, jejíž vzhled a technický stav se 
neslučuje s jeho budoucí existencí.
 Kdybych měl vyjádřit svůj názor, přál bych si, aby na 
místě po bývalé budově Dukly vyrostlo kulturní centrum, 
které by fungovalo pod městem, a kde by se občané 
našeho města mohli kvalitně kulturně obohacovat nejen 
při sledování divadla, ale také koncertů, projekcí fi lmů, 
přednášek a dalších pořadů. Myslím si, že zde by se 
dala začít budovat nová éra kulturního dění v Blansku. 
Kapacita 150 míst je tak akorát a stačil by k tomu jeden 
šikovný programový ředitel, který by se o provoz tohoto 
zařízení staral. Kolárka by měla své zázemí a občané 
města zase místo, kam by rádi chodili.
 Ačkoli jsem odvážnému záměru spolku Cirkulus 
od začátku držel palce, vybudovat ve městě centrum, 
kde by se provozovalo pouze divadlo, by mi stejně 
přišlo docela škoda. Osobně zastávám názor, že lidé 
v Blansku mají velký potenciál a mělo by se jim dostat 
širokého kulturního vyžití. Zároveň však chápu, že pro-
voz takového zařízení není zadarmo a minimálně první 
jeho kroky by potřebovaly fi nanční injekci; od města, 
samozřejmě. O tom však radnice nechce ani slyšet. 
Na kulturu se přece v Blansku dává peněz spousta! 
 Potřebujeme prostory pro divadlo a jiné kulturní 
události? Potřebujeme vyhřívaný umělý trávník na 
fotbalovém stadionu a nová sportoviště? Z čeho budete 
mít vy, občané města, větší užitek?

Martin Müller

Rozhodutí Rady města a vyjádření spolku Circulus si 
můžete přečíst na straně 5.



Ofi ciální stanovisko vedení Nemocnice 
Blansko k novému parkovišti

3. prosince 20162

Sobotní parkování 
v Blansku bude zdarma

Freddieho sloupek

Fidelióza
 Ačkoli nejsem medicínsky vzdělán, myslím si, 
že by se tímto slovem dal pojmenovat stav mysli 
některých politiků, a to napříč celým politickým 
spektrem, vcelku lhostejno zda po vertikále, či 
horizontále. Fidelióza je přehnaná adorace da-
rebáků jen proto, že patřili k politické kastě, ať již 
kdekoli.
 Úplně každý lidský život má nedocenitelnou 
hodnotu, o tom není pochyb. A každý život má 
hodnotu stejnou. Potud jsme si rovni. Jsou to ale 
životní skutky každého z nás, které ovlivňují náš 
odkaz, pozitivní význam pro lidstvo a obrázek.
 Takže nám dodýchal Fidel Castro. Muž, který 
byl podle Jean-Claude Junckera, či Angely Mer-
kel „významnou osobností dějin“. Při vší úctě, to 
byl Adolf Hitler taky a těžko dnes nad jeho smrtí 
někdo truchlí. Fidel byl možná mužem charisma-
tickým, ale tam to končí. To je kdejaký podvodník 
taky. Byl především bezohledným diktátorem, 
který má na svých rukách krev svých odpůrců a 
nazývat Kubu „Ostrovem svobody“ je plivancem 
do tváře bojovníků za principy svobody jako 
takové. A to se ještě náš předseda vlády nechá 
slyšet, že Kuba díky němu dosáhla jisté úrovně 
„sociální spravedlnosti“. No to je báječné. To ti, 
Slávku, fakt tleskám (sarkasmus). Fidelióza v 
pokročilém stádiu.
 Co mne ale zarazilo, byl výskyt příznaků 
Fideliózy u našich sdělovacích prostředků... 
Castrovi se v České televizi málem skládají na 
věnec, ale pramalou pozornost věnují odchodu 
člověka, který minimálně pro kulturní fajnšmekry 
znamenal mnohé – pan František Peterka, muž 
mnoha menších a malých rolí, drsňáků, popletů 
nebo smolařů. A pro tisíce dětí, i těch odrostlých 
– jemnostpana Krakonoše. To mi přišlo dost líto. 
Práce tohoto člověka má pro náš malý národ da-
leko větší význam než nějaký terorista z dalekého 
ostrova.
 Jistě, řeknete si možná, pan Peterka by jen 
herec a z hlediska světového vlivu nejspíš bezvý-
znamný. Ale pro mne jako pro jednoho z obyvatel 
planety má tisíckrát větší hodnotu člověk, který 
dokázal rozdávat svými rolemi radost, dobrou 
náladu a úsměvy než revolucionář z dalekého 
ostrova. Castrův význam tkví pouze v tom, že 
bychom si na takové darebáky měli dávat napříště 
pozor. Význam pana Peterky v tom, že i díky jeho 
(možná malému) přispění žije dál český fi lm, di-
vadlo a smysl pro humor. Odchodu pana Peterky 
je mi hluboce líto, nechť tedy odpočívá v pokoji. 
A děkuji za všechno.
 Odchod Castra mne nechává chladným. Prostě 
je na světě o jednoho darebáka míň.

 Hezký den...
Freddie 

(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

• lepené švy
• ventilace v rukávu
• prodyšnost 5000 mm
• vodonepropustnost 
 10 000 mm
• odepínací resp. schovávací 
 kapuce
• vnitřní rozepínací 
 sněhová manžeta
• různé barvy, 

 všechny velikosti

Dámské lyžařské bundy Dámské lyžařské bundy 
Trimm  ICELADYTrimm  ICELADY

Dále v nabídce pánské a dámské bundy 

pro denní nošení v mnoha módních odstínech.

Vánoční dárkové poukazy.

 Od konce září 2016 mohou návštěvníci Nemocnice Blansko využívat 138 nových parkovacích míst. Ta mají za cíl především odlehčit dopravě u bla-
nenské nemocnice a zvýšit komfort pacientů. Po zkušebním bezplatném provozu je nyní stání zpoplatněno, a to dle ceníku, schváleného Radou města 
Blanska. Část parkovacích míst si mohou dlouhodobě pronajmout zaměstnanci nemocnice.

 Společný vjezd a výjezd na parkoviště je z ulice 
Sadová, kde je umístěn vrátní systém (závora a 
automat na placení parkovného). K ulici Sadová, 
tedy okolo budovy k přednímu vchodu do nemoc-
nice, se tedy musí vydat všichni, kdo zde odstaví 
vozidlo. Branka k zadnímu vchodu nemocnice slouží 
jako technický vchod a je určena jen a pouze pro 
zaměstnance – dlouhodobé nájemce. Tento fakt, 
který je veřejností vnímán ne zcela pozitivně, je dán 
několika faktory a je z pohledu Nemocnice Blansko 
naprosto neměnný.
 Hlavním důvodem pro nemožnost využívat zadní 
branku pro vchod do areálu je především bezpečnost. 
V souvislosti s celosvětovým děním, s hrozbami, které 
se dějí a vůči kterým nelze být imunní, je i v blanen-
ské nemocnici nastavena bezpečnost jako naprostá 
priorita. Bezpečnost jak hospitalizovaných pacientů, 
tak i samotných návštěv. Prostory parkoviště nejsou 
nemocnicí monitorovány, tudíž není tento zadní vchod 
(branka) nijak střežen. Nejde o tiskem zmiňovaný 
argument, že střežíme pacienty, aby neutíkali z ne-
mocnice (u nás leží pacienti naprosto dobrovolně), 
ale o fakt, že díky hlídanému vstupu vrátnicí lze 
eliminovat případné nebezpečí, tj. jednotlivce, kteří 
mohou jak pacienty, tak i personál ohrozit. A že je tato 
problematika opravdu opodstatněná ukazují i vlastní 

stížnosti návštěvníků nemocnice, kteří zejména v 
zimních měsících evidují zvýšený výskyt „podezřelých 
osob“ ve společných prostorách nemocnice. Samo-
zřejmě jde většinou o bezdomovce, kteří se zde snaží 
přečkat zimní večery a nepředstavují větší nebezpečí, 
nicméně i tento fakt budí v kolemjdoucích obavy, 
natož možnost vstupu jakýchkoli nebezpečných, ne-li 
ozbrojených osob zadním (nestřeženým) vchodem 
do areálu. Jelikož je zadní vchod do nemocnice 
otevřen i v pozdějších večerních hodinách, nebyla 
by možnost korigovat a střežit vstup do nemocnice. 
Tím hlavním argumentem, proč zadní vchod nikdy 
nebude veřejnosti otevřen je právě bezpečnost na-
šich zaměstnanců a pacientů, které máme na prvním 
místě. Současně je také vchod od zmiňované branky 
velmi strmý, tudíž pro imobilní pacienty naprosto ne-
vhodný. Ostatní opodstatněná fakta jsou např. kolize 
stravovacích vozů a vozů záchranné služby s vyšší 
frekventovaností lidí u zadního vchodu nemocnice, 
hygienické důvody aj.
 Nový vstup z parkoviště do nemocnice by si vy-
žadoval další vrátnici a informační centrum, což je v 
současné době investice, kterou Nemocnice Blan-
sko nemá v plánech. Stejně tak investice na lepší, 
resp. více bezpečný a hlavně bezbariérový vstup. 
Technický vchod (cesta úzkou brankou přes strmé 

schody) rozhodně pa-
rametrům ofi ciálního 
vstupu nevyhovuje a 
ani tak nebyla v pro-
jektech míněna. 
 Dalším tématem je 
cena parkovného. 
Zde je třeba zdůraznit, 
že ceník je dán zři-
zovatelem parkoviště 
– městem Blansko. 
Ceník byl schválen 
Radou Města Blan-
sko a je ve srovnání 
s ostatními parkovišti 
u nemocnic v regionu 
naprosto nadstan-
dardní. První hodina 
zdarma, dále pak 10,- 
Kč za hodinu je sazba, 

