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Koronavirus v Blansku - str. 2 Na Písečné vyroste 400 nových bytů - str. 4

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Abych pravdu řekl, už jsme si pomalu zvykli na 
fakt, že shůry dostaneme falešnou naději, že by se 
konečně věci mohly pohnout k lepšímu. Takové jedná-
ní našich nejvyšších představitelů je frustrující nejen 
pro hospodské, vlekaře, provozovatele maloobchodu 
a dalších podnikatelů, kteří jsou nuceni mít zavřeno. 
Je frustrující především pro každého, kdo má doma 
dítě školou povinné. 
 Jako příklad můžu zmínit svého syna, který byl loni 
ve druhém ročníku střední školy, od září studuje ročník 
třetí. Zrovna on a jeho vrstevníci přestali navštěvovat 
školu 12. března, aby se do ní vrátili na poslední tři 
týdny v červnu, následně zahájili školní rok 1. září, ale 
od 12. října byli zase zavřeni doma. Můj syn studuje 
stavební průmyslovku, ovšem když se podívám, jak 
probíhá distanční výuka, jímá mne hrůza při pomy-
šlení, že za rok a kousek by měl maturovat a v září 
nastoupit do práce – třeba jako dozor na stavbu. 
 Distanční výuka u nás totiž probíhá jaksi zvláštně. 
Syn má denně maximálně tři hodiny, ale někdy třeba 
jen jednu. Asi tak obden se věnuje úkolům, které mu 
nezaberou více než hodinu. Některé předměty nemají 
vůbec, některé probíhají formou jednou za týden 
přidělených úkolů a jen velice málo předmětů vyučují 
kantoři distančně. Suma sumárum škole věnuje týdně 
tak 15 hodin času. U středoškoláka studujícího třetí 
ročník docela tristní, nemyslíte? 
 Na jaře měli kantoři svaté právo improvizovat 

a hledat způsoby, jak předávat vědomosti našim 
ratolestem, ale po skoro roce (!) zvláštních opatření 
se vymlouvat na epidemiologickou situaci mi přijde 
velmi nemístné. Tak stejně se velice divím tomu, že 
ministerstvo školství nepřišlo s jasnými pravidly pro 
distanční výuku, ze které je tak v mnoha případech 
pouze anarchie a paskvil, jenž našim dětem jasně 
předurčuje, jak asi budou jejich znalosti vypadat pro 
jejich budoucí studium a praktický život. Stejně tak 
strašně, jak strašný je tento (ne)systém.
 Nebylo by o čem psát, kdyby zvítězil zdravý rozum 
a pomazané hlavy, které na nás chrlí pouze hromady 
příkazů a nařízení, vymyslely způsob, jak všechny děti 
alespoň částečně vrátit do škol, byť za velice přísných 
opatření. Jinde to přece funguje, tak proč ne u nás? 
Abych dal nějaký příklad, můžeme se podívat třeba 
do Itálie. Od podzimu zde probíhá prezenční výuka 
pro první stupeň ZŠ a distanční pro 7. a vyšší třídy, 
ale pouze v případě, že daný region spadá do riziko-
vé zóny (tyto jsou dány epidemiologickou situací). V 
Chorvatsku nechávají rozhodnutí o uzavření škol na 
zřizovatelích, v některých zemích zase zavírají školy 
až poté, co se zde objeví výskyt nákazy. Takže argu-
ment, že školy jsou stejně zavřené po celé Evropě, 
je lichý. Ono to jde, ale proč, když můžeme jediným 
mávnutím ruky skoro všechno zavřít? Jak jednodu-
ché…

Pokračování na str. 2

Už při poslední uzávěrce jsem rozepsal tento úvodník. Nakonec jsem jej strčil do šuplete, 
jelikož svitla naděje, že se naše vláda konečně probere a pustí děti do škol. Nestalo se. A 
tak nekonečný zástup rodičů dál zoufale vyčkává, co se bude dít. Tisíce děcek jsou zavře-
né doma a odkázané v mnoha případech na dost „punkovou“ distanční výuku. Školu až 
na pár týdnů od března neviděly, nemluvě o vztazích s vrstevníky, které jsou přerušené, 
v mnoha případech už natrvalo. Nabízí se nepopulární otázka z titulku dnešního článku: 
Co z nich vyroste?

Co z nich vyroste?
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Už 15 let pomáhám klientům 
s prodejem, koupí nemovitostí. 
Používám technologie 21. století:
3D sken nemovitostí
video prohlídky
foto staging
sdílení inzerce
na sociálních sítích a další

H L E D Á M
pro klientku byt 3+1 
v Blansku pouze na PÍSEČNÉ. 
Prosím nabídněte.

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

30 let na trhu s nemovitostmi.

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení.

• Zajištění právního i daňového 

 poradenství pro občany.

Dezinfekce kanceláře ozónovým generátorem. Pro klienty je k dispozici i ústenka.
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Téma: Koronavirus na blanenské JIP

Očima pacienta

Freddieho sloupek
Občanské nepokoje

 Tato forma protestu provází lidstvo již dlouhá léta. 
Dokonce i v totalitních režimech se tu a tam vyskytly. A 
ruku v ruce se shlukem nespokojeného obyvatelstva se 
vždy najde nějaký náhodný anebo spíše dobře vycvičený 
a poučený provokatér.
 I když jsem tu dobu nezažil, tak leccos vím o shluku 
hokejových fanoušků po MS ve Švédsku 1969, kde naši 
hokejisté slavně porazili sportovní vyslance nenáviděné 
okupační mocnosti. Zřejmě „čirou náhodou“ se na náměs-
tí, kde se nic opravovat nemělo ocitla kupa dlažebních 
kostek. A zřejmě „čirou náhodou“ se ocitla zrovna před 
kancelářemi sovětské letecké společnosti Aerofl ot. Kdo 
hodil první dlažební kostku dnes již nikdo nezjistí, ale 
jisté je, že se tak stalo a záhy následovaly kostky další. 
Nepřímo to tak později vyústilo v přijetí série zákonů, které 
vešly do dějin jako „pendrekové“... Nejsem kdovíjakým 
přítelem konspiračních teorií, ale něco na tom možná 
bude.
 Ostatně záběry z demonstrací o 20 let později, 
zejména z tzv. „Palachova týdne“ a zejména záběry z 
následného policejního násilného zatýkání svědčí o pří-
tomnosti nemalého množství estébáckých provokatérů, 
kteří byli předtím aktivně viděni mezi demonstranty, aby je 
pak pomáhali zmlátit, zatknout, a potom pravděpodobně 
zmlátit znovu...
 Myslím, že podobně tomu bylo i v americkém hlavním 
městě, kde proběhl úder na Capitol. Mnohé zdroje totiž 
hovoří i o tom, že mezi údajnými příznivci prezidenta 
Trumpa byl nemalý počet pseudoteroristů z Antifa a BLM. 
Jen hlavní sdělovací prostředky v čele se CNN a NYT 
tvrdí, že to celé organizoval právě a jen Donald Trump... 
Už je to trapné...
 Další trapná věc se stává u nás. Ačkoli nesouhlasím se 
spoustou věcí, které na antiCovidových demonstracích 
zazněly, nikdy bych se neodvažoval kritizovat pouze 
FORMU a nikoli OBSAH slov některých účastníků. Ra-
ději bych se zamýšlel nad tím, proč se lidé bouří. Je to 
prosté. Vláda nejen, že neví, co má dělat, ale především 
nedokáže své kroky k omezení životů nás všech patřičně 
vysvětlit. A nejen to, ona se občas neobtěžuje vysvětlovat 
VŮBEC NIC. Možná proto se lid bouří. Můj vyučující na 
trenérské škole měl jedno pořekadlo: „Pokud tvůj hráč 
nepochopí taktický pokyn nebo tréninkové cvičení, je to 
tvoje chyba, protože jsi to patrně nedostatečně vysvětlil“...
 Měl svatou pravdu a myslím, že se to pořekadlo dá 
stejně tak aplikovat i na politiku... Ostatně, co si prostý 
občan této země, který si nemůže ani svobodně nakoupit, 
kde se mu zlíbí, má pomyslet o tom, že soudruzi „vyvo-
lení“ (někteří možná podle svého chování i „vyhulení“) 
si zajdou na fotbal. To pak zákonitě lidi musí nas**t... A 
když jeden z nich, jistý hygienik, prohlásí, že tam byl kon-
trolovat dodržování antiCovidových opatření, tak to už je 
skutečně důvodem, aby obdržel na svou nevymáchanou 
a ulhanou hubu několik velmi dobře mířených ran...
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

 Mnozí si kladou otázky, jak to doopravdy vypadá na nemocničních odděleních, kde bojují o život lidé s koronavirem. A kde za jejich životy bojuje zdra-
votnický personál – lékaři, sestřičky a další. Rádi bychom situaci přiblížili alespoň několika fotografi emi z covidového oddělení JIP blanenské nemocnice, 
dále vyprávěním pacienta, který covid porazil, ale do zpěvu mu stále není, a zdravotní sestřičky, která fotky pořídila, popsala skutečnost a svěřila se s 
pocity, jež prožívají všechny její kolegyně.

