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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

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

V Y U Ž I J T E 
dlouholeté zkušenosti
Nabízím poradenství 
v oblasti realit Z D A R M A

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Dvacet 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.

Inzerce na první straně? 

Tel. 606 728 334

Říkal jsem si, že toho všeho covidu, agentů, výměn ministrů, špatné předpovědi počasí a 
negativních článků vůbec je v poslední době jaksi zbytečně mnoho. Proto jsem se dnes 
rozhodl, že zkusím vlít aspoň do svého pravidelného úvodníku trochu optimismu. Bude ze 
současnosti, takže se  nešťastné situaci nevyhnu ani tentokrát, ale zkusím to trochu jinak.

 Kdyby mi někdo začátkem loňského roku řekl, že 
mi „cosi“, co vlastně není ani vidět, zcela zabrání 
v jednom z mých podnikání, vysmál bych se mu s 
poznámkou, že to zkrátka není možné. Ale člověk 
míní a virus mění. Na jaře jsem bral desetitýdenní 
přestávku jako takovou dobrou dovolenou. Zhluboka 
jsem se nadechl, potěšil se s rodinou, odpočal si 
od pravidelných fi dlovaček a začátkem léta pomalu 
vykročil zpátky do načaté práce. Festivaly, koncerty, 
svatby, večírky… Bylo toho o něco méně, než bývá 
zvykem, ale kalendář se na následující měsíce op-
timisticky plnil. 
 Dál to znáte. Přišel začátek října a s ním pro mno-
ho profesí, moji hudební nevyjímaje, naprostý stop 
stav. Tato situace v podstatě trvá dodnes a muzikant 
na volné noze na rozdíl od jiných druhů podnikání 
nevidí ono pověstné světlo na konci tunelu zatím ani 
náznakově. A tak nějak tuším, že ještě nějakou chvíli 
neuvidí. 
 Jeden čtvrteční podvečer na 
konci října jsem seděl doma, brn-
kal na piano a přemýšlel, co dál. 
Mimo beznaděje a frustrace z neo-
čekávaného stavu mne totiž začal 
sžírat ještě jeden pocit, který jsem 
nezažil snad dvacet let, a možná 
proto jsem ho hned nedokázal 
pojmenovat. Nuda.
 No jo, ale co budu dělat? Naka-
žených přibývá, vláda zpřísňuje už 
tak přísná opatření a vypadá to, že 
si nebrnknu ani v mnoha následu-
jících měsících (což se nakonec také potvrdilo). Což 
o to, uskromním se, ale co když to takhle půjde dál? 
Co když nebudu moct podnikat v hudbě ještě třeba 
rok, dva? A co s tou příšernou nudou? Vždyť mě v 
kombinaci s těmito myšlenkami sežere zaživa!
 Chce to nápad… Budu dělat něco, co se dá 
provozovat i v době nouzového stavu. Něco, co mě 
bude bavit, naplňovat. Něco, co jsem chtěl dělat už 
dávno, akorát na to nebyl prostor, čas, odhodlání…
 Paštiky.
 Odjakživa miluji jídlo. Stalo se pro mne vášní už 
v raném dětství, kdy jsem u plotny začal se svými 
pokusy a kuchyně se stala mým nejoblíbenějším 
místem v bytě. Proč tedy nezačít podnikat v gastro-
nomii? Mojí představou bylo vyrobit chutný, poctivý 
produkt z kvalitních surovin, bez chemie, bez lepku. 
Poptávka po podobných produktech u nás zažívá 
opravdový rozkvět, jelikož lidé přišli na to, že než 
levnou kvantitu, dopřejí si občas kvalitní, i když mír-