kterou běžně na podobných parkovištích nenajdete. 
Jedná se o nejnižší částku, která pokrývá alespoň 
náklady na chod parkoviště a která současně odradí 
od dlouhodobého odstavování vozů blokujících místa 
pro klienty nemocnice. Parkoviště před poliklinikou 
bude ze strany města Blanska v příštím roce také 
zpoplatněno. Cílem má být vytvoření rovných pod-
mínek na parkovacích plochách v okolí Nemocnice 
Blansko a větší obrátkovost parkovišť. Na parkovišti 
bude navíc v blízké době možnost platby i platební 
kartou, což také vnímáme jako nadstandardní službu, 
za kterou patří zřizovateli poděkování.
 Závěrem – parkoviště u nemocnice je zcela novou 
investicí a dalo se očekávat, že vyvolá i řadu diskuzí. 
Nicméně ne všechny argumenty tisku i veřejnosti 
jsou opodstatněné. Vzdálenost z nového parkoviště 
do hlavního vchodu nečiní kilometry, jak mnozí kvitují, 
ale pouhých 280 metrů. Jedná se však o komunikaci 
přístupnou, zpevněnou a vhodnou jak pro imobilní 
pacienty, tak i kočárky a jiné. Tzn. jedinou možnou 
cestu. Stejně tak ceník parkovného je na současné 
poměry symbolický.
 Věříme, že si všechna tato témata postupně „sed-
nou“ a nové parkoviště u nemocnice získá u pacientů, 
návštěv i zaměstnanců především pochvalu. Nejen 
proto, že výkup pozemků a snaha toto parkoviště 
zbudovat byla několikaletá dřina, ale hlavně proto, že 
je parkoviště funkční a přínosné pro všechny. Velké 
poděkování náleží všem zastupitelům města, kteří 
pro tuto smysluplnou a tolik potřebnou investici hlaso-
vali, zhotoviteli stavby za zdařilou a rychlou realizaci, 
Jihomoravskému kraji za dotaci a samozřejmě všem 
pacientům a zaměstnancům nemocnice za trpělivost 
po dobu stavby. 

 Na stavbu parkoviště přispěl Jihomoravský kraj 
dotací ve výši čtyř milionů korun. Celkové náklady 
byly ve výši 18,9 milionu korun a vzniklo díky nim 138 
nových parkovacích míst, z nichž část je zastřešena 
(30 míst) a vyhrazena jsou také místa pro zdravotně 
postižené a auta s kočárky. Stavba probíhala čtyři 
měsíce, a to od 24.5.2016 do 19.9.2016. Zhotovitel 
stavebních prací byla fi rma EUROVIA CS, a.s., OZ 
oblast Morava, závod Morava jih.

MUDr. Vladimíra Danihelková, 
ředitelka Nemocnice Blansko

Stavební úpravy 
v centru města 
nabraly zpoždění

 V těchto dnech mělo původně dojít k předání 
upraveného prostranství po zbouraném hotelu 
Dukla. Práce se však zdržely hned z několika 
důvodů. 

 Jedním z nich byla snaha spolku Circulus vybu-
dovat místo hotelu stálou divadelní scénu. „Některé 
práce musely být pozastaveny, protože se čekalo 
na předložení projektu divadla Kolárka a na koneč-
né rozhodnutí vedení města,“ řekl vedoucí odboru 
komunální údržby Petr Rizner. 

 Hlavní práce budou dokončeny v letošním roce, to 
znamená terénní úpravy, vodní prvek, pergoly i vý-
sadba stromů. Herní prvky pro parkourové hřiště jsou 
již navezeny. „V tuhle chvíli záleží pouze na počasí, 
protože dopadová plocha se nemůže instalovat při 
teplotách pod pět stupňů Celsia,“ vysvětlil Rizner. 
 Ke zdržení prací přispěla též chyba v rozpočtu, 
do něhož nebyly zahrnuty některé položky a musí 
se o nich jednat. „Zcela jednoznačně byla chyba na 
straně projektanta a určitě dojde k navýšení celkové 
ceny,“ uvedl Rizner s tím, že výše částky, o kterou 
se realizace prodraží, je zatím nejasná. „Navýšení 
jsme se však rozhodli požadovat po projektantovi,“ 
doplnil místostarosta Blanska Jiří Crha. Na přelomu 
roku bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 
kavárny, která by měla začít sloužit během léta. 

-mha- 

 První půlhodina za jednu korunu a v sobotu parkování zdarma. To jsou základní úpravy v cenách 
placeného parkování v centru města, které začnou platit na začátku února příštího roku. 

 Změny se uskuteční na základě doporučení, která 
vyplynula z analýzy dopravy v Blansku. Analýza pro-
bíhala od května do října letošního roku a prováděli 
ji pracovníci stavební fakulty VUT v Brně. 
 „Z výsledků vyplývá, že nejvíce zatíženým dnem z 
hlediska provozu je pátek, z běžných pracovních dnů 
je to pak středa. O víkendu intenzita provozu klesá. 
Nejvíce vytížená je silnice od Lipůvky na Ráječko, 
za čtyřiadvacet hodin tudy projede přibližně dvanáct 
tisíc aut,“ uvedl jednatel společnosti Služby Blansko 
Jiří Charvát. 
 Největší pomoc při ucpávání Svitavské ulice u 
kruhového objezdu v dopravních špičkách vyřeší 
plánované přemostění řeky Svitavy od Fügnerovy 
ulice na Staré Blansko. 
 V centru města, ale i na sídlištích chybí celkem 
dva a půl tisíce parkovacích míst. Především v okolí 
obytných domů lidé vozy odstavují na krajnicích a 
není dodržena průjezdná šíře vozovky pro vozidla 
záchranného integrovaného 
systému. „Pouze na Písečné 
je dostatek parkovacích ploch, 
i když ve větších vzdálenos-
tech od obytných domů,“ sdělil 
Charvát. 
 Výsledky analýzy obsahu-
jí návrhy na zjednosměrnění 
některých ulic, případně vybu-
dování příčných či podélných 
stání tam, kde je to možné. 
Dále zužování chodníků a 
rozšiřování pruhů na silnici. 
Jde však o plány na několik 
let dopředu, k nimž se bude 
vždy přihlížet při revitalizaci 
jednotlivých území. Analýza je 
zaměřená na lokality Písečná, 
Podlesí, pod základní školou 

Erbenova, u pošty, u nemocnice, v centru města, 
Sever a Zborovce. 
 Pro návštěvníky středu města dojde k zásadnější 
změně v únoru, kdy oproti současné situaci nebude 
nutné platit parkovné v sobotu dopoledne. „Vedení 
města se tímto krokem rozhodlo podpořit prodejce 
ve středu Blanska,“ vysvětlil Jiří Charvát. Taktéž 
u nemocnice bude v sobotu a v neděli parkování 
zdarma. 
 Ve všední dny od 7 do 18 hodin bude na placených 
parkovištích první půlhodina za jednu korunu a každá 
další hodina za deset korun. „Snažili jsme se zlepšit 
podmínky pro lidi, kteří si přijedou do města koupit 
třeba jen pečivo, aby nemuseli platit deset korun,“ 
doplnil Charvát. 
 V areálu u pošty vznikne čtrnáct parkovacích 
míst a tři místa pro invalidy. První hodina bude pro 
zákazníky pošty zdarma. 

-mha-
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Na kávě se Simonou Polákovou
Základní škola Erbenova je jedinou školou v Blansku a okolí, kde se vyučuje matematika 
pomocí Hejného metody, pro výuku čtení je zavedena genetická metoda a prvňáčci se 
učí psát písmem Comenia Script. Jak se tyto alternativní způsoby osvědčují v praxi? 
Na to jsem se zeptala ředitelky Simony Polákové, která letos zahájila pátý rok ve funkci. 

Sponzor rubriky:

 Zároveň jsme se pustili i do dalších inovativních 
metod, kterými jsou genetická metoda čtení a psaní 
písmem Comenia Script. Takže paní učitelky udělaly 
opravdu obrovský kus práce. Musely se důkladně 
seznámit s těmito metodami a jiným stylem učení. 

 V blanenském okrese se Comenia Script učí 
ještě v Základní škole ve Sloupě…
 V počátcích jsme s nimi hodně spolupracovali. 
Navštívili jsme společně pilotní školu v Chrudimi, kde 
tuto metodu ověřovali již druhým rokem, měli jsme 
možnost si s tamními učiteli promluvit, podívat se do 
tříd. Než jsme se pro výuku rozhodli, snažili jsme se 
zjistit co nejvíce informací. Nebylo to tak, že bychom 
se v červnu rozmysleli a v září začali novou metodou 
učit. Změně předcházela zodpovědná příprava. 

 Je Comenia Script lepší? 
 Určitě má svoje velké klady. Písmo je jednodušší, 
ale hlavně čitelnější a úhlednější. Když dnes vidíme 
čtvrťácké sešity a srovnáme je se čtvrťáckými, pá-
ťáckými sešity dětí, které psaly vázaným písmem, 
tak je to z hlediska čitelnosti velký rozdíl. Dnes je 
čitelnost písma na mnohem vyšší úrovni. Přestože 
se o písmu Comenia Script říkalo, že děti nebudou 
mít svůj rukopis, pravda to není. Paní učitelky i dnes 
písmo svých žáků bezpečně poznají. I já, když si 
prohlížím sešity, vidím, že byť je to písmo nevázané, 
každý má svůj rukopis. 
 S výukou písma Comenia Script jsme spojili výuku 
čtení genetickou metodou. Znamená to, že při čtení v 
první třídě se děti nejprve učí číst i psát velká tiskací 
písmena. Pro děti je pak start jednodušší a motivující. 
Děti před nástupem do první třídy často slyší: Půjdeš 
do školy, naučíš se číst a psát. Tento slib se jim vyu-
žíváním genetické metody plní rychleji. Do Vánoc v 
podstatě čtou i píší velkými tiskacími písmeny, což 
je skutečně motivuje k dalšímu rozvoji. Tento prvotní 
náběh je v klasické výuce poněkud delší, protože 
se čtením posledních písmen se končí v období 
jara. Děti totiž musí zvládnout souběžně čtyři tvary 
písmenek – velké tiskací, velké psací, malé tiskací 
a malé psací. 

