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Cestování: Tenerife trochu jinak - str. 5 Atlas naděloval v Třebíči - str. 8

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska
www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Asi každý mívá občas špatnou náladu. I já nepokrytě přiznávám, že přes svůj 
vnitřní optimismus někdy umím být (a taky bývám!) nesnesitelný a protivný starý 
dědek. Alespoň tak si to říkám v duchu. Ať se snažím jak chci, občas si prostě 
nedokážu pomoct. Jinak se snažím být pozitivní, jak se dá. 

 Je úterý 8. února a právě teď a v tuto chvíli 
jsem pozitivní hned dvakrát. Úvodník píšu 
z domova, protože i na mne přišla řada a 
uvízl jsem v izolaci s diagnózou oné prokleté 
nemoci, která nás trápí už víc než dva roky. 
Nic moc mi není – kašlu, smrkám jako dědův 
trabant, bolí mě nohy, ale jsem bez teplot a 
funkční. Kdyby všude kolem ta nemoc neřá-
dila, asi bych řekl, že mám normální rýmu. I 
když – všichni moc dobře víme, že obyčejná 
rýma u muže znamená zhruba stejné utrpení 
jako zlomenina stehenní kosti. Uzávěrky jsou 
ale neúprosné, takže noviny udělat musím. 
Pozitivně přemýšlím taky nad tím, že jsem se 
teď tři dny válel na kanapi, což se mi nestalo 
několik let. 
 Jsem pozitivní i v pohledu na blízkou bu-
doucnost a věřím, že se situace zklidní, další 
mutace nepřijdou, a když, tak budou zase o 
něco „příznivější“. Od začátku zastávám názor, 
že bychom se měli naučit s touto nemocí žít, 
protože jen tak nezmizí a považuji za nesmysl 
snažit se za každou cenu virus vymazat ze 
světa. To snad ani nejde. Nemyslím tím, že by 
stát neměl zavádět preventivní opatření, pokud 
budou účinná – je mi jasné, že kdyby se půlka 
světa ocitla na neschopence doma, mohlo by 
se stát, že se systémy začnou pomalu, ale jistě 
bortit jako domeček z karet. 
 Ale čeho je moc, toho je příliš a některá roz-
hodnutí naší vlády prostě nechápu. Velký šok 
pro mne byl třeba výrok současného ministra 
zdravotnictví, který reagoval na rozhodnutí 
Ústavního soudu o tom, že zákaz návštěvy 
restaurací, sportu a kultury pro neočkované 
byl v rozporu se zákonem. Ministr se vyjádřil 
v tom smyslu, že kdyby byl schválený pande-
mický zákon, tohle by se nestalo. Čímž zřejmě 
provalil, že v případě schválení bude mít tento 
zákon nárok diskriminovat skupinu neočkova-
ných bez ohledu na to, zda je to proti ústavě 
či nikoliv. Nepřijde mi to v pořádku.
 V médiích se čas od času objeví i pozitivní 
informace. Zrovna před malou chvílí běžel v 
televizi přímý přenos ceremoniálu udílení me-
dailí na ZOH v Pekingu. Na stupni nejvyšším se 

samou radostí chvěla Ester Ledecká a já před 
obrazovkou společně s ní. Při státní hymně 
jsem dokonce i malinkou slzičku polknul a v 
duchu byl hrdý na naši zemičku. No není to 
pozitivní? :-)
 Je třeba být občas nad věcí, i když to dá 
člověku mnoho práce. S negacemi se totiž 
setkáváme prakticky neustále. Abych pravdu 
řekl, vůči něčemu jsem si vypěstoval imunitu, 
až ignoraci. Jinak to totiž ani nejde. Například 
Facebook města. Pokud se o dění v Blansku 
zajímáte, určitě sem občas zavítáte. Rád bych 
si zde pod příspěvky občas přečetl názory 
spoluobčanů k tématu, to ale bohužel nejde. 
Protože pokud se zde pod články objeví ko-
mentáře, jsou v drtivé většině od anonymních 
uživatelů, od kterých nikdy nic pozitivního 
nevzešlo. V poslední době se jejich výpotky 
navíc omezily na kritiku pravopisu, která vůbec 
nesouvisí s tematikou zveřejněných článků, 
běžného čtenáře pouze ruší a přenášejí na něj 
negace (což je samozřejmě záměr). Docela se 
divím moderátorům (zaměstnancům města), 
že jim tato skutečnost nevadí (odhaduji, že 
vadí, ale nic s tím nedělají). Ovšem ještě víc 
se podivuji, že nevěnují dostatek pozornosti 
korekturám a dávají tak prostor trollům, kteří 
očividně nemají na práci nic užitečného. Já 
jsem rozhodně pro věcnou kritiku, ale abych 
si četl pod každým příspěvkem města větné 
rozbory, to mě nebaví. Přestože jsem v tomto 
případě na straně města, ocenil bych, kdyby 
zaměstnanci tiskového oddělení buď zamezili 
komentářům, které nejsou k věci, nebo věno-
vali více pozornosti svým výstupům a nedávali 
tak zbytečně prostor anonymním pisálkům 
s omezeným myšlením, toužícím pouze po 
sebeukájení vlastními jedy.

 Slovo "pozitivní" ztratilo v posledních dvou 
letech na kvalitě, proto jsem dnes chtěl připo-
menout jeho původní význam. Už jen proto, že 
negativních věcí je kolem nás až příliš. Přeji 
vám pevné zdraví a optimistickou mysl.

Martin Müller

Exkluzivní prodej bytu 
3+1 Blansko - Zborovce. 
Nabídková cena… 5 mil. Kč

Pronájem řadové garáže   
Blansko – Dvorská
Nabídková cena… 3 tis\měs.

HOSPŮDKA ZBOROVEC
• VÝBORNÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
 každý víkend jiná specialitka 

• KAŽDÝ VÍKEND JINÝ PIVNÍ SPECIÁL
 11-13.2 : Ostravar 12
 18-20.2: Speciál z Olomouce
 25-27.2: Mustang

• SPORTOVNÍ PŘENOSY olympijské i jiné
• Možnost pronajmutí SALÓNKU S RAUTEM
• RAUTY na dovoz domů i do fi rmy  

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728
Jsem pozitivní :-)
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Komentář: O Zapomenutém světle

Sportovní ostrov letos doplní 
zázemí za téměř 20 milionů

 Bratr mé babičky byl kněz. Jezdívali jsme k němu v sedmdesátých letech do Vranova nad Dyjí, kde 
tehdy působil, na víkendy a prázdniny. Byl jsem malé dítě a vnímal jsem jen dětský svět, a to tehdy 
byly výlety po Vranově, jeho krásný zámek, a hlavně přehrada a pláže, koupání, opalování, stavění 
pískových rybníčků na pláži u vody, prostě dětství. Ve vzpomínkách z té doby mi ale utkvělo také 
to, že večer se na faře často scházeli dospělí, které jsem neznal. Mnohem později mi rodiče řekli, 
že ke strýcovi Vénovi (tak jsme ho celý život oslovovali) jezdili na faru studenti, také i z Rakouska a 
Německa kolem roku 1968 a krátce po něm. Můj strýc byl moudrý a vzdělaný kněz, měl strašně rád 
lidi, a lidi měli rádi jeho. Mnohokrát jsem zažil jeho návštěvy u farníků, šel do městečka, kde všechny 
lidi znal, zašel k někomu na oběd, popovídal si, když něco potřeboval opravit nebo s něčím pomoct, 
stačilo se zmínit a druhý den přišel řemeslník, udělal, co bylo potřeba. Na jeho mše a kázání chodilo 
do kostela hodně lidí. Státní moc si toho byla vědoma, a tak ho za trest v roce 1972 přestěhovala 
do Zbýšova u Brna. V sedmdesátých letech to bylo proletářské hornické město. Kostel desítky let 
neudržovaný, věřících málo, nebylo se čemu divit, většina lidí byli proletáři, dělníci, komunisté. Strýc 
začal opravovat kostel, a protože byl velmi činorodý, dokázal zajistit partu zedníků ze Šitbořic, kteří 
jej za pár měsíců opravili. A zase začal být nepříjemný komunistické moci, zase začalo do kostela 
chodit víc a víc lidí. A to se jí nelíbilo. 