 „Jako pacient, který se zde u vás léčí s covidem a snad už má nejhorší 
za sebou, bych vám rád poděkoval za péči, kterou mně a všem ostatním 
poskytujete. Chci poděkovat úžasným unaveným sestřičkám, které doká-
žou v této náročné době neuvěřitelné a k tomu ještě s úsměvem. To platí i 
o lékařích a veškerém personálu včetně kuchyně, který se o nás nemocné 
zde stará. Máte můj obdiv a úctu. Moc vám držím palce, abyste ten nápor 
zvládli, a nám všem držím palce, aby tato zlá doba pominula. Ještě jednou 
díky.“ 

 Tak znělo poděkování třiapadesátiletého pacienta Petra (který si nepřál zveřejnit 
celé jméno, ale redakce je zná) Nemocnici Blansko. Jak sám říká, patří k těm, kteří 
covid nikdy nepodceňovali. Sice se pohyboval hodně mezi lidmi – zákazníky, ale 
vždy se snažil dodržovat alespoň základní pravidla. „Navíc můj synovec pracuje 
jako lékař na ARO, takže z jeho zmínek vím, že covid není jen chřipečka,“ říká. 
Že to může být až tak těžké, to však nečekal. 
 Sáhnout si až na dno svých sil, bohužel někdy i víc. Tak hodnotí průběh one-
mocnění covid-19, které nazývá zákeřnou mrchou. 
 Jeho boj s covidem začal 16. ledna, kdy dostal horečky. „Prakticky jsem u 
toho jen ležel, skoro nejedl a nepil. Hned v pondělí jsem svůj zdravotní stav řešil 
s mým praktickým lékařem, který mi předepsal léky a upozornil, že kdyby se to 
zhoršilo, ať neváhám volat rychlou lékařskou službu. V pátek mi ještě předepsal 
jedny léky, ale večer se můj stav začal zhoršovat. Bylo to tak rychlé, že když jsem 
večer došel na toaletu, tak jsem tam zkolaboval,“ přibližuje pacient. 
 Co hůř. Pan Petr byl právě sám doma bez pomoci. Netuší, jak dlouho ležel na 
zemi, než se probral. Poté se mu podařilo odplazit do vedlejší místnosti, posbírat 
zbytek sil, uvědomit si, co se vlastně děje a především najít mobil. „Když jsem se 
trochu vzpamatoval, snažil jsem se nějak připravit na odvoz do nemocnice. Ale 
nebyl jsem schopen ani vytočit číslo a srozumitelně mluvit. A vůbec – vzpomenout 
si na 155? Ani to se nedaří,“ vzpomíná. 
 Naštěstí má v mobilu nainstalovanou aplikaci Záchranka a pomoc si přivolal 
prostřednictvím automatické SMS. Operátorka mu ihned volala zpět. Nikomu 
nemusel nic vysvětlovat, sami poznali, že je něco špatně. Adresu také hlásit 
nemusel, protože aplikace jeho polohu bezpečně určí a záchranáři vědí, kam jet. 
„Další problém ale nastal ve chvíli, kdy jsem se měl dostat ke dveřím a otevřít, 
ale i to se nakonec povedlo a zvládli jsme to díky tomu, že záchranáři zkrátka 
několik minut počkali, až jim otevřu,“ zmiňuje Petr. 
 Byl natolik dezorientovaný, že ani netušil, kam jej záchranka veze, byť cesty v 
okolí zná velmi dobře. Po příjezdu do blanenské nemocnice mu byl ihned proveden 
test na covid, který vyšel samozřejmě pozitivně. Zpočátku ležel ještě asi dva dny 
na standardním pokoji, došel na toaletu i do sprchy, byť se ploužil. V pondělí se 
jeho stav zhoršil na těžký oboustranný zápal plic. 
 Pokus o cestu na toaletu se proměnil v další kolaps. „Ani nevím, jak jsem si 
podvědomě zavolal pomoc.“ 

 Následovala JIP, an-
tibiotika do žíly, injekce 
proti embolii… „A hlavně 
úsměvy a povzbuzení 
sestřiček a celého per-
sonálu. Nevstanete z 
postele, bez pomoci a 
hrozícího dalšího kolapsu 
nejste schopni vykonat 
základní životní potřeby. 
Jste odkázáni na unave-
né sestřičky, které vám 
musí se vším pomoct. 
Když vám donesou jídlo, 
jíte je na několikrát. Po 
každém soustu uleháte 
a lapáte po dechu a po 
kyslíku. Zlepšování jde 
velmi pomalu, ale člověk 
je vděčný i za malinký 
krůček. Někdy je to i krů-
ček zpět, ale musíte jít 
dál,“ popisuje. 
 Žíly po antibiotikách 
jsou ve špatném stavu, 
špatně se hledají. „Napíchnout scvrklou žílu, která není vidět a nedá se nahmatat, 
a to vše v ochranném obleku, roušce, štítu a ve dvojích rukavicích… Někdy se 
to podaří třeba až napotřetí s vypětím sil jak pacienta, tak sestry. A ke všemu 
krev při odběru prakticky neteče.“
 V blanenské nemocnici pan Petr ležel měsíc. Nyní byl propuštěn, ale stále 
není fi t. „Bojuju pořád, malinkými krůčky vpřed. Spousta lidí nemocí projde bez 
větších obtíží, ale jde o to, že opravdu nikdo dopředu neví, jak zapůsobí na jeho 
organismus,“ upozorňuje pacient. Sám měl před onemocněním dobrou kondici, 
desítky let neznal, co je to chřipka či horečka, slouží i u dobrovolných hasičů. 
„Doktora jsem navštěvoval jen jako sběratel razítek,“ snaží se odlehčit situaci s 
tím, že je to zkrátka nevyzpytatelné. 
 „Nepřeji to nikomu. Stav se mění z hodiny na hodinu či dokonce z minuty na 
minutu. Nejste schopni ani mluvit,“ říká Petr s tím, že na žádné vyskakování to 
pořád není. Po čtyřech týdnech se mohl alespoň projít po pokoji s rehabilitační 
sestřičkou, nebo to zkusil sám, ale víc než pár metrů nezvládl. 
 Nyní po propuštění ujde pár metrů. Vyjití pár schodů znamená rychlý výšlap 
na Sněžku. 
 „Kdo nezažije, nepochopí a hlavně si nepřipustí, že by se těžký průběh mohl 
týkat i jeho. Opak je pravdou. Co je důležité u této nemoci, je podpora přátel 
a rodiny. Psychika hraje taky svou nezastupitelnou roli. Já měl to štěstí, že se 
mi dostalo obrovské podpory rodiny, přátel, zákazníků… Bez toho by to bylo 
velmi těžké.  A co je hlavní, věřím, že takto je to ve všech nemocnicích, ne 
jenom v té blanenské. Skvělý personál, vynikající sestřičky, které vás chodí 
v noci kontrolovat, přes roušky se na vás usmívají, i když do smíchu nikomu 
není,“ uzavírá pacient. 

Marie Kalová

Dokončení ze str. 1
 Přišla mi zpráva od jedné naší čtenářky. Poslala mi 
básničku, kterou napsala jako školní úkol její dcera 
navštěvující sedmou třídu:

Buď jako pták

Nesníš o svobodě,
Mrháš nadějí,
Když věříš,
Že v kleci budeš raději.
Možná žiješ,
Ale ne šťastně,
Bolí tě srdce,
A myslíš teskně.

Buď jako šíp,
Leť chladnou krajinou,
Bude ti líp,
Než s duší raněnou.
Buď volný jako pták,
Vznášej se nad propastí,
Svět na povrchu
Je plný pastí.
Leť a už se nevracej,
Do klece své vlastní,
Na nebe se usmívej
A hlavně buď šťastný.

 K básničce maminka ještě připsala: „Pro někoho po 
roce izolace překvapení, pro ostatní potvrzení, že takhle 
to dál nejde!!! Děti v pubertě by měly psát básničky o 
lásce, ne o klecích a bolesti…“ Velice smutné, nemyslí-
te? A tohle není jediný případ, já sám jsem doma musel 
několikrát utěšovat čtrnáctiletou dceru, která měla slzy 
na krajíčku. Ten, kdo doma tento problém neřeší, si jen 
těžko dokáže představit demotivaci, smutek a prázdno, 
které naše děti po tolika měsících sociálního půstu 
prožívají. Jasně, jsou zdravé, mají nás – milující rodiče. 
Ale ani to kolikrát nestačí k naprosté spokojenosti. 
 Naše děti jsou ne vlastní vinou izolované od svých 
vrstevníků, a to již velice dlouho. Těm mladším to zatím 
ani neumíme pořádně vysvětlit. A ti starší? Ti přichází o 
nejlepší roky svého života, o první lásky, o první pivo s 
kamarády, o fotbal, fl orbal, basket a jiné sporty, o kopec 
srandy, které skýtá nejen střecha školy, ale i normální, 
běžný život, který jim byl na předlouhé měsíce nekom-
promisně ukraden. Opravdu to nejde a nešlo jinak?

Martin Müller

Úvodník: Co z nich 
vyroste?
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Stejně jako mnozí pacienti, také zdravotnický personál nejen blanenské nemocnice si 
v posledním roce sáhl na dno svých sil. Výjimkou nejsou ani slzy v očích sestřiček. 
Jsou to slzy z pocitu beznaděje i z vyčerpání. Jednou z týmu, který pracuje na oddělení 
Covid JIP v Nemocnici Blansko, je zdravotní sestřička Kateřina Hašková. Do nemocnice 
nastoupila v roce 1997, pět let pracovala na interním oddělení a poté přestoupila na 
jednotku intenzivní péče. Po přestupu na JIP absolvovala specializační studium ARIP. 
Zdravotní sestrou chtěla být odmalička, a i když ji nyní občas přepadne myšlenka, jestli 
by jí nebylo lépe na nějakém klidnějším oddělení, neměnila by. Její práce ji naplňuje. 
Také je členkou SDH. Splněným snem, když byl svět ještě v normálu, byla možnost 
účastnit se stáží na záchranné službě, která je její srdeční záležitostí. Zeptala jsem se 
jí, jak to nyní vypadá za zavřenými dveřmi, za něž návštěvy nyní nesmějí. A ti, kdo se 
za ně dostanou, by tam raději nebyli… 

 Za celou dobu, co pracuji v Nemocnici Blansko, 
jsem – stejně jako spousta z nás – neprožívala tak 
silné a těžké okamžiky, kdy vám pod rukama umírají v 
tak velkém počtu lidé na covidové pneumonie s respi-
račním selháním. Úmrtí k naší práci patří, ale od října 
jsou tyto počty mnohem vyšší. Od podzimu to budou 
už desítky úmrtí. Stále dokola si pokládáme otázku, 
kdy už tomuhle bude konec. Fungujeme dlouhodobě 
opravdu na pokraji svých sil. 