 V čem je výhoda alternativních metod, které 
aplikujete? 
 Trošku mi připadne, jako by si všichni mysleli, že 
každé dítě, které se učí Hejného metodou, bude 
jistě účastníkem matematických olympiád a bude z 
něj výborný matematik. Ale tak to není. Každý má 
nějaké nadání. Někdo je vynikající v matematice, jiný 
je talentovaný na jazyky. Vždycky byli žáci výborní, 
průměrní i slabší, na tom se nic nemění. Přínosem 
naší matematiky je to, že učí děti o postupech a 
řešeních přemýšlet a diskutovat a dává jim možnost 
najít si takovou cestu k vyřešení problému, která je 
pro ně nejsrozumitelnější. Mnohem lepší čitelnost 
písma Comenia Script již byla zmíněna. Kromě toho 
také stírá rozdíly mezi žákem, který psal vázaným 
písmem, jako když tiskne, a mezi tím, kterému psaní 
dělalo problém. Tam bývaly rozdíly opravdu mar-
kantní. Nyní je tolik nepozorujeme. Pozitivum výuky 
čtení genetickou metodou spatřujeme především v 
tom, že děti poměrně brzy začínají číst smysluplná 
slova, věty i texty, a tím se rozvíjí jejich čtenářská 
gramotnost.

 Rozšiřují se tyto nové směry v našich školách? 
 O Hejného metodě se nyní hodně mluví a je podle 
mého názoru podporována i ze strany ministerstva. 
Proto se v poslední době rozšiřuje počet škol, které 
podle ní učí. I k nám do školy chodí pedagogové 
ze škol v okolí Blanska, kde by ji chtěli vyučovat 
nebo kde s ní začínají. Měli jsme tady paní učitelky 
z Ostrova, byly se podívat do hodin a informovat se 
o našich zkušenostech. 

 Co se týká genetické metody čtení, tak ta je 
nyní již poměrně rozšířená.
 Pomaleji se možná rozšiřuje Comenia Script, což 
mě trošku překvapuje. Přitom je to něco, co přispívá 
v oblasti písemného vyjadřování v počátcích školní 
výuky k rychlejšímu rozvoji dítěte. Zkusme se také 
zamyslet, kde se dnes setkáváme s klasickým váza-
ným písmem? Používáme počítače a mobily, dopisy 
už si taky moc nepíšeme. Spousta lidí v dospělosti 
přechází na psaní tiskacím písmem, aniž by je někdo 
nutil. Proto jsem si myslela, že se bude rozšiřovat 
rychleji. V tomto směru je asi společnost mnohem 
konzervativnější. Nezapomeňme ale, že i písmo 
vázané se v dějinách vyvíjelo a zjednodušovalo, a 
kdyby tomu tak nebylo, možná bychom ještě dnes 
psali švabachem. Zkušenosti z naší pestré meziná-
rodní spolupráce potvrzují, že se v mnoha zemích 
vázaným písmem vůbec nepíše. 

 Také se říká, že lidé nebudou mít vypsaný svůj 
originální podpis…

 To je velmi častá námitka. Ale – mají lidé ze zemí, 
kde se vázané písmo nepoužívá, svůj originální 
podpis? Určitě mají. Každý se zkrátka podepíše tak, 
jak se to naučí, a i v podpisu nevázaným písmem je 
patrný rukopis. Z psychologických studií vyplývá, že 
nehraje roli, jakým písmem se dítě učí psát. Možná 
bude dokonce jejich podpis čitelnější – vždyť co dnes 
poznáte z nějakého klikyháku? 

 Vaše škola je ještě specifi cká tím, že má svůj 
fi lmový kroužek…
 Filmový kroužek je naše chlouba. Myslím si, že 
je to rarita. Měli jsme hodně úspěchů, žáci točí fi lmy 
a účastní se soutěží. Mimo to ale, když se pořádá 
nějaká školní akce, máme kvalitní dokumentaci. Žáci 
natáčí, dělají rozhovory a naše akce dokumentují. 
 Ale nejen fi lmový kroužek je to, čím se můžeme 
pochlubit. Jsme také pyšní na vybavení našich tříd 

 Jak dlouho již na vaší škole učíte Hejného 
metodu? 
 Čtvrtým rokem. Ale samozřejmě předtím už jsme 
se s touto metodou seznamovali a učitelé absolvovali 
mnoho seminářů. Tehdy je pořádalo nakladatelství 
Fraus, které spolupracovalo s profesorem Hejným 
a jako první vydávalo jeho učebnice. Semináře byly 
zajímavé a metoda se nám zdála jako velmi přínosná, 
takže jsme se do toho pustili. 

 Odkud vzešel podnět?
 Podnět vyučovat novým způsobem vzešel z 
vedení, ale bylo třeba pro to získat i učitele. Samo-
zřejmě názory byly různé – někdo měl ze začátku 
odstup nebo obavy. Není jednoduché, když paní 
učitelka učí dvacet let nějakým stylem, a najednou 
má přejít na odlišný způsob výuky. Je to tedy velká 
práce především pro učitele. Ale potěšilo mě, když 
paní učitelky, které učí již mnoho let, mi samy řekly, 
jak je tato práce posunula o kus dál. Myslím si, že 
kdo začal touto metodou učit, ten nelituje. Objevují 
se věci, nad kterými někdy váháme a přemýšlíme, 
jak výuku nastavit, aby vyhovovala nám, dětem i 
rodičům, ale zatím myslím, že převládá spokojenost. 

 Můžete shrnout, co je to vlastně Hejného me-
toda?
 Profesor Hejný sám říká, že pro porozumění je 
důležitý „aha efekt“. Dítě něco zkoumá, nad něčím 
přemýšlí a samo zkouší. Hejného metoda uznává i 
systém „pokus omyl“. Dítě si zkouší, zda něco ně-
kam pasuje, když ne, hledá jinou cestu, až nalezne 
správné řešení  – „aha!“. A tím, že to zkouší, možná 
samo najde nějaké pravidlo a vytvoří si systém. Vše 
je velmi názorné, děti si mohou všechno „osahat“. 
Pracují v prostředích, která jsou jim z každodenního 
života důvěrně známá – např. krokování, schody, 
pavučiny, autobus, zvířátka dědy Lesoně…. – a na 
nich se seznamují s různými matematickými tématy. 
Při krokování se například učí sčítat a odčítat. Na 
podlaze máme nalepený krokovací pás, na něm se 
děti posunují podle pokynů svých spolužáků, a tak 
si vytvářejí spoje pro sčítání a odčítání. Na jiných 
prostředích se učí slovní úlohy, rovnice, statistiku, 
geometrii a další. Hejného metoda se také velmi 
důsledně věnuje prostorové představivosti, protože 
s ní bývá v klasické matematice problém. Děti pracují 
s krychličkami, zakreslují plánky a jsou schopny si 
dobře představit prostorové objekty. 

 Učí se Hejného metoda i na druhém stupni?
 Hejného metodu vyučujeme zatím na prvním 
stupni. Ale protože se tato metoda úspěšně rozšiřu-
je, profesor Milan Hejný se svým kolektivem začal 
pracovat na učebnicích pro druhý stupeň, takže už 
je hotová šestá i sedmá třída a myslím, že se letos 
pilotuje i osmá třída. Na základě zkušeností lektorů 
a učitelů, kteří se této metodě věnují dlouhodoběji, 
víme, že pokud se už nepokračuje po páté třídě, nic 
se neděje. Děti dostanou na prvním stupni kvalitní 
základy a osvojí si systém. Potom jim nedělá problém 
přejít na druhém stupni ke klasické matematice. 

 Má metoda odpůrce?
 Samozřejmě má svoje odpůrce, jako vždycky, když 
se objeví něco nového. Potíž může nastat v případě, 
že dítě přechází z klasické do Hejného metody. Může 
to být větší problém, než opačný přechod. Pokud od 
nás dítě odejde jinam, mělo by to zvládnout dobře. 
Ale problémy přechodů ze školy na školu nastávají i v 
jiných předmětech ve vyšších ročnících. Každá škola 
má totiž nastaven svůj vlastní vzdělávací program 
a jednotlivé předměty se mohou učit na různých 
školách v jiných ročnících. Každý rodič by se měl 
seznámit se vzdělávacím programem té které školy 
a případy, kdy dochází k zásadním rozdílům mezi 
vzdělávacími programy při změně školy, se musejí 
řešit individuálně. 

 Co bylo prvním impulsem? Touha odlišit školu 
nebo vás zaujala samotná metoda? 
 Základní školy už se dnes v zásadě příliš neod-
lišují. Dříve se některá škola profi lovala jako jazy-
ková, jiná jako matematická, další jako sportovní. 
Bylo to tak i v Blansku. Erbenka svého času měla 
sportovní třídy. Myslím si, že v dnešní době už toto 
dělení nemá větší smysl, protože základní škola má 
podle mého názoru především poskytovat kvalitní 
všeobecné vzdělání. Co se týče jazyků, ty se dnes 
povinně učí na každé škole od třetí třídy (u nás učí-
me angličtinu od první třídy), na druhém stupni jsou 
pak povinné dva cizí jazyky. Matematiku u nás ve 
škole maximálně posilujeme v týdenních dotacích. 
Na druhém stupni také nabízíme v 6. a 7. ročníku 
volitelný předmět sportovní hry. Přemýšleli jsme nad 
tím, co nového by škola mohla nabídnout, ale zase 
ne za každou cenu. Prvotní impuls byl spíš ten, že 
nás Hejného metoda zaujala. 

