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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Jeden z prvních, kdo veřejně na sociální síti 
Facebook reagovali na otištěný článek, byl 
místostarosta Ivo Polák. Jeho status mi přišel 
prostřednictvím SMS zprávy od jednoho zná-
mého. Ivo Polák v něm píše: „Dnes jsem obdržel 
do schránky vydání Monitoru. Na sedmé straně 
ve sloupku Očima občanů se rozepisuje o sou-
časné pandemické situaci pod titulkem Covid 
hysterie z druhé strany, nějaká paní Tihonová. 
Stojí opravdu za přečtení. Popisuje, že nemoc-
nice nejsou plné, ze Covid hysterii musejí zdra-
votníci podporovat, protože to mají nařízeno 
shora, argumentuje “hlavním epidemiologem” 
Volným atd. atd. Je až s podivem, že takoví 
lidé dostávají prostor v médiích. Tento článek 
je plivnutím do tváře zdravotníkům, lékařům a 
všem, kteří proti pandemii bojují s vypětím sil. 
Je plivnutím do tváře všem pozůstalým, těch 
více jak 25ti tisíců obětí do současné doby. 
Přemýšlím nad tím, proč takový příspěvek 
Martin Müller uveřejnil. Jsou dvě možnosti. Buď 
chtěl dát z hlediska objektivity prostor pohledu 
z druhé strany nebo chtěl poukázat na nebez-
pečnost teorií ‚popíračů‘. V prvním případě 
je to zneuctěni všech, kteří s pandemií bojují 
(a teď odhlédnu od opatření vlády, která mně 
nepřipadají také všechna logická), v druhém se 
mu to opravdu podařilo.“

 Docela dost mne zamrzelo, že mi pan mís-
tostarosta Polák třeba nezavolal a místo toho 
hodil řečnickou otázku do „davu“ prostřednic-
tvím své virtuální sociální bubliny. Vždyť právě 
tohle byl jeden z důvodů, proč jsem sociální sítě 
téměř před rokem opustil. V prostředí internetu 
vzájemně nediskutujeme, pouze píšeme pří-
spěvky. A samozřejmě – na obrazovku se píšou 
silná slova snadno, zato při přímé diskusi už to 
není tak snadné. Reakce pod příspěvkem Ivo 
Poláka jsem nečetl, ale umím si je představit – 
téma jistě rozebírali lidé ve většině případech 
mně neznámí, v několika případech zcela ano-
nymní, což jim prostor sociální sítě umožňuje. 
A s těmito lidmi já diskutovat nechci. Zato s Ivo 
Polákem bych si popovídal velmi rád; známe 
se mnoho let, mockrát jsme vedli rozhovor 
tváří v tvář, a přestože jsme občas názorově 
nesouzněli (to se přece stává!), v přímé debatě 
dostala každá strana svůj prostor k vyjádření.

 Víte, ani pro mne to nebylo jednoduché roz-
hodování. Zveřejnit kontroverzní článek paní 
Tihonové, či nikoliv? Nakonec jsme tak učinili 
ze dvou důvodů. Tím prvním je názorová různo-
rodost. V Monitoru jsme historicky otiskli téměř 
všechno, co do redakce přišlo, byť to mnohdy 
byla i kritika našich článků! V průběhu uplynu-
lých let se k nám mnohokrát dostaly texty, se 
kterými jsme nesouhlasili a mohli je jednoduše 

spláchnout do záchodu. Neudělali jsme to. 
Naopak! Dali jsme prostor názorům z druhé 
strany. Druhý důvod je trochu komplikovanější, 
ale přímo souvisí s tím prvním. Po přečtení textu 
paní Tihonové jsem dospěl k závěru, že zatímco 
s některými body bych i souhlasil (např. kritika 
vládních restrikcí), zbylá část textu je založena 
na kontroverzních a pro většinu běžných lidí až 
nesmyslných teoriích. Proto mi přišlo příhodné 
poukázat na skutečnost, jak odlišně na součas-
nou situaci lidé pohlíží. A v mnoha případech 
dopadlo kladivo na hřebík, jak kupříkladu do-
kazuje i reakce jednoho z našich čtenářů: „Ten 
příspěvek v Monitoru od Lenky Tihonové... 
Jako zasmál jsem se, ale je strašidelné, co lidi 
vymýšlí za teorie a čemu věří.“ 

 K vysvětlení přidám ještě jednu věc. Článek 
jsem nepsal já ani nikdo z mých kolegů v redak-
ci. Byl v rubrice Očima občanů, kam také patří. 
Při zveřejnění jsem udělal pouze jednu chybu; 
měl jsem pod článek napsat komentář – a sta-
čila by jediná prostá větička, kterou si můžete 
přečíst v každém vydání našich novin na po-
slední straně v tiráži. Je sice malými písmeny, 
ale je velice důležitá: „Redakce se nemusí vždy 
ztotožňovat s obsahem dodaných článků.“ 

 Jsem rád, že máme svobodu slova, svobodu 
tisku. Jsem rád, že jsme díky tomu mohli dát 
v novinách prostor zdravotním sestrám a dal-
šímu personálu nemocnice, že jsme zveřejnili 
postoje učitelů, ředitelů, žáků a rodičů, byť jejich 
zpovědi taky „nevoněly“ každému. Jsem rád, že 
jsme mohli v minulosti bez jakéhokoli postihu 
zveřejnit kritiku městského úřadu nebo kultur-
ního střediska. Jsem rád, že lidé svobody slova 
využívají, píší a nebojí se jít s vlastní kůží na trh, 
i když je jim umožněno choulit se v anonymním 
virtuálním obláčku sociálních sítí. Monitor tu byl, 
je a bude pro všechny, kteří mají touhu ostatním 
něco sdělit, ať už je to věc příjemná či pichlavá.

 Každá dvě tělesa na sebe vzájemně působí 
stejně velkými silami opačného směru (jedné 
síle se říká akce, druhé reakce). Akce a reakce 
současně vznikají a současně zanikají. 
 
 Můžeme malovat vše na růžovo, jak se také 
v mnoha tiskovinách děje (nemusíme chodit 
daleko, jedna z nich v Blansku také pravidelně 
vychází). Můžeme se spokojit pouze s jediným, 
„správným“, názorem a dělat, že ty ostatní 
neexistují. Budeme mít život klidný, bez akcí 
a reakcí. Otázkou zůstává, zda takový život 
potom nebude pouhou iluzí. A to už tu bylo, 
nemyslíte?

Martin Müller

Třetí Newtonův zákon
www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Realitky zavřeli, ale pracujeme off -line nebo na telefonu.

• 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.

Přestavba hasičky 
se zpozdí

To, že článek Lenky Tihonové v posledním Monitoru vyvolá vlnu reakcí, se dalo 
tak trochu předpokládat. Z mnoha stran jsem byl pokárán, mnoho lidí mne žá-
dalo o vysvětlení, proč jsme vůbec takový článek zveřejnili. Ale přišla i spousta 
kladných reakcí, a to jak těch, které se ztotožňovaly s textem paní Tihonové, tak 
i těch, které děkovaly našim novinám, že dají prostor poněkud kontroverznímu 
materiálu. 

 Z důvodu poklesu příjmů do městského rozpočtu v důsledku covidové pandemie se 
opozdí přestavba budovy bývalé hasičky v centru města. Zatím není jasné, o jak dlouhou 
dobu. 

 V původních plánech se počítalo s tím, že se 
letos na jaře uskuteční výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Na ně mělo navázat zahájení 
prací. Budova měla být dokončena v roce 2022. 
Podle tiskové mluvčí města Blanska Pavly Ko-
márkové bude však letošní (stejně jako loňský) 
pokles příjmů do městské kasy v řádu desítek 
milionů korun, další termíny týkající se tohoto 
projektu proto nejsou prozatím stanoveny. 
„Nepředpokládáme, že k vypsání výběrového 
řízení dojde v nejbližší době,“ uvedla mluvčí. 
 Projekt pro územní a stavební řízení, který 
zpracovává fi rma D2C Projekt group, měl být 
hotový do konce loňského roku, což se také 
protáhlo. Projektové práce se nyní dokončují. 
 Náklady na přestavbu se odhadují na 40 mi-
lionů korun. „Pro rok 2021 realizace přestavby 

budovy bývalé hasičky není v rozpočtu. Uvi-
díme, v jaké kondici bude městský rozpočet v 
nejbližších letech, případně jaké budou vyhlídky 
v druhém pololetí, kdy se bude sestavovat roz-
počet na příští rok,“ doplnila Pavla Komárková. 
 V přízemí hasičky má vzniknout zázemí pro 
informační kancelář Blanka. Víceúčelový sál 
v prvním patře by měl najít využití při různých 
společenských a kulturních událostech, konfe-
rencích, přednáškách a podobně. Město zvažu-
je i možnost pronájmu k pořádání soukromých 
oslav či vybudování co-workingového centra. 
Projekt počítá s výtahem do prvního patra a 
se zabudovanými podzemními kontejnery. 
Autorkou architektonické studie nové budovy 
je architektka Monika Sirná.

-r- 
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 Tak, jako jsme se v minulých vydáních Monitoru věnovali různým oblastem, na které má nějaký vliv covidová pandemie, tentokrát jsme se zaměřili na živ-
nostníky, zejména ty, kteří něco prodávají. Položili jsme jim otázky: Změnilo se nějakým způsobem vaše podnikání? (Nabídka nových služeb apod.) Museli jste 
propouštět zaměstnance? Máte nárok na nějakou fi nanční kompenzaci od státu? Je dostačující? Jaká spatřujete největší negativa nouzového stavu? Jaké mají 
vládní nařízení dopady na vaši společnost? Dají se najít i pozitiva? Uvažovali jste o uzavření provozovny? Jak to vidíte v následujících měsících? Nemáte strach, 
že po rozvolnění bude méně objednávek vašich služeb než v době před covidem? Nebo myslíte, že si to naopak budou chtít lidé vynahradit? A další podle jejich 
profesního zaměření. 