 Samotnou službou to však nekončí; máte doma 
rodiny a děti… 
 Přesně tak. Kdybychom alespoň mohly přijít domů 
a odpočinout si. Ale přijdeme totálně vyčerpané ze 
služby a musíme fungovat doma. Domácnost, rodina, 
děti, distanční výuka. Nemáme chvilku, kde nabrat 
sílu. Kino, divadlo, některé sporty, wellness, trávení 
času u příbuzných a přátel… Nic z toho, čím by se dalo 
regenerovat, není. Všechny si strašně moc přejeme, 
aby se všechno vrátilo do normálu. Velmi by nám všem 
ulevil návrat dětí do škol za příznivé epidemiologické 
situace. 
 Každá z nás řeší ještě svoje osobní starosti. Já 
jsem se například v březnu, kdy začal nouzový stav, 
pomáhala starat o dědečka, kterého jsme měli v do-
mácí hospicové péči. Už tenkrát to bylo náročné, ale to 
jsem ještě netušila, co nás čeká od října. Nedokážu si 
představit, že bych o něho měla pečovat tady v tomto 

stavu pracovního vyčerpání. Všechno trvá moc dlouho 
a chybí nám takové to světlo na konci tunelu. 

 Nemáte strach, že když se děti vrátí do školy, 
situace v nemocnici se opět zhorší? 
 Zvládnutí koronavirové pandemie má v rukou každý 
z nás. Používat zdravý selský rozum, nosit ochranné 
pomůcky, dodržovat hygienu rukou a nechodit tam, kde 
je více lidí pohromadě. Ale řekla bych, že ve školách by 
se to dalo nějak rozumně nastavit. Určitě si nemyslím, 
že je správná cesta žít tady rok v nouzovém stavu. Ná-
vrat dětí do škol za příznivé epidemiologické situace pro 
nás bude znamenat moc, protože chodíme vyčerpané 
ze služeb a není chvilička času jakkoliv odpočívat a 
nemluvím o tom, jak negativní vliv má distanční výuka 
na děti. Jednou z cest by mohlo být co nejrychlejší 
naočkování učitelů. 

 Bude podle vás očkování cestou k návratu do 
normálního života? 
 Ano, očkování, samozřejmě dobrovolné, je cestou k 
návratu do normálu. Dlouho jsem uvažovala o očkování 
třeba mé babičky, která má přes 80 let, a jednoznačně 
jsem se rozhodla po tom, co vidím v praxi u nás na 
covidové JIP. Za všechny sestřičky, lékaře a vůbec 
všechny, kteří se starají o pacienty s koronavirem, 
včetně záchranné služby nejen tady v Blansku, se 
obracíme na všechny, kteří tohle zákeřné onemocnění 

považují za výmysl a různě zlehčují. Zkuste se 
prosím zamyslet a pomoct nám tak, jako my 
už pár měsíců bojujeme o životy vás všech. 
 Hrozně nás ubíjí, když lidé nevěří, že je 
situace v nemocnicích vážná. Jak už jsem 
říkala, nemyslím si, že je cesta všechno zavřít 
a dlouhodobě držet nouzový stav, ale spousta 
lidí tomu nevěří a vůbec netuší, jak těžké 

Očima zdravotní sestry
okamžiky na službách prožíváme. Situaci zlehčují a 
nedodržují opatření. Je pro nás vyčerpávající, když 
od lidí slyšíme, že je to jen rýma, že je to všechno 
vymyšlené. 
 Po Vánocích jsme ovšem měli nárůst pacientů po 
kontaktu s covid pozitivními příbuznými. 

 Daří se vám tedy přes to všechno nějakým způ-
sobem relaxovat? 
 Kromě trávení času s rodinou chodím ven do přírody, 
nejraději sama s pejskem. Užívám si ten klid. 

 Co vás, sestřičky, nabíjí? 
 Především případy se šťastným koncem, spoko-
jenost pacientů a hlavně to, když nám lidé důvěřují. 
Velkou pomocí a přívalem energie pro nás byla pomoc 
armády a nyní hasičů HSZ JMK. I přes všechno vy-
čerpání a pocity beznaděje máme díky tomu pocit, že 
je někdo s námi. Jde o pomoc fyzickou i psychickou. 
Jak vojáci, tak hasiči pracují úplně naplno a moc nám 
pomáhají, hlavně s náročným polohováním pacientů 
nebo jakoukoliv manipulací s nimi. Stejně tak jsou pro 
nás velkou pomocí sestřičky z oddělení jednodenní 
chirurgie, kde se nyní neoperuje. Pomáhají nám na 
JIPce, kde muselo dojít k navýšení počtu sester z 
důvodu navýšení počtu akutních lůžek JIP. Překlady 
pacientů na vyšší pracoviště se totiž nedaří, jelikož jsou 
přetížená. Takže bez sestřiček z chirurgie by to bylo pro 
nás velmi obtížné. Pracují s velkým nasazením, přitom 
patří na oddělení, kde je náplň práce úplně jiná než u 
nás. Péče o akutní necovidové stavy zůstává nadále 
zajištěna. 
 A nejen na JIP se staráme o pacienty s koronavirem; 
méně závažné stavy jsou umisťovány na Covid oddě-
lení SLF B, kde pracují sestřičky stejně jako u nás na 
JIP s plným nasazením a patří jim velký dík. 

 Co je hlavním zdravotním problémem covido-
vých pacientů?
 Hlavním problémem je dechová nedostatečnost, 
respirační selhání, takže s pacienty nemůžete pořádně 
komunikovat. Oni nemají sílu mluvit. My jsme zase v 
ochranných pomůckách, takže je to takové neosobní. 
Snažíme se na ně mluvit, vzít je za ruku. Jsou bez 
svých rodin. Jsme kolikrát jediní, kdo s nimi tráví po-
slední dny jejich života. 
 Často se stává, že pacient chce telefonovat se 
svými blízkými, ale nemůže udržet telefon, ani mluvit, 
tak mu držím mobil u ucha a on aspoň slyší hlas svých 
blízkých. 
 Mnohé sestřičky chtěly z oddělení odcházet, protože 
měly pocit, že už to nezvládnou. Spousta případů jsou 
lidé, kteří doposud normálně fungovali a byli sobě-
stační. Pak přišel covid, zhoršování stavu, dechová 
nedostatečnost a končí to úmrtím. Je to hodně smutný 
pohled. 
 A nejsou to zdaleka jen senioři, jak si mnoho lidí 
myslí. Jsou to i mladší ročníky, třeba pětašedesátý, 
dokonce i sedmdesátý – paní také bohužel nedopadla 
dobře. Velice smutné případy. 
 Dřív jsme měli třeba jen jednoho pacienta na venti-
látoru, nyní jedou ventilátory ze všech stran. Sestřičky 
normálně fungují na 100 %, ale teď musí fungovat na 
1000 %. Na podzim onemocnělo hodně sestřiček zá-
roveň. Kdo mohl stát na nohách, tak chodil do práce, 
aby se neohrozil chod oddělení. 
 Dřív byli jen někteří pacienti ve vážném stavu, 
takže ten nápor na péči nebyl takový velký. Nyní je 
většina pacientů, kteří leží na JIP, ve stavu kritickém. 
Před covidem byly horší a lepší služby, to znamená, 
že některé nebyly tak náročné fyzicky ani psychicky; 
nyní je každá služba špatná. Od té doby, co pracuji v 
nemocnici, jsem nezažila, že máte slzy v očích, pocit 
beznaděje, a přitom utěšujete kolegyni, která je na tom 
psychicky třeba ještě hůř… 
 Myslím si, že to do kolektivu přineslo stmelení.  

 Co práce v ochranných pomůckách a neustálé 
převlékání? 

 Všechny výkony jsou v ochranných pomůckách sto-
krát těžší, ať už jde o péči o pacienta, veškeré výkony 
a v neposlední řadě KPR. Přitom se člověk zapotí i 
normálně, natož v kombinézách; to jen cítíte, jak vám 
teče pot po zádech. A v tomhle režimu jedete celou 
službu. 

 Dá se říct, co je pro vás v této době nejtěžší? Je to 
ta beznaděj? Častý pohled smrti do očí? Únava…?
 Přesně tak, jak jste to vyjádřila, spousta smutných 
konců oproti dřívějším službám a provozu JIP. Každá 
služba se jede úplně naplno, takže přichází velká úna-
va. Na začátku po převzetí služby se nám chce kolikrát 
plakat, protože nevíme, kde začít, když máme několik 
špatných pacientů naráz. Postupně se tím během dne 
nějak prokousáváme. Řídíme se radou naší staniční – 
všechny se snažíme jít po krůčcích, nedávat si žádné 
velké plány a cíle a mít víru, že se to zlepší, i když 
nikdo z nás neví, kdy to bude. Dřív jsme byly zvyklé 
pomáhat si vzájemně tam, kde to bylo zrovna potřeba u 
„těžkých pacientů“. Teď je změna v tom, že jsou špatní 
téměř všichni. Hodně vyčerpávající je používání všech 
ochranných pomůcek. Prožíváme spoustu smutných 
okamžiků… Nejvíc mě bolí ta beznaděj a vyčerpání 
samotných pacientů, když kolikrát tuší, že se jejich 
stav zhoršuje a jsou bez svých nejbližších. Na začátku 
služby děkuje pacient, který špatně dýchá, řekne pár 
slov a za pár hodin umírá. Jedné paní, která nemohla 
pořádně dýchat, jsem i přes napojení na neinvazivní 
ventilaci ukazovala obrázky od vnoučat i jejich společ-
nou fotku. Napsali jí, jak ji mají rádi. 