 A i tady ve Zbýšově se našlo stále více otevřených 
dveří, kde ho místní vítali, kam zašel na kafe, jen 
tak si popovídat, někdy na oběd, jindy na hostinu, 
oslavu narozenin. Zase ho lidi měli rádi, získával si je 
svou upřímností, laskavostí, otevřeností. Byl to „náš 
velebníček“ - říkávali. Měl jakousi osobitou vlastnost 
obdarovávat druhé a pomáhat jim. Mockrát jsem s 
ním zažil, že třeba když někdo z farníků potřeboval 
okurky nebo meruňky na zavařování, sedl do auta, 
rozjel se do svých předchozích působišť na Jižní 
Moravě, do Přísnotic, Bulhar, Věstonic, tam zaťukal 
na kterékoli dveře, místní zajásali, že ho rádi vidí, 
prodali či dali mu co potřeboval, a on to dovezl do 
Zbýšova a rozdal. 
 Zůstaly mi tyto vzpomínky v paměti a často se mi 
vracejí. V dnešní době se podobné příklady prak-
ticky nevidí. Ne že by laskavost vymizela, ale tak 
nějak se nenosí. Peníze, moc, sláva, vliv – to jsou 
hybatelé dnešního moderního světa, komplikova-
ného a svázaného předpisy a pravidly, nařízeními a 
zákony. Lidé se k sobě chovají často otřesně, lžou, 
podvádějí. Slovo, slib, pravda, podání ruky – to dnes 
skoro nic neznamená. Zdá se mi, jako bychom se 
jako společnost – byť obklopeni civilizačními výdo-
bytky - ocitli v jakési slepé uličce. Někam se vytratila 
svoboda chování, rozhodování, volby. Mnoho jsme 
vývojem posledních let získali. Ale zdá se mi, že ještě 
víc ztratili. Rychlost života je nebývalá, všechno se 
musí stihnout, chceme toho pořád víc a víc. Hodně 
přemýšlím nad tím, zda ta křivka zrychlování světa 
přináší také více radosti a potěšení člověku samé-
mu. Vím, že se nedá srovnávat ta tehdejší doba s 
tou dnešní, a také moje tehdejší vidění světa očima 
dítěte a později třeba studenta bylo zcela jiné, než 
to dnešní. Ano, to je pravda. Ale dokážeme si položit 
otázku, co činí člověka vlastně opravdu šťastného? 
Je to samozřejmě věc ryze individuální a každý 
člověk tyto hodnoty má uspořádány po svém. 
 Je nepochybné, že projekcí individuálních hodnot 
a priorit jedince do celé společnosti je pak její stav. 
Ten je viditelný a měřitelný. A přiznejme, že nedob-
rý. Hodně nedobrý. Máme svobodnou společnost 
– ale máme vlastní svobodu? Jsme demokratická 
země – ale jsme všichni demokraté? Jsme právní 
stát – ale dokážeme každý ctít a respektovat právo? 
A hlavně – je česká společnost soudržná? A jak to 
vlastně máme s mezilidskými vztahy? Když došlo k 
přírodní katastrofě loni v létě v okolí Hodonína, ihned 
se projevila nebývalá solidarita zbytku země s lidmi 
z postižených oblastí. To bylo pro mne nečekaně 
příjemné zjištění. Ale vedle toho je vidět, jak jsou 
lidé individualističtí. Nescházejí se v hospodách, na 
fotbale ani v kostele. A to je to. Celá společnost se 
skládá z jednotlivců, ale mezi základní a nejmenší 

články také patří spolky, sdružení, všemožné party 
a partičky lidí, mající společný zájem, a ty dnes zejí 
na úbytě. Trend, nastolený na počátku devadesátých 
let minulého století (propagovaný hojně Václavem 
Klausem: „každý se musí naučit starat sám o sebe“, 
říkal) – sám o sobě jistě správný – se poněkud vymkl 
kontrole a společnost se překlopila z kolektivistického 
prostředí, propagované komunistickým režimem, do 
prostředí ryze individualistického, kde člověk člověku 
je vlkem. Obojí je ale špatně. Nedaří se nám dosáh-
nout individuální svobody kombinované s odpověd-
ností, sociálním cítěním a empatií. Je to všechno v 
nás, v lidech. Servisní organizace, jíž je pro občana 
náš stát (veřejná správa) nám v tom nepomáhá, ba 
spíš naopak (například zákazy kouření v hospodách, 
EET a další direktivy přinesly kromě zamýšlených 
pozitiv nečekané množství negativních vedlejších 
společenských dopadů). A tak tedy nezbývá, než 
nápravu provádět především správnou výchovou 
dětí v harmonických rodinách a školách. Trpělivé 
skládání kamínků do mozaiky mezilidských vztahů 
mohou přinést zase dobu, kdy stačilo „podání ruky“. 
Je to všechno jen na nás, každý sám u sebe může/
měl by/musí začít.
 Asi každý čtenář zná fi lm Zapomenuté světlo re-
žiséra Vladimíra Michálka z roku 1996 s Boleslavem 
Polívkou a Veronikou Žilkovou v hlavních rolích. Když 
jsem jej poprvé viděl, napadlo mě, že někdo se musel 
inspirovat mým strýcem Vénou, mnoho dějových linií 
a příběhů, které se na obrazovce odehrávají, jsem se 
svým strýcem prožil (například jeho starost o chátrají-
cí kostely ve farnostech, v nichž za svůj život působil, 
moje hraní na varhany či jeho pololegální křty), anebo 
znal z vyprávění rodičů (jeho potýkání se světskou i 
církevní vrchností, odpor vůči STB a Pacem in terris). 
Film ale především vyobrazuje kněze, muže, který je 
silně věřící, ale kterému současně nic lidské není cizí, 
jenž je v každé situaci člověkem, který dokáže nezišt-
ně pomáhat, kterého mají jeho farníci velmi rádi, a to 
i ti, kteří do kostela nechodí (ve fi lmu například Jiří 
Pecha). A mimořádně umělecké ztvárnění nezvykle 
vážné role pátera Holého komikem Boleslavem 
Polívkou jen završilo pozoruhodné dílo, napsaného 
na motivy knihy Jakuba Demla (rodáka z Tasova u 
Třebíče). Inspirující je vyobrazení především čistých 
vztahů lidí v okolí kněze, atmosféra mezi obyčejnými 
lidmi v zapadlých krajích v děsivé totalitní době a 
také silný příběh citového vztahu kněze a smrtelně 
nemocné ženy. Inspirující by tento příběh měl být pro 
nás pro všechny. Pravda, slušnost, pevný charakter 
a víra by měly být cílem.

(věnováno mé mamince a p. V. Pešovi)
-mn-

Freddieho sloupek
Olympijské 
sny

 Sportovní svět zase jednou žije Olympiádou. Ta 
zimní se letos koná v Číně. Někteří lidé to kvitují s 
povděkem, jiným pořadatelská země trochu vadí. 
Patřím sice k té druhé skupině, nicméně jsem v 
této oblasti trochu jinde, než abych brojil za bojkot 
Olympiády, v podstatě v jakékoli formě.
 Důvod je jednoduchý. Olympiáda je sen... Za 
kterým stojí za to jít...
 Olympiáda jako taková nicméně začíná trochu 
požírat sama sebe. Megalomanské projekty a 
výstavba sportovišť, které po pár týdnech osiří a 
nemají následně ve většině valného využití stojí 
šílené miliardy a málokterá země si takový luxus 
může dovolit. Myslím, že ani Čína ne. Ale byla v 
podstatě jedinou zemí, která ji chtěla uspořádat, 
protože ostatní země se pořadatelství vzdaly. Možná 
právě kvůli těm penězům, které se nevrátí.
 To, kde se Olympiáda koná mě netěší, ale když 
už kdysi „přiklepli“ pořadatelství Hitlerovu Německu 
nebo centru „říše zla“ – Moskvě, tak už ta Olympijská 
myšlenka asi víc pošlapat nejde.
 A tak je třeba se zaměřit na sportovní aspekty 
té akce. Je to svátek sportu a vítězové si za-
jistí nehynoucí slávu na mnoho let, ačkoli je to 
„jen jeden z mnoha závodů“ a sportovci sami si 
mnohdy více cení dlouhodobé precizní výkon-
nosti – třeba zisk Křišťálového glóbu u lyžařských 

disciplín nebo vítězství ve Stanleyově poháru 
u hokejistů.
 Olympiáda je však v něčem výjimečná a nedostiž-
ná. Na jednom místě se setkávají sportovci z celého 
světa, z různých disciplín a pocházejících z různých 
poměrů. V tom se Olympiádě nic nevyrovná. Je 
proto možná škoda, kam se Coubertinova ušlechtilá 
myšlenka za těch 100+ let posunula. Do světa, kde 
se vše přepočítává na peníze a někdy mi připadá, 
že sportovci jsou na takové akci čím dál tím více 
spíše „do počtu“, než aby byli tím hlavním. 
 Je otázka, jestli to není nářek nad rozlitým 
mlékem, asi ano, ale přesto jsem si dovolil na to 
poukázat.
 A tak nám asi nezbývá než si prostě vychutnat jen 
a pouze ty sportovní výkony, shovívavě se pousmát 
a povznést se nad politické třenice a zákulisní hry 
a soustředit se na to, co zbylo. Bojovnost, vůli a 
nezměrné úsilí těch, co se mohli her jako sportovci 
účastnit. Chléb a hry...
 Nepřestanu všechny ty sportovce obdivovat, pro-
tože sport je především neskutečná dřina ve snaze 
o úspěch, který je více než nejistý. A nepřestanu 
obdivovat všechny ty olympijské příběhy, které 
zdaleka nepíší jen vítězové. Píší je všichni ti, kteří 
mají sport v srdci a touhu po vítězství ve své duši...
 Tak do toho...
 Jo, a díky, Ester!!! Když píšu tyto řádky, už jsi zase 
„naše“ zlatá holka... 
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 Na nový prostor pro dětské vyžití umístěný poblíž cyklostezky za tribunou stadionu ASK, kompletně 
zrekonstruované sociální zázemí blanenského aquaparku, nový chodníček, odkládací prostory nebo 
uzamykatelné cykloboxy s nabíjením pro elektrokola se mohou ještě letos těšit návštěvníci Sportov-
ního ostrova Ludvíka Daňka. Město chce do úprav a vylepšení zázemí této lokality ležící nedaleko 
centra Blanska jen letos investovat v součtu téměř 20 milionů korun.

 Část prací běží už od podzimu, další projekty 
se nyní připravují. Rušno je nyní například v bla-
nenském aquaparku, kde dělníci už od podzimu 
rekonstruují sociální zařízení. Pracuje se na opravě 
kanalizace i vnitřních rozvodů vody. Projekt za více 
než pět milionů korun má být hotový do konce dubna.
 „Kompletní rekonstrukcí a celkovou sanací prochá-
zí celý prostor sociálního zázemí aquaparku. Nové 
budou toalety, umývárny i vnitřní převlékárny. Byl zde 
obrácený spád, každý rok jsme řešili problémy se 
vzlínající vlhkostí, část toalet už byla mimo provoz. 
Teď bude vše nové, od hydroizolace až po vnitřní 
zařízení,“ popisuje Zdeněk Grünwald, jednatel spo-
lečnosti Služby Blansko, která aquapark provozuje.