Luboš Sekanina, 
restaurace Myslivna

 V zásadě se u nás nic neměnilo; v první vlně 
zavření restaurace jsme nabízeli rozvoz jídel po 
Blansku, ale žádný významný efekt to nepřineslo, 
právě naopak, bylo to až prodělkové. Jiné aktivity 
jsme ani nezkoušeli. Bylo nám nabízeno vařit na 
objednávku přes nějakou fi rmu na rozvoz, ale za 
takovou cenu, že jsem na to ani nereagoval. Vaříme 
pouze pro fi rmy, které jsme měli domluvené a které 
od nás berou pravidelně, abychom si udrželi svou 
klientelu, dále nějaké jídlo přes výdejní okénko. Je 
to tak na pokrytí nákladů, ale dík za to. 
 Je pravda, že jsem o uzavření restaurace na po-
čátku přemýšlel. Víte, když máte osm zaměstnanců 
a máte jim dát mzdu, zaplatit odvody, energie a jiné 
výdaje, tak toho v noci moc nenaspíte. Ale mělo to 
i příjemné okamžiky; když k nám chodili pro jídlo, 
dávali velká dýška a fandili nám, abychom vydrželi. 
Dokonce přišel náš věrny host a přinesl fi nanční 
dar, jen abychom přežili, a to jsou ty momenty, kdy 
si řeknete, že pro ty lidi to stojí za to, jít dál. Je to 
takové ocenění naší práce, že je také něco dobré a 
že o nás někdo stojí.
 Vzhledem k tomu, že mám všechny zaměstnance 
na pracovní smlouvu, dostal jsem na ně dotace an-
tivirus mzdy a odvody, takže se mně hrozně ulevilo. 
Ten program funguje spolehlivě, sice musíte napřed 
zaplatit, ale ihned po požádání máte peníze na účtu. 
Ovšem pokud má být od června něco jiného, jak nás 
zákonodárci informují a tlačí nás do nějakých úvěrů 
na pokrytí nákladů, tak opravdu nevím, co bude dál.
 Největší negativa nouzového stavu je snad 
všechno. To, že vám uteče vlastně už rok života v 
podnikáni, osobním životě omezený pohyb, zákaz 
vlastně všeho, na co jsme byli zvyklí v běžném životě, 
s tím se nějak smíříme. Někdy hůř někdy líp. Ale že 
třeba už nikdy neuvidíme kvůli té zákeřné pandemii 
někoho blízkého nebo kamaráda, to je horší, to už se 
nedá napravit. O nějakých pozitivech se snad nedá 
ani mluvit.
 Podle mě restaurace přijdou při rozvolňování 
na řadu až nakonec. Myslím, že pokud se situace 
nebude zhoršovat jako je to jinde ve světě, tak se 
otevře až v druhé polovině června nebo až na sezonu 
červenec ale i zato bych byl rád.
 Myslím, že žádný extrém v dalších měsících ne-
bude, co se týká změny poptávky oproti době před 
covidem. Pokud to přijde v létě, tak to asi bude nad-
průměrné proto, že lidé opět zůstanou na dovolenou 
doma, tak lze počítat větším náporem. Ale hodně 
bude záležet na počasí. Po sezoně se vše vrátí do 
normálu. Ale je to pouze můj tip.
 Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm našim 
příznivcům za intenzivní podporu, kterou jste nám 
během nouzového stavu dávali. Těšíme se, že vám 
to budeme moci vrátit v příznivých časech, až to vše 
pomine a vrátíme se do normálu. Přeji Vám hodně 
zdraví a ještě jednou velké díky.

Silvie Hynštová, Reality 
Hynštová

 Moje podnikání se nijak výrazně nezměnilo. Máme 
tu dobu, jak se může nazvat, webovou a už dříve 
jsem začala klientům nabízet služby jako video–pro-

hlídky, 3D scan nemovitostí, kdy si klienti z pohodlí 
a bezpečí domova mohou projít celou nemovitost 
a získají tak o ní dokonalou představu. A když jsou 
prohlídky, je potřeba dodržovat nařízená hygienická 
opatření.
 Stále je důležité dávat o sobě vědět, jak pracujete, 
a to bylo potřeba i před dobou covidovou.
 V makleřině není zvláštní, když s klienty jejich 
záležitosti probereme po telefonu nebo je popíší sami 
v mailu. Ale jsou i jiné možnosti, místo dříve běžné 
„živé“ schůzky třeba uspořádat online hovor.
 Co se týká změn v poptávce a nabídce bydlení, 
už nějakou dobu převyšuje poptávka nad nabídkou. 
Lidé chtějí bydlet, koupit ale není co.
 Ceny nemovitostí jdou stále nahoru. Je to dáno 
převážně nízkou nabídkou. Jak se zvyšuje cena 
nemovitostí, tak rostou u nás i nájmy bytů.
 Tím, že jsem člověk, který se rád setkává s lidmi, 
tak mě mrzí, že se muselo omezit osobní setkávání 
se s klienty. Dle mého se nejlépe při osobním jednání 
navazuje vztah s klientem. Ale věřím, že se to brzy 
vrátí zpět. 
 O žádnou kompenzaci jsem nežádala.
 V následujících měsících budu pracovat víceméně 
stejně jako nyní. V hlavě mám ještě pár nápadů, které 
bych ráda zavedla do praxe. Tak uvidím, jak se mi to 
bude dařit.
 Všem přeji hlavně hodně, hodně zdraví, víru, že 
bude zase lépe a dobrou náladu.

Lumír Buš, 
Barvy laky U Lumíra

 Na základě požadavků našich zákazníků se letos 
budeme více věnovat realizacím malování, nátěrů a 
renovací fasád. Jsme velmi rádi, že naši zákazníci 
věří v naši spolehlivost a kvalitní práci stejně jako při 
prodeji zboží. 
 Aktuální stav nám umožňuje velkoobchodní pro-
dej, maloobchodní prodej řešíme formou vyzvednu-
tím zboží z našeho e–shopu, který jsme minulý rok 
pro tyto účely zprovoznili. 
 Zaměstnance jsme propouštět nemuseli. 
 Na fi nanční kompenzaci od státu nemáme nárok. 
 Co se týká negativ nouzového stavu – v pracovní 
rovině samozřejmě chybí pohodlnost v klidu si na 
prodejně vybírat (a popovídat si), ale nechci si vzhle-
dem k situaci kolem nás vůbec stěžovat. Pozitivita 
bych tam nehledal. 
 O uzavření provozovny jsme neuvažovali. Nemám 
strach, že bychom po rozvolnění opatření prodávali 
méně zboží než před covidem. Naštěstí jsme národ 
kutilů. A to v aktuální době platí snad dvojnásobně. 
 Doufám že s příchodem jara se situace uklidní a 
budeme moci svobodněji dýchat. 
 Přejeme všem hodně zdraví. 

Miloš Polák, 
Realitní kancelář MiKA

 Většinou si dělám z e–mailů a telefonických dotazů 
legraci. Rád budu ale odpovídat na otázky Martinovi, 
kterého mám, i pro jeho ideologickou nezaujatost a 
srdce novináře, fakt rád… Jdu na to!
 Změnilo se nějakým způsobem moje podnikání? 
Ano, změnilo. Nejprve vloni první šok! A letos – po 
třiceti letech otevřené realitní kanceláře – nemohu 

nikoho pustit dovnitř. Závazky k dodavatelům energií, 
služeb, inzerce apod. se zrušit, jen tak, nedají. Takže 
státu a dodavatelům jsem začal odesílat polovinu 
penze a těším se na lepší časy.
 Služby poskytuji většinou po telefonu, nebo e-
-mailem, i když bez odměny. Jsem rád, že se na mne 
někdo obrátí s prosbou o názor na cenu nemovitosti, 
nebo případně potřebuje posudek k dědictví.
 Je složité vést tuto živnost po e-mailu a telefonu? 
MOC. Nepoznám hned, jestli si někdo dělá ze mne 
legraci, nebo to myslí vážně. Osobní styk v realitním 
zprostředkování a ekonomickém poradenství by měl 
probíhat na osobní bázi. Obě strany poznají, jestli i ta 
druhá jim pocitově vyhovuje. Není to jen o popularitě 
v internetovém a mediálním prostoru.
 V poptávce bydlení nenastala žádná změna, stále 
je vysoká. Nabídka bytů ale není. Z pochopitelných 
důvodů! Když se snížily úroky z hypoték, má možnost 
téměř kdokoliv si nějaký byt koupit. Je jedno, jestli 
už někde bydlí, nebo ne. Pronajme jej, z nájemného 
zaplatí splátky s úroky a ještě něco zbude. Možná 
je něco špatně, protože se takové úroky odečtou z 
daní a kdoví, jestli takto šikovný člověk vůbec zda-
ňuje příjem z nájmu. Proč by se byt nabízel na trhu? 
Navíc, prozatím stále cena bytů roste.
 Jak se nyní vyvíjí ceny nemovitostí a nájmů? Asi 
takto: Při prodeji 60.000 Kč/m², při nájmu 170 Kč/m²/
měsíc. Záleží na vybavení, lokalitě a adrese.
 Negativa nouzového stavu jsem v podstatě popsal. 
Pracuji celý život, takže mám i v krizi z čeho žít. Moje 
manželka by mne asi také uživila, protože nejsem 
moc náročný. A pozitivní je to, že když už nemám 
miliony, nemusím se bát, jestli po covidu klesnou 
akcie, dluhopisy, úroky apod. Prostě budu mít zase 
svoji rodinu a přátele, se kterými jsem i nyní během 
nouzového stavu.
 Na nějakou fi nanční kompenzaci od státu asi 
mám nárok, ale nějak toho nevyužívám. Jsem v tzv. 
vedlejší činnosti. Moje realitní kancelář měla občas 
žně a teď se nějak nic neděje. Pro kompenzace bych 
musel prokazovat příjmy za určité měsíce minulých 
let. Teď mi kamarád poradce naznačil, že všichni 
berou vládní odpustky. Dluhy budou platit naše děti 
a vnoučata. Tak si říkám, co kdybych si tedy taky po-
žádal a těm našim tajtrdlíkům (jedenácti vnoučátkům) 
to nějak posunul – uvidíme.
 Budu mít pro každého otevřené dveře mé realitky 
i mysl a srdce pro jeho dotazy. Když to nevyřešíme 
spolu, mám ho kam doporučit.
 STAČÍ! Klobouk dolů před Tebou, kdo jsi to všech-
no přečetl. 
Majk