Nová publikace města

moderní didaktickou technikou, především inter-
aktivními tabulemi a dataprojektory. Samozřejmě 
bych ještě ráda zmínila naši dlouholetou zahraniční 
spolupráci s partnerskou školou v rakouském Mürz-
zuschlagu a dalšími evropskými zeměmi v rámci pro-
jektů Comenius. Za práci v této oblasti jsme obdrželi 
Evropskou cenu kvality.
 Za zmínku také určitě stojí naše tradiční akce 
pořádané pro žáky, jejich rodiče i veřejnost, jako 
například Cesta strašidelnou školou, Vánoční jar-
mark, Velikonoční výstava, Den otevřených dveří, 
Noc s Andersenem a v neposlední řadě Vánoční 
laťka, která se letos uskuteční již po dvacáté. Proto 
bych čtenáře ráda pozvala na 13. 12. v 15.00 hodin 
do haly ASK Blansko, kde mohou povzbudit naše 
sportovce při školním přeboru ve skoku vysokém.

Marie Hasoňová

 Novou reprezentativní publikaci o městě s názvem Blansko – Brána Moravského krasu a s 
podtitulem Obrazy ze života města mladého devět století, která navazuje na obdobnou publikaci 
vydanou již před sedmi lety, ovšem tentokrát v mnohem velkorysejším rozsahu i formátu, vedení 
města pokřtí v rámci Rozsvícení vánočního stromu. 

 Není žádným tajemstvím, že reprezentativní 
obrazové publikace jsou velmi vhodnou a žádanou 
formou propagace měst a obcí. Mohou sloužit jako 
zajímavá vzpomínka z cest, či jako důstojný dárek. 
Proto se  město Blansko rozhodlo vydat u příleži-
tosti 880. výročí své první zmínky novou obrazovou 
publikaci, která by na fotografi ích zachytila historii 
města i jeho současnou podobu.
 Kniha s názvem Blansko – Brána Moravského 
krasu a s podtitulem Obrazy ze života města mla-
dého devět století je rozčleněna do několika kapitol, 
které na více než devadesáti stranách představují 
Blansko v textech, a především ve fotografi ích 
jako historické i moderní sídlo, dále jako město 
umělecké litiny, sportu, kultury a samozřejmě i jako 
turisticky zajímavou lokalitu spojenou s Moravským 
krasem. Nechybí ani medailony významných osob-

ností, oblíbené záběry z ptačí perspektivy nebo 
představení partnerských měst.
 Publikace se dočkala svého slavnostního křtu 
v rámci rozsvícení vánočního stromu na ná-
městí Republiky v pátek 25. listopadu 2016 a 
od toho okamžiku je také v prodeji v Blanenské 
informační kanceláři Blanka. Cena knihy činí 
280 Kč a vydána byla celkovým nákladem 1500 
kusů.
 Věříme, že tento nový publikační počin udělá 
letos radost pod vánočním stromkem mnoha 
blanenským rodákům a lokálním patriotům, a v 
budoucnu i všem, kteří si budou chtít z Blanska 
odvézt pěknou vzpomínku na naše město. Město, 
které, jak říká podtitul nové knihy, je devět století 
mladé.

-měú-



Pojďte s námi za pohádkou

3. prosince 20164

BARVY LAKY u Lumíra  s.r.o.
-------------------------
Masarykova 2384/2a, Blansko 678 01 
+420 734 252 959
www.barvyblansko.cz 

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

Strom splněných přání 
v restauraci Punkva 

Zahráli pro psí útulek

Restaurace MYSLIVNA
- stylové prostředí

- velký výběr jídel ze zvěřiny

- česká kuchyně, poctivé porce

- denní menu od 79,- Kč
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!

- více na Facebooku: Myslivna Blansko

16.-18.12. ZVĚŘINOVÉ HODY

nejrůznější speciality 

a pokrmy ze zvěřiny!!!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

DY

• 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

 Dlouhá fronta se tvořila v sobotu 5. listopadu na startu prvního ofi ciálního ročníku pro rodiny s 
názvem Putování lesem za pohádkovými postavami aneb pojďte s námi za pohádkou.

 Ano, první lis-
topadovou sobotu 
jsme se opravdu tě-
šili velkému zájmu 
malých i velkých 
účastníků našeho 
pohádkového puto-
vání za Spejblem, 
Hurvínkem, Křemíl-
kem, Vochomůrkou, 
Vodníkem, Čerty a 
ostatními postavič-
kami, které znají 
nejen děti, ale i je-
jich rodiče. Letošní 
ročník jsme rozšířili 
hned o několik no-
vých pohádkových 
postaviček - Bob a 
Bobek, Večerníček 
a tříhlavý drak, kte-
rého však hlídal nebojácný zbrojnoš.
 Začátek celé akce byl ve 14.00, abychom vyhověli i 
menším dětem a ty si mohly projít celou trasu za den-
ního světla. Kdo však chtěl zažít o trochu napínavější 
atmosféru večerního lesa, počkal na pozdější hodinu 
a vyrazil na pochod těsně před 17. hodinou, kdy star-
tování končilo. Protože se však jedná o pohádkové 
putování lesem, je v těchto večerních hodinách celá 
trať označena svíčkami a šipkami a každé stanoviště 
s pohádkovými postavičkami je nasvětleno a připra-
veno tak, aby se děti nemusely ničeho bát a vždy 
ještě dostaly nějakou sladkou odměnu. Na startu U 
čarodějnic obdrželo každé dítě hrací kartu s mapkou 
celého putování. Na hrací kartě bylo jedenáct hracích 
políček s jednotlivými pohádkami a úkolem každého 
dítěte bylo vždy po příchodu na stanoviště poznat 
pohádkové postavičky a nechat si na hrací kartě 
orazítkovat políčko se správnou pohádkou. Na konci 
dostaly za celou vyplněnou hrací kartu od klaunů 
magnetek s logem putování a samozřejmě opět 
sladkou odměnu. V prostorách cíle si každý účastník 
mohl zakoupit buřtíka a nad společným táborákem si 
ho opéct nebo jen tak posedět se sklenkou dobrého 

čaje nebo svařáku a podělit se s ostatními o dojmy 
z právě dokončeného putování.
 Každému z Vás, kteří jste se této akce zúčastnili, 
chceme velice poděkovat nejen za Vaši účast, ale 
především za to, že jste všichni dohromady udělali 
letošní vánoce dětem z MŠ Rodkovského 2a pod-
statně krásnější a celkově jim na nové hračky přispěli 
částkou 13.000,- Kč. Dále bychom chtěli poděkovat 
všem našim kamarádům a spoluorganizátorům, 
kteří se na akci podíleli, Monitoru a Blanenskému 
videožurnálu za jejich mediální podporu, maminkám 
z MŠ Rodkovského 2a, které byly natolik ochotné a 
napekly veškeré dobroty, které se rozdávaly v pekle i 
samotném cíli a samozřejmě i dětem z MŠ Divišova, 
které nakreslily překrásné obrázky jednotlivých po-
hádkových postaviček a pro všechny byly vystaveny 
v prostorách cíle.
 Už teď se těšíme na další ročník, který se bude 
konat v sobotu 4.11.2017, kde se opět setkáte se 
všemi pohádkovými postavičkami. 

Za pořádající 
Pavel Bouda a Ivan Jeřábek

 Jak udělat radost hendikepovaným dětem? Stačí zajít do restaurace Punkva k vánočnímu stro-
mečku, vybrat si nějaké přání dítěte, koupit a zabalit dáreček a odnést jej pod stromeček. Tradiční 
Strom splněných přání dělá radost dětem ze Základní školy speciální již po mnoho let. 

 Žáci vždy nakreslí 
obrázek dárku, který 
by si přáli. Nejčastěji 
jsou to různé hrač-
ky, plyšáci, polštářky 
či DVD. „Děti jsou 
pak obdarovány na 
vánoční besídce, 
kterou pořádáme 
těsně před Vánoce-
mi. Bývá to velice 
emotivní záležitost 
v tom, že je vidět 
bezbřehá radost dětí, 
která pak hřeje mož-
ná ještě víc ty, co 
obdarovali,“ uvedl 
ředitel školy Martin 
Koupý. 

-mha-

 V pátek 19. listopadu blanenské kino zaplnili milovníci pejsků. Taneční orchestr Základní umě-
lecké školy Blansko uspořádal charitativní koncert pro psí útulek. Orchestr v čele s Jiřím Borešem 
připravil návštěvníkům příjemný kulturní zážitek. 

 Zazněly různé melodie 
populární hudby, napří-
klad z repertoáru Glena 
Millera, Bee Gees, Phi-
la Collinse, Michaela 
Jacksona, Jaroslava Jež-
ka a dalších. Na dobrovol-
ném vstupném se vybralo 
26 028 korun. 
 Výtěžek z koncertu 
bude použit na nákup kr-
miva pro pejsky a veteri-
nární ošetření pro pejsky z 
útulku, jehož provozovate-
lem je společnost Služby 
Blansko. „V příštím roce 
se v městském rozpočtu 
počítá s rekonstrukcí psí-
ho útulku,“ slíbil blanenský 
starosta Ivo Polák.  

-mha-
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Co je NEMOCVIČNA?