 Úprav a drobných doplnění se dočká také okolí 
sociálního zázemí a další prostory aquaparku. Na-
bídku pro návštěvníky koupaliště by mohlo v letošní 
sezóně rozšířit také zdejší občerstvení, do něhož 
nyní Služby Blansko hledají provozovatele. Zájemci 
se mohou hlásit až do 17. února.
 Možnost občerstvení ve vnitřních prostorách i na 
přilehlé terase budou mít sportovci i další návštěv-
níci ostrova také v takzvaném zázemí sportovních 
aktivit. V přízemí bývalé ubytovny má vzniknout nové 
občerstvení. Až dosud město počítalo s tím, že zde 
na žádost kraje nejméně na rok vznikne prostor pro 
nové očkovací centrum. 

Dokončení na str. 4

Dostupnost zdravotní péče
 Na nedostatek očních a zubních lékařů v Blansku si dlouhodobě stěžuje poměrně mnoho lidí. Když 
potřebují z nějakého důvodu změnit lékaře, toho, co registruje nové pacienty, najdou třeba až v Brně. 
A to je zejména pro starší osoby poměrně náročné; ne každý má auto nebo blízké osoby, které by jej 
k němu dopravily. 

 Když třiaosmdesátiletá paní Švancarová z Blanska 
zjistila, že by potřebovala zajít na kontrolu k očnímu 
lékaři, tvrdě narazila. V minulosti již chodila na oční 
na blanenské poliklinice, zavolala tedy na stejné 
telefonní číslo, aby se objednala. „Sestřička mi ale 
řekla, že mě vyškrtla z evidence. Moje paní doktorka 
totiž skončila a nová lékařka si prý přivedla svoje 
stávající pacienty,“ popsala paní Švancarová s tím, 
že nové pacienty nepřijímá ani druhá lékařka, která 
má ambulanci v budově blanenské polikliniky. 
 Pro seniory je však velmi obtížné k lékaři dojíždět 
třeba do Brna. „Tam bych si vůbec netroufl a. Dovolala 
jsem se do Boskovic, kde mi řekli, že by mě vzali. 
Ale až 30. května,“ povzdychla si žena. 
 Nemocnice Blansko nemůže soukromým léka-
řům nařídit, aby přijali nového pacienta. „Praktičtí i 
odborní lékaři, kteří ordinují v budově polikliniky, zde 
vedou výhradně soukromé praxe. V nemocnici mají 
pouze pronajaté prostory a my jim žádným způsobem 
nemůžeme zasahovat do jejich činnosti. Proto ani 
nejsme schopni zajistit návaznost v případě ukončení 

provozu odborné ambulance. Pacient může jedině 
kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu, ta by mu 
měla poskytnout informace o lékařích v okolí,“ uvedla 
ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková. 
 Na infolince zdravotní pojišťovny nám potvrdili, 
že mohou poskytnout seznam lékařů v pacientově 
okolí. „Ovšem nejsme schopni sdělit, kteří registrují 
nové pacienty, toto nám lékaři nejsou povinni sdělo-
vat,“ oznámila operátorka s tím, že pacient si musí 
ordinace sám obvolat. 
 Upozornila také na to, že k jednotlivým typům 
zdravotní péče je zákonem stanovená doba dojezdu, 
to znamená do jaké doby je člověk schopen dostat se 
k lékaři osobním automobilem. K praktickým lékařům 
je to například 35 minut. K dalším, třeba konkrétně 
k očnímu lékaři, je to dokonce 45 minut. Pokud se 
tedy najde lékař v dané dojezdové vzdálenosti, není 
bohužel v silách zdravotní pojišťovny přikázat lékaři 
z bližšího okolí, aby přijal nového pacienta.  

-mka-
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Leonou Fialovou a Terezií 
Havlíčkovou 

 Jak máte rozdělené činnosti na úřadě? 
 LF: Já spolupracuji přímo se žadateli, kteří přijdou 
na náš úřad. Jde o zájemce o osvojení nebo pěstoun-
skou péči, a to jak dlouhodobou, tak na přechodnou 
dobu. Takže s nimi spolupracuji od momentu, kdy si 
podají žádost. Dále pracuji konkrétně se skupinou 
žadatelů, kteří jsou tzv. zprostředkovaní, to znamená, 
že nejsou příbuzní dítěte. Jsou to rodiny, které při-
jmou naprosto cizí dítě. Některé rodiny doprovázíme 
v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské 
péče a pomáháme jim s tím, co potřebují. Také 
pracuji s dětmi, které jsou vhodné do osvojení. 
 TH: Já mám na starosti nezprostředkovanou 
pěstounskou péči, to znamená příbuzenskou, kdy 
nejčastěji pěstounskou péči vykonávají prarodiče, 
případně jeden z nich, nebo další příbuzní. Jak říkala 
kolegyně – kromě té klasické úřední práce je naším 
úkolem i doprovázení těchto příbuzenských pěstou-
nů, takže například  tyto rodiny musíme navštěvovat 
nejméně jednou za dva měsíce, pomáháme při 
výchově dětí třeba prostřednictvím zajištění dalších 
služeb (např. speciálně-pedagogické poradenství, 
možnost odborné psychologické pomoci, zákonná 
povinnost pěstounů vzdělávat se). Také pomáháme 

při poskytování respitní péče, což je něco jako „do-
volená“ pro pěstouny, kdy zajistíme příspěvek na 
pobytové nebo příměstské tábory. 
 V rámci naší činnosti také spolupracujeme s 
různými sociálními službami v okolí. Pokud se v ro-
dině vyskytne nějaký problém, potřebujeme zázemí 
odborníků, abychom situaci ošetřili komplexně. 

 Kterých pěstounů je víc? Zprostředkovaných 
nebo nezprostředkovaných? 
 TH: Řekla bych, že poslední dobou přibývá ne-
zprostředkovaných pěstounů. Je to i z toho důvodu, 
že biologická rodina má obecně přednost před 
zprostředkovanou formou péče. Pokud tedy nastane 
situace, že péči o dítě z nějakého důvodu nemohou 
vykonávat jeho rodiče, nejprve mapujeme situaci 
mezi jejich příbuznými, případně osobami blízkými. 
Až pokud se nenajdou vhodné osoby, které by 
mohly péči zajišťovat, řeší se buď zprostředkování 
pěstounské péče, nebo nejzazší možností je ústavní 
výchova. 

 Vy tedy aktivně tyto příbuzné vyhledáváte? 
 LF: Když dojde k nějaké situaci, kdy dítě ne-

V současné době působí na Blanensku asi čtyřicet pěstounských rodin. Dětí svěřených do těchto 
rodin je zhruba šedesát, protože mnohde jde o sourozenecké skupiny, které se všechny zainte-
resované úřady a organizace snaží udržet u sebe. Přemýšlíte o tom, že byste se stali pěstouny? 
Pak se zcela jistě potkáte s velmi sympatickými ženami, které mají na Městském úřadě Blansko na 
starosti agendu náhradní rodinné péče. Leona Fialová (na fotografi i vpravo) a Terezie Havlíčková 
(vlevo) vás ze srdce rády uvidí. 

může být u rodičů, většinou se dostává nejprve k 
pěstounům na přechodnou dobu, a v ten moment 
začínáme intenzivně mapovat možnosti biologické 
rodiny. Často se jedná o rodiny, se kterými OSPOD 
již dlouhodobě spolupracuje.  Pokud se nepodaří 
pečující osobu vyhledat v rámci rodiny, nebo nej-
bližšího okolí, získáváme další podklady pro to, aby 
dítě mohlo být předáno do evidence dětí vhodných 
pro náhradní rodinnou péči. Následně jsou pro tyto 
děti vybírány konkrétní náhradní rodiny. 

 Jaké jsou nejčastější důvody odebrání dítěte? 
 LF: Je to hodně provázané, většinou nebývá jen 
jeden důvod, ale v dané rodině je více problematic-
kých oblastí, které nefungují, a nejsou naplňovány 
základní potřeby dítěte. Často chybí výchovné 
kompetence rodičů, nemají vhodné podmínky, mají 
nezdravé návyky, mohou být závislí, ať už na alko-
holu nebo jiných drogách. 
 TH: Řekla bych, že poslední dobou bohužel při-
bývá rodičů, kteří jsou drogově závislí. 

 Je dostatek pěstounů na Blanensku? 
 LF: Myslím si, že v rámci celé republiky je stále 
pěstounů nedostatek, takže my jsme opravdu rádi 
za každého člověka, který do tohoto systému chce 
vstoupit a působit v něm. Je to náročné a svým 
způsobem je to poslání. 
 Pravděpodobně na základě diskuze na téma pěs-
tounství, která se uskutečnila v listopadu v městské 
knihovně, jsme nyní obdrželi více žádostí. Ale nejde 
o desítky žádostí ročně, pořád tedy pěstounů určitě 
dostatek není, takže jestliže někdo třeba jen přemýšlí 
o tom, že by se této činnosti věnoval, rádi se s ním 
potkáme v naší kanceláři a probereme s ním vše, co 
jej zajímá. 

 Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí dlouho-
dobou a přechodnými pěstouny? 
 LF: U pěstounů na přechodnou dobu je důležité, 
aby žadatelé měli již naplněny svoje rodičovské kom-
petence, to znamená, že již nějaké děti vychovali. 
Není totiž lehké přijmout dítě, opečovávat je a do 
lhůty stanovené zákonem, kdy pěstounská péče na 
přechodnou dobu může být pouze v rozsahu jednoho 
roku, je dál předat, buď do biologické rodiny, v níž 
se mezitím upravily podmínky pro výchovu dítěte, 
anebo do pěstounské rodiny.
 V rodinách žadatelů o pěstounství na přechodnou 
dobu by neměly být úplně malé děti, s ohledem na 
náročnost celého procesu. Role pěstouna na pře-
chodnou dobu je, dá se říci, zaměstnáním, za které 
dostává odměnu. Pěstouni se starají o dítě dvacet 
čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, musejí spolu-
pracovat s úřady a dalšími institucemi, s biologickou 
rodinou atd.   
 Dlouhodobá pěstounská péče znamená, že se 
o dítě staráte minimálně po dobu překážky bránící 
rodičům v jejich péči, v praxi je to zpravidla do jeho 
osmnácti let. Do této péče by se měly přijímat pouze 

děti, které jsou mladší, než nejmladší dítě v rodině, 
aby se nenarušila sourozenecká hierarchie. Případné 
výjimky se pak řeší individuálně na krajském úřadě. 
 Součástí procesu zařazování jsou u všech typů 
náhradní rodinné péče psychologické testy a povinná 
příprava. Ta je rozdílná podle toho, zda chtějí být 
žadatelé osvojiteli, dlouhodobými pěstouny nebo 
pěstouny na přechodnou dobu. I když žádost podá-
vá jen jeden z partnerů nebo manželů, příprava je 
povinná pro oba. 