Petr Souček, 
BMS computers

 Podnikání se samozřejmě změnilo, asi jako téměř 
všem. Zabývám se prodejem a servisem počítačů, 
notebooků, monitorů, tiskáren, mobilních telefonů, 
tabletů, navigací a spotřebního materiálu.
 Po zavedení distanční výuky a práce z domu se 
výrazně zvýšila poptávka po noteboocích a počíta-
čích (nových i repasovaných), po jejich servisu, po 
tiskárnách a po spotřebním materiálu do nich. Menší 
zájem byl třeba o navigace. Poměrně výrazně přibylo 
servisu.
 Nárok na nějakou fi nanční kompenzaci 
od státu jsem do současné doby vůbec 
neřešil. I kdyby ano, tak jsem ji naštěstí 
nepotřeboval a její případné čerpání by mi 
tudíž přišlo nemorální. Myslím, že je zde 
dost jiných fi rem, které ji opravdu potřebují.
 Na to, jaká spatřuji největší negativa 
nouzového stavu, se těžko odpovídá. Já 
osobně si velmi cením svobody a zastávám 
názor, že není nic víc než svoboda. Ale 
myslím si, že je nouzový stav a nouzový 
stav.
 „Nouzový stav“, který si protiústavně 
(proti vůli parlamentu a který jako nezá-
konný potvrdil i Ústavní soud) vyhlásí 
pravomocně potvrzený STBák, lhář, pod-
vodník a psychopat, neuznávám. Ústava 
není trhací kalendář. Stále platí Ústava 
ČR, jejíž součástí je Listina základních 
práv a svobod. A té se podle mě musí vše 
podřídit. Já si jako nouzový stav vysvětluji 
reakci v nouzi na mimořádnou situaci, tře-
ba povodeň atd. Situace dnes, kdy víc jak 
po roce vláda nenašla jiný nástroj řešení 
než nouzový stav (vyhlášen zákonně či 
protizákonně), je podle mě nepřijatelná. 
A samozřejmě negativa vidím v tom, že je 
mnohdy vládou porušována Ústava, lidem a 
fi rmám je vyhrožováno, když fi rmy premiéra 
a dalších ve vrcholných funkcích, na celé 
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situaci profi tují a tunelují státní fi nance ještě na do-
tacích atd. Taková situace jim samozřejmě vyhovuje 
a nejradši by zavedli nouzový stav napořád. A přitom 
tisíce živnostníků a podnikatelů se bez vlastního 
přičinění dostalo do existenčních potíží nebo musela 
skončit. To nemluvím o devastaci školství, rozvracení 
a polarizaci společnosti, brutálním zadlužení státu 
a permanentním strašením lidí. Raději nedomýšlím 
dlouhodobé následky na populaci a hlavně děti.
 Na mé podnikání vládní nařízení vliv mají, ale 
mým úkolem je vyřešit lidem s problémy s notebooky 
a telefony a o to se snažím. Nařízení, nenařízení. 
Pozitiva na prakticky rok trvajícím nouzovém stavu 
opravdu nevidím.
 O uzavření provozovny jsem neuvažoval, naopak. 
Spíš jsem loni na jaře řešil problém, jak poskytovat 
služby, o které byl zájem, a bylo to zakázáno. Na můj 
dotaz, zda–li můžu, popř. jak servis poskytovat, mi 
na infolince nebyli schopni několik dnů odpovědět. 
 V mé práci se toho v následujících měsících asi 
moc nezmění. Servis i prodej počítačů a telefonů 
bude potřeba i nadále.

Eva Chloupková, 
S-TOUR

 V dnešním čase není vůbec lehké odpovídat na 
časté otázky, týkající se cestování, které se stává 
dost ožehavým tématem, čím víc se doba dovole-
ných blíží.
 Tak především, určitě je pro nás všechny nejdůle-
žitější zachovat si zdraví a starat se o svoje blízké, o 
školou povinné děti… Každý se musíme stále nějak 
přizpůsobovat a pro velkou část z nás se také stává 
problémem, jak si zachovat svoji existenci vůbec.
 Chápu, že poznávání historie nejrůznějších míst, 
prostředí, jiných kultur a lidských vztahů, nebo jen 
odpočinek nemusí být pro každého prioritou. A to ne-
jen pro naši generaci, která nesměla za naše hranice 
ani vystrčit nos. Ale měli jsme možnost poznávat naši 
vlast, turistika a cyklistika nám poskytovala alespoň 
pohodové prožitky s rodinou nebo s přáteli. Což se 
už několik let stává pro všechny, nejen pro mladší 
generaci, znovu atraktivní. Ubytovací podmínky se 
podstatně změnily a nedají se se službami u nás 
před rokem 1989, vůbec srovnávat.
 Můžu se jen pokusit krátce vyjádřit svoje poznatky 
z poslední doby, která se stala nejsložitější za těch 
mých třicet let práce v cestovním ruchu. Všichni se 
těšili z otevření hranic, dařilo se, a tak jsme rádi 
podporovali blanenské dění, přispívali jsme našemu 
stánku na Veletrzích GO v Brně, vzpomínám na první 
ročníky Půlmaratonu, také na začátky Domova Olga, 
na Speciální školu, žákovský fotbal, aj.
 A nebylo to vždy za tu dobu vůbec jednoduché, i v 
našem odvětví jsme se potýkali s různými těžkostmi, 
překonávali jsme nečekané propady devizového 
trhu, krachy velkých cestovek, následky terorismu, 
přírodních katastrof, atd.
 Myslím, že nám všem, kteří si z poctivého podni-
kání udělali koníček, nebo také naopak, nebylo nikdy 
líto ani námahy, ani času, často na úkor soukromí.
 Samozřejmě s nástupem internetu a dalších médií 
se stává i prodej cestovních služeb stále více zále-
žitostí, kdy osobní kontakt nemusí být vyžadován. 



39. dubna 2021

Určitě však je pro spoustu našich klientů důležitý a 
my si také této skutečnosti nesmírně vážíme. 
 V posledních letech se podstatně zvýšil prodej ve 
větším časovém předstihu, tzv. „fi rst moment“, kdy si 
klienti mohli podstatně snížit cenu v rámci časových 
slev, míst pro děti zdarma a podobně, což trvá stále. 
Ovšem s jedním podstatným rozdílem – bohužel 
22. února 2020 nastala „doba covidová“ a vše se 
zastavilo.
 Ne však pro nás, kteří jsme se snažili z našich 
zavřených kanceláří získávat zlomky informací od 
cestovních kanceláří i ministerstev, jak bude naklá-
dáno s penězi našich klientů. Nikdo nic nevěděl, ve 
vedeních byl pochopitelný chaos, dlouhou dobu jsme 
byli my těmi, kdo se měl snažit uklidňovat nejistotu.
 Skutečnost, že peníze od klientů na základě smluv 
jsme povinni obratem posílat na pořádající cestovní 
kanceláře, jsme trpělivě museli vysvětlovat. Tímto 
chci velice poděkovat všem našim klientům, kterých 
je drtivá většina, za jejich vstřícný přístup a pocho-
pení naší společně složité situace. Snažili jsme se 
každý jednotlivý případ pomoci vyřešit co nejlépe, 
jak jen to bylo možné.
 Následný zákon o vystavování Lex voucherů tuto 
situaci vyřešil jen částečně, protože velká část pořá-
dajících CK mohla vystavovat i poukazy jiného znění 
a to už se stalo složitější pro všechny. Pro klienty s 
nutností uzavření další smlouvy, pro nás bez mož-
nosti případného odškodnění. Tak se dostáváme k 
podstatě složitosti v cestovním podnikání – veškeré 
uzavírané smlouvy dostáváme zaplaceny až po 
návratu klientů z cest, takže pokud se nevycestuje, 
nebo z jiného důvodu klient zruší smlouvu, naše 
náklady hradíme stále ze svého. Tato situace trvá 
více než jeden rok.
 Ano, podnikání neseme na svoji zodpovědnost a 
nejen za svoje zaměstnance odvádíme státu nemalé 
daně. V nouzovém stavu nám, stejně jako velkému 
počtu dalších malých a středních živností, stát opa-
kovaně a velmi opožděně přispěl doslova almužnou. 
Protože podmínky, které si stanovuje (mluvím za náš 
obor), prakticky odporují možnostem jejich dalšího 
využití.
 V médiích stále trvají dohady ohledně bezpečného 
vycestování, denně sledujeme vyjadřování přede-
vším nekompetentních politiků bez odpovědnosti. 
Určitě by měli situaci vyhodnocovat povolaní od-
borníci, bude také záležet na konkrétních postojích 
v jednotlivých státech, to je snad pochopitelné. Ale 
troufám si říct, že tím se dostáváme k podstatě 
otázky cestování vůbec: cestovní ruch nemá dodnes 
odborné a odpovědné zázemí, lobby už vůbec ne. 
Lidé, kteří zaplatili předem nemalé částky, jsou tak 
nuceni čekat v obavách, zda se budou moci vybra-
ného zájezdu vůbec zúčastnit.
 Mám proto velkou radost, že při uzavírání nových 
smluv se klienti rozhodují pro možnost nového 
připojištění s příplatkem za případné komplikace s 
covidem a dostanou tak svoje peníze zpět.
 Do budoucna zůstávám optimistkou a chci věřit 
v obnovení nejen našich služeb ke všeobecné spo-
kojenosti. Stále bychom si rádi uchovali náš cíl: být 
vaším partnerem na cestách do 31. sezony! 
 Ještě jednou vřelý dík všem, kteří jste s námi v 
kontaktu. Společně doufejme, že každý z nás bude 
moci svůj čas a zájmy prožívat podle svého svobod-
ného uvážení co nejdříve.

Martin Štěpánek, 
hudebník z povolání

 Začít odpovědi s úsměvem, i když poněkud trp-
kým, je dost zvláštní, ale budiž. Proč úsměv? Protože 
odpověď na otázku „Změnilo se nějakým způsobem 
vaše podnikání?“ neexistuje, neboť neexistuje ani 
moje podnikání, doslova ze dne na den se vypařilo, 
zmizelo a není ani v dohledu. Pokud někdo podniká 
v kultuře a ještě navíc v hudebním oboru, tak zde 
nemáme otevírací hodiny typu – Dnes otevřeno, zítra 
zavřeno a pozítřku opět otevřeno. Hudebník ke své 
práci potřebuje posluchače, diváka, člověka, který 
se s ním naladí na stejnou vlnu a tam vznikne spo-
lupráce, která může zafungovat. V současném stavu 
je všechno tohle znemožněno a nikdo neuspořádá 

koncert, nebo třeba oslavu, když neví, bude–li moci 
tuto akci vůbec uskutečnit. Za prvé – organizace dá 
hodně práce a za druhé – k úspěšné kulturní akci 
potřebujete účastníky, kteří momentálně nemohou. 
Povolené shromažďování více lidí v nedohlednu. 
Takže začarovaný kruh.
 Chápu, že kultura je to poslední, co člověk k 
životu potřebuje. Máme co jíst, tak co? Ale přesto… 
Kultura dodává potravu duševní a i té, myslím si, 
je třeba. Mám ovšem obavu, že znovu nastartovat 
tento druh podnikání bude trvat velmi dlouho. Jak 
už jsem psal, kultura neumí fungovat jako obchod 
s nepravidelnou otevírací dobou. Hlad po ní zatím 
určitě je, ale obávám se, že pomaličku mizí, neboť 
posluchač si zvykne a časem mu absence ani nijak 
vadit nebude. Vím, že je pozastaveno takových a 
mnohem důležitějších odvětví mnoho a mohu si říkat, 
že jsme všichni na jedné lodi ale…
 Jelikož jsem OSVČ, mám na kompenzace nárok, 
avšak dostávat peníze za nic mi nepřipadá důstojné, 
chtěl bych si je zaslouženě vydělat. Tak rád bych viděl 
to pověstné světýlko na konci tunelu, ale nějak tam 
prostě není. Pokud se vyplní moje obava, nezbude 
nám, lidem v kultuře,nic jiného, než se poohlédnout 
po jiném způsobu obživy. Chtěl bych být optimistou, 
ale pomaličku docházejí síly.