Fotoseriál: Rozsvícení stromu

Požadujeme
• zápal, vášeň, aktivitu
• dobrou komunikaci s lidmi
• časovou flexibilitu
• řidičský průkaz

Nabízíme
• zázemí zavedené realitní kanceláře
• rodinnou firemní atmosféru
• kreativní a různorodou práci v okrese 

Blansko
• výdělek omezený pouze mírou vaší aktivity
• jazykové a školící programy

rreeaalliittyy
Motivační dopis a životopis s fotografií posílejte na:

Kpt. Jaroše 157/5 
Boskovice

www.tajovskyreality.cz

vevodova@naserealitka.cz 
kontaktní telefon: 723 282 282

Hledáme nového člena našeho týmu

- 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

 Dvanáctimetrový smrk, který Blansku věnovalo město Rájec-Jestřebí, se rozzářil v pátek před 
první adventní nedělí. Během celého dne se na náměstí Republiky konaly vánoční trhy, v doprovod-
ném programu vystoupili žáci Soukromé umělecké školy Blansko a herci z divadla Kejkle zahráli 
vánoční pohádku. Zástupci města pokřtili novou publikaci o městě Blansku, svátečního slova k 
adventnímu zamyšlení se zhostil jáhen Oldřich Němec a nechyběla ani tradiční mikulášská nadílka.                   

-mha-

 Nemocnice Blansko následuje současný moderní trend „pohybem ke zdraví“ a v tomto duchu 
připravila zcela nový a ve svém obsahu i měřítku pro nemocnici naprosto výjimečný preventivní 
program. Ten je zaměřený na zdravý pohyb pod vedením zkušených trenérů. 

 Tato myšlenka nevznikla hned. Původní 
plán nemocnice byl pronájem takových 
prostor v Blansku, které by mohly v době 
plánované rozsáhlé rekonstrukce ambu-
lantní části nemocniční rehabilitace (jaro 
– léto 2017) sloužit jako dočasné prostory 
pro zachování rehabilitačního provozu. 
Nové prostory se nachází v Blansku na 
ulici Smetanova 8 u kruhového objezdu 
(Centrum Ježek), v centru města Blanska, 
dobře dostupnou pro veřejnost, a to jak 
pěšky, tak i MHD nebo autem. Od září, 
kdy vedení nemocnice poprvé tyto prostory 
vidělo, uběhly 3 měsíce a během nich se 
původní myšlenka krátkodobého pronájmu 
změnila na zcela nový projekt. Tím projek-
tem je NEMOCVIČNA, centrum zdravého 
sportu pro každého. Budovu, která leží v 
srdci Blanska, jsme za neuvěřitelně krátkou 
dobu nachystali ke spuštění dvou provozů 
současně. Tři měsíce úsilí a tvrdé práce, 
považujeme za smysluplné a všem našim 
zaměstnancům, kteří na tomto projektu jak-
koli participovali, velice děkujeme. Tempo 
bylo vražedné, ale výsledek za to stojí!
 Samotná rekonstrukce rehabilitace Ne-
mocnice Blansko je ve fázi příprav. Začne 
přibližně v březnu 2017 a potrvá půl roku. To zname-
ná, že v nemocnici bude provoz ambulantní rehabi-
litace zcela zastaven. Neradi bychom ale, aby naše 
rehabilitace zůstala na tak dlouhou dobu ochromena. 
Z tohoto důvodu jsme také našli nové náhradní pro-
story, které bude rehabilitace po dobu rekonstrukce 
využívat a zůstane tak díky nim v provozu. V praxi to 
znamená, že už od prosince 2016 budou na novém 
pracovišti dvě fyzioterapeutky, nejprve pro komerční 
rehabilitační programy, od ledna 2017 pak v běžném 
denním provozu v čase cca 7 – 15,30 hodin. To bude 
představovat první část provozu budovy na Smeta-
nové ulici. Druhou částí je zcela samostatný a nový 
provoz Nemocnice Blansko – NEMOCVIČNA. 

První týden zdarma!
 Provoz začíná fungovat od 5. prosince 2016, a to v 
ukázkovém a současně testovacím režimu naprosto 
zdarma. Na tel. čísle recepce (720 987 564) je možné 
zarezervovat si místo v libovolné lekci a prostě to 
přijít zkusit. Zadarmo, bez závazků, prostě si udělat 
názor a vlastní zkušenost. 12.12.2016 proběhne 
ofi ciální zahájení provozu a následně v 18:15 hodin 
odstartujeme první lekcí v "ostrém" režimu.

Tabata, TRX i jóga
 K dispozici jsou moderní metody, které posilují 
nejen všechny hlavní svalové skupiny, ale také kardio 
systém, zlepšují dýchání, vyrovnávají skoliotické 
držení těla, zvyšují fyzickou kondici a v neposlední 
řadě spalují kalorie a vedou ke krásné vypracované 
postavě. K tomu všemu může pomoct TABATA, TRX, 
CORE TRÉNINK, FUNKČNÍ TRÉNINK, KRUHOVÝ 
TRÉNINK, POWER YOGA, FIT DANCE, KOMPEN-
ZAČNÍ CVIČENÍ či cvičení zaměřené na zpevnění 
BŘICHA A POZADÍ. Všechny cvičební programy 
vedou zaměstnanci nemocnice – zkušení trenéři s 

potřebnými licencemi nebo akreditací, prostě lidé, 
nad kterými Nemocnice Blansko drží záštitu a zá-
ruku jejich kvality. K dispozici jsou moderní cvičební 
pomůcky (kettlebelly, aerobic bally, gym bally, TRX, 
švihadla, posilovací gumy, medicinbaly, rotoped, 
veslovací trenažér, běžící pás aj.).

Profesionální trenéři
 Hlavní benefi t jsou trenéři. V tuto chvíli jsou to 
Verča, Martina, Nela, Marek a Hynek. Právě na 
kvalitních trenérech celý projekt stojí, to oni dělají 
tvář a „značku fi rmy“, tu nejlepší možnou a současně 
nejúčinnější reklamu. Lidskost, empatie, neustálá 
komunikace s klienty - umět vysvětlit vliv cvičení na 
zdraví, a naopak upozornit na chyby při cvičení, které 
by mohly zdraví uškodit, nadšení pro sport, práci s 
lidmi, schopností vést své klienty a vzbudit v nich 
radost z pravidelného cvičení. To vše naši trenéři 
mají.

 Součástí Nemocvičny je sportovní bar, který bude 
otevřený v provozní době Nemocvičny a nabídne 
nejen občerstvení, ale také si v něm budou moci 
klienti koupit sportovní výživu, ponožky, ručník. 
Nemocvična bude mít také kvalitní zázemí s pán-
skými i dámskými šatnami a sprchami, vše moderně 
zařízené. Součástí bude i klidová zóna s vířivkou a 
saunou.
 Začínáme s nabídkou 15 lekcí týdně a plánujeme s 
postupným naplněním těchto hodin další nové lekce 
přidávat.
 Nemocnice Blansko chce v Nemocvičně vytvořit 
místo, kam se budete těšit a hlavně rádi vracet. Ko-
munitu, kde se setkáte se zajímavými lidmi, najdete 
třeba i nové přátele, zlepšíte svoje zdraví a formu, ale 
hlavně místo, kde se naučíte mít rádi pohyb. Cíle to 
nejsou malé, ale věříme, že to s naším nasazením, 
nadšením a pílí a s Vaší podporou zvládneme!

-r-

Rada města nedoporučila výstavbu divadla
 Po důkladném prostudování a posouzení návrhu 
projektu spolku Circulus, zastoupeným Evou Petrže-
lovou (vedoucí divadla Kolárka), na výstavbu divadla 
v prostoru bývalého hotelu Dukla, se rada města 
Blanska dne 22. listopadu rozhodla nepodpořit tento 
projekt. Rozpočet projektu by se měl pohybovat mezi 
23–29 mil. Kč, které chtěl spolek získat od sponzorů. 
 Myšlenka to byla zajímavá, ekonomické otázky 
však představitelé projektu nerozpracovali na ta-
kové úrovni, aby byly akceptovatelné a zaručovaly 
bezproblémovou existenci divadla se všemi speci-
fi ky. Krom toho záměr provozovat v novém objektu 
alternativní divadlo s úzkým okruhem diváků je 
dnes velmi riskantní, spolek také nezaručil garanci 
případné dostavby divadla v případě, že některý ze 
sponzorů by z různých důvodů nemohl v investicích 
pokračovat.
  Projekt na vybudování soukromého divadla v 
prostorách po hotelu Dukla vzbuzuje řadu otázek – 
ať už z hlediska fi nancování provozu spolku včetně 

údržby nemovitosti  nebo zájmu obyvatel a tedy 
prodejnosti vstupenek na alternativní typ divadla. A 
proto existuje důvodná obava, že by město po čase 
bylo postaveno před otázku zániku nového divadla 
nebo převzetí provozu pod sebe vznikem příspěv-
kové organizace. Město už jednu kulturní instituci 
má – je to Kulturní středisko města Blanska, jehož 
součástí je Dělnický dům s poměrně velkým sálem 
a jevištěm pro kulturní akce i divadelní představení.
 Podle zákona o obcích platí, že je obec povin-
na hospodařit se svým majetkem s péčí řádného 
hospodáře, ale na základě předložených dokladů 
spolkem Circulus tento přenáší veškerá rizika spo-
jená s výstavbou a provozováním divadla na město 
Blansko.
  Rada zároveň doporučila vedení města jednat s 
vedením Jihomoravského kraje o možnosti oprav 
budovy Základní umělecké školy Blansko, kterou 
zřizuje Jihomoravský kraj a kde prozatím spolek 
Circulus působí. 