 Jak vypadá takový pěstoun? Co musí splňo-
vat?  
 LF: Velice často jsou to srdeční lidé, kteří mají 
ve svých prioritách hodně vysoko rodinný systém a 
péči o děti. Když přijmou děti, bere jim to volný čas 
a musí v tom tedy vidět hlubší smysl. Nezřídka mají 
více vlastních potomků, ale ještě vnímají, že mají 
volnou kapacitu a chtějí pomoct dalšímu dítěti. 
 TH: Kromě zákonných povinností, jako je například 
bezúhonnost a dobrý zdravotní stav, je samozřejmě 
u žadatelů o pěstounství také důležité osobnostní 
nastavení, chuť do toho jít, schopnost vnímat potřeby 
přijatého dítěte i schopnosti přijmout vše, co s ním 
přichází. Každé dítě má svůj příběh i svou biologickou 
rodinu, která je do příběhu dítěte více či méně i nadá-
le zainteresovaná. Je třeba připravit se na to, že bude 
pravděpodobně docházet ke kontaktu s biologickou 
rodinou. Může se stát, že nastanou situace, které je 
třeba řešit komplexněji s dalšími odborníky. 

 Jaké potíže mohou nastat? 
 TH: Biologický rodič například slíbí, že se jednou 
za dva měsíce s dítětem setká. Dítě je na tyto kontak-
ty připravováno, jenže rodič se následně nedostaví. 
Za pár dní se třeba ozve, zda by se nemohli potkat 
jindy. A toto jsou pro dítě velice zátěžové situace. 

 Mohou si žadatelé stanovit nějaké podmínky 
ohledně dítěte (pohlaví, zdravotní stav, národ-
nost…)? 
 LF: Ano, určitě si můžou uvést svoje představy o 
dítěti. Konkrétnější představy mohou prezentovat 
dlouhodobí pěstouni, naopak pěstouni na přechod-
nou dobu by měli být připraveni přijmout téměř 
jakékoliv dítě. 

 Není potom na ně pohlíženo skrz prsty? 
 LF: Ne, toho se nikdo bát nemusí a vůbec je od 
toho neodrazuji. Jen samozřejmě čím více máte 
představ, tím menší je potom šance, že to konkrétní 
dítě bude potřebovat pomoct. Ale všichni zájemci o 
poslání pěstounství nějak přemýšlí, oni sami sebe 
znají nejvíce, i svoji rodinu, takže ať představy o dítěti 
prezentují, jak potřebují, aby se cítili dobře. Může se 
stát, že v průběhu celého procesu na vše pohlédnou 
z jiného úhlu pohledu a mohou upravit své představy 
o dítěti. Když jsou žadatelé vybráni, mají třicet dní na 
to, aby se s dítětem seznámili, a během té doby se 
mohou rozhodnout, zda do toho půjdou. Na rozdíl od 
přechodné péče, kdy je nutné přijmout dítě ze dne 
na den, či dokonce z hodiny na hodinu. 

Pokračování na str. 4
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Na kávě s Leonou Fialovou 
a Terezií Havlíčkovou 

Sportovní ostrov letos doplní 
zázemí za téměř 20 milionů

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Dokončení ze str. 3

 Dá se říct, který typ pěstounské péče je ná-
ročnější? 
 LF: To se říct nedá, protože každý typ přináší jiné 
povinnosti a situace, a záleží na tom, jak to má daný 
žadatel v sobě nastaveno, co mu více vyhovuje. 
Dlouhodobá pěstounská péče trvá často do zletilosti 
dítěte, v praxi se setkáváme i se situacemi, kdy dítě 
v pěstounské rodině zůstává i po zletilosti.  Kdežto 
u pěstounů na přechodnou dobu je náročnost v 
tom, že jejich péče je časově omezena, tzn. dítě 
může být v rodině pěstounů maximálně jeden rok, 
následně musí dojít k předání dítěte dalším peču-
jícím osobám, v krajním případě do ústavní péče.  
Tito pěstouni mají možnost čerpat více odpočinku 
před přijetím dalšího dítěte. Pokud vnímají, že je 
tento typ péče již nad jejich síly, tak zkrátka dokončí 
roční péči u daného dítěte a další dítě do péče již 
přebírat nemusí a mohou ze systému odejít. 

 Když pěstoun na přechodnou dobu předá dítě 
zpět do biologické rodiny nebo dlouhodobým 
pěstounům, může se s dítětem dále vídat? 
Udržují další kontakt? 

 LF: V praxi se s tím setkáváme poměrně často, 
pro příběhy dětí je to velmi dobře, neboť pěstouni 
byli pro děti po určitý čas důležitou osobou.

 Ještě trochu statistik…  
 LF: V roce 2020 bylo v České republice v pěs-
tounské péči kolem 12 000 dětí, zhruba 500 pak u 
pěstounů na přechodnou dobu. Za loňský rok bylo 
do pěstounské péče nově svěřeno zhruba 1500 
dětí. 
 Koncept Ministerstva práce a sociálních věcí 
je v současné době takový, že všechny děti by 
měly zažívat rodinné prostředí, proto je sna-
hou minimalizovat ústavní výchovu a v maxi-
mální míře upřednostňovat náhradní rodinnou 
péči. 
 TH: Věříme, že pěstouni vždy i přes obtíže cítí, 
že to stojí za to. Často slyšíme: „Ano, je to těžké, 
setkáváme se se situacemi, které jsme nečekali, 
ale nelitujeme, udělali bychom to znovu.“
 LF: Moc si pěstounů vážíme, někdy jsou příběhy 
opravdu složité a klobouk dolů před pěstouny, kteří 
přijmou dítě do péče. 

Marie Kalová

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

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

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

Dokončení ze str. 2

 „Kraj tento požadavek přehodnotil, proto je možné 
nově opravené přízemní prostory nabídnout k pro-
nájmu. Návštěvníci stadionu zde najdou zázemí pro 
občerstvení namísto nevzhledného kontejneru, který 
stál u vstupu na stadion,“ vysvětlil starosta Blanska 
Jiří Crha. Výběrové řízení na pronájem prostor by 
měly Služby Blansko vypsat ještě v únoru, předpo-
klad zahájení provozu je v květnu 2022.
 Novinek bude na Sportovním ostrově ale celá 
řada. „Po vybudování parkovacího zázemí a nového 
mostu u Salmova mlýna, novém skateparku, budově 
zázemí sportovních aktivit nebo modernizaci tribuny 
a dalších prvků na stadionu ASK chceme i letos 
pokračovat ve zkvalitňování zázemí Sportovního 
ostrova. Tuto lokalitu využívají celoročně nejen 
sportovci, ale také řada místních k procházkám i 
ke sportování,“ popsal důvody investic do zázemí 
Sportovního ostrova Jiří Crha. 
 Lákadlem pro rodiny s malými dětmi má být na-
příklad nový prostor pro dětské vyžití s asfaltovým 
okruhem i herními prvky. „Na zhruba 80 metrů 
dlouhém okruhu včetně padesátimetrové zpevněné 
nájezdové plochy budou moci nejmenší děti tréno-
vat jízdu na in-line bruslích, kolech či odrážedlech. 
Součástí prostoru pro děti budou také nové herní 
prvky v podobě dřevěných věží s lanovými prvky či 
skluzavkou, upravené dopadové plochy, piknikové 
stoly s lavicemi či nový mobiliář. Osazena zde bude 
také nová zeleň v podobě vzrostlých stromů,“ vyjme-
novává Leona Mazourková z investičního oddělení. 
 Dosud nevyužitý prostor za tribunou stadionu ASK 
by se měl proměnit do začátku června díky investici 
ve výši zhruba 2,5 milionu korun. Původně tam měl 
vzniknout biatlonový areál. Blansko už ale projekt 
dál nepřipravuje, nechystá se žádat ani o dotaci s 
tím, že k tréninkům budou sportovci nadále využívat 
zázemí, které si vybudovali na Obůrce.
 Další novinka doplnila v uplynulém týdnu také 
vstupní část stadionu ASK. Návštěvníci budou moci 

od dubna využívat uzamykatelné cykloboxy. V jejich 
blízkosti nebude chybět třeba nabíjecí stanice na 
elektrokola nebo základní sada nářadí. 
 Do prázdnin by měly Sportovní ostrov v blízkosti 
baseballového hřiště doplnit také uzamykatelné 
odkládací skříňky pro sportující veřejnost nebo 
mlatový chodníček vedoucí podél řeky Svitavy 
směrem ke Splavu. „Zhruba půl kilometru dlouhý 
chodníček vedoucí od Expalu má zajistit, aby na 
okruhu nedocházelo ke kolizi chodců, lidí s kočárky, 
pejskařů a dalších chodců s cyklisty a in-line bruslaři. 
Chodníček doplní také odpočinková místa, lavičky a 
odpadkové koše,“ popisuje zhruba dvoumilionovou 
investici vedoucí odboru správy a rozvoje města 
Petra Skotáková. 
 Dalších investic v celkové výši kolem sedmi mili-
onů korun, které naváží na rekonstrukci sociálního 
zařízení a kanalizace, se dočká také hala ASK. 
„Připravuje se kompletní rekonstrukce střechy, kam 
zatíká, včetně klempířských prvků a dalších úprav. 
Osazovat se bude bezpečnostní záchytný systém, 
nový bude i přístup na střechu. Na podzim připravu-
jeme také sanaci vlhkosti budovy včetně terénních 
prací,“ vyjmenovává místostarosta Blanska František 
Hasoň.
 Nového zázemí by se měli dočkat také blanenští 
atleti. V prostoru nevyhovujícího skladového kontej-
neru poblíž prostoru startu atletické rovinky jim město 
vybuduje sklad pro uskladnění atletických překážek 
a dalších sportovních potřeb.
 Služby Blansko pak připravují další úpravy spor-
tovišť a doplnění. „Stadion na Mlýnské ulici chceme 
doplnit o pítko s výdejem vody do pet lahví, ke svla-
žení v horkých dnech by měla sloužit vodní mlha, 
doplňovat budeme odpadkové koše, upravovat 
chceme šatny ve sportovní hale, na zimním stadionu 
chystáme výmalbu a další etapu výměny nábytku v 
kabinách. V plánu je také regenerace hřišť nebo nový 
dohledový systém,“ doplňuje Zdeněk Grünwald.