ně dražší výrobek. Skutečným zážitkem totiž není 
nacpat se k prasknutí, ale užít si harmonii chutí a 
vůní, které nám pokrm dokáže poskytnout, když se 
zvolí ty správné ingredience.
 S chutí do toho! Začal jsem skupovat paštiky a 
pomazánky od různých výrobců, hledat v kuchař-
ských knihách dávných i současných, koupil jsem 
obří hrnec, spoustu malých skleniček s víčky a začal 
s prvními nesmělými krůčky. Nebudu lhát – premié-
rová várka se nepovedla. Další taky ne. Ani ta další. 
A všechno jsem to mazal na chleby a cpal napřed 
rodině, později kamarádům, ještě později kolegům 
v redakci. A od všech čerpal zpětnou vazbu a ptal 
se, co bych měl zlepšit. Až někdy po dvou měsících 
práce se mi podařilo vyrobit produkty, se kterými jsem 
byl spokojený.
 První fázi mám tedy za sebou, následuje fáze 
dvě, kterou je legalizace celého projektu. Provozov-
na, hygiena, veterina, živnosťák, papíry, razítka… 

Přestože naše země neoplývá 
zrovna nejpružnějším úřednickým 
systémem, musím říct, že všude 
jsem se setkal s velmi milými 
pracovníky, jejichž přístup byl jak 
profesionální, tak velmi lidský. A 
tak se stalo, že zhruba v polovi-
ně března jsem obdržel poslední 
úřední stanovisko.
 Nastala fáze tři, která nyní spěje 
ke zdárnému konci, respektive 
teprve k začátku. Vařím zásoby, 
připravuji elektronický obchod a 

dalších asi tisíc věcí. Neuvěřitelně mě to baví, a to i 
přesto, že se jedná většinou o manuální práci, po níž 
leckdy večer padám doslova na hubu. Plány mám 
velké – farmářskými trhy v našem městě počínaje 
a rozesíláním zboží po celé republice konče. Ale to 
bude ještě nějakou chvíli trvat. Nyní se těším, až moje 
produkty ochutnají první zákazníci a pevně věřím, že 
to budou mimo jiné i někteří z vás.
 Nevím, jak se mi bude dařit. Pro mne je nejdůle-
žitější, že jsem zprvu nesmělou myšlenku dokázal 
přivést až do stádia, kdy už bude pouze na zákaz-
nících, zda jim bude chutnat, a na mně, zda dokážu 
výrobky prodat. Dokázal jsem zahnat sžíravou nudu 
a dokázal jsem především sám sobě, že když se 
chce, všechno jde. A to i přes první těžkopádné kroky 
a nezdary. 
 Přeji i vám mnoho inspirace, zdraví a optimismu, 
který je v těchto chvílích tolik potřebný. 

Martin Müller

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
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Jiří Crha: Rekonstrukce 
Dolní Palavy začne ještě letos