Antonín Žirovnický, 
obuv Konsorcium T+M

 Naše podnikání se změnilo téměř od základu. S 
nástupem koronaviru a vládním opatřením se výroba 
obuvi omezila, v současné době jede tak na 20 % 
a velkoobchod i maloobchod se zastavil. Výroba je 
omezená z důvodu, že velkoobchody a maloobchody 
neodebírají zboží, sklady jsou plné a prodej není 
umožněn.   
 Nemyslím si, že by lidé po rozvolnění méně na-
kupovali, jelikož obuv byla po většinu času vládních 
opatření zavřená a nebylo možné ji prodávat. Všichni 
budou mít potřebu se přezout, obout a to hlavně děti, 
kterým nohy určitě povyrostly. Otázkou je, jestli se 
bude nakupovat ještě jarní nebo již letní sortiment. 
Záleží především na tom, kdy se bude rozvolňovat a 
také, jaké bude počasí. Myslím si, že méně se může 
nakupovat v jiných odvětvích, např. v elektronice 
nebo ve spotřebním zboží. Určitě se začne postupně 
projevovat fi nanční krize způsobená omezeními a 
lidé začnou šetřit. Tato situace se nebude týkat pouze 
České republiky, ale bude to celosvětově.      
 V současné době prodej našeho zboží téměř 
neprobíhá a to se týká jak maloobchodu, tak i vel-
koobchodu. Jestliže jsou maloobchody zavřené, 
velkoobchody nemají komu dodávat.  
 Nakupuje se na dálku, i bez zkoušení. Máme 
e-shop, nebo je možné nakoupit distančním pro-
dejem, to znamená objednáním přes telefon. Tímto 
způsobem však lidé nakupují minimálně. Obuv, 
která je velmi specifi ckým sortimentem, zákazníci 

Dokončení na další straně

Freddieho sloupek
Budeme plní energie?

 Já tedy doufám, že ano, protože jinak nám záko-
nitě hrozí kolaps.
 S příchodem teplejších dnů mnozí z nás začali snít 
o tom, že budeme brzy plnými doušky konzumovat 
krásně čerstvý jarní vzduch s výhledem na slunečné 
dny léta, jen aby byla jarní idylka vzápětí přerušena 
chladným větrem, sněžením a mrazem, který hnus-
ně zalézá pod nehty. Jako by nás i příroda chtěla 
varovat, že propadat bezhlavě optimismu se někdy 
nemusí vyplatit a obezřetnost je namístě vždy a za 
každých okolností.
 Příští týden se mají žáci vrátit do škol a pomalu se 
má začít rozbíhat zavřená ekonomika s tím, že i po 
deváté hodině večerní můžeme beze strachu ven... 
Otázkou ovšem stále zůstává, kam bych tak asi mohl 
jít, neboť pokud právě ona cesta sama není cílem, 
opravdu netuším, co by tím cílem mělo být...
 Měli bychom ale mít na paměti, že nebezpečí stále 
číhá a hrozí a na anarchií a radostný tanec v ulicích, 
za zvuku malebné hudby to ještě není a dlouhou 
dobu nebude... Šetřeme svoji energii, budeme ji 
každý potřebovat.
 Druhá část energetické otázky se nás také týká. 
A má několik rozměrů. Tolik diskutovaná dostavba 
(či přístavba – jak je ctěná libost) od nás téměř na 
dohled vzdálené JE Dukovany. Otázku, zda tuto mi-
liardovou akci provést, bych za normálních okolností 
nechal povolanějším, přičemž jimi myslím odborníky, 
nikoli politickou „elitu“, neboť ta, jak mi velí vlastní 
zkušenost, udělá z každé smysluplné akce hro-
mádku šrotu, který pak někdo jiný musí zlikvidovat, 
či recyklovat. Energii z „nových“ Dukovan budeme 
potřebovat. Stejně tak, jako budeme potřebovat (z 
hlediska historie nedávno zrušenou) dostavbu JE 
Temelín. Ruku v ruce pak musí nutně další miliardy 
putovat do posílení rozvodné soustavy, abychom 
zabránili nejhoršímu. K tomuto poznání mne vedou 
prosté kupecké počty a vyhlídky, které s sebou při-
náší zelený (nebojím se toho přirovnání) mor. Pokud 
totiž v horizontu několika let mají spalovací motory 
aut zahynout pod tlakem ekologického pohonu – 
elektřiny, budeme těch elektráren potřebovat opravdu 
dost, protože jen dobití a dobíjení tak obrovského 
množství akumulátorů bude pro energetickou sou-
stavu taková pecka, o které se nám ani nezdá. A ne, 
opravdu se v této oblasti nedá spoléhat na takzvané 
obnovitelné zdroje, protože ať chceme nebo ne, ať 
se třeba na hlavu stavíme, tak Slunce si bude svítit 
jak chce (tedy relativně vzato) a větru se pokoušeli 
poroučet už jiní před námi a jak to dopadlo vidíme 
dodnes.
 Kdo a jak má elektrárny dostavit, přistavit, či po-
stavit je otázka další, podobně palčivá a právě tam 
vstupujeme na hodně tenký politicko-ekonomický 
led. Jádrem pudla totiž zdaleka není, čí technologie, 
či stavební postupy jsou lepší. Jestli technologie z 
Ruska, Francie nebo USA. Jsou totiž srovnatelné. 
Ale platí-li premisa, že ten, kdo drží informace má 
neobyčejnou moc, pak bych si dal sakra pozor, komu 
ten pomyslný prst na tepu informací (i energie) bude 
patřit.
 Osobně jsem se účastnil příprav na dostavbu 
Temelína. A jeden jediný takovýto prst dokázal vý-
razně pomoci (byť nepřímo) tomu, aby se celý tento 
nadějný projekt (alespoň co se bezpečnosti informací 
týká) odebral do kytek. Ale o tom třeba zase příště...
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

nejenže chtějí, ale skutečně potřebují vyzkoušet, 
což v současné době není na prodejně možné. 
Zákazníci si obuv objednají a vyzkoušejí si ji doma. 
Pokud jim nesedí, musejí ji vracet zpátky. Promítají 
se tím vícenáklady na dopravu, nebo ji musí zanést 
zpět do výdejního okénka, které je otevřeno jen v 
určité hodiny v týdnu a v určitý den, což zákazníkům 
způsobuje  značný diskomfort při nakupování. Proto 
spíše čekají, až bude otevřeno. Z mé zkušenosti 
se tedy v současné době přes e-shop moc obuvi 
neprodá.     
 Zaměstnance jsme nepropouštěli, k tomuto kroku 
jsme nebyli nuceni.  
 Finanční kompenzace od státu dostačující samo-
zřejmě není. Čerpáme dotace na platy zaměstnanců, 
takže alespoň v tomto stát jakž-takž pomohl a zatím 
jsme schopni zaměstnance udržet. Jsou vyhlášeny i 
další kompenzační programy, které však v žádném 
případě nepokryjí ztráty na tržbách a provozních 
nákladech fi rmy. 
 Pro mě je největším negativem nouzového stavu 
to, že se zavřely malé obchody a velké markety zů-
staly otevřené. Mám na mysli potravinové řetězce, 
které nabízely mimo potravin i veškeré spotřební 
zboží, jako je textil, obuv, elektronika, nářadí, hračky 
atd., prostě všechno, přičemž malé a specializované 
obchody s tímto sortimentem musely být zavřeny. 
Toto považuji za porušení hospodářské soutěže a 
velmi nekorektní jednání ze strany státu vůči podni-
katelům. Je to vyloženě likvidace malého a středního 
podnikání. A hlavně českého podnikání!  Toto byla 
obrovská negativa především z první a druhé vlny. 
Teprve ve třetí vlně, tj. od 27.12.2020  byl prodej 
tohoto sortimentu na základě připomínek Hospodář-
ské komory ČR, Svazu obchodu a průmyslu ČR a 
České obuvnické a kožedělné asociace v marketech 
zakázán. 
 Co se týká vládních dopadů na naši fi rmu, ty jsou 
bezesporu značné, protože jsme téměř rok zavření, 
což se odráží jak ve směrech ekonomických, tak i v 
plánování obchodních strategií minimálně v období 
příštích dvou let. Špatné je to samozřejmě i pro 
spotřebitele.        
 No, a jestli se dají najít i pozitiva? Řekl bych, že pro 
majitele uzavřených provozoven a fi rem, potažmo i 
pro stát a jeho ekonomiku, tato doba příliš pozitiv 
nepřinesla. Nicméně je potřeba si zachovat pozitivní 
myšlení do budoucna a naučit se čelit problémům, 
které tato doba přináší.   
   O uzavření provozovny jsem zatím neuvažoval, i 
když nevím, jak tento stav ještě dlouho potrvá, jaká 
úskalí nám toto ještě přinese a jak dlouho bude tohle 
všechno udržitelné, ale zatím skutečně ne.
 Čekáme, kdy se otevře a následující měsíce uká-
žou, jak se ekonomika bude vyvíjet. Určitě z mého 
úhlu pohledu dojde k devalvaci koruny, obecně ke 
zdražování zboží a hlavně i k poklesu prodeje ur-
čitého sortimentu, lidé budou spíše šetřit. Vidím to 
tak v horizontu minimálně dvou až pěti let, než se z 
toho všeho vzpamatujeme. Důležité ale je, abychom 
znovu nastartovali, znovu se začalo obchodovat, ob-
novila se výroba a lidé se vrátili do normálu, uklidnila 
se psychika a emoce. To ale všechno ukáže čas, 
těžko předjímat dopředu.  
 Přál bych si, aby byli lidé ukáznění, aby to ještě 
chvilku vydrželi. Všechny nás to ničí, jsme zavření, 
nežijeme normální život. Lituji všechny zdravotníky, 
záchranáře, bezpečnostní složky, školáky a jejich 
rodiče, všichni toho už mají skutečně dost. Na 
druhé straně bych rád apeloval na ty neukázněné 
a ty, kteří už covid prodělali s menšími následky a 
nabádají druhé k tomu, že to nic není. Uvědomme 
si, že každý člověk je originál, individuál a snáší to 
jinak. A ti, kterým v blízkosti zemřel člověk na covid, 
mají na celou věc jiný názor než ti, kteří to skutečně 
přešli jako tu „rýmečku“. Tyto lidi prosím, aby byli 
rozumní, ohleduplní vůči ostatním a abychom mohli 
všichni co nejdříve nastartovat další etapu života, 
prostě ten normální život. Přeji všem hlavně pevné 
zdraví, optimismus a ať se daří. Držte se, věřím, že 
to dáme!

Jiří Kotisa 
za FPO s.r.o.