Pavla Komárková, tisková mluvčí

Noviny na internetu: Noviny na internetu: www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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Cestování: Terefi fe
trochu jinak

 Každý rok jezdíme začátkem podzimu s manželkou (a někdy i dalšími známými) na dovolenou k 
moři. Prodloužíme si tak příjemným způsobem léto. Na ostrově Tenerife jsme byli už několikrát a 
troufnu si tvrdit, že tento ostrov docela znám. 

 Když manželka letos 
na jaře začala domlou-
vat se skupinou kole-
gyň z práce a dalších 
známých svoji podzimní 
dovolenou na Tenerife, 
nezaváhal jsem ani na 
okamžik a rozhodl se, že 
pojedu s nimi. Předsta-
va pobytu v apartmánu 
velkého dovolenkového 
resortu s pěti dámami 
(čtyři ve věku od 52 do 
64 roků plus jedna 36 
let), které kromě man-
želky na Tenerife dosud 
nebyly, pro mě (64 let) 
ale moc lákavá nebyla, 
proto jsem se rozhodl, 
že tento letošní pobyt na 
Kanárských ostrovech 
pojmu trochu jinak. Od 
odjezdu na naši dovo-
lenou (8. 10. až 16. 10. 2021) nás neodradily ani 
existující komplikace spojené s koronavirovou epi-
demií, ani probuzená sopka na sousedním ostrově 
La Palma. 
 Ostrov Tenerife (jeho rozloha je skoro 2,5x větší 
než rozloha okresu Blansko) je největším ze sedmi 
hlavních Kanárských ostrovů, které jsou součástí 
Španělska a nacházejí se v Atlantickém oceánu asi 
100 km od pobřeží jižního Maroka. Celé souostroví 
je sopečného původu, ostrovy jsou hornaté a vlastní 
hory jsou tvořeny vulkány. Nejvyšší horou souostroví 
je majestátní kužel sopky Pico de Teide na ostrově 
Tenerife, který je se svou nadmořskou výškou 3718 
m zároveň nejvyšší horou celého Španělska. Os-
trovy vytvářejí velice atraktivní sopečnou krajinu s 
proudy ztuhlé lávy, s mohutnými skalními útvary, ale 
i s bujnou subtropickou vegetací. Je pro ně typické 
divoké skalnaté pobřeží, které střídá mnoho krásných 
pláží s bílým, okrovým i černým pískem a někde i s 
písečnými dunami. Velké části ostrovů jsou pokryty 
původními borovicovými a vavřínovými lesy, rostou 
tam ale i různé druhy jalovců, datlové palmy a na 
vyprahlých lávových polích hojně roste zvláštní 
suchomilná tučnolistá vegetace. 
 Všechny členky z naší skupinky byly vybaveny 
kufry, jen já jsem odjel na letiště Václava Havla v 
Praze s nabaleným batohem. Po příletu na Tenerife 
jsem dámám na jejich tázavé pohledy sdělil, že v 
posteli spávám celý rok doma, proto 
si na dovolené rád udělám změnu. 
A zatímco ony odjely přímo z letiště 
taxíkem do našeho apartmánu, já 
se přímo z letiště vydal na pěší túru 
kolem východního pobřeží ostrova. 
 Po obejití letiště jsem začal hltat 
velmi příjemné zážitky. Nejdříve jsem 
prošel údolím jako z westernového 
fi lmu a dostal se na dlouhou pláž 
u letoviska El Médano. Nad ní lé-
taly desítky barevných draků, tzv. 
kiteboardů, a ve vlnách byli vidět i 
vyznavači windsurfi ngu. Protože se 
ale schylovalo k večeru, zamířil jsem 
na druhý konec pláže a přenocoval 
pod širákem přímo mezi písečnými 
dunami. Poprvé jsem poznal nepří-
jemný silný noční vítr měnícího se 
směru, který ale po půlnoci pravidelně 
ustával. Večerní klid narušovala jen na blízkém letišti 
občas startující letadla. 
 Ráno jsem prošel celou dlouhou pláž, vykoupal 
se v Atlantiku, v obchodě poprvé nakoupil svoje tzv. 
„živobytí“ (pitná voda, chléb, něco na něho, několik 
vynikajících kanárijských banánů a pár plechovek 
piva) a pěšky se vydal po pobřeží směrem k severo-
východu. Takto jsem putoval od soboty až do čtvrtka 
a snažil se držet co nejblíže mořského pobřeží. Moje 
cesta vedla po nenápadných pěšinkách vyšlapa-
ných ve vzrušující a velice členité sopečné krajině. 
Obcházel jsem hluboce zařízlé zátoky a skalnaté 
strže, šel jsem podél moře doprava i doleva, skalami 
nahoru i dolů, po plážích i půvabnými rybářskými 
a málo známými rekreačními vesničkami (kromě 
koupání s možností osprchování se ve sladké vodě 
jsem využíval jejich restaurace k zakoupení teplého 
oběda). Na odlehlých místech pobřeží jsem pozoro-
val jednoduché příbytky potomků bývalých hippies 
a přemýšlel o jejich bezstarostném životním stylu. 
Po celou dobu bylo krásné a stálé počasí, voda v 
Atlantiku měla příjemných 23 stupňů, nejvyšší denní 
teploty dosahovaly 29 stupňů, v noci neklesala tep-
lota pod 20 stupňů. Spával jsem proto pod širákem, 
co nejblíže pobřeží, na dnech vyschlých potoků, na 
skalních římsách nebo v kamenných ohrádkách, 
které si dříve postavili proti větru podobní poutníci. 
Do spacáku jsem uléhal po setmění, na jasné ob-

loze pozoroval polohu jednotlivých souhvězdí večer 
a porovnával ji s polohou před rozedněním. Celou 
noc duněly mořské vlny do skalnatého břehu a na 
obloze se občas mihl i meteorit. Tuto pohodu, ve 
dne umocněnou neustálými výhledy na kužel sopky 
Pico de Teide a na siluetu sousedního ostrova La 
Gomera, jsem prožíval daleko od dovolenkových 
resortů s plážemi plnými rekreantů. Nechyběly mi ani 
hlučné diskotéky, ani vysedávání v nočních barech, 
ani obíhání spousty obchodů a krámků v těchto 
resortech. Stan jsem za celou dobu ani nerozbalil. 
A každé ráno, jak jsem dříve slíbil, jsem posílal SMS 
manželce, aby měla jistotu, že mě nepotkala nějaká 
nehoda. 
 Moje putování proběhlo naprosto bezpečně a bez 
jakýchkoliv komplikací. Nesetkal jsem se při něm ani 
s obtěžujícím hmyzem, ani s žádným nebezpečným 
živočichem. Pěší túru po jihozápadním pobřeží ost-
rova Tenerife jsem zakončil ve čtvrtek 14. 10. 2021 
v hlavním městě ostrova Santa Cruz de Tenerife. 
Po prohlídce historického centra, moderních budov 
na pobřeží a velkého mezinárodního přístavu jsem 
odpoledne odjel autobusem k naší skupince. Konec 
pobytu jsem prožil jako klasický rekreant. Čekal mě 
nocleh v našem apartmánu, dopoledne na pláži, pak 
některé dámy ještě běhaly po obchodech, po obědě 
taxíkem na letiště a navečer nám odlétalo letadlo zpět 
do Prahy.

 Návštěva ostrova Tenerife se nad moje očekávání 
vydařila a už teď přemýšlím o tom, že bych chtěl v 
pěším putování po pobřeží při své příští návštěvě 
ostrova pokračovat. Navázal bych tam, kde jsem 
letos skončil, začal bych proto putovat v hlavním 
městě ostrova Santa Cruz a pokračoval po pobřeží 
směrem k severovýchodnímu cípu ostrova. A pokud 
bych našel podobně smýšlejícího turistu, nebránil 
bych se jeho společnosti, kontakt na moji osobu je 
v redakci.