 A podobných případů je zřejmě hodně…  
 Nedávno jsme měli zase dalšího covidového pacien-
ta, který se přijímal s dušností, která jen narůstala. Přes 
napojení na neinvazivní ventilaci to došlo až k uvedení 
do umělého spánku a napojení na umělou plicní venti-
laci. Byla to paní, která žila s manželem, ještě si sama 
došla do sanitky. I přes vyšší věk byla normálně fungu-
jící a soběstačná. Najednou stojíte u lůžka, koukají na 
vás úplně vyčerpané oči. A bez přítomnosti rodiny je 
pacient úplně závislý na vás. Pohladila jsem ji, chytila 
za ruku a ona úplně vyčerpaná skrz dechové potíže 
tu ruku pevně stiskla. Řekla jsem jí, že jí jdeme ulevit 
od dechových potíží, aby si odpočinula. Všichni jsme 
věděli, že její stav je kritický. Ujistila jsem ji, že budu 
celou dobu u ní, než ji uvedeme do umělého spánku 
společně s lékařem ARO a JIP. U pacientů v kritickém 
stavu umožňujeme za dodržení všech hygienických 
opatření s ochrannými pomůckami návštěvu nejbližších 
příbuzných. 
 Volala se tedy její nejbližší rodina, která ji už ovšem 
bohužel nestihla při vědomí. Manžel, starý pán o hůlce, 
ještě říkal svým synům, že za ní půjde sám, ať oni se 
nějak nenakazí. To bylo velmi dojemné. Při prvním 
vstupu do boxu JIP se tenhle starý pán rozplakal a šel 
za svou ženou… Paní pak v noci zemřela na covidovou 
pneumonii s respiračním selháním. Nikdy ten její po-
hled, stejně jako spousty dalších, nezapomenu. Myslím 
si, že podobné situace otřesou i s těmi nejotrlejšími 
sestřičkami. 
 Ale nedávno jsme měli i jeden krásný případ se 
šťastným koncem. Nejednalo se o covidového pacien-
ta. Přicházel na pravidelnou kontrolu na kardiologii a 
přesně před centrálním příjmem zkolaboval. Okamžitě 
byla zahájena kardiopulmonální resuscitace. Měl 
fi brilaci komor při akutním infarktu myokardu. Po půl-
hodinové KPR se ho podařilo vrátit zpět do života a po 
kompletním zajištění byl během pár hodin převezen k 
akutnímu ošetření do Fakultní nemocnice Brno, odkud 
nám ho po pár dnech a stabilizaci stavu přeložili zpět na 
JIP do Nemocnice Blansko. Po dalších pár dnech byl 
pacient propuštěn do domácí péče. Ale ten neskutečný 
pocit nás všech, že pacient dopadl dobře, to se nedá 
vyjádřit. 
 Věříme, že tohle jednou skončí a budeme se moct 
na pacienty usmívat bez všech ochranných pomůcek a 
hlavně bude víc případů se šťastným koncem. Budeme 
bojovat dál a věřit, že se lidé začnou chovat zodpověd-
ně, a tím pomůžou nejen nám, v Nemocnici Blansko, 
ale na všech covidových JIP, kde pracují všichni naplno 
už dlouhou dobu na pokraji sil. 
 Pojďme se všichni semknout a dokázat stejně jako 
na jaře, kdy vůbec nebyla situace tak vážná, že do-
kážeme táhnout za jeden provaz a nemyslet jen sami 
na sebe, protože všichni si moc přejeme návrat do 
normálního života.

Marie Kalová
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 O další čtyři stovky bytů by se v nejbližších letech mohlo rozrůst blanenské sídliště Písečná. 
Radní města Blanska na svém 51. jednání vybrali z nabídek jako nejvhodnější společný projekt 
společnosti HOPA Group s.r.o. a Trikaya Project Management a.s. Ty na okraji stávajícího sídliště 
chtějí vybudovat novou Rezidenci Písky se 406 novými byty. Součástí studie je také na šest stovek 
nových parkovacích míst. Projektem se nyní ještě budou zabývat zastupitelé, radní jim jej zatím 
pouze doporučili ke schválení.

 Na výzvu k podání nabídek na bytovou výstavbu 
v lokalitě Písečná, kterou město zveřejnilo v roce 
2019, původně reagovali čtyři zájemci. Loni v červnu 
ale původní návrh doplnili jen dva z nich –  společ-
nost Vascelo a se společným projektem společnosti 
HOPA Group a Trikaya. 
 „U podaných návrhů jsme posuzovali kromě výše 
kupní ceny za metr čtvereční také další kritéria – po-
čet a strukturu bytů a jejich celkovou výměru, počet 
bezbariérových bytových jednotek převáděných 
bezplatně do majetku města, výměru revitalizova-
ného veřejného prostranství, nebo například velikost 
školky, komerčních prostor či mobiliář relaxační části 
veřejného prostoru jako jsou hřiště nebo park, které 
také budou převedeny bezplatně městu,“ popsal 
místostarosta města Blanska Ivo Polák.
 Firma VASCELLO Development připravila projekt 
počítající s výstavbou 91 bytových jednotek o veli-
kosti 1kk až 5kk. HOPA Group spolu s fi rmou Trikaya 
plánuje o tři sta bytů více. Na rozdíl od konkurenční 
nabídky má tento investor smluvně ošetřeno také 
to, že odkoupí sousední pozemky od soukromého 
vlastníka, i na nich nová Rezidence Písky vyroste.
 „Tato nabídka splnila všechny požadavky města. 
Oproti původnímu návrhu se podařilo snížit počet 
malometrážních bytů ve prospěch těch větších. Nad 
zákonem stanovenou normu se podařilo navýšit také 
počet parkovacích míst, z nichž většina je situována 
do podzemí. Nadzemní část nabídne na šest desítek 
parkovacích míst pro veřejnost,“ uvedl starosta měs-
ta Jiří Crha. „Poptávka po bytech v Blansku je stále 
vysoká, jsme rádi, že se našel zkušený developer, 
který si troufá na tak velký projekt,“ dodal starosta.
 HOPA Group spolu s Trikayou má kromě bytových 
domů v Rezidenci Písky vybudovat také dvoutřídní 
mateřskou školu s dětským hřištěm, kterou převede 
do majetku města. Město získá také dva bezbarié-
rové byty a stometrový komerční prostor. Součástí 
projektu je také parková úprava a veřejné hřiště pro 
děti.
 „Bytové domy budou mít zelené střechy, členěný 
půdorys i fasády a odsazené poslední patro. Věřím, 
že vše bude působit odlehčeně díky velkému počtu 
lodžií. Linii domů, které jsou podstatně kratší než 

domy na Písečné, dotváří alej stromů i dvě dětská 
hřiště,“ vysvětlila autorka projektu Monika Sirná z 
projekční kanceláře Abras.
 „Součástí projektu jsou také přírodní prvky jako 
bylinkové zahrady, workoutové a rekreační chod-
níčky, na konci trasy vedoucí z chráněného území 
Čertovka je navržen menší přírodní amfi teátr,“ plá-
nuje Sirná. Finální nabídky několikrát projednávala 
investiční komise, zabývalo se jí vedení města i 
fi nanční výbor.
 „Všichni doporučili radě výběr společného projektu 
HOPA Group a společnosti Trikaya. Rada na základě 
vyhodnocení podaných nabídek doporučila zastu-
pitelstvu tento společný investiční záměr schválit,“ 
dodal místostarosta Ivo Polák.
 Nová výstavba by měla přinést výhody i stávajícím 
obyvatelům sídliště. „Ve spolupráci s investorem plá-
nujeme prodloužení trasy linky městské hromadné 
dopravy a přeložení točny a autobusové zastávky 
hlouběji do sídliště. Nově by mohla zastávka 
vzniknout mezi Domem s pečovatelskou službou 
Pod Javory a budovou obchodní akademie, další 
zřejmě vznikne v protisměru poblíž nové zástavby. 
U obchodní akademie pak bude muset vzniknout 
nová točna autobusu, protože stávající točna bude 
novou výstavbou odstraněna,“ popsala vedoucí 
odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková s 
tím, že rozhodující pro nová umístění jak točny, tak 
zastávek budou hlukové studie. „Zájmem města je 
rozšířit občanskou vybavenost sídliště, což projek-
tový záměr developerů městu umožní,“ dodala.
 „Developerský projekt splňuje také nepřekročitel-
nou podmínku města, a to napojení celé výstavby 
na systém centrálního zásobování teplem. Navýšení 
počtu odběratelů bude mít do budoucna jednoznač-
ně pozitivní vliv na cenu tepla a udržitelnost soustavy 
centrálního zásobování ve městě,“ připomněl mís-
tostarosta Ivo Polák.
 Zda zastupitelé výběr developera schválí, bude 
jasné na zasedání 2. března 2021. Závazné smlouvy 
s novým investorem by pak mohly být projednány na 
červnovém nebo zářijovém zasedání zastupitelstva.