 Argumentace rady města Blanska svědčí o nedo-
statečném prostudování našich podkladů. Rozhodně 
nejde o alternativní divadlo a rozhodně ne bez divá-
ků. Vždyť divadlem Kolárka projde ročně na 2000 
diváků. Letos jsme připravili dvě premiéry (15.12) pro 
dospělé a jednu pohádku. Nedůstojné prostředí, bez 
stabilního zázemí způsobuje, že naše další rozvojové 
aktivity jsou omezené. V příštím roce plánujeme 
nové premiéry, spolupráci s herci JAMU, spolupráci 
se školami. Rozvíjí se také Divadelní studio pro děti 
a dospělé. 
 Předpokládali jsme, že občanské aktivity a všeo-
becně prospěšná činnost je to, co město zajímá.
 Finanční otázka, která je zdůrazňována, pocho-
pitelně vyžaduje čas a vstřícnost. Zvláště, když 
pracujeme nad rámec svých pracovních povinností.
Nikdo si snad nepředstavuje, že bez podpory a sou-
hlasného vyjádření města lze získat fi nanční přísliby, 
zvláště, když postavená budova (spíše podzemí) by 
následně zůstalo v majetku města. Ano, divadlo musí 
získávat fi nanční podporu. Jde o priority města.

 Dělnický dům, je věčné dilema. Město má jeden 
bohatě dotovaný kulturní dům. Není v něm zázemí 
pro stálé divadlo a celé patro je obsazeno Soukro-
mou základní uměleckou školou. Naším záměrem 
je oddělit se od uměleckého školství a pravidelně 
pracovat na adekvátní divadelní scéně.
 Je pochopitelné, že když vzniká subjekt, který v 
Blansku nikdy nebyl, je to boj. Kolárka není bublina, 
jak slýchám a obyvatelé jasně cítí, že střed města 
by měl být kulturní, mnozí si myslí, že se divadlo 
již staví. Zatím se investuje 10 mil. pro budoucího 
investora. Řádně hospodařit je jistě správná věc, ale 
hospodáři myslí také na budoucnost.
 Město čekalo bez vstřícných kroků na záruky 
od divadelníků. Chtěli jsme dialog, čas na projekty 
a pochopení kulturních potřeb lidí, kteří Kolárku 
vyzývají k intenzívnější činnosti. Odpracovali jsme 
mnoho hodin, abychom připravili prezentaci, pozvali 
jsme architekty, ale k projednávání jsme nebyli, přes 
všechny sliby, pozváni. Proto připravujeme průzkum 
názorů obyvatel města. 

Vyjádření spolku CIRCULUS k rozhodnutí Rady města
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Petr Šabach: 
Rothschildova fl aška

 V poslední 
Š a b a c h o v ě 
knize se jeho 
fanoušci mo-
hou těšit na 
starý dobrý 
humor a iro-
nii, se kterou 
popisuje život 
aktivního dů-
chodce, prout-
kaře, kterého 
už unavuje 
šikana úřadů, 
a tak se z dej-
vického bytu 
přestěhuje do 
maringotky. Žil 
by tam spoko-
jeně sám, kdy-
by ho nenavštívila žena, kterou jeho proutkařské 
umění kdysi vytáhlo z dlouhotrvající nemoci. Vyjde 
najevo, že vnučka této ženy pracuje jako au-pair v 
Londýně v rodině bohatého byznysmena, a když jí 
při oslavě s kamarádkou došlo pití, nebála se vypít 
zaměstnavateli archivní, tudíž mimořádně drahé, 
víno. Vypravěč se pomocí své virgule rozhodne dívce 
pomoct a společně s Viktorií se vydávají do Anglie.
 Málokdo by detektivní a romantické prvky v knize 
čekal, ale Petr Šabach se toho opět ujal poctivě a 
naservíroval nám své umění v trochu jiném kabátku. 
 Knihu vydalo pražské nakladatelství Paseka. 

Milníky Vlastimila 
Chládka

 Pozvání na besedu nejen s blanenskými občany 
přijal pan Ing. Vlastimil Chládek.
 Pan Chládek pochází z  městečka Letohrad  ve 
východních Čechách. Po absolvování Vysoké školy 
stavební nastoupil k fi rmě Dopravní stavby Brno. 
Jeho první stavbou v dresu této společnosti byla 
oprava závodové vlečky ČKD Blansko. Potom už 
Blansko a Moravský kras nikdy nezmizely z Chládko-
va života. Krasová se svými rybníky a sportovištěm, 
Squash, Bowling, Sýpka… To všechno byly důležité 
milníky jeho profesního, ale i soukromého života 
souvisejícího s Blanenskem. 
 O tom všem, a také o mnohém jiném, se můžete 
dozvědět v pořadu, který se uskuteční v Kulturce 
Městské knihovny Blansko ve čtvrtek 8. prosince 
2016 od 17 hodin.

Princezny + knihovna 
= pomoc pro Debru

 Že nerozumíte této rovnici? Rádi vysvětlíme: 
Městská knihovna Blansko se stane nepřímým po-

mocníkem pro neziskovou organizaci DEBRA ČR, 
z. ú. Tato sdružení po celém světě podporují lidi 
se vzácným puchýřnatým onemocněním - v Česku 
nazývaným nemoc motýlích křídel. 
 A jak v tom celém fi guruje knihovna? Během pro-
since zde budete moci shlédnout princeznovskou 
výstavu - fotografi e z charitativního kalendáře, jehož 
křest bude součástí vernisáže, které se mimo jiné 
zúčastní i představitelé Debry. A výtěžek z prodeje 
poputuje právě potřebným lidem s touto nemocí. 
 Proto neváhejte, i v předvánočním shonu si zkuste 
udělat chvilku pro dobrou věc a přijďte 9. prosince 
2016 v 18 hodin do knihovny. Těšíme se na vás!

JANČENÍ A KALENÍ II.
 V pondělí 12. prosince 2016 od16, 30 hodin v 
Kulturce Městské knihovny Blansko proběhne pokra-
čování loňského autorského pořadu Lenky Jančové a 
Michala Kaly Jančení a Kalení II. aneb Veselé psaní 
aneb Jen si tak trochu písnout. 
 Tentokrát se autoři zaměřili na prózu s doprovod-
ným komentářem.

FOTOREPORTÁŽ - Den 
pro dětskou knihu 2016

 I letos se Městská knihovna Blansko připojila k 
celostátní akci Den pro dětskou knihu, která připadla 
na 26. listopad 2016. 
 Během sobotního dopoledne jsme v oddělení pro 
děti a mládež nejen půjčovali knihy, ale také jsme 
vyráběli. Návštěvníci si mohli rovněž prohlédnout 
a zakoupit knihu blanenské autorky Květoslavy 
Pokorné Berušky jdou do školy. 
 Fotografoval pan Ladislav Král.

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny
kn

ih
a

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

DS Partner s.r.o.
Stavební práce: 
tel. 724 047 602
-  výstavba rodinných domů
-  rekonstrukce bytových jader
-  zámkové dlažby
-  demolice

Autodoprava:
tel. 724 971 372
- nákladní, kontejnerová
- nákladní, osobní, 
 dodávková
-   stěhování kanceláří, 
  domů, bytů

Zemní výkopové práce:
tel. 724 047 602

Autoservis, pneuservis:
tel. 724 971 371

www.ds-partner.cz
Blansko, Brněnská 1748/21b (bývalý areál Agrostavu, Staré Blansko)

Firma DS Partner hledá vhodného uchazeče na pozici 

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZU
V případě zájmu volejte na tel. 724 971 372 

nebo pište na mail: info@ds-partner.cz

 Žijeme v podnebném pásu, který nám mimo radostí přináší taky občas starosti. Jednou z nich 
je skutečnost, že v zimě klesá teplota na hodnotu, při níž si doma musíme zatopit. A to něco stojí. 
S nadcházejícím ochlazením se množí dotazy ohledně ceny tepla. O tom, jaká je situace v našem 
městě a o možnostech, jak ušetřit nemalé peníze, jsme si povídali s jednatelem společnosti ZT 
energy Svatoplukem Nezvalem.

 Mohl byste nám sdělit, jaká je současná 
situace na CZT Blansko?
 V současné době jsou uzavřeny jednak smlouvy 
o dodávkách tepla s odběrateli na dobu 15 let, tj. 
od roku 2004 do roku 2018, jednak smlouva o 
nájmu technologie s fi rmou innogy Energo s.r.o. 
(dříve RWE Energo s.r.o.), rovněž na 15 let. Podle 
ní naše společnost platí roční nájemné ve výši 
14 mil. Kč a to je právně ta hlavní příčina vyšší 
ceny tepla, i když ve srovnání naší ceny s okol-
ními městy (např. Brno, Vyškov, Tišnov) jsme na 
srovnatelné úrovni. Toto nájemné činí v ceně tepla 
cca 180 Kč/GJ, takže bez něj by se cena dostala 
zcela určitě pod 500 Kč/GJ (cena v roce 2015 666 
Kč/GJ vč. DPH). Ostatní položky v ceně tepla vč. 
plynu, jehož cenu určuje trh (burza v Lipsku), jsou, 
troufnu si tvrdit, už tak nízké, že nevidím možnost 
dalšího snižování.

 Je tedy šance cenu tepla nějakým způsobem 
snížit?
 Šance je. Důležité je, že nutnost snížení ceny 
tepla na CZT Blansko si uvědomují všechny tři 
subjekty – vlastník technologie (innogy Energo 
s.r.o.), vlastník stavební části (město Blansko) 
a hlavně naše společnost jako vlastník kogene-
račních jednotek, které na kotelny instalovala v 
r. 2012 a také provozovatel soustavy CZT, který 
průběžně bezprostředně jedná s odběrateli tepla a 
vnímá jejich připomínky k vyšší ceně tepla. Naším 
hlavním úkolem je zejména udržet soustavu CZT 
pohromadě do roku 2018, kdy končí smlouvy, ale 
zajistit její provoz i po roce 2018. A toto zachování, 
záchrana vede pouze přes rychlé, ba okamžité 
(rozuměj pro rok 2016) snížení ceny tepla.
 Pokud se toto nepovede, hrozí, že nastane bod 
zvratu a bude následovat rozpad soustavy CZT, 
kdy bude otázka času, jestli rozpad bude rychlý, či 
s určitým časovým zpožděním. Kdyby nastal tento 
scénář, bude to špatná zpráva pro všechny. Naše 
společnost je připravena ve spolupráci s městem 
Blansko mu zabránit.