Finanční náklady:
- Doprava z domu na a z letiště 
- Zpáteční letenka z Prahy na Tenerife asi 9000,- Kč
- „Živobytí“ na ostrově a oběd v restauraci vč. dvou 
piv… EUR 20 až 25/den
- Nezbytná rezerva na pokrytí nepředpokládatel-
ných fi nančních výdajů 
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Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

PROVOZNÍ DOBA: 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

• ODVIROVÁNÍ
• ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA 
 ZA RYCHLÝ DISK...
...můžete mít ve vašem notebooku 

a PC i do druhého dne

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 
suterénní prostor

 
samostatný vchod

 

vlastní sociální zařízení

 

samostatné energie

 

vhodné k zrealizování 

 

jakéhokoliv podnikatelského 

 

záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

 V nové rubrice Cestování vám budeme 
nabízet zážitky cest po celém světě. 
 Pokud se chcete podělit také o vaši cesto-
vatelskou zkušenost z Evropy, Asie, Ameriky 
nebo i Česka či Slovenska, pošlete ji společ-
ně s fotografi emi na monitor@monitor-bk.cz.
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

tel. 606 728 334  |  www.odmartina.cz

NOVINKA! Nakládaný hermelín

paštiky a delikatesy

• Vepř & pepř
• Pečený vepř
• Slanina & cibule
• Pečený bůček
• Chilli & med
• Pečené kuře
• Brusinka
• Kuře & máslo
• Sušené rajče
• Maso ve vlastní šťávě
• Švestka & porto
• Rillettes

PŘIJEDEME K VÁM! Vyberte si, zavolejte 

a nechte si přivézt balíček domů zdarma

79 Kč
175 g

149 Kč
480/280 g

Brusinka & česnek
 Sedlčanský hermelín napěchovaný pomazánkou

 z přírodního sýra, brusinek a česneku.

Tvarůžek & cibule
 Sedlčanský hermelín s pomazánkou z přírodního 

 sýra, tvarůžků a červené cibule.

RASTISLAV slaví 160. výročí
 Až je to neuvěřitelné, že uplynulo deset let od velkolepého programu pěveckého sboru "RASTISLAV 
Blansko", který zval na komorní i velké koncerty během celého roku. Letos si RASTISLAV výročí 
založení spolku sice nebude připomínat obsáhle jako tenkrát, ale i tak je nač se těšit. Krásné je, že 
se oslavy tématicky protknou s programem "Muzea Blanenska".
 Co chystá tedy sbor pro 
Blansko? V neděli 24. dubna 
v blanenském kostele sv. Mar-
tina komponovaný pořad coby 
ohlédnutí za posledním dese-
tiletím protknutým nastudová-
ním velkých oratorií a kantát 
autorů jako Bach, Beethoven, 
Brahms, Dvořák, Haydn, Men-
delssohn, Mozart, Puccini, Ver-
di... V pátek 20. 5. sbor uvede 
na blanenském zámku k zahá-
jení "Festivalu muzejních nocí" 
představení z řady "Rastislav 
dětem" s názvem "Legenda 
o Rastislavu aneb Když víla 
Eliška potkala doktora Jindru", 
jelikož blanenské muzeum se 
letos věnuje osobě doktora 
Jindřicha Wankla... A další páteční večer 17. 6. zahájí 
Rastislav výstavu muzea o Wanklově příteli Josefu 
Mánesovi, který navrhl velmi cenný vyšívaný prapor 
"Rastislav" - tentokráte zazní skladba, kterou sbor 
uvedl při poslední výstavě originálu praporu - je jí 
Mozartova "Korunovační mše". Po prázdninách jsou 
v plánu nejen menší akce k zahájení sezóny, zpívání 
seniorům či koncert komorního obsazení sboru, ale 
také koncert s Mozartovou "Velkou mší c-moll". Vše 
pak bude slavnostně ukončeno v den vzniku Rasti-
slava, a to 26. 12. při vánočním koncertě v kostele.

 Rastislav má v plánu koncertovat i mimo Blan-
sko - při oslavách 800. výročí Boskovic, v Brně, v 
německém Waldsassenu a další koncerty jsou také 
v jednání.
 Jak řekl jednou Woody Allen - a v dnešní době to 
platí zvlášť: "Když chcete rozesmát Boha, řekněte 
mu o svých plánech." Inu, tak plánuje RASTISLAV 
a doufejme, že smát se bude i spokojené publikum.

za RASTISLAV Blansko, z. s.
-mm-

čtvrtek 17.2. FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Je zdarma.

Řádková Inzerce

* Psací stroj Consul. Tel. 731262733
* Alfa Romeo 147 1.9 jtd, za 35 tis. Tel. 730655978.
* Televizi Phillips úhlopříčka 95 cm plus settopbox, stopro-
centní stav. 2000 Kč. Tel. 737565661.

* Nabízím pronájem garáže u zastávky ČD. Tel. 608723153.
* Akutně sháním pronájem 2 až 3+1 pro sebe a dva syny. 
Blansko nebo Boskovice. Tel. 702989849.
* Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo 2 + 1 na sídlišti 
Písečná. Nepotřebuji ho ihned k nastěhování - možnost domlu-
vy, např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel. 737900946.

      RŮZNÉ    

      PRODEJ    

Výsledkový servis

Fotbalistou roku je Marek Štencl

Basketbal 
Oblastní přebor mladší minižákyně U12: SKB 
Tišnov – BK Blansko 25:62 (11:44) SKB Tišnov – BK 
Blansko 25:70 (13:29). Body celkem: Musilová 38, 
Alexová E. 33, Kotlánová 19, Ježová 16, Vernerová 
7, Streitová 6, Broďáková 5, Šimčíková 4, Krátká, 
Alexová Z. 2.

Florbal
Jihomoravský přebor muži: FBK Atlas Blansko 
B – Florec Brno 6:2 (3:0, 1:2, 2:0), Frýdek, Hatala 
2, Fedra V., Kubíček. FBK Atlas Blansko B – Sokol 
Ivanovice na Hané B 7:7 (2:1, 2:2, 3:4), Fedra V. 5, 
Frýdek, Kubíček.
3. liga junioři: TJ Sokol Brno Husovice – FBK Atlas 
Blansko 2:6 (0:1, 1:1, 1:4), Jeřábek 2, Matal, Polách, 
Müller, Nechuta. FBK Atlas Blansko – FBC Slavkov 
17:2 (8:1, 4:0, 5:2), Müller 7, Polách 3, Jeřábek, 
Navrátil O. 2, Matal, Navrátil V., Nechuta.

Kuželky
2. liga muži: KK Blansko – TJ Horní Benešov 5:3 
(3360:3352), Flek M. 545, Kolařík 552, Flek J. 583, 
Sehnal 597, Lukáč 536, Kotlán 547.

Připravil Bohumil Hlaváček

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej vstupenek:
Divadelní představení: Na ostro - 16. 2. 2022 v 19 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 200 
Kč. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Blanenské divadlo: Koprovka aneb Na útěku - 18. 2. 
2022 v 19 h. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
130 Kč. Zakoupené vstupenky na prosincové předsta-
vení zůstávají v platnosti. 
Smejko a Tanculienka – Tancuj, tancuj! - 19. 2. 2022 v 
15:00 h. Kino, Blansko.
Cena vstupenky: 300 Kč – osoba; 600 Kč – dvouse-
dačka. 
Johnny CASH 90 - 26. 2. 2022 v 19:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 130 Kč. Vstupenky si 
můžete rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz 
nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 12. 3. 2022 
od 15:00 h. Kino, Blansko. Cena vstupenky: 220 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na tic-
ketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Jarní Kiliangang - 9. 4. 2022 od 15:00 h. Zimní stadion 
– Dukelská 2285, Boskovice.
Cena vstupenky: 650 Kč. Vstupenky v předprodeji v 
Informační kanceláři Blanka.
Lollipopz- Barevná Lollyshow - 24. 4. 2022 od 15:00 
h. Dělnický dům, Blansko.
Cena vstupenky: STANDARD – 350 Kč,  MEET & 
GREET – 650 Kč. 
Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2022 v 19:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 
Kč. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 

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

Lyže, boty, brusle, snowboardy, 
půjčovna lyží!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 
Super ceny!

Tel. 602786025.

Fotbalisté Blanska v přípravě 
dosáhli na další dvě výhry

 Blanenští fotbalisté mají za sebou dva další sobotní přípravné duely. V obou uspěli, když nejprve 
přetlačili tradičního soupeře z Nového Města na Moravě, aby v právě uplynulém víkendu v derby pora-
zili celek Boskovic. Do začátku jarní části moravskoslezské ligy je ještě čekají dva duely. Znovu opět 
v sobotu nastoupí proti Slovanu Rosice, aby pak přípravu ukončili pro změnu v neděli proti rezervě 
Sigmy Olomouc. Obě utkání začínají tradičně v 11.30 hod.

FK Blansko – SFK Vrchovina 2:1 (1:0). Kroutil, 
Adamec. Blansko: Vitásek - Pyš, Smrčka, Černý, Ada-
mec - Todorić - Machálek, Alexa, Chloupek, Kroutil – 
Vaďura. Střídali Pačovský, Fiala, Zúbek, Feik, Blažík.
 Trenér Petr Vašíček již měl k dispozici nové posily 
– Filipa Adamce, kterého zkoušel již v létě a Luboše 
Chloupka, který již v Blansku dříve úspěšně působil. 
Domácí měli více ze hry a po zásluze šli do vedení, 
když při závaru ve vápně přišel faul a z penalty otevřel 
skóre Kroutil. Po změně stran se hosté osmělili a 
dostali se do hry. Důsledkem bylo jejich zasloužené 
vyrovnání. Vypadalo to na remízu, ale nový hráč 
Adamec byl proti a efektně rozhodl utkání ve prospěch 
Blanenských 

FK Blansko – FC Boskovice 4:2 (1:0), Tulajdan 2, 
Machálek, Chloupek. Blansko: Vitásek - Pyš, Smrč-
ka, Blažík, Feik - Zúbek, Kroutil - Machálek, Alexa, 

Vaďura – Tulajdan. Střídali Šíp, Adamec, Chloupek, 
Fiala, Zúbek, Nešetřil.
 I v tomto utkání se na hřišti objevil v domácím 
dresu staronový hráč – všem fanouškům dobře zná-
mý pracant Petr Šíp. A bylo ho vidět. Skóre otevřel 
Machálek a po změně stran zvýšil Tulajdan. Pak 
ale Boskovice srovnaly hru a zaslouženě i skóre. 
Blansko ale nakonec prokázalo vyšší kvalitu a zápas 
dovedlo do vítězného konce. Trenér Vašíček ale 
příliš spokojen nebyl. „Zápas se nám nepovedl. Šlo 
to jenom první čtvrthodinu, pak to byla z naší strany 
hrozná holomajzna. Nedalo se na to dívat,“ nešetřil 
kritickými slovy. Jak dodal, nic mezi hráči nefungovalo. 
„Byli jsme nedůrazní, profesorští, mohli jsme i prohrát. 
Sice jsme nakonec vyhráli, ale pevně doufám, že si 
z tohoto utkání vezmeme velké poučení,“ pokyvoval 
hlavou.