Pavla Komárková, tisková mluvčí

 Rozsáhlou rekonstrukci vodovodu a na ni navazující opravu páteřních komunikací v centru 
Blanska chystá od března město ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací (Svazek). 
Centrum Blanska se kvůli práci na novém vodovodním řadu uzavře pro motoristy na více jak tři 
měsíce. Úplná uzavírka pro veškerá motorová vozidla, a to s výjimkou vozidel stavby a vozidel 
Integrovaného záchranného systému, je naplánovaná od 10. března do 30. června letošního roku.

 „Současný vodovod je na hranici životnosti, proto 
Svazek plánuje rekonstrukci části kanalizace, vodo-
vodu i vodovodních přípojek. Rozhodli jsme se tuto 
dlouhodobě plánovanou opravu využít a na opravu 
vodovodu navázat pokládkou nového asfaltového 
povrchu, výměnou přídlažeb a v některých místech 
také novými povrchy chodníků,“ popsal starosta 
Blanska Jiří Crha.
 Do stejného období město plánujeme zasadit 
také změnu trvalého dopravního značení na ná-
městí Svobody. Zde dojde k novému vodorovnému 
značení a upravení šíře stávajících parkovacích 
míst a také k trvalému zjednosměrnění výjezdu 
z parkoviště na náměstí u bývalého obchodního 
domu Družba.
 „Víme, že dopravních staveb a s nimi souvise-
jících omezení je letos naplánováno více, proto 
žádáme veřejnost o shovívavost. Na druhou stranu 
se vše snažíme připravit tak, aby na sebe jednotlivé 
stavby navazovaly. A aby byl průtah centrem hotový 
například do doby, než v srpnu začnou práce na 
přemostění,“ dodal Jiří Crha.
 Plánována uzavírka se dotkne Bezručovy ulice 
od výjezdu z okružní křižovatky s ulicí Dvorská 
směrem do centra, náměstí Svobody i Seifertovy 
ulice v úseku od křižovatky s Dolní Palavou po kři-
žovatku s náměstím Svobody. Uzavřena bude také 
Rožmitálova ulice v úseku od náměstí Svobody 
po budovu městské knihovny a na ni navazující 
úsek náměstí Republiky až po zpomalovací pruh 
u Wanklova náměstí.
 „V provozu i během rekonstrukce zůstane vjezd 
a výjezd na horní parkoviště na náměstí Republiky 
u Poduklí. Uzavřené části průtahu centrem budou 

řidiči osobních vozidel muset objet, ze Seifertovy 
ulice bude osobními automobily možné projet ulicí 
Dolní Palava na ulici Dvorskou a zpět na kruhový 
objezd Dvorská x Bezručova. Z kruhového objezdu 
na Sadové ulici povede objízdná trasa Smetano-
vou ulicí na Poříčí a dále ulicí Mlýnskou,“ popsala 
vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra 
Skotáková.
 „Pro nákladní dopravu a tranzit povede doporu-
čená objízdná trasa po hlavním průtahu městem uli-
cí Svitavskou a Poříčí. Stejně tak všem motoristům, 
kteří nemusejí zastavovat v centru, doporučujeme, 
aby pro průjezd Blanskem maximálně využívali 
průtahu a do centra vůbec nezajížděli,“ doplnila 
Petra Skotáková s tím, že pohyb chodců by po 
dobu trvání uzavírky neměl být výrazně omezen.
 Omezení se ale dotknou autobusových zastávek 
v dané lokalitě, ty po celou dobu uzavírky nebudou 
moci být obsluhovány. Z náměstí Svobody proto 
bude náhradní autobusová zastávka přemístěna na 
Dvorskou ulici naproti stávající zastávce u Galerie 
města Blanska, zastávka Seifertova se přemístí na 
autobusovou zastávku Poříčí naproti Úřadu práce, 
autobusová zastávka z náměstí Republiky bude 
přesunuta na ulici Sadovou vedle parku.
 Pokud budou práce postupovat rychleji, než 
předpokládá harmonogram, budou se kompletní 
dopravní uzavírky postupně měnit tak, aby řidiči 
nebyli omezeni více, než je nutné. „Prosíme 
všechny občany i dotčené podnikatelské subjekty 
o trpělivost a respektování dočasných dopravních 
opatření,“ doplnila Petra Skotáková.

Pavla Komárková, tisková mluvčí

Dolní Lhota 221, Blansko
Tel. 601 211 975
rezervace @war-zone.cz
www. war-zone.cz

- střeliště 100 m a 50 m
- zážitková střelba
- taktická střelba
- půjčovna a servis zbraní
- prodejna zbraní
- střelecké kurzy
- fi remní večírky
- i bez zbrojního průkazu 
- denně od 9 do 21 hod. 

VÝHODNÉ BALÍČKY

JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJMODERNĚJŠÍCH 
STŘELNIC V EVROPĚ
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Setkání s kronikou

fi rma ALUPO s.r.o., zabývající se primárně výrobou zastře-

šení bazénu z lehkých hliníkových konstrukcí přijme nové 

zaměstnance na hlavní pracovní poměr do výroby.  Jedná 

se o osmihodinovou pracovní dobu + placené přesčasy 

v letní sezóně. 

Požadujeme: 

* vzdělání zámečník/nástrojař

* praxe v oboru výhodou

* časovou fl exibilitu

* fyzickou zdatnost

* zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:

* zázemí prosperující fi rmy

* 25 dní dovolené

* fi remní benefi ty

* zajímavé platové ohodnocení

* nástup možný ihned

V případě zájmu zasílejte své životopisy:

kubica@alupo.cz

 Blíží se celonárodní sčítání lidu. Jak to bylo při 
minulých sčítáních v Blansku? 

1930
 R. 1930 bylo provedeno v našem státě sčítání lidu 
dle stavu ze 2. prosince. Výsledek onoho sčítání v 
Blansku:

Celkem  5023
Mužů   2488
Žen   2535

Náboženství:
římskokatol. 4450
československé  265
bez vyznání  236
českobratrské  238
židovské   13
evangelické  9
pravoslavné  9
evang. Reform.  1
starokatolické  1
řeckokatolické  1

Národnost:
česká   4967
německá   45
slovenská  3
ruská   3
polská   2
maďarská  2
chorvatská  1

 Úředně se udává počet obyvatel v Blansku dle 
tohoto sčítání na 4 956 osob, neb dle úředních 
instrukcí nemohly býti do celkového počtu zahrnuty 
osoby byť v Blansku trvale usedlé, ale v noci ze dne 
1. na 2. prosince v Blansku nepřítomné.

1950
 Letos bylo od 1. do 11. března provedeno v ČSR 
národní sčítání lidu, domů a bytů, zemědělských 
podniků, průmyslových a živnostenských závodů.
 Pro sčítání v Blansku byli Místním národním vý-
borem ustanoveni jako komisaři: Jos. Hrazdíra, Fr. 
Kuchta, Vojt. Novotný a Fr. Opatřil – úředníci MNV, 
dále pak Richard Krejčiřík, vrch. strážmistr SNB v. 
v. a učitel Fr. Zourek. Hlavní sčítací revisor byl Dr. 
Jos. Kocourek, úředník ONV. Celkem bylo 6 sčítacích 
obvodů.
 K 1. březnu 1950 bylo v Blansku 1 700 soukro-
mých domácností. Počet osob v blanenských bytech 
k 1. březnu bylo 5 250. Počet osob v ubytovacích 
ústavech neb podnicích bylo 122. Celkem všech 
přítomných osob 5 372. Počet stavení opatřených 
domovními čísly 1 148, tj. obytné domy, továrny, 
chaty, strážní domy, prodejní budky aj. Z toho je 1 
078 domů obytných a také obydlených.

Počet bytů:
1606 bytů obydlených, 19 neobydlených (k obývání 
nezpůsobilé chaty apod.), 1625 bytových jednotek 
celkem

Velikost bytů:
o jedné místnosti pod 12 m² (obytná kuchyně) 9, 
o jedné místnosti pod 12 m² (kuchyně, svět. nebo 
kabinet) 382 (kuchyně nad 12 m² se počítá za 
obytnou místnost). O dvou obytných místnostech 
(obyč. 1 kuchyň a 1 světnice) 564, o 3 obytných 
místnostech (obyč. 1 kuchyň a 2 světnice) 407, 

o 4 obytných místnostech (obyč. 1 kuchyň a 3 
světnice) 188, o 5 obytných místnostech (obyč. 1 
kuchyň a 4 světnice) 61, o 6 obytných místnostech 
(obyč. 1 kuchyň a 5 světnic) 10, o 7 a více obytných 
místnostech 4. 
Celkem bytů 1625

1980
 Jednou z významných událostí roku 1980 bylo 
sčítání lidu, domů a bytů. Podle usnesení vlády 
ČSSR z 26. ledna 1978 bylo rozhodnuto uskutečnit 
sčítání k 1. listopadu 1980 na celém území naší 
republiky. Rozhodným okamžikem provedení sčítání 
byla půlnoc z 31. října na 1. listopad. Sčítání bylo 
prováděno metodou sebesčítání, kdy obyvatelstvo 
samo vyplňovalo příslušné sčítací archy. Na území 
našeho města organizačně sčítání připravoval odbor 
organizačních a vnitřních věcí MěstNV. Tento nároč-
ný úkol byl zabezpečován sčítacími komisaři, kterých 
podle obvodů bylo v Blansku celkem 76. Komisařům 
v jejich práci pomáhalo 9 sčítacích revizorů, kteří 
odpovídali za správný průběh sčítání v revizním 
obvodu, za úplnost a správnost sčítání a jeho včasné 
ukončení. Vrchním sčítacím revizorem pro město 
Blansko byl pověřen JUDr. Julius Svoboda.
 Vlastnímu sčítání předcházela instruktáž a samot-
ní občané města byli o přípravě sčítání informováni 
prostřednictvím denního tisku, sdělovacích prostřed-
ků a našich občanských výborů. Tato náročná akce 
proběhla v Blansku úspěšně a souhrnné materiály 
za město Blansko byly ve stanoveném termínu 
předány pracovníkům Okresního oddělení Českého 
statistického úřadu Blansko k dalšímu zpracování, 
které sloužilo k založení centrálního registru občanů.