 Naše fi rma se zabývá v IT různými oblastmi a na-
bídka zahrnuje široké spektrum služeb pro občana, 

fi rmy i veřejnou správu.  Dle charakteru jednotlivých 
služeb i zákazníků měla vzniklá situace pochopitelně 
různé dopady.
 Na prodej výpočetní techniky mělo zásadní dopad 
uzavření prodejen. Našim zákazníkům jsme však 
přesto mohli nabídnou široké spektrum služeb, jako 
je možnost využití e-shopu a výdejního místa, servis 
výpočetní techniky atd. Velmi důležitou roli hrála 
i služba poskytování internetu, který v době, kdy 
většina činností byla přesunuta do on-line prostředí 
hraje čím dál důležitější roli. Zabezpečovali jsme 
pro naše zákazníky jak rychlé a kvalitní připojení k 
internetu, tak i poskytování podpory a servisu, aby 
mohli být v kontaktu se svými blízkými, popř. plnit 
své pracovní povinnosti z domova.
 Jedním ze základních oblastí nabídky naší fi rmy 
jsou služby a poskytování SW Gordic informačních 
systémů pro veřejnou správu. I zde došlo k zásad-
nímu přesunu od osobních návštěv a podpory k 
online řešení a vzdálené komunikaci. Na tuto situaci 
jsme však byli u většiny zákazníků již připraveni. 
Naše řešení se snažíme držet na co nejlepší úrovni 
a během posledních dvou let přesunujeme většinu 
instalací do cloudu. Výhody této strategie potvrdila 
i vzniklá situace, neboť vzdálené řešení umožnilo 
pro naše zákazníky, ale i občany mnoho benefi tů. 
Veškerá údržba, zálohování, instalace apod probíhá 
centrálně bez nutnosti návštěvy zákazníka. Zároveň 
nemusí zákazník řešit správu systému, neboť je 
vše zajištěno již v rámci této služby.  Pracovníkům 
zákazníka umožňuje okamžité využití připojení se 
k systému např. z home offi  ce, se zabezpečením 
kompletního přístupu. Všichni naši zákazníci byli 
na tento scénář v podstatě připraveni a koronakrize 
pouze podtrhla výhody a správnost tohoto postupu.
 Největší dopady tak měla krize a následná ome-
zení, především na možnost osobních kontaktů. 

Odkaz na výdejní okénko v prodejně obuvi Odkaz na výdejní okénko v prodejně obuvi 
Konsorcium T+M na Severu.Konsorcium T+M na Severu.

Martin Štěpánek na pódiu. Kdy bude zase hrát, netuší...Martin Štěpánek na pódiu. Kdy bude zase hrát, netuší...
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Očkovací centrum 
přesunuto do haly na Údolní

Covid a blanenští podnikatelé

VINOTÉKA A SÝRÁRNA 
U BRÁZDŮ

Vinotéka a sýrárna 
U Brázdů

Náměstí Svobody 13/9
Otevřeno každý den 

od 8 do 20 hod.

Zeleně jsme Vám označili místa, 
kde můžete nyní zaparkovat. 

Přímo u prodejny to nyní nejde, 
ale pěšky se k nám dostanete. 

Těší se na Vás naše 
usměvavá obsluha.

www.ubrazdu.cz  |  Vinotéky U Brázdů s 25 letou tradicí

Vinotéka 
U Brázdů

Hybešova 35 (vedle POŠTY)
parkování před prodenou
Po - Čt  od 14 do 19 hod.

Pá od 10 do 19 hod.
So od 9 - 12 hod.

PRODEJ NEPŘERUŠEN

P

Do velké míry jsme schopni zabezpečit jednání 
prostřednictvím videokonferencí, ale osobní kontakt 
a podpora je v mnoha případech, jak všichni cítíme, 
nenahraditelná.
 Jak jsme uváděli výše změnit přístup jsme museli 
nejenom my k našim zákazníkům, ale i úřady k obča-
nům. I zde krize posunula potřebu online komunikace 
do popředí zájmu. FPO jako člen vývojového týmu 
Gordic dlouhodobě vyvíjí aplikaci pro komunikaci 
občana s úřadem. Umožňuje úřadům zkvalitnit služby 
pro jejich občany a zároveň umožnit vyřízení spousty 
věcí bez nutnosti návštěvy úřadu. Řešení úzce nava-
zuje na centrální portál občana MV a rozšiřuje jeho 
možnosti pro potřeby měst a obcí.
 V oblasti IT jsme nezaznamenali nutnost pro-
pouštění zaměstnanců. V této době máme naopak 
poptávku po nových pracovnících v oblasti podpory 
SW, vývoje a dalších. Podrobnosti jsou k dispozici na 
stránkách www.fpo.cz

Největší dopady spatřujeme 
v těchto oblastech:
- Změna fungování fi rmy ve většině případů na home 
offi  ce a řešení testování zaměstnaců. Komplikace 
např. při předávání fyzických materiálů atd.
- Omezení možnosti prodeje – přestože nás zákazník 
navštíví, kvůli jiné službě nemůžeme mu některé 
zboží prodat, nebo služby poskytnout
- Očekávaný dopad do ekonomiky – díky omezením 
příjmů a činností našich zákazníků
- Nejistota opatření, které se mění každou chvíli. 
Nám, ale i našim zákazníkům se se situací těžko 
vyrovnává
- Předpokládaná změna struktury poptávaných 
služeb, které se již určitě nevrátí do stavu před krizí

 V současnosti předpokládáme provoz fi rmy v nej-
bližších měsících ve stávajícím režimu. Postupně se 
snažíme upravovat služby a hledat nové příležitosti, 
které změněná situace nabízí. Nepředpokládáme ani 
po ukončení opatření návrat ke stavu před vyhláše-
ním nouzového stavu

Petr Kaláb, 
pizzerie Pizzazz

 Naše podnikání se v zásadě nezměnilo, jen některé 
naše aktivity zůstaly utlumené např. restaurace, cate-
ringy a některé naopak zaznamenaly nárůst - rozvoz 
jídla. Naštěstí jsme se rozvozem jídla zabývali již 

dlouhodobě před pandemií, a tak momentálně těžíme 
z naší připravenosti, jak vybavením, tak zkušenostmi. 
I přes tyto benefi ty nemůže však to málo, co je povo-
lené, nahradit veškeré naše aktivity před omezením.
 Zaměstnance jsme žádné nemuseli propouštět a 
je to to poslední, k čemu bychom se rozhodli. Jsou 
tím nejcennějším v naší fi rmě!
 V žádném případě jsme neuvažovali o tom, že za-
vřeme. Jen nás tato doba motivuje k přemýšlení, jak 
se co nejúspěšněji adaptovat na současnou situaci. 
Jak být zákazníkům blíž, když nemohou oni za námi. 
Máme rádi nové výzvy.
  Ze začátku pandemie jsme se zákazníků ptali, 
zda mají covid nebo nejsou v karanténě a vydali i in-
strukce, jak si správně objednávat a přebírat dovážku 
jídla. Nyní si myslím, že je již informovanost velká 
a lidé si uvědomují vážnost situace sami. Pokud je 
zákazník v karanténě, má možnost si u nás objednat 
a také zaplatit dopředu kartou v naší aplikaci, nebo 
přes naše webové stránky. Do poznámky pak již jen 
uvede, že je v karanténě a jídlo si přeje bezkontaktně 
předat.
 Na některé fi nanční kompenzace nárok máme a 
jsme za ně rádi. Částečně nám pomáhají pokrýt ty 
části podnikání, které jsou nyní díky nařízení vlády po-
zastavené. Ale popravdě je s nimi tolik administrace 
a problémů se zadáváním, že jsme již od některých 
ustoupili a raději věnujeme čas rozvíjení aktivit, které 
pro nás budou efektivnější.
 Negativ v této době je dost, a proto mluvme o pozi-
tivech. Jako pozitivum na této době vidím, že je více 
času na ty oblasti podnikání, které jsou nyní povolené 
(jelikož jich moc není).  U nás je to hlavně oblast 
rozvozu jídla, který se neustále snažíme vylepšovat. 
Zdokonalujeme tak například naši aplikaci PIZZAZZ 
pro chytré telefony, která je na základě zpětné vazby 
od zákazníků velmi oblíbená. Chystáme v ní další 
zlepšení! Těšte se:-)
 Hrozně rád bych se mýlil, ale zatím konec pan-
demie nevidím. Termín, kdy se všechny věci vrátí 
k „normálnímu“ životu, si netroufám ani odhadnout. 
Být optimistou, kterým většinu mého života jsem, je 
v této době velmi těžké. …ale věřím :-)
 Myslím si, že po rozvolnění bude dlouho trvat, než 
se lidé odváží navrátit k „normálnímu“  režimu života. 
V každém z nás tato doba zanechá jizvu. Takže roz-
hodně více objednávek po rozvolnění neočekáváme, 
ale uděláme maximum, aby se k nám hosté rádi 
vraceli. Máme pár nápadů, kterými se již zabýváme.
 Na závěr snad jen přání... 
 VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ!

-r-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Od úterý 6. dubna se očkování přesunulo do velkokapacitního očkovacího centra ve sportovní 
hale v Údolní ulici. Zdravotníci a administrativní pracovníci z Nemocnice Blansko, kteří zajišťují chod 
centra, zde budou příchozí očkovat zatím mimo svátky od pondělí do pátku vždy od 7:30 do 15:30 
hodin.

 „Krajský koordinátor, který každý týden určuje, 
kolik vakcín uvolní pro jednotlivá očkovací místa, 
nám dosud posílal množství, které jsme byli schopni 
kapacitně zvládnout přímo v nemocnici. Máme ale 
avizováno, že počet vakcín by se od dubna měl 
navýšit, proto jsme přistoupili k přesunu očkování 
do sportovní haly. V ní budeme schopni proočkovat 
šest až osm set vakcín denně. V nemocnici byl stej-
ný počet týdenním maximem,“ vysvětlila ředitelka 
Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.
 Od úterý 6. dubna směřují do nového centra i ti, 
kteří první dávku vakcíny získali před třemi týdny, 
stejně jako noví zájemci o očkování, kteří si termín 
pro první dávku teprve zarezervují. O aplikaci vakcín 
se zatím postarají dva zdravotnické očkovací týmy. 
Se zajištěním chodu centra budou denně pomáhat 
také administrativní pracovníci nemocnice, profesio-
nální hasiči, policisté i zaměstnanci města, s navigací 
příchozích pak také dobrovolníci.
 „Pro očkování po Velikonocích jsme získali vak-
cíny, s nimiž můžeme v prvním dubnovém týdnu 
naočkovat zhruba dvě stě zájemců denně. Věřím, 
že postupně se budou počty zvyšovat. Podle toho 
budeme nasazovat počet očkovacích týmů,“ uvedla 
ředitelka blanenské nemocnice.
 Prioritní skupiny, kterým nemocnice aktuálně může 
nabízet konkrétní termíny k rezervaci, jsou lidé starší 
80 let, sedmdesátníci, zdravotníci a také pedagogo-
vé. Těm, kteří svou první dávku vakcíny dostanou 
až po Velikonocích, se změní načasování termínu 
pro přeočkování, 2. dávku dostanou z rozhodnutí 

Ministerstva zdravotnictví až šest týdnů po prvním 
očkování.
 „Hlavní vstup do očkovacího centra je z boční 
strany od fotbalového stadionu, z chodníčku, který 
spojuje Údolní ulici se sídlištěm Písečná. Vchod z 
Údolní ulice, který veřejnost běžně používá, bude 
pro zájemce o očkování sloužit pouze jako výstup,“ 
upozornil provozně technický náměstek blanenské 
nemocnice Miroslav Kakáč.
 Vše je uzpůsobeno tak, aby po případném roz-
volnění mohla nerušeně fungovat alespoň kuželna 
a restaurace, která je součástí budovy sportovní 
haly. Jak dlouho bude očkovací centrum v Údolní 
ulici fungovat, zatím není jasné, momentálně se s 
provozem počítá minimálně do 31. srpna letošního 
roku.
 Město původně kraji pro velkokapacitní centrum 
nabídlo budovu soudu v Hybešově ulici, kvůli prosto-
rovým a provozním omezením dal ale kraj přednost 
sportovní hale. „Aby nedošlo k poškození a hala 
mohla po ukončení provozu očkovacího centra opět 
sloužit pro sportování, nechali jsme celou podlahu v 
tělocvičně pokrýt linoleem. Město zajistilo také no-
vou rampu, vstup pro zájemce o očkování tak bude 
bezbariérový,“ doplnil starosta Blanska Jiří Crha.  
 „Doufáme, že počet dodávaných vakcín bude co 
nejvyšší, aby se naplnila snaha všech, kteří zpro-
voznění centra zajistili a na jeho chodu se budou 
podílet,“ podotkl blanenský místostarosta František 
Hasoň.