 Máte připraveno konkrétní řešení, kterým 
by se cena dala okamžitě snížit? (ještě pro rok 
2016)?
 Především musím připomenout, že v současné 
době už od srpna letošního roku probíhají jednání 
mezi městem, innogy Energo a ZT energy, jejichž 
jediným cílem je právě snížení ceny tepla. Naše 
společnost pře-
dala už v srpnu 
na radnici nabíd-
ku, která je dle 
našeho přesvěd-
čení právě tím 
konkrétním řeše-
ním okamžitého 
snížení ceny tep-
la, která ovšem 
do dneška nebyla 
v městských or-
gánech projedná-
na, takže bohužel 
zůstává stále jen 
nabídkou, ne kon-
krétním řešením. 
Proti nám jde 
ovšem čas, pro-
jednání a odsou-
hlasení v Radě 
města, případně 
v Zastupitelstvu 
města Blanska 
ještě neznamená 
vítězství. Posled-

ní a zároveň nejdůležitější krok v případě jejího 
schválení je projednání tohoto řešení s odběrateli 
tepla a jejich souhlas s ním. Věřím ale tomu, že 
snížení ceny tepla pod 500 Kč/GJ již pro rok 2016 
bude pro ně velmi zajímavé a atraktivní, neboť to 
bude znamenat úsporu nákladů na jeden byt v 
průměru 3 500 Kč za rok.

 Uvědomuji si, že pokud není nabídka ještě 
schválena, nemůžete být konkrétní, ale nemů-
žete alespoň naznačit, co je třeba udělat?
 V první odpovědi jsem uvedl, že jedinou po-
ložkou, kde vidím možnost snížení je nájemné 
technologie CZT, dnes ve výši 14 mil. Kč. Není 
to poprvé, co jednáme o jeho snížení, v minulosti 
jsme se se o to s fi rmou innogy Energo pokoušeli 
několikrát, bohužel bezvýsledně. 
 Jeho okamžité snížení by znamenalo právě těch 
avizovaných až 180 Kč/GJ v ceně tepla – podle 
toho, o kolik by nájemné kleslo - my chceme 
maximum, aby odběratelé pocítili také maximální 
úsporu ve svých peněženkách.

 Musím také položit otázku, která se Vám 
možná nebude líbit: co když jednání o snížení 
ceny tepla zkrachují, nebudou úspěšná? Co 
nastane pak?
 Jsem přesvědčen , že především město Blansko 
má největší zájem na tom, aby jednání dopadla 
úspěšně a aby byla vybrána varianta, která zajistí 
dlouhodobé zachování a provoz soustavy CZT v 
Blansku. Od roku 2019 totiž celá soustava CZT 
přejde do majetku města a tento majetek má 
stamilionovou hodnotu. Bylo by proto velká ško-
da, kdyby se z něho stala hromada bezcenného 
šrotu. Jsem proto přesvědčen o zdravém rozumu 
zástupců města a tím pádem o úspěšném dokon-
čení probíhajících jednání, abychom mohli začít 
jednat s odběrateli tepla. Jde o to, aby to bylo co 
nejrychleji, čas jde proti nám.

 Děkuji za rozhovor.
-r-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Radostné Requiem

73. prosince 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.
* Společnost BERYL BK, s.r.o. nabízí práci 
v nové výrobní hale  v Černé Hoře. Jedná 
se lehčí zámečnické práce při zpracování 
nerezových trubek a profi lů. Jednosměnný 
provoz, zkrácený pracovní úvazek či brigáda. 
Informace k dispozici přes e-mail info@beryl.
cz nebo tel. 733531651.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* 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 alkoholu. 
Tel. 777870817.
* Restaurace U Golema přijme pomocnou sílu 
do kuchyně na HPP. Tel. 608707625.

 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.
* Krásná velká šťavnatá jablka na uskladnění, z 
domácího sadu - nestříkaná. Po domluvě jablka 
přivezu. Tel. 603945673.
* Sadu tonerů P4092C (1 černý + 3 barevné tonery) 
pro laserové tiskárny Samsung CLP-310/315; CLX-
3170/3175, nové. 1.800 Kč. Tel. 737802235.
* Ledničku s mrazákem Ardo, zachovalá, levně. Tel. 
721965767.
* Motocykl Yamaha FZ6 S2 r.v. 2007, naj. 25 tis. km, 
kufr, mnoho doplňků, černá, krásný a rychlý stroj. 
Cena 95 tis. Kč. Tel. 606728334.

* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku bez RK. Tel. 
721833167.
* 52/186/80 sportovně založený nekuřák z Blanska 
hledá partnerku na kolo a turistiku. Tel. 728507879.
* Hledám pronájem garáže vč. elektřiny - Zborovce. 
Tel. 606570180.
* Žena 51 let hledá přítele k vážnému seznámení. 
Ve dvou se to lépe táhne. Jen volat! Tel. 722955018.
* Hledám doučování středoškolské matematiky. Tel. 
605263222.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

PRODÁM PRODÁM NEBONEBO PRODÁM PRODÁM
ZKOLAUDOVANOU KAVÁRNU. 
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

BLANSKO SEVER
ZN. STRAŠÍ TAM!
Tel. - 602 882 227

Restaurace U Golema 
přijme

KUCHAŘe
a pomocného kuchaře  

tel. 608707625

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

BYTOVÝ DŮM 
ABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA

 „Grosses Herbstkonzert“ - v překladu „Velký podzimní koncert“,  pořádaný Bazilikou Valdsasy 
(Basilika Waldsassen) v rámci celoročního hudebního programu „Basilika Konzerte Waldsassen“. 
Každoročně nacvičuje tamní sbor „Basilikachor“ velké hudební dílo. A pěveckému sboru RASTISLAV 
Blansko je ctí od roku 2009 s ním spolupracovat. Letos podruhé také za doprovodu brněnského 
orchestru CZECH VIRTUOSI. 

 Vždy s ročním předstihem sbory, respektive jejich 
vedení, domlouvají, co bude příští rok za program, 
pak nastává prostudování skladby sbormistrem, 
zajištění not a naplánování programu nácviku, což 
je někdy jak se říká „na knop“ vzhledem k ostat-
ním aktivitám vlastně obou sborů. Pro tento rok 
Rastislav studoval Mozartovo Requiem (KV 626) 
a Bachovu kantátu „Z hlubin volám k tobě, Pane“ 
(BWV 131).  Mozartovo Requiem jen za doprovodu 
klavíru mělo možnost v podání blanenského sboru 
vyslechnout domácí publikum při veřejné zkoušce 
v Blansku – Češkovicích dne 15. 10. 2016. Byla to 
dobrá zkušenost a sbor hodlá v těchto prezentacích 
pro domácí publikum pokračovat i  nadále (můžete 
se tak těšit na Mozartovu Velkou mši c-moll dne 18. 
2. 2017 připravovanou pro koncert ve Wiesbadenu 
atd.). Po nastudování děl se oba sbory setkávají den 
před koncertem při zkoušce i se sólisty a orchestrem, 

následuje nedělní dopolední generálka a odpolední 
koncert. 
 Tento scénář platil i pro výjezd Rastislavu ve dnech 
5. až 6. listopadu 2016. Brzy ráno v sobotu odjel 
vstříc ne úplně vlídnému dni počasím a obsahem 
skladby, přesto radostnému s vyhlídkou klidné a přá-
telské spolupráce s valdsaskými kolegy pod vedením 
ředitele církevní hudby ve Waldsassenu, chcete-li 
Valdsasích, Andrease Sagstettera. Z Blanska odjelo 
48! členů sboru. I přes náročný zkouškový program 
vše opravdu probíhalo skvěle. Koncert zhodnotil 
místní farář Thomas Vogel při závěrečné slavnostní 
večeři následovně:  "Je to vždy velmi působivé, že 
to tak jednotně a semknutě funguje, to je jednoduše 
skvělé a to nejlepší, co se může k harmonii říci.“ Pod-
trhl také to, že by se proto mělo poděkovat především 
oběma hudebním vedením - Andreasi Sagstetterovi 
a Jaroslavu Martináskovi. Následovalo předání kytic 
sólistům (letos byli sólistmi: Eva Kolková, Lucie Hil-
scherová, Juan Lopez, Jan Šťáva), sbormistrům a 
jedna putovala také do řad sboru Rastislav – bylo to 
velmi dojemné gesto dirigenta Sagstettera, protože 
tuto kytici obdržel hlouček našich mladých členů. Ne-
zbývá než dodat – v listopadu 2017 ve Waldsassenu 
s Eliášem na shledanou!
 Rastislav je stále otevřen i pro další nové příchozí a 
zároveň zve na své předvánoční a vánoční koncerty  
- 14. 12. v Brně, 26. 12. tradičně v Blansku (Pavlicova 
Missa Brevis), 27. 12. v Brně a 1. 1. 2017 v Jedovni-
cích s Rybovou Českou mší vánoční (podrobně na 
www.rastislav.cz). 

-mm-

Sestřičky zvítězily ve 
fotografi cké soutěži

 Zdravotní sestřičky z neurologického oddělení 
blanenské nemocnice se na podzim zúčastnily ce-
lorepublikové soutěže projektu „10 let s KabiPac“. 
Šlo v ní o vytvoření originální fotografi e, která pak 
získá co nejvíce hlasů ve veřejném hlasování na 
internetových stránkách.