 Město Blansko mělo ke dni sčítání v roce 1980 
včetně integrovaných částí celkem 20047 obyvatel. 
Trvale hlášených z tohoto počtu bylo 19505 obyvatel.
Z toho mužů 9591, žen 9914.
 Z ekonomického hlediska bylo z celkového počtu 
obyvatel ekonomicky aktivních 10576, z toho v 
samotném městě Blansku pracuje 8076 občanů, v 
okrese Blansko 1592 občanů, v jihomoravském kraji 
670 občanů.
 Předmětem pro sčítání bylo zjištění počtu domů, 
bytů a jejich vybavení. V Blansku bylo k 1. listopadu 
2636 domů, ve kterých bylo 6267 trvale obydlených 
bytů.
 Z toho 1 místnost má 1129 bytů, 2 pokoje má 2494 
bytů, 3 pokoje má 1854 bytů, 4 pokoje má 457 bytů, 
vícepokojových bytů bylo 329.
 Podle druhů budov můžeme byty rozdělit takto: 
V rodinných domcích 2387 bytů, v družstevních do-
mech 1852 bytů, ve státních a podnikových domech 
1966 bytů, v ostatních budovách 71 bytů.
 Při sčítání vyplňovali občané domovní list, který se 
stal dokladem o vybavenosti bytů. Údaje za město 
Blansko k 1. listopadu jsou i dokladem o stále vzrůs-
tající životní úrovni našich obyvatel.
 Vybavení bytů: koupelnu nebo sprchový kout má 
5819 bytů, vodovod má 5805 bytů, plynovou přípojku 
má 4860 bytů, ústřední nebo etážové topení má 5065 
bytů.
 Vybavení domácnosti bylo následující: chlad-
niček 5788, automatických praček 1883, jiných 
praček 3440, černobílých televizorů 5395, barevných 
televizorů 406.
 Dále mají občané našeho města: 632 chat, 711 
motocyklů, 2544 aut (z toho 1 925 garážovaných, 
619 negarážovaných).

Pokračování příště.
Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou
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PILA OLBERT
Olešná

PALIVOVÉ BRIKETY
ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

Tel. 602 518 820 www.pilaolbert.cz

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

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

Půjčte si auto u nás! 
* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU (od 02/21)
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Soukromá je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Ráda bych nabídla ať už Vám, nebo Vašim rodičům, 
prarodičům pomoc jako asistentka sociální péče. 
Od hygieny, doprovodů k lékaři nebo na úřady až 
po nákupy či úklid. V případě zájmu mě neváhejte 
kontaktovat. Tel. 730680038.
* Bc. žena 39 let, bez závazku, hledám přítele k váž-
nému seznámení. Věk: do 42 let, vzdělání: minimálně 
středoškolské. Tel. 721734009.
* SŠ 51 hledá přitelkyni na seznámení do 50 roků,170 
cm, zn. začít znovu, Tel. 733183426.
* Doučím matematiku SŠ, ZŠ,  tel. 777257135.

      RŮZNÉ    

Rudolf Pecher: Chodím prakticky pořád
 Rudolf Pecher bydlí v Ráječku, je mu přes 80 let a celý život se věnuje turistice. Po vydání mého turistického úvodníku z ledna tohoto roku mi zavolal a 
poskytl čtenářům Monitoru zajímavý rozhovor o dálkových pochodech.

 Jak jste se dostal k turistice?
 V Klubu českých turistů jsem registrován už 44 let. 
Začal jsem v Adamově, zaměřil jsem se na dálkové 
pochody, což bylo dříve od 35 km, dnes od 20 km. Od 
doby, kdy jsem se do klubu zaregistroval, chodím v 
podstatě nepřetržitě.
 První pochod jsem absolvoval v září roku 1977, kdy 
mne oslovil jeden z mých spolupracovníků v Adamo-
vě, abych s ním šel dálkový pochod okolo Brněnské 
přehrady. Tenkrát to bylo 60 km a nevěděl jsem, do 
čeho jdu, nebyl jsem vůbec rozchozený. Pochod jsme 
dokončili a v cíli jsem se necítil ani moc unavený. Horší 
to bylo, když jsem dorazil vlakem zpátky domů. To 
jsem myslel, že ten kousek ani nedojdu. Následkem 
každopádně byla celoživotní láska k turistice, jelikož 
od té doby chodím prakticky pořád.

 Našel jste pro tento koníček pochopení doma?
 Ano, samozřejmě. Manželka chodila skoro všude se 
mnou.

 Kdy jste ušel první stokilometrový pochod?
 První stovku jsem šel začátkem 80. let v Přerově. 
Tenkrát jsem si nechal poradit a vybral jsem si túru, 
která neměla velké převýšení, takže patřila k těm 
méně náročným. Měl jsem štěstí, že už jsem byl dobře 
rozchozený, za sebou jsem měl desítky padesátikilo-
metrových pochodů, i delších. 
 Ale stovka byla výzva a moc mě to bavilo. Po prvním 
stokilometrovém pochodu jsem je šel ještě mockrát. 
Všechny pochody, které jsem absolvoval, jsem si 
poctivě zapsal. K dnešnímu dni mám za sebou 1.214 
pochodů, z toho 149 stokilometrových. Jubilejní stopa-
desátou stovku už určitě nedám, to bych musel vypít 
nějaký elixír mládí :-)

 Na pochodech jste jistě potkal spoustu zajíma-
vých lidí…
 To rozhodně. Třeba v Kostomlatech jsem narazil 
na chlapíka, který daroval šestsetkrát krev, což je 
neuvěřitelné číslo. Poznal jsem také Otakara Jurena – 
vášnivého turistu, skauta a vodáka, který sjel na kánoi 
Dunaj od pramene až do Černého moře. Neuvěřitelný 
chlapík.
 Poznal jsem rovněž jednu z největších osobností 
české turistiky – Blahoslava Kříže. Účastnil se i indo-
orových závodů – například 48hodinového pochodu na 
ovále v hale v Pardubicích. Je to držitel několika titulů 
– mistr turistiky, Železný horal 1. extra třídy, zasloužilý 
mistr dálkových pochodů a další…

 Jak člověk dosáhne titulu mistra turistiky?
 Turistiky existuje několik odvětví, nejen ta pěší. Na-
příklad cykloturistika, vysokohorská turistika, lyžařská 
turistika… V každém tomto odvětví může KČT udělit 
odznak ve čtyřech stupních. Například v pěší turistice 
je za 1000 km bronzový odznak, za 5000 stříbrný, za 
10000 zlatý a za 20000 diamantový. Aby se člověk 
stal mistrem turistiky, musí získat tři zlaté výkonnostní 
odznaky různých přesunových prostředků. Nejvyšší 
titul je Zasloužilý mistr turistiky a zde musíte získat 
tři diamantové odznaky. Já sám jsem získal pouze 
jeden diamantový odznak za pěší turistiku, takže jsem 
zasloužilým mistrem dálkových pochodů.
 Tato soutěž platí až od roku 1993. Za dvacet let do 
roku 2013 jsem ušel 23.896 kilometrů. Mimo to jsem 

      PRODEJ     
* Stavební vrátek, nosnost 250 kg, výška 7 m. Cena 
6000 Kč. Tel. 737523462.
* Rohové akvárium cca 500 l. Cena 3000 Kč. Tel. 
737523462.

BLANKA OZNAMUJE
 Na základě rozhodnutí vlády je naše informační 
kancelář až do odvolání pro veřejnost uzavřena! Po 
dobu uzavření naší kanceláře nabízíme možnost 
on-line objednání našeho sortimentu! 

Osobní odběr 
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky (info-
centrum@blansko.cz, 516 410 470) a vyzvedněte si 
je u nás v dohodnutý termín.

Poštou
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky  (in-
focentrum@blansko.cz, 516 410 470) a my vám jej 
zašleme společně s fakturou.

Nabídku sortimentu naleznete na www.blansko.cz v 
sekci Poznejte Blansko -> Informační kancelář Blanka 
-> Objednejte si on-line.

Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 
od 15:00 h, Kino, Blansko. Představení se s ohledem 
na aktuální epidemiologická nařízení nemůže uskuteč-
nit a je zrušeno. Vstupenky lze vracet v  Informační 
kanceláři Blanka po znovuotevření. 
ODLOŽENO! Koncert Hradišťan – 30. 3. 2020 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Koncert bude přesunut na 
nový termín (předběžně 19. dubna 2021).  Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
ZRUŠENO! Dva nahatý chlapi - 23. února 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Představení bude 
přesunuto na nový náhradní termín (pravděpodobně 
podzim 2021). Vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 
Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
PŘESUNUTO! Karel Plíhal – recitál - 18. 5. 2021 v 
19:00 h, Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit online na https://vstupenky.ticket-art.cz/.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6. 
2021: Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 
zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v 
programu roku 2021.
PŘESUNUTO! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support - 2. prosince 2021 
v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 7. 
12. 2021, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA! Divadelní představení: Na ostro - 16. 2. 2022 
v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
250 Kč/ 200 Kč. 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

získal Rovníkový diplom za více než 
40.000 ušlých kilometrů. 

 Jinou turistiku jste nedělal?
 Ale ano. Jezdil jsem poměrně 
často na běžky na Slovensko, našla-
pal jsem tady přes 1.400 km, takže 
jsem získal stříbrný odznak. Hodně 
jsem také jezdil na kole, ale kilometry 
jsem nezapisoval ofi ciálně.