Na Sportovním ostrově 
vznikne chodník pro pěší

Cestovní agentura S-TOUR na RožmitálceCestovní agentura S-TOUR na Rožmitálce

Freddieho sloupek
Sy Rasysta

 Rasismus je mi z duše protivný už jen proto, 
že věřím tomu, že všichni lidé byli stvořeni 
stejně... Ať už věříte, nebo nevěříte ve Stvo-
řitele, pokud máte jen trochu rozumu v hlavě, 
nemůžete nesouhlasit...
 Už jsem mnohokrát psal, říkal a jinak se vy-
jadřoval v tom smyslu, že je úplně jedno, jestli 
je člověk „světlý“, „tmavší“, „opálenější“, nebo 
(nedej Bože) jiného vyznání, než jsem já sám...
 Zaráží mě ta neschopnost vnímání všech 
lidí, jako sobě rovných... Kde se v nás bere ta 
nenávist, zášť, zloba? Nechápu to a ačkoli nej-
sem úplně tupej, nebudu to schopen pochopit 
nikdy...
 Jeden z nejvýznamnějších amerických pre-
zidentů, ten úplně první v řadě těch 44, kteří 
jej následovali, „vlastnil“ otroky... Osobně jsem 
pana Washingtona neznal, ani jsem jej znát 
nemohl, ale podle dobrozdání lidí, kteří jej znali 
to byl spravedlivý člověk, který nikomu ze svých 
sloužících neublížil...
 Ale to bylo dávno...
 A já dokážu pochopit, že se v názorech na 
svět, barvu pleti, sport, politiku, a bůhvícoješte 
lišíme... Jenže...
 Ani diskriminace, ani segregace nedává ni-
komu právo se povyšovat nad druhé jen proto, 
že se to tak „nosí“...
 Napadá mne jedno slovo... SPRAVEDL-
NOST...
 Všichni jsme si před Bohem a ostatními rov-
ni... Bez výjimek... Bez VÝJIMEK...
 Proto nechápu tu obrácenou rasovou sprave-
dlnost... Jak je možné, že stačí prosté obvinění 
jednoho z našich fotbalistů, aby byl ponížen, 
odsouzen a persekvován? 
 UEFA by se měla nad sebou zamyslet... 
Pronásleduje v emocích vyřčený (a nedoká-
zaný) výrok a korupci se snaží zakrýt... Je to 
normální?
 Jak je taky možné, že už v roce 1997 byl 
nucen jeden z manažerů nejmenované banky 
v USA projít seznamem úspěšných žadatelů o 
místo až na položku 46 a vybrat prvního (a teď 
mi to jde těžko i napsat) „afroameričana“, aby 
dostal místo?
 Svět se řítí do těžko pojmenovatelných kra-
jin...
 Je mi to líto a zároveň si říkám, jestli by se 
Martin Luther King neobracel v hrobě při tom, 
co by dnes ve světě zahlédnul...
 „Černá svině“ je stejně rasistické označení, 
jako „Bílá svině“... Promiňte mi ten výraz, ale 
hajzl je hajzlem bez ohledu na to, jaké je rasy...
 Pokud si neuděláme pořádek v našich hla-
vách, pak nám bude těžko podívat se sami sobě 
do tváře...
 Jsme LIDÉ... Zůstaňme jimi... Jeden každý 
z nás...
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

 Pane starosto, byl jste se někdy v poslední 
době podívat v ulici Horní Palava? Co říkáte na 
stav zdejších chodníků?
 Chodníky zde nejsou v dobré kondici, to není žád-
né tajemství. Projekt na jejich opravu se připravuje 
už několik let. Problémem je ale to, že zde nejsou 
klasické chodníky určené pouze pro pěší. Jde o 
smíšený typ komunikace, která je určená jak pro 
pěší, tak pro automobily, chodníky musejí být pojízd-
né, protože místním slouží jako příjezdová cesta k 
jejich domům. Opravy ale komplikuje hlavně to, že 
je třeba zde opravit všechny inženýrské sítě, které 
jsou v komunikaci uložené. Právě to opravu dlouho 
oddalovalo. 

 Takže sám vnímáte, že je potřeba s chodníky 
v Horní Palavě něco udělat. Kdy se obyvatelé 
dočkají a co se bude dělat?
 Oddělení komunální údržby je s obyvateli zdej-
ších domů domluveno, že se v místech, kde je stav 
chodníku nejhorší, po zimě provedou alespoň lokální 
vysprávky míst s největší terénní nerovností. Ještě 
letos ale chceme zahájit také celkovou rekonstrukci, 
která zahrnuje již zmíněnou kompletní rekonstrukci 
stávající komunikace včetně inženýrských sítí. 
Opravu plánujeme ve dvou etapách. První etapa se 
týká úseku od prvního mostku za zámeckým parkem 
až po workoutové hřiště pod dopravním hřištěm. 
Zahájena bude na podzim letošního roku s tím, že 
kompletní rekonstrukce zde potrvá rok. Její součástí 
bude přeložení a oprava všech inženýrských sítí, 
oprava mostků, veřejného osvětlení zeleně a také 
úprava parkovacích ploch.

 Dobře, to je první část, na které se začne pra-
covat ještě letos, co zbývající část ulice?
 Druhá část této komunikace pro smíšený pohyb 
vozidel a chodců už se projektuje. Ve druhé fázi 
počítáme s rekonstrukcí úseku zhruba od workou-
tového hřiště až po vyústění cesty z Lovětína, která 
spojuje Horní Palavu s blanenskou nemocnicí. Zde 
předpokládáme zahájení prací v roce 2023.

