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V sobotu 23. února 2019 se konal
od 10:00 hod v tûlocviãnû na Z·
Salmova Blansko Nerf wars II. – Nerf
turnaj. Takto akce se uskuteãnila za
finanãní podpory mûsta Blanska, kte-
ré se zúãastnilo 10 tfiíãlenn˘ch t˘mÛ.
Turnaje se zúãastnily dûti z Blanska,
Vy‰kova, Pohofielic a z Ivanãic.

1. místo vyhrál t˘m z Blanska
Divoké ‰ípy a 2. místo si odvezl T˘m
A z Vy‰kova. Na turnaj nás do‰li pod-
pofiit rodiãe i kamarádi.

Text: Bc. Anna Jelínková, 
pedagog volného ãasu
Foto: Jakub Semeniuk

Na Starém Blansku v domû ã. 80,
nyní ulice Komenského ã. 11 proti
kostelu svatého Martina zaãala sto-
padesátiletá historie blanenské „apa-
tyky”, úfiednû povolené 19. dubna
1869. Brzy potom tam, 6. kvûtna
1869, otevfiel magistr farmacie Josef
âech, lékárnu s názvem „Mater
Dolorosa” (Matka bolestná). Pfied
nov˘m rokem 1885 pfiemístil Josef
âech lékárnu blíÏe stfiedu mûsteãka,
a to do vlastního domu s ãíslem 114
v RoÏmitálovû ulici (nyní v dolní
ãásti nákupního stfiediska Centrum
Blansko). Ve své lékárnû v Blansku
zavedl tzv. Aspirantskou tyronskou
‰kolu, kterou vedl s nev‰edním úspû-
chem po cel˘ch 18 let aÏ do poãátku
svûtové války v roce 1914. V této
‰kole pfiipravoval adepty farmacie na
jejich budoucí povolání. Po veãerech
se sjíÏdûli zájemci z jin˘ch lékáren,
vãetnû brnûnsk˘ch, aby vyslechli
pfiedná‰ky lékárníka âecha z chemie,
fyziky a botaniky. TûÏi‰tû v˘uky
v‰ak spoãívalo v jeho laboratorních
cviãeních, kde názornû pfiedvedl
a dokázal to, co pfiedná‰el. Josef
âech se stal také prvním historikem
na‰eho mûsta a to vydáním knihy
„Dûjiny mûsta Blanska” v roce 1905.

V roce 1917 pfiebírá lékárnu syn
zakladatele blanenské lékárny Ph.Dr.
a Ph.Mr. Josef âech, kter˘ kráãel ve
‰lépûjích svého otce do roku 1922,

kdy se pfiestûhoval do Brna. AÏ do
roku 1928 tato lékárna (RoÏmitálova
ãp.114) patfií Ph.Mr. Josefu KfiíÏkovi.

O tfii domy v˘‰e na RoÏmitálovû
ulici ãp. 117 otevírá v roce 1924 lé-
kárnu Ph.Mr. Adolf Sopouch, kter˘ ji
spravuje aÏ do své smrti v roce 1951.
To jiÏ byla znárodûna (1951) a jejím
správcem byl lékárník Ph.Mr. Karel
Kopal (v letech 1951-1953 Ph.Mr.
Jan Vi‰inka), kter˘ se v roce 1968 po
otevfiení nové polikliniky stává ve-
doucím ústavní lékárny.

Text: Pavel Svoboda
Foto: archiv P. Svobody

NERF WARS II.

STOPADESÁT LET BLANENSKÉ APATYKY

V akci

Lékárna na roku ulic RoÏmitálova a âelakovského (60.léta 20. století)

Lékárna v 1. poschodí
(detail)