-měú-

Dokončení z předhozí strany
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- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

Servis telefonů, PC,
tabletů, notebooků

MÁME OTEVŘENO! MÁME OTEVŘENO! 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

JSME STÁLE V PROVOZU
Možnost vyzvednutí a nastaveníMožnost vyzvednutí a nastavení
objednaných telefonů a počítačů.

Skladem spousty modelů Skladem spousty modelů 
dotykových a tlačítkových telefonů od značek

XIAOMI (Redmi, POCO, Mi)

SAMSUNG, REALME, DOOGEE, 
MOTOROLA, ALCATEL, 
ULEFONE, ALIGATOR, CPA atd.

Skladem nové i repasované noteboooky 
se zárukou, tiskárny, monitory atd...

Možnost rozvozu zboží Možnost rozvozu zboží 
nebo zasíláme po celé ČR

eboookeboooky

nebo po dohodě

Druhá strana?  
 Někdo věří v Boha, jiný ve vesmír, další v nic a někdo 
v nesmysly. Těch čtvrtých je bohužel poslední dobou 
čím dál víc. Aby se nad tím lidé zamysleli, redakce Mo-
nitoru v minulém vydání otiskla článek Covid hysterie z 
druhé strany. Jenže na té druhé straně právě autorka ve 
skutečnosti vůbec nebyla. Všechny informace má spíše 
z druhé ruky. Nejspíš nenavštívila covidové oddělení a 
měla štěstí, že její rodina nesla nemoc lehce atd. 
 Já jsem na covidovém oddělení ležela. Zajímalo by 
mě, kde lidé berou informaci, že nemocnice se snaží 
udržet pacienty s covidem co nejdéle na lůžku. Já ten 
dojem tedy nemám. Paní po císařském řezu, která byla 
covid pozitivní, ale bez potíží – třetí den po sekci šla 
domů. Další maminka, také s covidem – po přirozeném 
porodu ji chtěli pustit po osmačtyřiceti hodinách. (Nako-
nec to ještě o den protáhli, protože miminko nepřibíralo.) 
Tak proč si tam tyto ženy nepobyly déle, když podle 
některých rýpalů se všechny nemocnice snaží ponechat 
si covidové pacienty ve své péči mnoho dní navíc? 
Naopak. Propouští je, jakmile je to jen trochu možné, 
protože potřebují místo pro další vážné případy. 
 Naproti tomu maminka po porodu dvojčátek. Děťátka 
zůstala v jedné porodnici, maminku odvezli kvůli zápalu 
plic do druhé nemocnice. Na vlastní oči jsem viděla, 
jak se zhoršuje, jak si nakonec nedojde bez kyslíku ani 
na záchod. Zbytečně ji tam tedy rozhodně nedrželi. A 
zkuste jí říct, že covid je hysterie. 
 Na covidovém oddělení jsem cítila tu beznaděj všude 
kolem, i když jsem nebyla svědkem žádného úmrtí nebo 
boje o život. Ale bylo to prostě cítit ve vzduchu. 
 Náš pokoj byl prý provizorní – vytvořený z nad-
standardu. Dostaly se do něj tři postele a dvě dětské 
postýlky. (Kdyby dvojčátka byla u maminky, musely by 
se tam asi vejít ještě další dvě postýlky, ale to už by se 
nejspíš nedalo chodit po zemi, ale museli bychom se 
všichni vznášet.) Ale byly jsme všechny rády, že máme 
dobrou společnost, protože nás to velice posilovalo. 
Která pacientka byla schopnější, pomohla té druhé. 
 Neuvěřitelně empatický personál – jak sestřičky, tak 
lékaři. Sestřičky by se pro nás rozkrájely a kromě ses-
terské práce, jako jsou odběry, podávání léků atd. plnily 
bez řečí každé naše přání, i kdyby se mělo opakovat 
několikrát do hodiny. Zvednout pod hlavou, nalít čaj… 
Byly jsme rády za každé jejich slovo. S operační jizvou 
na břichu a kyslíkovou maskou na puse jsme se moc 
smát nemohly, přesto nás dokázaly i rozveselit. 
 Příplatky zdravotníkům rozhodně nejsou skandální, 
jak se paní v článku rozhořčuje. Viděla jsem jejich 
vyčerpání. Zapotí se už jen při oblékání do kombinézy, 
natož při manipulaci s pacienty. Ale žádná sestřička 
si na nelehkou práci nestěžovala. Naopak, dokázaly 
pacientům předat mnoho pozitivní energie. Argument, 
že si tu práci vybraly samy, je zcela lichý, protože ony 
si ji vybraly v době, kdy vypadala úplně jinak. A mají se 
snad sebrat a jít dělat něco jiného? Kdo by se o pacienty 
postaral? 
 „Poslední bod je moje osobní zkušenost – obvodní 
lékař sdělil těhotné ženě, která měla dusivý kašel, že ji 
nesmí vyšetřit kvůli podezření na covid. Byla bez teplot, 
chtěla jen vědět, zda nemá zápal plic kvůli miminku, 
které se mělo za 2 týdny narodit. Muselo se nakonec 
narodit dřív kvůli nedostatku kyslíku. Za mě – na trestní 
oznámení,“ uvádí pisatelka ve svém textu. 
 Shodou okolností se i moje dítě muselo narodit dřív, 
a to o měsíc. Skutečně nevidím problém v tom, že jsem 
se s kašlem nemohla dostavit k obvodnímu lékaři. Ani 
by mě to nenapadlo. Když jsem mu volala, dokázal i po 
telefonu určit správnou diagnózu zápalu plic. Důrazně 
mi doporučil, abych si zavolala záchranku, což jsem 
udělala a bylo o mě normálně postaráno na pracovištích 
k tomu určených. Opravdu jsem neměla potřebu chodit 
s covidem k obvodnímu lékaři a nakazit zdravotníky 
nebo pacienty v čekárně. Tato opatření chápu, taky by 
se mi nelíbilo, kdybych seděla v čekárně a přišel tam 
někdo s dusivým kašlem. 
 Takže než někdo uvěří nesmyslům o tom, že zdra-
votníci mají nařízeno podporovat covid hysterii (Kdo 
by z toho co měl? Vážně myslíte, že tohle všechny tak 
strašně baví? Že vedení jednotlivých nemocnic nemá 
nic lepšího na práci, než šířit paniku?), nesmyslům o 
strašlivé nebezpečnosti vakcín (přitom ale plno lidí do 
sebe dobrovolně vpravuje kdejaké nepovinné očková-
ní), měl by se naučit informace si lépe ověřovat. 

Marie Kalová 

Reakce
 Po přečtení článku Covid hysterie z druhé strany z 
Monitoru 6/2021 bych ráda přispěla i já svojí "troškou 
do mlýna". 
 Předně musím poděkovat redakci Monitoru, že se 
neostýchá zveřejňovat i příspěvky, které nejsou zcela v 
souladu s mainstreamovými médii a smekám před paní 
Tihonovou, která se odhodlala poněkud rozvířit stojaté 
vody našeho regionálního tisku, a se kterou souzním 
v každém slově, které napsala.
 Podle mého názoru se snad už nenajde mnoho lidí, 
kteří nenaciťují, že "něco shnilého je ve státě českém". 
Již naše babičky se řídily zdravým selským rozumem a 
ten je nyní značně upozaděn.
 Tato stále dokola už přes rok omílaná "pandemie" 