 Kolik to všechno bude stát? A má na to město 
v současné situaci vůbec fi nance?
 V letošním roce zaplatíme 5 milionů korun, náklady 
na druhou část první etapy pro příští rok i částka na 
rok 2023 se teprve vyčíslují, půjde ale o další miliony. 
Podaří se zajistit kompletně zrekonstruovaný pojízd-
ný chodník se zálivy na parkování, které budou jeho 
součástí, i přeložení a oprava všech inženýrských 
sítí v tomto úseku. S ohledem na fi nanční náročnost 
tohoto projektu je první etapa rekonstrukce rozdělená 
do dvou let. Druhá etapa pak je naplánovaná na rok 
2023. Investice je to velká, s ohledem na rostoucí 
počet chodců v této lokalitě jsme ji ale nechtěli déle 
odkládat. 

 V ulici Horní Palava jsou těsně před dokon-
čením desítky nových bytů na místě bývalých 
skladů. To objem dopravy v Horní Palavě i pohyb 
chodců ještě zvýší. Souvisí plánované opravy i s 
tím?
 Ano, právě sílící pohyb chodců v této lokalitě je 
jedním z hlavních důvodů, proč město tento projekt 
připravuje. Už nyní chodník využívají lidé žijící na 
sídlišti Sever i Zborovce, je také jednou z hlavních 
spojnic s rekreační Palavou, kterou lidé z Blanska vy-
užívají k procházkám. Po dokončení bytových domů 

 V Monitoru jsme několikrát informovali o katastrofálním stavu chodníků v Doní Palavě nejen my, ale zejména občané, kteří v této lokalitě žijí, případně 
tudy denně prochází. Jak se zdá, věci se daly do pohybu a letos se v Dolní Palavě dočkáme zahájení rozsáhlé rekonstrukce. Více o nákladném projektu 
přibližuje starosta města Jiří Crha.

pod přehradou se pohyb lidí ještě zvýší. Opravou této 
komunikace navíc navážeme na loni zrekonstruova-
nou spojnici Horní Palavy a nemocnice, tzv. Lovětína. 

 Všimnul jsem si, že na webu města se lidé ptali, 
jak je to s přístupem na pozemek v blízkosti wor-
koutového hřiště, 
kudy vede chodník 
na Palavu? Někteří 
poukazují na to, že 
je jim bráněno ve 
vstupu a musejí 
chodit po silnici. 
Tak jak to tedy je?
 Jde o veřejnou 
cestu, která leží na 
pozemku v majetku 
města. Je nejbez-
pečnější spojnicí 
s rekreační oblas-
tí Palava a určitě 
je vhodnější tento 
chodník při cestě k 
přehradě využívat, 
než aby lidé v tomto 
nepřehledném úse-
ku chodili po silnici. 
Nápisy zakazující 

vstup a zábrany umisťované na cestě, které sem v 
minulosti umisťoval majitel zdejší nemovitosti, nejsou 
a nebyly pro pěší nijak závazné. S majitelem zde 
stojícího domu jsme neoprávněné umísťování zábran 
v minulosti opakovaně řešili ve správním řízení i za 
asistence městské policie. Po dohodě se strážníky 
se na řešení situace v této lokalitě chceme v nejbližší 
době opět zaměřit. 

 Kdybychom šli ještě dál, tak se dostaneme do 
rekreační oblasti Palava. Město loni informovalo 
o tom, že chce lokalitu postupně upravit a promě-
nit v přívětivé místo k odpočinku, ke sportování, 
k trávení volného času obyvatel i návštěvníků 
města. Stále to platí? Kam se přípravy posunuly?
 Platí, že ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v 
Brně připravujeme revitalizaci celé rekreační oblasti 
Palava. K tomu, jak si veřejnost úpravy představuje 
a co by místní na Palavě uvítali, uspořádalo město 
loni anketu. I na základě jejích výsledků vypra-
covávají studenti Zahradnické fakulty MENDELU 
návrhy kompletní revitalizace celé oblasti. S fi nálním 
výsledkem chceme veřejnost seznámit v nejbližších 
týdnech. Revitalizaci plánujeme rozdělit do několika 
etap. Cílem je postupně upravit, zmodernizovat a 
zatraktivnit rekreační oblast Palava. Chceme zde 
veřejnosti nabídnout lepší zázemí pro relaxaci i ak-
tivní odpočinek a prostor pro trávení volného času 
nejen v létě. Rádi bychom se do první etapy projektu 
pustili už na podzim letošního roku. 