 Je i v této době dost turistic-
kých akcí?
 Každý rok je k dispozici turistický 
kalendář, ve kterém jsou zapsány 
všechny turistické akce pod hla-
vičkou KČT. Teď je to ale složité. 
Kvůli epidemii se spousta akcí ruší a 
musím všude dopředu volat, jestli se 
akce uskuteční, nebo ne. Ale i tak se 
mi daří každý víkend někam vyrazit. 
Stále mě to baví.

 Troufnete si srovnat turistiku 
třeba před třiceti lety a nyní?
 Je to jiné. Dřív byl o tento druh trávení volného času 
daleko větší zájem. Navíc mi přijde, že dříve jsme byli 
poctivější. V dnešní době občas pokulhává organizace, 
není dost stanovišť a někteří mají tendence v důsledku 
toho „ulívat“ kilometry.
 Ve Žďáru se chodívala stovka přes kopec Hrouda. 
V 80. letech se na tento stokilometrový pochod hlásilo 
sto dvacet účastníků. Dnes považují pořadatelé za 
úspěch, když mají „stovkařů“ osm. 

 Jaké zajímavé pochody jste absolvoval?
 Velmi zajímavý byl osmidenní etapový pochod z 
německého Ravensbrücku do Sokolova o délce 420 
km. Jmenoval se „Cestou utrpení obětí nacismu“ a 
trasa vedla přes místa bývalých koncentračních táborů 
– Ravensbrück, Neu Ruppin, Sachcenhausen, Buche-
nwald… Čtyřicet účastníků bylo od nás a role průvodců 
se ujali dva Němci. Jeden z nich mluvil česky, takže se 
o nás dobře postaral. Prošli jsme všechna pietní místa, 
u kterých jsme pokládali květiny na počest padlým. 
 Nejtěžší stokilometrový pochod jsem absolvoval v 
okolí Ústí nad Labem. Tady to bylo z kopce do kopce 
a během pochodu jsme našlapali hodně výškových 
metrů.

 Zažíval jste občas během dálkových pochodů 
krize?
 Jistě, bez toho to nejde… Přestože jsme byli hodně 
trénovaní, krize občas sedla na každého. To potom 
člověk posedává u každého rozcestníku a vyhledává 
i pár vteřin odpočinku. Pamatuju si, že v nejsilnějším 
svém turistickém roce jsem ušel dvě padesátky a 
devětatřicet stovek, takže rovných 4.000 km. Musím 
uznat, že někdy v září už jsem toho měl opravdu plné 
zuby.
 Docela kuriózní věc se nám stala na Stavařské stov-
ce na Ostravsku, kde nám začalo na 37. kilometru pršet 
a nepřestalo až do konce pochodu. Byli jsme mokří jako 
myši, navíc po asfaltu skákaly žáby a docela dost nám 
komplikovaly cestu. Asi si umíte představit, jaké to je 
šlápnout v dešti na žábu…
 Nejhorší ale je, když člověk přecení své síly. Jednou 
se s námi na stovku přihlásil kamarád, který asi tři roky 
vynechal a nechodil. Po sedmadvaceti kilometrech 
už na něm bylo vidět, že závod nedokončí. Nedal si 
říct, ušel dalších sedm a svalil se do příkopy. Takže to 
chce opravdu opatrně a naložit si jen tolik, kolik člověk 
může zvládnout. Pěší turistika je na první pohled velice 
jednoduchá, ale je třeba mít natrénováno. Pamatuju 
si ještě na jednoho kamaráda, který byl trénovaným 
fotbalistou, ale stovku zabalil už po dvaceti kilometrech. 
Zkrátka nebyl zvyklý, přestože fyzičky měl dost.

 Vy sám jste někdy trať nedokončil?
 To se nestalo.

 Ušel jste někdy více než sto kilometrů?
 V jednom souvislém pochodu ne. Ale šli jsme stovku 
z Brna do Lanškrouna a druhý den zase zpátky do Brna. 
Takže 200 km za dva dny.

 V jakých chodíte botách?
 Chodím celý život v obyčejných botaskách. Dřív 
jsem si kupoval boty za 140 korun z Botany Skuteč. 
Byly kožené a kvalitní, vydržely několik let. S dnešní 

obuví se to nedá moc srovnat, boty jsou velmi brzy 
ochozené a člověk musí kupovat stále nové.

 Co říkáte na činnost blanenského oddílu KČT?
 Určitě by to mohlo být lepší. V Blansku je pouze 
jeden turistický oddíl, který čítá asi 50 členů, ale větši-
na mladých jezdí hlavně na kole a také se nepořádají 
žádné dálkové pochody, spíš jen vycházky. Výkonnostní 
turistice se tady totiž vyjma jednoho inženýra z Obůrky 
nikdo nevěnuje. Taky je škoda, že akce blanenského 
klubu nejsou zapsané ani v turistickém kalendáři. Vlast-
ně by se dalo říci, že celá propagace turistiky u nás v 
Blansku je v porovnání s jinými regiony docela špatná. 

 Procestoval jste toho hodně. Kde se vám líbilo 
nejvíc?
 Moc hezké jsou skály v okolí Děčína včetně Prav-
čické brány, která je dnes již nepřístupná. Nádherné 
jsou Belianské jeskyně v Tatrách, které už také nejsou 
přístupné. Slovensko je vůbec velmi krásná země, tam 
se mi hodně líbilo.

 Kam se chystáte letos?
 V turistickém kalendáři mám akce vybrané, tak 
uvidíme, kolik se jich nakonec uskuteční. Jak jsem již 
říkal – je to složité. Dnes už chodím jen pochody kolem 
dvaceti kilometrů, ale snažím se chodit každý týden, 
někdy i dvakrát.

Martin Müller

- 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

Vzpomínka
 Dne 28. 2. by se dožila 75 
let p. Ludmila Štěpaníková 
ze Šošůvky. Letos si připo-
meneme již 5. výročí jejího 
úmrtí. 
 Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínka
 Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička k 
hřbitovu zbyla nám jen. Dne 28. února 2021 tomu 
bude 20 let od úmrtí maminky, babičky, sestry a tety, 
paní Marty Hrnčířové z Klemova. 
 Stále vzpomíná za všechny dcera Ivana s rodinou. 

Poděkování 
za Tříkrálovou sbírku

 Děkujeme, že jste nám pomohli udržet tradici 
Tříkrálového koledování.

 Na začátku letošního roku se konala Tříkrálová 
sbírka, kterou pořádá Charita ČR. V Charitě Blansko 
lidé ve sbírce darovali 1 233 346 korun přímo do tří-
králových kasiček v obcích a aktuální částku 365 051 
korun online. Celkový průběžný výsledek Tříkrálové 
sbírky na Blanensku, který se může ještě zvýšit online 
platbami, je 1 598 397 korun.
 Významnou část výtěžku Tříkrálové sbírky věnu-
jeme Mobilnímu hospici svatého Martina, abychom 
mohli dále rozvíjet hospicovou péči po celém okrese 
Blansko. Dále plánujeme za prostředky z Tříkrálové 
sbírky pomoci seniorům a zdravotně postiženým, 
rodinám s dětmi v nouzi a podpořit Charitní záchran-
nou síť – pomoc těm nejpotřebnějším v regionu ve 
spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
 V letošním roce vám kvůli epidemické situaci ne-
mohli koledníci napsat na dveře tříkrálové požehnání 
domu K+M+B+2021 přímo. Proto jsme se pokusili 
přinést koledu online přes naše webové stránky www.
blansko.charita.cz a Facebooku charitablansko a 
zároveň do vaší vesnice či města poskytnout křídy k 
napsání požehnání.
 Pokud jste nestihli přispět do tříkrálové kasičky 
přímo, můžete i nadále poslat svůj příspěvek přes 
bankovní účet na www.blansko.charita.cz/trikralo-
vasbirka2021.
 Děkujeme za vaši důvěru a podporu! Děkujeme 
vám za to, že jste v současné složité situaci nenechali 
tříkrálovou tradici padnout!
 Velké díky také patří tříkrálovým asistentům, ko-
ledníkům za roznos letáků, obcím, řetězci prodejen 
COOP a dalším prodejnám za umístěním pokladniček, 
farnostem a všem, kteří se na sbírce jakkoliv podíleli.

Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Oblastní charity Blansko
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Fotbalisty už čekají 
mistrovské zápasy

Filip Žák věří v záchranu
v druhé lize

 Start druhé nejvyšší fotbalové soutěže se blíží. Již v sobotu 6. března v 14.30 hodin vyběhnou k 
prvnímu jarnímu zápasu i blanenští fotbalisté. Soupeřem jim bude tým Třince vedený legendárním 
Františkem Strakou, o týden později přivítají na domácí půdě rivala z nedaleké Líšně. Příprava notně 
obměněného týmu zvolna vrcholí. Po náročné fyzické části se svěřenci nového trenéra Martina Pulpita 
již více věnovali míči, sehrávání, standardním situacím. 