Bohumil Hlaváček

 Absolutním vítězem ankety „Fotbalista okresu Blansko za rok 2021“, kterou pořádá Okresní fotba-
lový svaz Blansko, se stal Marek Štencl. Největší počet hlasů získal ještě jako hráč FK Kunštát, od 
jara je však novou posilou týmu FK Blansko v moravskoslezské fotbalové lize. Vyhlášení proběhlo 
v pátek 4. února v Kulturním domě v Šošůvce. 

 „V mužské kategorii nebyla vyhlášena jedenáctka 
roku, jak tomu bývalo doposud, ale šestice hráčů 
hrajících v okresních soutěžích a šestice hráčů 
startujících v krajských a vyšších soutěžích,“ uvedl 
sekretář svazu Miloš Jarůšek. Jak doplnil, v mlá-
dežnických kategoriích byli vyhlášeni vždy tři hráči. 
Ocenění fotbalisté byli vyhlášeni bez určení pořadí. 
Dále byli oceněni rozhodčí, trenér a do pomyslné 
Síně slávy byly uvedeny dvě fotbalové osobnosti.
 Anketa, které se zúčastnilo 29 okresních klubů, 
probíhala tentokrát jednokolově. „Na základě vypl-
něných formulářů a počtu nominací klubů, vybrali 
členové výkonného výboru šestici hráčů v obou 
mužských kategoriích, rozhodčího a trenéra. Stejným 
způsobem postupovala komise mládeže u trojice 
oceněných v mládežnických kategoriích. Na závěr 
byl vyhlášen absolutní vítěz ankety,“ vysvětlil sou-
časná pravidla ankety Jarůšek. Oceněným připravil 
odměny Pivovar Černá Hora, dárkové tašky staros-
tové měst a obcí klubů, ve kterých vyhodnocení hrají 
a Okresní fotbalový svaz Blansko. Večer moderoval 
Petr Švancara, kterého doprovázelo hudební těleso 
Šošůvská schola pod vedením Elišky Prokopové.

Přehled vítězů:
Muži, okresní soutěže: Boček Vítězslav (Kunštát), 
Gromský Petr (Rudice), Haničinec Martin (Drnovice), 
Niessner Marek (Letovice), Vorlický Jiří (Bořitov), 
Vrzal Miloš (Olešnice).
Muži, krajské a vyšší soutěže: Alexa Štěpán 
(Blansko), Fadrný Jiří (Boskovice), Jarůšek Tomáš 
(Vilémovice), Keprt Daniel (Lipovec), Novák Jan 
(Boskovice), Štencl Marek (Kunštát).  
Dorostenci: Baňa Dominik (Kunštát), Šebela Vítek 
(Jedovnice), Ťoupek Jakub (Ráječko).
Žáci: Němec Vladislav (Žijeme Hrou), Staněk Lukáš 
(Boskovice), Skoták Michal (Vavřinec).
Hráči přípravky: Křivánek Jakub (Žijeme Hrou), 
Sehnal Lukáš (Boskovice), Valášek Petr (RDR 
Akademie). 
Trenér: Havlíček Jan (Boskovice).
Rozhodčí: Machorek Jakub.
Osobnosti: Stloukal Jaroslav, Šmerda Antonín.
Absolutní vítěz ankety: Štencl Marek (Kunštát).
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Ocenění fotbalisté.Ocenění fotbalisté.
Foto František HasoňFoto František Hasoň

Blansko – Boskovice 4:2. Blansko – Boskovice 4:2. 
Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

Výpůjčka naslepo 
v únoru v knihovně

 „Schůzku naslepo s knihou“ si můžete dát v době 
od 14. do 25. února v Městské knihovně Blansko. 
Každý čtenář, který navštíví v této době knihovnu, 
si může vybrat a vypůjčit jednu ze zabalených knih. 
Až po rozbalení doma zjistí, co si vlastně vypůjčil. 
Knihovníci chtějí touto schůzkou naslepo připome-
nout nadcházející svátek sv. Valentýna. 

-mka-

Cyklisté, zbystřete. 
Do Blanska míří Favority 

 Jarní měsíce budou v Muzeu Blanenska patřit 
cyklistice. Ve výstavní síni blanenského zámku 
bude instalována výstava Fenomén Favorit, kterou 
připravilo Národní technické muzeum v Praze. 
Výstava mapuje jízdní kola kultovní značky Favorit. 
Od 50. do 90. let se v rokycanském závodě vyráběla 
kola určená běžným cyklistům i speciální závodní 
kola pro sportovce všech cyklistických disciplín. Na 
výstavě nebudou chybět kola staršího i novějšího 
data výroby z dílny české značky, ale také speciality 
z brněnského muzea Histovelo, jako tandemové kolo, 
kolo na dráhovou cyklistiku nebo kolo pro speciální 
disciplínu pro jízdu za vodičem. Na blanenské vý-
stavě o cyklistice nemůže chybět ani příběh Jozefa 
Regece, československého reprezentanta v silniční 
cyklistice, účastníka Závodů míru a držitele řady vý-
znamných ocenění. Díky spolupráci s Vlastivědným 
muzeem v Olomouci budou na výstavě k vidění také 
dvě historická jízdní kola – vysoké kolo a velociped. 
Jízda na velocipedu byla spíše utrpením, i proto se 
takovému kolu přezdívalo kostitřas. Výstava bude 
v muzeu k vidění od 3. března do 5. června 2022. 
Aktuální informace k akcím najdete na webových 
stránkách muzea www.muzeum-blanenska.cz nebo 
na sociálních sítích muzea. 
Pavlína Komínková, ředitelka Muzea Blanenska

Novoroční koncert 
KOMB

 Komorní orchestr města Blanska si po dlouhé od-
mlce zahrál ve zcela zaplněném kostele sv. Martina. 
Novoroční koncert se sólistkou Filharmonie Brno 
Ivanou Švestkovou Dohnalovou (harfa) a houslistkou 
Olgou Učňovou (koncertní mistr KOMB) se uskutečnil 
v sobotu 29. ledna 2022. Dirigent orchestru, Zdeněk 
Nádeníček, sestavil poutavý program z tvorby H. 
Purcella, G. F. Händela, A. Vivaldiho, F. A. Rosettiho, 
A. Piazzolly a J. Williamse.

-kp-
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Jiří Crha: Hala dostane 
odpovídající hlediště a zázemí

Florbalisté Atlasu 
nadělovali v Třebíči

Prokop a Rybová získali 
mistrovské tituly

 Příznivci blanenského sportu již delší dobu postrádají místo s odpovídající kvalitou pro halové 
sporty. V brzké době by mělo dojít k nápravě. Tělocvična na Údolní ulici sice odpovídá velikostí a 
kvalitou povrchu, citelně ale postrádá odpovídající zázemí včetně hlediště s dostatečnou kapacitou. 
To by se mělo v brzké době napravit. Potvrdil to starosta města Jiří Crha. 

 Mohl byste trochu konkretizovat záměr města?
 Máme ve městě dvě sportovní haly. Ani jedna však 
neodpovídá podmínkám dnešní doby. Uvažovalo se 
i o tom, že by se ta na Sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka zcela zbořila a na jejím místě postavila úplně 
nová. Vzhledem k tomu, že ale v této lokalitě je plá-
novaná jiná rozsáhlá investice v podobě nových lázní, 
jednodušším řešením se mi zdá vrátit se k projektu 
úpravy haly na Údolní. Neoprášili jsme ho doslova, 
rozhodli jsme se do něho včlenit ještě vyřešení zá-
zemí pro stolní tenis. Ten ve městě teď zažívá boom, 
je tam hodně dětí a mládeže na dobré úrovni. Tedy, 
jak se lidově říká, spláchlo by se to při jednom…

 Co menší hala na ostrově?
 Tam plánujeme opravit zatím jenom střechu. Hlavní 
zázemí pro halové sporty by se přesunulo na halu 
u kuželny. Momentálně se snažíme dosáhnout na 
dotaci od Národní sportovní agentury. V tuto chvíli se 
zpracovává projekt, který by měl obsahovat vlastní 

vchod, hlediště, zázemí pro sportovce včetně šaten 
a sociálního zařízení. A chtěli bychom k tomu přičlenit 
i avízovanou hernu na stolní tenis. Problém by mohl 
nastat s místem na parkování.

 Nenabízí se možnost k tomuto účelu využít 
bývalé škvárové fotbalové hřiště, které se během 
zápasů k tomuto účelu momentálně využívá?
 To bychom neradi. Jednak je tam už nový vrhačský 
atletický sektor a také by se tam třeba dalo realizovat 
další hřiště s umělou trávou. Kdybychom to vybetono-
vali, už by to bylo defi nitivní, o tuto možnost bychom 
se neradi připravili. 

 Jaká je představa o termínu realizace?
 Je to odvislé od zmíněného získání dotace od 
agentury. Reálný by mohl být rok 2023. Jsme připra-
veni vyčlenit odpovídající částku na dofi nancování. 
Uvidíme. 