(přičemž nezpochybňuji výskyt tohoto virového one-
mocnění a mám k němu patřičný respekt, vzhledem k 
tomu, že já sama, včetně mých rodinných příslušníků 
a známých, jsem je prodělala), má za úkol upřít k sobě 
veškerou pozornost a odvést ji od jiných, neméně 
závažných témat. Jiné nemoci a problémy zkrátka 
vymizely. Kdekoliv - v televizi, rádiu, v tisku - není vidět 
a slyšet nic jiného, než kolik zase přibylo nakažených 
a mrtvých a důvodem je údajně naše "občanská ne-
poslušnost". Nežli přiznat, že veškeré lockdowny a 
opatření prostě nefungují, je jistě jednodušší svést vše 
na nezodpovědnost občanů. V souvislosti s tím mě 
napadá jedno staré pořekladlo, že prý nejlepší obranou 
je útok. Navíc, naše média nám dělají "dobré" renomé 
po celém světě, známí ze zahraničí se mě ptají, co se 
to u nás děje, prý jestli se nám válejí mrtví po ulicích. 
Přitom ze zdravotní oblasti mám informace z ověřených 
zdrojů, že i v dřívějších časech bylo snad jen pár dnů v 
měsíci, kdy kapacita nemocnic nebyla zcela naplněna. 
Takže zveličování a strašení se nyní stalo naším ná-
rodním sportem. Zveřejňované statistické údaje raději 
nekomentuji.
 Testování a vakcinace - to jsou další sporná témata. 
V tomto by měl mít zodpovědnost každý sám za sebe 
a pokud má pocit, že očkování je pro něj to pravé, 
nechť je mu to umožněno. Ale rozhodně by nemělo 
být nikomu nařizováno. Na vakcíny existují rozporné 
názory i v řadách vědců. Jedno je však jasné. Jedná se 
o zcela nové technologie, jejichž účinnost ještě nemůže 
být dostatečně prověřena, a také vzhledem k možným 
komplikacím, které by se mohly projevit až po mnoha 
letech, právě proto by zde měl být kladen důraz na 
dobrovolnost. 
 Stát vynakládá obrovské částky za testovací pro-
středky a vakcíny, jejichž počet nemá konce a situaci 
vlastně neřeší, namísto snahy o posilování imunity 
a informování o účinných lécích. Není snad žádným 
tajemstvím, že pro imunitu je nejdůležitější dostatek 
pohybu na čerstvém vzduchu. Namísto toho je člověk 
nucen dusit se pod různými hadry a respirátory, ačkoliv 
se vyskytuje na ulici sám, nebo dokonce i v přírodě. 
Znemožňování lidem pohybu, izolace seniorů a tím 
neustálé zvyšování jejich stresu a strachu, protože ti, 
narozdíl od jiných skupin obyvatel, nemají vždy možnost 
získat informace odjinud, než z denně předkládaných 
šokujících a znepokojujících zpráv, tohle všechno má 
za následek udržování všeobecně najpaté atmosféry 
ve společnosti a tím ohrožování zdraví i životů a také - 
jak překvapivé - ke snižování imunity... Kam se poděla 
novinářská etika, primárně majíc za úkol informovat 
komplexně, věcně a nezaujatě - ponechávajíc prostor 
čtenářům a divákům pro vlastní úsudek? Bylo by mož-
ná zajímavé spočítat, kolik bylo skutečných obětí za 
poslední rok - ne v souvislosti se samotným onemocně-
ním, ale s opatřeními, které se na nás neustále valí, byť 
bez nějakého valného výsledku. A pokud tyto a ostatní 
nesmysly prochází sněmovnou, nastává otázka, jestli 
ti, kteří byli zvoleni námi voliči, jsou vůbec kompetentní 
vykonávat své funkce. A pokud nejsou, pro tento výji-
mečný stav měla být ustanovena aspoň dočasně vláda 
odborníků. 
 Na závěr ještě musím zmínit slovo demokracie. 
Skloňuje se ve všech pádech, všichni jsme si tleskali, 
jak jsme se stali demokratickou společností, ale v 
demokracii je přece důležitá diskuse. Vláda je obklo-
pena skupinou tzv. "kývačů", kteří jí půjdou vždycky 
na ruku, ale nedává prostor dalším renomovaným a 
do této doby uznávaným specialistům. "Nevhodné" 
příspěvky a názory se místo toho mažou a nazývají se 
dezinformacemi, aniž by se kdokoliv snažil je vyvrátit 
protiargumenty. Vždyť se vždycky říkávalo, že víc hlav 
víc ví a rozhodně by měli být slyšet všichni, kdo můžou 
přispět svými poznatky a zkušenostmi ze svých speci-
alizovaných vědeckých a zdravotnických oborů a pak 
udělat nějaký závěr, který by byl užitečný pro všechny. 
Ale o toto zde, pravděpodobně z nějakých důvodů, není 
zájem...

Dagmar Nečasová

Díky vám...
 Děkuji za to, že jste stále nezávislé noviny. V minu-
lém čísle jste otiskli názor paní Tihonové, který vyvolal 
na sociálních sítích bouři. Mě hlavně zaujali ti, co se 
pasovali do role cenzorů a vám jako novinám vytýkali, 
že jste dal prostor dezinformátorům.
 Jeden takový cenzor, je dokonce místostarosta 
Blanska. 
 Jistě, pane místostarosto, je potřeba lidi s „jinými“ 
názory umlčet, drzé novináře „nechat zmizet“ (jako 
např. v Rusku), rodinu včetně dětí a rodičů poslat do 
„převýchovného tábora“ aspoň na 10 let (jako třeba v 
Severní Koreji) a noviny obvinit z šíření propagandy, 
zkonfi skovat je a zavřít.
 To by asi někteří „demokraté“ chtěli. Ale žijeme v 
České republice, pane místostarosto, ne v Rusku, ne v 
Severní Koreji. Co třeba svoboda slova, tisku atd. Nic? 
Doporučuji si přečíst Ústavu ČR a pak se vyjadřovat. 
Možná tyto diktátorské manýry chytáte od p. Hamáčka, 
který svým přístupem přivedl ČSSD tam, kam přivedl. 
A za pár měsíců sklidíte, co jste zaseli a jako ČSSD 
skončíte s obrovskými dluhy v propadlišti dějin.
 Já určitě nefandím diktátorským manýrám sou-
časné vládnoucí garnitury a jsem zastáncem pou-
žívání „zdravého selského rozumu“. Doporučil bych 
předat lidem odpovědnost s určitými logickými do-
poručeními imunitu lidí spíš zesilovat a budovat, 
než zastrašováním a omezováním sportu a pobytu 
dělat pravý opak. Nemusím souhlasit s tím, co paní 
Tihonová psala, ale děkuji za to, že se najdou no-
viny, které se nebojí zveřejňovat i tzv. jiné názory 
a zkušenosti.

Petr Souček

Očima 
občanů
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo 2 + 1 na sídlišti 
Písečná. Nepotřebuji ho ihned k nastěhování - možnost 
domluvy, např. v případě dostavby jiné nemovitosti. Tel. 
737900946.
* Žena 47let/170cm hledá hodného muže pro společně 
strávené chvíle. Do kina, do přírody. Auto vitáno, jen vážně. 
E-mail: slunce77.s@seznam.cz
* Bc. žena 39 let, bez závazku, hledám přítele k vážnému 
seznámení. Věk: do 42 let, vzdělání: minimálně středoškol-
ské. Tel. 721734009.
* Prodám Alfa Romeo 147 1.9 JTD, černá, nová STK, 3dveř., 
po celk. servisu, 2 sady kol, tažné 1,3 t, za 49 tis. Kč. Tel. 
730655978.

      RŮZNÉ     

Šachy vyprávějí příběhy. 
Poslechnete si je?

BLANKA OZNAMUJE
 Na základě rozhodnutí vlády je naše informační 
kancelář až do odvolání pro veřejnost uzavřena! 
Po dobu uzavření naší kanceláře nabízíme mož-
nost 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 ne-
může uskutečnit 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 pře-
sunut 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 zů-
stávají 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 účin-
kující 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. 
ZMĚNA TERMÍNU! Pojďte s námi za pohádkou - 6. 
listopadu 2021 od 14:00 hod. Start: areál herny 
stolního tenisu na Podlesí, Blansko. Cena vstupenky: 
30 Kč – děti/ 50 kč – dospělí. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti i na podzimní termín.
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support - 2. prosince 
2021 v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 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, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: 
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

Prodej Kosmetiky Fengšuej a výdejna e-shopu 

www.makeupfengsuej.cz
Osobní přístup, typologie 

Výdejní místo ruské kosmetiky Faberlic. Možnost spolupráce.

Rožmitálova 5, Blansko
(Nad Albertem a hračkářství Wiki)

Po - St 10 - 16 hod.

Tel. 604535094, 

605 250 608, 725526137

(výdejna DPD, jiné dny dle dohody)

 Ve čtvrtek 8. dubna slavnostně otevřeme první letošní muzejní výstavu s názvem Šachové příbě-
hy.  Už na rok 2020 jsme se ve spolupráci s nadšenými příznivci královské hry a zejména Vlastíkem 
Chládkem pustili do přípravy výstavy o šachu. Rozhodli jsme se ji přesunout do lepších časů, ale 
rok se s rokem sešel, a situace se nijak nezlepšila. Letos jsme výstavu připravili a přinášíme ji i s 
bohatým programem, který můžete sledovat z domova. 

 V multimediální síni 
blanenského zámku 
výstava čeká už na 
slavnostní zahájení. 
Těšit se můžete na 
celkem tři „šachové 
příběhy“. V prvním z 
nich se dozvíte něco 
z historie šachu, za-
jímavé milníky a spe-
cifi ka hry. Něco málo 
se nám podařilo díky 
šachovému archiváři 
Janu Kalendovskému 
dohledat i o šachu 
na Blanensku. Vědě-
li byste, který z bla-
nenských starostů byl 
velkým fandou šachu 
nebo znáte blanen-
skou šachistku, která 
vyhrávala nejen kraj-
ské přebory? Dozvíte 
se v druhém šachovém 
příběhu. Třetím příbě-
hem je unikátní sbírka 
mincí se šachovými motivy, které byly vydávány při 
významných událostech, a informace k ní. 
 Výstavu otevřeme komentovanou prohlídkou. 
Provede vás osoba nejpovolanější, a to předseda 
Šachového svazu České republiky, Martin Petr. 
Do prostor šachové sýpky, kterou zdobí unikátní 
plastika Šachového turka nebo portréty slavných 
šachových velmistrů vás pozve Vlastimil Chládek. 
Spolu se zahájením výstavy bude zveřejněna také 
výzva spolku Art-tep na výrobu šachových fi gur na 
muzejní šachovnici, která prozatím zeje prázdnotou. 
Na webových stránkách si budete moci po celou 
dobu trvání výstavy počíst ve výstavních panelech 
výběr ze všech příběhů. 
 Na výstavě jsou díky spolupráci s ostatními muzei 
k vidění také historické „šachové“ předměty a nechy-
bí ani cenné medaile nebo šachové knihy. Kromě 
slavnostního zahájení a komentované prohlídky, 
kterou zpřístupníme na YouTube kanále muzea v 
den plánované vernisáže 8. dubna, se můžete těšit 
na další zajímavý program. 
 Věděli jste, že i v Blansku žije jeden šachový 
velmistr? Od 15. dubna si budete moci poslechnout 
videorozhovor, který pro vás natočila blanenská 

televize. Spustíme nový muzejní podcast, kde kro-
mě různých muzejních témat budete moci sledovat 
přednášku Jána Markoše, slovenského šachisty, o 
spojení šachu a nových technologií, její premiéru 
chystáme na 22. dubna. S Vlastíkem Chládkem si bu-
deme povídat o tom, že celý jeho život je jedna velká 
šachová partie. Podcast zveřejníme 6. května. Celou 
sérii online programu doplní 20. května podcastový 
příspěvek Davida Navary, Šachisty roku 2019, který 
představí prostředí vrcholové šachové hry. 
 Díky spolupráci se Šachovým svazem České 
republiky budete moci nahlédnout pod pokličku 
šachových turnajů v kvízu se šachovými diagramy. 
Kdo vyřeší, třeba i něco vyhraje. Už se těšíme, až 
spolu vstoupíme do tajů království královské hry. 
Nezapomeňte si zaškrtnou odběr našeho YouTube 
kanálu, ať vám nic neuteče. 
 Webové stránky www.muzeum-blanenska.cz 
průběžně aktualizujeme, najdete zde informace o 
případném otevření muzea a konaných akcích stejně 
jako na našem facebooku, kde budeme postupně 
zveřejňovat šachový kvíz.