 Hlavním tématem fotografi í byly produkty spo-
lečnosti Fresenius Kabi, která se zabývá výrobou 
infuzních přípravků. Tým zdravotníků z blanenské 
neurologie získal přes šest tisíc hlasů.
 Jelikož soutěž byla zároveň úzce spjata s charita-
tivním projektem Pomozte dětem, přijela do blanen-
ské nemocnice výhru předat herečka a bloggerka 
Marie Doležalová, která je jeho patronkou. Z hodnoty 
každé zakoupené lahve KabiPac v období od 1.9 
do 31. 12. 2016 totiž společnost Fresenius Kabi 
věnuje deset haléřů tomuto projektu, který společně 
organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a 
Česká televize. K předání šeku dojde na slavnost-
ním galavečeru o Velikonocích 2017. „Stoprocentně 
víme, že překročíme dvousettisícovou hranici,“ uvedl 
František Ciprys ze společnosti Fresenius Kabi. 
 Tým zdravotníků z neurologického oddělení získal 
hodnotné ceny, které se ponesou ve znamení „deset 
dní hýčkání". Každý den na ně bude na oddělení ráno 
čekat bohatá snídaně, dále se uskuteční masážní 
den, kosmetika, manikúra, návštěva cvičitele jógy, 
dále dostanou deset kilogramů kávy, odpolední 
svačinky a zákusky, časopisy a deset vstupenek na 
reprezentační ples sester na pražský Žofín.
 Že si zdravotní sestřičky hýčkání zaslouží, potvr-
dila i herečka Marie Doležalová při předávání šeku. 
„Sestřičky pomáhají nejen svou prací, ale i tím, že 
mají pacienti možnost si s někým popovídat, někdo 
se na ně usměje,“ řekla Doležalová. 

-mha-

Blansko má mistryni 
republiky!

 V sobotu 19.11.2016 se v Praze Motole konalo 
Mistrovství České republiky v terénním běhu  kde 
se Pavla Štoudková z ASK Blansko stala Mistryní 
České republiky v kategorii mladší žákyně.

-mb-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo 
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému 
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní 
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích 
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01  Blansko,
Tel.: 516 411 142
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Poloviční úspěch žen 
BK Blansko

Memoriál Jiřího Přikryla

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů
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 K sobotnímu utkání zajížděly hráčky BK Blansko na hřiště doma nebezpečného Lanžhotu. Hned 
od začátku utkání se skóre často měnilo a družstva se střídala ve vedení. Až na konci první čtvrtiny 
Blansko odskočilo do šestibodového vedení. Druhou čtvrtinu plně ovládl Lanžhot, který změnil 
obranu. Blansko si s ní nevědělo rady. Ve vlastní obraně se navíc dopouštělo velkého množství chyb. 
Trestné hody domácí s klidem proměňovali a bylo z toho poločasové vedení 45:41. 
 Do druhého poločasu bla-
nenské hráčky vlétly jako vy-
měněné. Agresivní obranou 
získávaly míče a rychlými 
protiútoky otočily skóre ve 
svůj prospěch na 64:49. V 
poslední čtvrtině se pokusily 
domácí ještě zdramatizovat 
utkání. V těchto chvílích BK 
Blansko přesnou střelbou ze 
střední vzdálenosti navýšilo 
vedení, až o 23 bodů.  V 
závěru domácí korigovali na 
70:84.

Body BK Blansko: 
Zouharová 24, Oláhová 14, 
Sedláková 11, Čermáková 
9, Lakotová 8, Riznerová 
6, Šmerdová J. 6, Buřtová 
2, Slugeňová 2, Šmerdová 
K. 2 body.

 V nedělním utkání v Ky-
jově chtěl tým BK Blansko pokračovat ve vítězné 
sérii. Domácí Jiskra ale byla proti. Celý zápas se 
vyznačoval velkou tvrdostí a velkým množstvím ztrát 
na obou stranách. Od začátku přecházel Kyjov po 
získání míče do rychlých protiútoků, které Blansko 
nestačilo pokrýt. Hosté měnili obrany, ale přesto v 
poločase prohrávali 28:22. V tomto utkání se bla-
nenským hráčkám nepovedlo získané míče dopravit 
jednoduše do koše, tak jako předešlý den.  Soupeř 
naopak zakončoval úspěšně i střely z dlouhé vzdá-
lenosti.  Tak si domácí pomalu náskok navyšovali až 
na konečný rozdíl prohry BK Blansko 45:60.

Body BK Blansko: 
Lakotová 19, Sedláková 6, Zouharová 5, Oláhová 
4, Formánková Z. 2, Čermáková 2, Slugeňová 2, 
Šmerdová J. 2, Šmerdová K. 2, Buřtová 1 bod.

 Další víkendové zápasy BK Blansko hostí v domá-
cím prostředí v sobotu 3.12. od 17 hod. tým Zlína a 
v neděli 4.12. od 10 hod. tým Olomouce. Hraje se v 
hale na Údolní. Přijděte blanenské hráčky povzbudit. 
Další výsledky a informace na: www.bkblansko.cz
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 Listopadový squashový turnaj v sobotu 19. na-
vštívilo 16 hráčů. Ideální počet do našich podmínek. 
Jenže venku hustě pršelo a tak nějakým záhadným 
způsobem se to projevilo i na našich kurtech. Zřejmě 
jde o problém, který se bude muset řešit. K dispozici 
byl jeden kurt a tak to vypadalo na třídenní turnaj. 
Squashisté jsou však rozumní lidé. Lidomluvě odešlo 
sedm hráčů domů. Zbylých devět hráčů jsme zařadili 
do jedné skupiny a uspořádali „retro“ turnaj. Hráli 
jsme na jeden set do 15ti bodů. V průběhu turnaje 
se počasí umoudřilo a tak na semifi nálové zápasy 
se dal zprovoznit druhý kurt. Dovolili jsme si proto 
závěr turnaje odehrát na dva vítězné sety do 11ti 
bodů. 

 Vítězem turnaje se stal Karel Hudec, kterého 
zřejmě závěr roku 2016 zastihl v nejlepší formě. 
Po říjnovém vítězství zvítězil i nyní. Porazil Jirku 
Pánka 2:0 (11:10, 11:8). V utkání o třetí místo Jakub 
Sedláček porazil Pavla Procházku 2:0 (11:7, 11:8).
 Z důvodu neúčasti jednoho z pořadatelů nebylo 
provedeno vyhodnocení skončené 15. squashové 
sezóny. Bude provedeno na prosincovém „Vánoč-
ním turnaji“ v sobotu 17.12.
Chtěl bych se touto cestou omluvit ta svoji neúčast 
a zároveň poděkovat všem 16ti hráčům za rychlé 
a perfektní řešení vzniklých problémů a za hladký 
průběh turnaje.

-rl-

 Celkem 247 dětí z více než 60-ti oddílů se o uplynulém víkendu zúčastnilo memoriálu Jiřího Při-
kryla ve stolním tenise, který již tradičně pořádá Klub stolního tenisu Blansko. Jedná se o celostátní 
bodovací turnaj nejmladšího a mladšího žactva. „Účast nás velmi potěšila, je vidět, že mladí stolní 
tenisté  jezdí do Blanska  rádi,“ zhodnotil ředitel turnaje a předseda klubu Pavel Voráč.
 V nejpočetnější kategorii mladších žáků, ve které 
v sobotu bojovalo celkem 110 hráčů, zvítězil věkově 
ještě nejmladší žák a jeden z velkých talentů českého 
stolního tenisu, Štěpán Brhel z SKST Hodonín.
 Nedělního turnaje nejmladších žáků se již Štěpán 
neúčastnil, čímž měla šedesátka startujících v této 

kategorii o něco snazší cestu k titulu. Nejlépe tuto pří-
ležitost uchopil Jakub Hitzger z HB Ostrov Havlíčkův 
Brod, který ve fi nále po velkém boji zdolal Jindřicha 
Morávka z TJ Jiskra Strážnice.
 Domácí oddíl reprezentovalo celkem 12 hráčů 
a hráček, přičemž největším želízkem v ohni byl 
desetiletý Vojtěch Přikryl v kategorii nejmladšího 
žactva. „Vojta měl bohužel pomalejší rozjezd a 
úvodní zápasy mu nevyšly podle našich představ, 
což vedlo k tomu, že se mu nepodařilo postoupit 
ze základní skupiny mezi 32 nejlepších“, zhodnotil 
výkon svého svěřence trenér a otec v jedné osobě 
Jiří Přikryl. Vojtův výkon během dne ale rostl a celkem 
suverénně se mu poté podařilo vyhrát soutěž útěchy. 
 Na jeden primát domácí oddíl přesto dosáhl. Šes-
tiletý Lukáš Přikryl se spolu se stejně starou Ellou 
Čápovou z TJ Lokomotiva Meziměstí  stali nejmlad-
šími účastníky turnaje.
 
Výsledky:
Mladší žáci – 110 účastníků
1. Štěpán Brhel  - SKST Hodonín
2. Martin Skotnica – SK Frýdlant nad Ostravicí
3. Tomáš Černohorský – TJ Sokol Vsetín
    Jan Pisár – KST Rakovník 

Mladší žákyně – 51 účastnic
1. Patricie Segetová – TJ Sokol Děhylov
2. Nela Hanáková – TJ Sokol Vsetín
3. Monika Pařízková – SKST Liberec
    Lucie Bačinová – SK Dobré

Nejmladší žáci – 60 účastníků
1. Jakub Hitzger – HB Ostrov Havlíčkův Brod
2. Jindřich Morávek – TJ Jiskra Strážnice
3. Dan Volhejn – TJ Sokol Chrudim
    Martin Šíp – SK DDM Kotlářka Praha

Nejmladší žákyně – 26 účastnic
1. Kateřina Pisárová – KST Rakovník
2. Adéla Sazimová – SK Dobré
3. Kateřina Ďuláková – KST Zlín
    Veronika Mazalová – TJ Slavoj Bruntál
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