 Generálkou bude páteční přátelský zápas proti 
Prostějovu. Utkání s rivalem, se kterým na podzim 
uhrálo Blansko remízu 1:1. Předcházet mu budou 
covidové testy. „Ty absolvujeme každý čtvrtek ráno, 
hráči jsou stále kontrolováni,“ prozradil trenér Pulpit. 
Jak předpisy nařizují, hrát se bude bez divácké veřej-
nosti. Blanenský lodivod je velmi spokojen s tím, že 
se v klubu vytvořilo konkurenční prostředí. „Je vidět, 
že každý hráč chce na sebe upozornit, bojuje o místo 
v základní sestavě, což je vždycky velice dobře,“ po-
kyvuje hlavou. Jak by hráče do zápasu momentálně 
postavil, nechce z pochopitelných důvodů v žádném 
případě prozradit. Jak dodal, zahajovací sestava se 
mu v hlavě ale už samozřejmě krystalizuje.
 Bude mít z čeho vybírat, kádr musí být podle 
předpisů šestadvacetičlenný. „Ten, kdo v základu 
nakonec nastoupí, ale místo nebude mít nastálo 
jisté. Bude záležet na každém, jestli mne přesvědčí 
o tom, že jsem ho nasadil správně,“ usmívá se Pulpit. 
Je spokojen s tím, že jeho hráči budou mít na závěr 
přípravy právě Prostějov. „Je to mužstvo, které je 
na rozdíl od nás konsolidované, nedělalo takové 
velké změny ve složení kádru jako my. Myslím, že 
to může být dobré utkání, které nám může ještě 
ukázat, na čem máme zapracovat,“ je rád kouč. Ten 
je spokojen, že se mu podařilo dát dohromady takové 
borce, kteří ho vesměs přesvědčují o tom, že si je 

vybral správně. Všichni ukázali atributy, pro které je 
do týmu angažoval. „Rychlost, agresivitu, schopnost 
dávat góly,“ vyjmenoval je. „A samozřejmě charakter,“ 
neopomenul dodat.
 Zda se bude hrát na trávě nebo na umělce není 
ještě rozhodnuto. Strach, aby se generálkou nezničil 
terén na následující domácí utkání, je oprávněný. 
Pravděpodobně se rozhodne až těsně před zápa-
sem. Výsledek utkání s Prostějovem nebude zásad-
ní, může ale hodně napovědět. „Až na malé výjimky 
jsou všichni hráči zdraví,“ těší Pulpita. Pochvaluje 
si velký výkonnostní posun domácího odchovance 
Tomáše Feika. „V kádru ho nechávám, nemám v 
úmyslu ho nikam uvolňovat,“ upřesnil trenér, který 
je pověstný svým tvrdým přístupem ke svěřencům. 
„Dělám to tak už třiadvacet let a nemám v úmyslu na 
tom něco měnit. Myslím, že jinak to s hráči s českou 
mentalitou nemůže jít. Kdo není schopen pracovat 
pod tlakem, musí si hledat jiné zaměstnání,“ je pře-
svědčen.
 V příštím čísle Monitoru si už budeme povídat o 
dojmech z prvního mistrovského utkání. Věřme, že 
to bude příjemné hodnocení, ve kterém budou pře-
važovat pozitivní dojmy. „Tak v to doufáme všichni. 
Já i hráči pro to děláme maximum,“ uzavřel Martin 
Pulpit.

Bohumil Hlaváček
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 Mezi opory blanenského týmu, který vybojoval postup z MSFL do druhé ligy, patřil Filip Žák. Za tým 
nastupoval i na podzim pod Oldřichem Machalou, střílet branky i pod Martinem Pulpitem bude chtít 
pětadvacetiletý útočník i na jaře.

 Určitě by ses rád ukázal v základní sestavě?
 Máte pravdu, samozřejmě. Ale konkurence je 
velká, je nás moc. Všichni ale uděláme maximum 
pro to, abychom pomohli týmu a zachránili v Blansku 
druhou ligu. Myslím, že jsme opravdu posílili. Kluci, 
kteří přišli, určitě přinesli kvalitu.

 Připomeň fanouškům, jakou cestou jsi se do-
stal do Blanska?
 Prošel jsem celý dorost Sigmy Olomouc. Pak jsem 
hostoval ve třetí lize. Kroměříž, Mohelnice, z té jsem 
odešel hrát druhou slovenskou ligu do Nitry. Pak přišel 
Hodonín a odtud mne pan Merta vytáhl na přestup 
do Blanska.

 Jsi se svým dosavadním působením v klubu 
spokojen?
 Hodnotím to kladně. Vyhráli jsme třetí ligu a po-
stoupili. V té druhé už to tak slavné není. Ono se 
to ale trochu dalo čekat. Jsme nováček, věřím, že 
zvládneme nespadnout.

 Poztráceli jste zbytečně některé body…
 Je to škoda. S bývalým trenérem Machalou jsme 
spočítali, že jsme asi v pěti nebo šesti utkáních vedli 
1:0 a nemáme z nich ani bod. A ze začátku to vypa-
dalo výborně. Výsledky v přípravě byly fantastické. 

Porazili jsme Zbrojovku, remizovali s Libercem, i 
začátek soutěže byl nadějný. Pak nás trochu, nechci 
se vymlouvat, přibrzdil coronavirus, měli jsme spoustu 
hráčů, co to prodělali. A už jsme nenaskočili. Nedařilo 
se hlavně výsledkově, chybělo nám i štěstí.

 Upřímně, to vám ale trošku pomohlo v zápase 
s Duklou Praha…
 To je pravda. Ale historie se neptá, výhra nad jed-
ním z nejlepších klubů naší fotbalové historie byl pro 
nás obrovský zážitek, který si navíc ještě mohli užít 
i diváci. Atmosféra byla úžasná. Ale tady v Blansku 
jsou vůbec skvělí diváci. Za to bych jím chtěl opravdu 
poděkovat. Doufám, že nás budou moci co nejdřív 
podpořit. Takové fanoušky jsem doposud nikde neza-
žil. Fotbal tady táhne, před diváky jen klobouk dolů.

 Kdybys měl teď v ruce věšteckou kouli, jaké 
umístění Blanska bys v něm viděl po konci sou-
těže?
 Myslím, že budeme pořád v druhé lize. Mezi námi 
si něco jiného vůbec nikdo nepřipouští, vidím to na 
osmé, deváté místo. Jestli vyhrajeme hned první 
zápas s Třincem, na soupeře se dotáhneme v tabulce 
a bude to veselejší. Zápas, jak se říká, o šest bodů, 
navíc proti trenéru  Strakovi.

-boh-

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Fotbalová 
anketa 

Podaří se Blansku záchrana v soutěži?
Petr Ševčík: Myslím, že celek značně a dobře posílil 
a v jeho možnostech bude se v soutěži udržet. Věřím 
v konečné, odhaduji tak desáté, místo.
Jan Vondra: Když se zadaří, mohlo by to být tak de-
váté místo. Budu našim hráčům držet palce, vyjde to.
Michal Kugler: Trenéra Pulpita osobně znám, je pro 
mne jako kolega v mnohém inspirativní. Myslím, že 
toho z kluků vytáhne hodně a stanovený cíl vyjde. 
Záchrana, jasně, jasně.
Karel Ťoupek: Mužstvo výrazně posílilo, myslím, že 
by mohlo myslet na umístění i nad desáté místo. 
Doufám ale, že různé znepokojující informace ko-
lem klubu nebudou mít nějaký zásadní vliv na jeho 
fungování.  
Karel Dvořák: Jako velký fanoušek jsem přesvědčen, 
že se samozřejmě zachráníme. Možná to bude těs-
né, ale musí se to podařit.

-boh-

Kádr FK Blansko
Pavel Halouska, František Chmiel, Petr Nešetřil - 
Marián Štrbák, Tomáš Vincour, Jiří Huška, Matěj 
Helebrand, Tomáš Feik, Ondřej Sukup, Tarek 
Aggoun, Jakub Černín, Dejan Koraksic, David 
Klusák, Martin Kropáček, Martin Sedlo - Radek 
Buchta, Robert Bartolomeu, Pavol Ilko, Adrián 
Kopičár, Lukáš Lahodný, Claude Lhotecký, Ma-
rek Mach, Kablan Davy Ngoma, Tomáš Vasiljev, 
Martin Vlachovský, Filip Žák - Tomáš Machálek, 
Štefan Holiš, Tomáš Kepl

V Blansku zřizují 
krajské mládežnické 
centrum

 Blanenský fotbalový klub dostal licenci na zřízení 
krajského mládežnického centra. „Prostředky, které 
díky tomu získáme, přispějí na zkvalitnění práce s 
našimi žáky,“ je spokojen předseda oddílu Zdeněk 
Veselý. Co to bude v praxi znamenat konkrétně? „Pro 
nás to nebudou nijaké převratné změny. Navážeme 
na systém, který máme již vybudovaný,“ říká. Podle 
podmínek licence se musí zřídit pozice manažera 
mládeže, který bude činnost zastřešovat. 
 V Blansku tímto mužem bude Martin Kasálek. Ten 
bude koordinovat celý tréninkový proces v klubu co 
se týče mládeže. Jaké drobné změny to přinese? 
„Licenci jsme získali na kalendářní rok 2021. To je 
novinka, doposud to bylo vždy na sezónu,“ vysvětluje 
Veselý. Klub teď bude mít možnost hrát žákovskou 
ligu. „Zmíněná licence se vztahuje na přípravku a 
žáky, ne na dorost,“ upřesňuje předseda. Jak dodal, 
tréninkový proces poběží v zaběhnutých intencích. 
Na činnost ale bude možno čerpat další fi nanční 
prostředky, které budou klubu přiděleny. 
 Trenérský kolektiv se příliš obměňovat nebude. 
„Někteří si ještě budou dokončovat příslušné kurzy 
na zvýšení své kvalifi kace hned, jak to covidová 
situace dovolí,“ plánuje Veselý. Jaká bude konkrétní 
výše dotace, ještě není upřesněno, „I když jsme se 
o to zajímali, zatím nám nikdo nebyl schopen něco 
konkretizovat. Jak jsem se informoval, v loňském 
roce to bylo zhruba kolem 500 tisíc korun, ale je 
pravděpodobné, že to letos bude asi méně,“ uvedl.
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