Pavlína Komínková, 
ředitelka Muzea Blanenska

Smekám
 V pátek 19. března jsem cestovala autobusem z 
Veselice do Sloupu k lékaři. Nechat se očkovat proti 
Covidu. Doba zlá, zvláště  pro nás starší. (mám 84 
roku) O to víc mě potěšilo jednání řidiče. Po zapla-
cení jsem jízdenku a vrácené peníze bez přepočtu 
dala do kapsy, a v klidu si sedla. Na další zastávce 
za mnou řidič přišel s otázkou, jestli jsou vrácené 
peníze v pořádku. "Myslím, že jsem vám omylem 
vrátil málo". Při společném přepočítání jsme zjistili, 
že má pravdu. Daleko víc než vrácená desetikoruna 
mě  potěšilo jednání a chování řidiče.
 Pane Hebelko z Němčic, moc Vám děkuji. Zase 
je mi na světě veseleji.

Jiřina Jalová, Veselice

Vzpomínka
 Dne 10.4.2021 to budou tři 
roky, co nás navždy opustil 
pan František Brzobohatý z 
Blanska. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu vzpomínku s námi. 
Stále vzpomíná celá rodina.

Poděkování
 Ráda bych touto cestou poděkovala za záchranu 
života mé dcery Jany Daňkové, která dne 10. 1. 
2021 při pádu ze skály na Holštejně utrpěla velmi 
vážný úraz. Ještě jednou děkuji posádkám ZZS Jmk 
Blansko (MUDr. Jan Machač, Vladan Janík, Zdeněk 
Daněk), členům jednotky SDH Sloup, HZS Blansko - 
směna "A", PČR Blansko, FN Brno Bohunice - ARO 
oddělení ORIM III, Nemocnice Blansko neurologická 
JIP "B".
 Hluboce si vážím Vaší práce a přeji mnoho štěstí 
ve výkonu Vašich povolání.

Za celou rodinu Jana Daňková st.
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Po gólech ze standardek 
bralo Blansko tři body 

 Úspěšná jarní jízda za záchranou ve druhé nejvyšší soutěži pokračuje. Oproti celkově devíti bodům 
za celý podzim mají hráči FK Blansko na svém kontě jen z úvodních tří kol hned bodů sedm, když jejich 
výborná obrana se skvělým Halouskou v zádech ani jednou zatím neinkasovala se skórem 4:0. Další do-
mácí duel zvládli na jedničku po vítězství nad celkem z dalekého Varnsdorfu, když obě branky padly po 
ukázkově zahraných přímých kopech.

 Zasloužené tři body. Celek Varnsdorfu po celé utkání 
tahal za kratší konec pomyslného provazu. Od začátku 
utkání bylo cítit, že domácí mají větší vůli po výhře, i 
když jejich převaha nebyla zase až tak moc drtivá. Ti do 
utkání vstoupili sice s již stabilní osvědčenou obrannou 
čtveřicí, jinak ale jejich sestava naznala několik změn. 
Zejména se trenér Martin Pulpit musel obejít bez 
dosavadního největšího tahouna Lukáše Lahodného, 
kterého do zápasu nepustily zdravotní problémy a na 
hřišti ho musel nahradit zkušený Buchta. Ten si i navlékl 
místo něho kapitánskou pásku.
 První poločas byl ve znamení mírné herní převahy 
Blanska, klíč k Richterově brance ale nemohli jeho 
plejeři dlouho najít. Vyděsila ho nejdříve Lhoteckého 
hlavička, našla ho však připraveného. Výrazněji se 
blýskat začalo až krátce před přestávkou, kdy přišly 
chvíle útočně naladěného stopera Aggouna. Ten svojí 
hlavičkou trefi l nejprve tyč, když ekipa věrných fanoušků 
za plotem, kam jenom se opět mohli přijít kvůli pandemii 
podívat, se již radovala předčasně z gólu. Stejný hráč 
se k podobné situaci dostal krátce nato po následném 
rohu a míč se již za brankovou čáru opravdu dostal. 
Píšťalka rozhodčího ale pro útočný faul změnu ve skóre 
nepovolila. Neuspěl ani do třetice svojí střelou Sedlo.

 Krátce po změně stran přišla zlomová chvíle utkání. 
Blansko se dostalo k zahrávání standardní situace z 
hranice dvaceti metrů. K míči zleva se postavil Martin 
Vlachovský a při svém věku mazácky zakroutil svoji 
střelu zprava kolem varnsdorfské zdi přesně k tyči 
Richterovy brány – 1:0. Domácím narostla pomyslná 
křídla a rázem jich bylo plné hřiště. Následný tlak ale 
potvrzení vedení nepřinesl. 
 Logicky se ke slovu začali dostávat hosté, kteří se 
s porážkou nechtěli smířit. Dvakrát byli k vyrovnání 
velmi blízko. Halouska musel vytáhnout nejprve pa-
rádní zákrok po dálkové střele Zbrožka, aby ho pak po 
několika minutách musela zachránit tyč jeho branky. Z 
následného rohu již šla hlavička varnsdorfského hráče 
vedle.
 Když se již zápas chýlil ke konci, přišla rozhodující 
pojistka. Opět přímý volný kop. Tentokrát se k jeho exe-
kuci postavil Adrián Kopičár a krásně utaženou střelou 
nedal strážci hostující svatyně šanci – 2:0. Vymalováno. 
Blanenští svoji výhru již uhájili a do stále více dramaticky 
se vyvíjející tabulky si připsali další tři cenné body.
 Trenér Pulpit byl spokojen. „I přes absenci Lahod-
ného jsme získali zasloužené tři body,“ pokyvoval 
hlavou. „Lukáš samozřejmě chyběl, museli jsme se s 
tím vyrovnat,“ mrzela ho nepřítomnost klíčového hráče. 
Jak dodal, už na zápas s žižkovskou Viktorkou s ním 
ale počítá. „Hráči, kteří dnes dostali důvěru, nezkla-
mali,“ konstatoval. Velmi ho potěšil nejen gólem Martin 
Vlachovský. „O nominaci si řekl výborným výkonem v 
přípravném utkání se Zlínem, který se hrál na dobře 
připraveném terénu,“ uvedl. S tím blanenským naopak 
spokojen nebyl. „Ten neodpovídal podmínkám pro 
druhou ligu a naši hru jsme tomu museli uzpůsobit. Účel 
ale světí prostředky, body nám to přineslo,“ pousmál 
se. K dosavadním úspěšným výsledkům však trenér 
přistupuje, jak řekl, s pokorou. „Musíme jít zápas od 
zápasu a teď se soustředit na Viktorku,“ uzavřel.

Bohumil Hlaváček

Martinu Vlachovskému 
se zápas povedl

 Vítězný zápas hodnotil na krátké tiskové konfe-
renci jeden z jeho hrdinů Martin Vlachovský.

 Jak hodnotíš utkání ze svého pohledu?
 I když rozhodly dvě branky po přímých kopech, určitě 
si myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. 
 O tu první jsi se zasloužil ty. Trefi l jsi to přesně 
podle svých představ?
 Viděl jsem, že brankář nestojí úplně dobře, tak jsem to 
zkusil k vzdálenější tyči a naštěstí to tam dobře zapadlo.
 Jaký byl pro vás Varnsdorf soupeř?
 Měli vysoké hráče, hrozili ze standardek. Trefi li i 
tyčku, ale naštěstí jsme to ustáli a uhráli cenné tři body.
 Trenér řekl, že o nominaci jsi si řekl výkonem v 
přáteláku se Zlínem. Myslíš, že se v sestavě udržíš?
 To záleží na trenérovi, jakou zvolí taktiku a jestli se 
mu budu do ní hodit.
 Zatím se vám výsledkově daří, je cítit podpis 
trenéra Pulpita?
 Určitě. Myslím, že jsme toho v přípravě naběhali a 
natrénovali moc. Daří se nám. V Blansku se mi líbí, je 
to pěkné město, je jen velká škoda, že nemohou chodit 
diváci. 

-boh-

Střelci obou branek Vlachovský a Kopičár. Střelci obou branek Vlachovský a Kopičár. 
Foto: Josef KratochvílFoto: Josef Kratochvíl

Aktuálně 
FK Blansko - FK Varnsdorf  2:0 (0:0). Branky: 49. 
Vlachovský, 86. Kopičár. Blansko: Halouska – Sukup, 
Helebrand, Aggoun, Sedlo – Buchta – Vlachovský 
(71. Machálek), Kopičár, Ngoma (90+1. Koraksič) – 
Žák (71. Bartolomeu), Lhotecký (65. Černín). 
Další výsledky 16. kola: Hradec – Žižkov 4:2, Tři-
nec – Dukla 2:2, Vyšehrad – Chrudim 0:4, Prostějov 
– Vlašim 3:5, Ústí – Táborsko 0:0, Líšeň – Jihlava  
Další program Blanska: Žižkov – Blansko (neděle 
11.4., 10.15), Blansko – Vlašim (středa 14.4., 16.30), 
Táborsko – Blansko (neděle 18.4., 17.00).
Ostatní týmy, dohrávky 14. kolo: Prostějov – Dukla. 
15. kolo: Táborsko – Vyšehrad.  17. kolo: Jihlava – 
Třinec, Chrudim – Ústí, Dukla – Varnsdorf, Vyšehrad 
– Hradec, Vlašim – Líšeň, Táborsko - Prostějov. 18. 
kolo: Líšeň- Dukla, Třinec- Žižkov, Varnsdorf – Chru-
dim, Hradec – Táborsko, Ústí – Vyšehrad, Prostějov 
– Jihlava. 19. kolo: Chrudim – Líšeň, Žižkov – Ústí, 
Vyšehrad – Prostějov, Hradec – Třinec, Vlašim – 
Varnsdorf, Jihlava – Dukla.

1. Hradec 15 9 4 2 28:13 31

2. Líšeň 16 8 7 1 26:16 31

3. Chrudim 15 8 3 4 23:11 27

4. Prostějov 15 7 5 3 26:20 26

5. Ústí 16 7 5 4 17:20 26

6. Vlašim 16 7 3 6 25:19 24

7. Žižkov 16 7 1 8 24:26 22

8. Dukla 14 5 6 3 24:15 21

9. Varnsdorf 16 4 7 5 13:19 19

10. Třinec 16 4 5 7 20:26 17

11. Blansko 15 4 4 7 17:19 16

12. Jihlava 16 4 4 8 22:29 16

13. Táborsko 15 3 4 8 11:17 13

14. Vyšehrad 15 1 2 12 8:34 5

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

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

PUTOVÁNÍ  LESEM ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI

aneb

BOHUŽEL ANI JARNÍ TERMÍN SE Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ A AKTUÁLNÍ 
PANDEMICKÉ SITUACE NEMŮŽE USKUTEČNIT. AKCI PŘESOUVÁME NA KLASICKÝ 

PODZIMNÍ ČAS A BUDEME DOUFAT, ŽE SE VŠICHNI VE ZDRAVÍ POTKÁME.

SOBOTA 6. 11. 2021 od 14 h

anebb

RMMÍNN SSEE ZZZZZZ DDDDDDDŮDDD VOVODU VLÁLÁDNDNÍÍCH NAŘÍŘÍŘÍZEZE ÍÍNÍNÍ AA AAKKKTKTTU
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- 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