 Když už se bavíme o této hale. Veřejnost i 
sportovci v objektu momentálně postrádají služby 
restaurace, která je poté, co na hale bylo očkovací 
centrum, mimo provoz, je zavřená. Nájemce její 
činnost neobnovil…
 Kvůli covidovým omezením tam lidé nemohli 
chodit. Nájemce dal Službám Blansko výpověď. 
Výběrové řízení na nového bylo vypsáno již dvakrát 
a nikdo se do něho nepřihlásil, přestože tam byl 
nastaven podle mých informací minimální nájem. 
Naším zájmem uzavření není, rádi bychom, aby tam 
ta služba byla. Z vlastních zdrojů ji ale provozovat 
nechceme, byl by to pravděpodobně, zejména v létě, 
ztrátový provoz. 

 Bude se výběrové řízení znovu vypisovat?
 Jak jsem se informoval, vedení Služeb uvažuje je 
ještě jednou vypsat, jakmile budou zrušena protico-
vidová omezení. Jinak se nabízí řešení vyčlenit tuto 
prostoru třeba jako klubovnu pro sportovce. Nebo by 
to mohl nakombinovat pro svůj zimní provoz provo-
zovatel restauračních zařízení na akvaparku.

Bohumil Hlaváček

Blanenští hokejisté padli 
v derby v Boskovicích

 V dohrávce odloženého zápasu se Blanenští představili v Boskovicích. O osudu derby se rozhodlo 
v první třetině, kdy domácí odskočili a malý náskok si udrželi až do konce. Odveta se odehrála tuto 
středu po uzávěrce tohoto vydání novin. Ve víkendovém zápase prohráli Dynamiters v Kroměříži, 
kde dlouho drželi naději na dobrý výsledek. 

SKMB Boskovice – HC Dynamiters Blansko 4:2 
(3:1, 0:1, 1:0). Branky 3:49 Antal (Müller) -0:1, 6:21 
Hasoň (Beneš, Kaukič) – 1:1, 16:06 Buhaj (Hasoň, 
Kaukič) – 2:1, 16:30 Boček (Benýšek, Šmíd) – 3:1, 
32:23 Šmahel (Grünwald, Sedláček) – 3:2, 44:30 
Hrazdil (Kaukič, Rosendorf) – 4:2. Blansko: Vlach 
(Šenk) – Pilát, Antoňů M., Hussein, Němec, Hanzlík, 
Sedláček – Verner, Grünwald, Antoňů T. Berka, Jílek, 
Müller, Antal, Král, Malý, Šmahel, Formánek. 
Víkendové výsledky: Kroměříž – Blansko 6:4 (2:2, 
2:2, 2:0), Uherský Brod - Technika 5:4, Břeclav – 
Boskovice 4:0, Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice 
4:8, Uherský Ostroh – Hodonín 6:5.

-boh-

1. Hodonín 21 17 0 4 117:70 51

2. Uh. Ostroh 21 14 3 4 112:73 47

3. Kroměříž 21 12 2 7 108:78 39

4. Boskovice 20 12 2 6 81:69 38

5. Břeclav 21 10 3 8 91:90 35

6. Uh. Brod 20 9 0 11 77:86 27

7. Technika 21 6 1 14 88:93 19

8. Blansko 20 4 3 13 72:97 18

9. Uh. Hradiště 20 5 2 13 69:109 18

10. Brumov 21 5 2 14 75:125 17

 Na minulou sobotu plánované důležité utkání s Hradcem bylo na poslední chvíli po dohodě obou 
klubů odloženo a hráči blanenského Atlasu měli tak dost času zkonsolidovat svoje covidem pozna-
menané řady. Do Třebíče odjížděli po tréninkovém výpadku přesto v roli favorita. Tu dokázali splnit 
měrou vrchovatou. Po drtivých dvou třetinách sice v závěru kvůli nedisciplinovanosti zbytečně 
inkasovali, výše výhry však byla opět rekordní. 

Snipers Třebíč B – FBK Atlas Blansko 10:17 (1:8, 
2:6, 7:3), Fedra V., Fedra J. 3, Ducar, Svoboda 2, 
Charvát, Müller, Frýdek, Foret, Žilka, Bezděk, Ja-
ník. Blansko: Špidlík – Crla, Frýdek, Koumar, Žilka, 
Charvát, Kunstmüller – Fedra J., Svoboda, Fedra V., 
Janík, Borek, Ducar, Bezděk, Foret, Müller, Jeborec, 
Hrazdíra.
 Skóre zápasu otevřeli slepenými góly na rozmezí 
5. a 6. minuty Charvát, Müller a Frýdek. Krátce nato 
pokračovali v kanonádě Vojtěchové Foret a Fedra 
následovaní Ducarem a na ukazateli skóre v čase 
7:45 svítilo pro domácí děsivých 0:6. Blansko je 
absolutně přehrávalo, utkání připomínalo pověstnou 
hru kočky s myší. Další trefu přidal Svoboda, Třebíč 
dokázala překonat výborného Špidlíka teprve ve 12. 
minutě. Do první sirény ještě osmou branku přidal 
Vojtěch Fedra.
 Obraz hry se nezměnil ani po návratu ze šaten. V 
prvních dvou minutách pálili úspěšně Žilka, veterán 
Bezděk a Vojtěch Fedra a ve 25. minutě se dostalo 
i na jeho bratra Jakuba. Po třináctém gólu Ducara 
se svátečně dostalo i na Třebíčské, kteří na branku 
Svobody opět jednou odpověděli. Ve vzduchu visel 
těžký debakl. Ten se ale v poslední třetině úplně 
nekonal, domácí se ještě jakžtakž vrátili do hry. Nutno 
však dodat, že s přičiněním Atlasu. 
 Ti sice nejprve přičiněním Jakuba Fedry, Ducara 
a Frýdka dokázali navýšit až na 4:17, pak už se ale 
trefovali jen domácí. Při vyloučení Jana Charváta 
nejprve zaznamenali pátou trefu. Stejný nedisciplino-
vaný obránce Blanska pak šel ven po chvilce znovu, 
tentokrát na pět minut. Hra v dlouhém oslabení přišla 
Atlasu draho, protože v přesilovce dokázali domácí 
hned pětkrát skórovat a alespoň trochu korigovat 
děsivou prohru.

Další výsledky: Hradec – Letohrad 14:4, Třebíč 
B – Vysoké Mýto 4:10, Hornets – Litomyšl 6:3, Vše-
stary – Mohelnice 2:6, Hradec – Orlicko 8:4, Jihlava 
– Vysoké Mýto 3:9. 

Bohumil Hlaváček

1. Hornets 17 13 2 2 161:87 43

2. Mohelnice 19 13 3 3 145:105 43

3. Hradec 17 12 0 5 149:89 36

4. Vys. Mýto 19 12 0 7 196:150 36

5. Blansko 18 10 2 6 146:135 34

6. Letohrad 18 8 4 6 113:114 32

7. Jihlava 18 7 2 9 88:106 23

8. Všestary 19 6 4 9 132:155 23

9. Litomyšl 18 5 3 10 99:111 19

10. Orlicko 18 6 1 11 131:143 19

11. Žďár n/S. 18 5 0 13 101:136 15

12. Třebíč B 19 1 1 17 85:215 4

V brance dostal příležitost junior Petr Špidlík. V brance dostal příležitost junior Petr Špidlík. 
Foto Bohumil HlaváčekFoto Bohumil Hlaváček

 Blanenští atleti byli opět úspěšní. Na víkendových závodech, které proběhly v ostravské hale,  získali 
dva tituly. K tomu z tohoto mistrovství Moravy a Slezska odvezli tři třetí místa a spoustu osobních 
rekordů.  
 V pátek závodili mladší žáci a žákyně. Kateřina 
Rybová se stala šampionkou v běhu na 60 m v čase 
8,32 s a k tomu přidala bronz v běhu na 150 m v čase 
20,67 s. Matyáš Prokop senzačně opanoval závod na 
300 m v osobním rekordu 44,91 s. K tomu přidal čtvr-
té místo v kouli za skvělé osobní zlepšení 9,02 m a 
desáté místo v běhu na 60 m (8,59 s). Šímon Ellinger 
vybojoval výborné třetí místo v běhu na 800 m v čase 
2:33,87, když ve fotofi niši prohrál o setinku souboj 
o místo druhé. Na 60 m překážek si opět posunul 
osobák (11,13 s) a probojoval se do fi nále. „Ondřej 

Muzikář ukázal návrat formy. Pomyslná brambora na 
60 m překážek (10,88 s), osobák na 150 m (21,89 
s) a kvalitní třístovka ukázaly, že v letní sezóně se 
u něj máme na co těšit,“ potěšilo trenérku Martinu 
Hlaváčkovou. Jak dodala, venkovní osobák na 60 m 
(8,72 s) vyrovnal Matěj Koupý, který skončil navíc 
devátý ve skoku dalekém v dalším osobním rekordu 
422 cm. „Ve výšce se mu už tak nedařilo, ale není 
každý den posvícení,“ pousmála se. Zbývající člen 
výpravy Daniel Kovařík velmi překvapil vylepšením 
svých maxim v dálce (444 cm a šesté místo), v běhu 

na 60 m (8,92 s) a 60 
m překážek (11,64 s). 
    O den později sice 
v menším počtu, ale 
stejně skvěle, závo-
dilo na ostravském 
MMaS starší žactvo. 
Denis Ellinger bral 
zasloužený bronz na 
3000 m ve skvělém 
osobáku 10:54,93 a 
další přidal na 60 m 
překážek (10,82 s). 
„Na svých prvních 
velkých závodech se 
rozhodně neztratila 
ani Hanka Kakáčo-
vá,“ líbilo se Hla-
váčkové. V běhu na 
800 m brala kvalitní 
osobák 2:35,55, když 
ze svého původního 
maxima stáhla více 
než 10 sekund. „Skvě-
lá práce!“ pochválila 
trenérka.

-boh-

Zleva trenérka Gabriela Ellingerová, Matěj Koupý, David Kovařík, Matyáš Prokop, 
Ondřej Muzikář, trenérka Martina Hlaváčková. Dole Šimon Ellinger, Kateřina 
Rybová. Foto Ondřej Ellinger