-r-

NABÍDKA 
ZAMĚSTNÁNÍ 

Rawet s.r.o., fi rma zabývající se 

od roku 1992 vývojem a výrobou 

měřicích přístrojů pro průmysl hledá 

zaměstnankyni/zaměstnance na pozici:

ELEKTROMECHANIČKA/ELEKTROMECHANIČKA/
ELEKTROMECHANIKELEKTROMECHANIK

- náplní práce je ruční osazování, pájení desek 

 plošných spojů, kompletace přístrojů

- vzdělání a praxe v oboru vítána

Nabízíme:

- práci v malém kolektivu

-  jednosměnný provoz

-  pracoviště v Blansku (Písečná)

Životopis zašlete na adresu

rawet@rawet.cz do 5.5.2021.

 Konec kolizím chodců s bruslaři či cyklisty na cyklostezce na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. 
Nehodám má předcházet nový mlatový chodník pro pěší. Ten povede mezi stromy podél řeky Svitavy 
od fotbalového hřiště kolem baseballového hřiště až k budoucí lávce, jež spojí Sportovní ostrov s 
připravovanou komerční zónou na místě bývalých skleníků. 

 O podobě chodníku mohli 
lidé hlasovat v anketě pro-
střednictvím mobilního rozhla-
su. Na výběr měli mezi mlato-
vým chodníkem (podobný je 
vybudován například v parku 
na náměstí Svobody) a šlapá-
kovou cestou vyrobenou z be-
tonových kvádrů s maximálně 
dvoucentimetrovou spárou. 
 „Hlasování bylo těsné. Do 
ankety se zapojilo 225 lidí. Pro 
mlatovou cestu hlasovalo 122 
respondentů, pro variantu šla-
pákové cesty 97 respondentů. 
Někteří využili anketu pouze 
pro hlasování proti některé z 
obou variant,“ uvedla tisková 
mluvčí města Pavla Komárko-
vá. 
 Nový chodník pro pěší, dlou-
hý zhruba půl kilometru, by měl 
být zhotoven pravděpodobně v 
příštím roce.

-mka-Mlatový chodník na nám. Svobody. Foto: Pavla KomárkováMlatový chodník na nám. Svobody. Foto: Pavla Komárková
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Na kávě s Blankou Štreitovou
S ředitelkou Domu dětí a mládeže v Blansku jsme si povídali o tom, co dělají zaměst-
nanci, ale také děti, které nyní do domečku nesmějí. O dopadech pandemie, výhledech 
do budoucna a o letních táborech, které budou letos nejrozsáhlejší v historii DDM.

 Jak se vám nyní daří, co děláte?
 V říjnu 2020 začal nábor do nových kroužků, který 
vypadal hodně slibně – přihlásila se spousta dětí. Bo-
hužel se epidemiologická situace nevyvíjela dobře, 
takže i my jsme dostali takzvaně „stopku“, která trvá 
dodnes. V této době jsme byli nuceni poohlédnout 
se po nových formách pravidelné činnosti s dětmi. 
Naším cílem je zejména to, aby nám děti zachovaly 
přízeň a mohly s námi dál trávit volný čas a vzdělávat 
se. 

 Jaké nové formy máte na mysli?
 Podobně jako školy jsme začali s distanční 
výukou prostřednictvím online hodin a u kroužků, 
ve kterých to technicky není možné, jsme to řešili 
formou individuálních konzultací nebo kroužků „na 
doma“. Nachystali jsme několik akcí pro veřejnost, 
přičemž jsme mimo jiné využili naši novou zahradu, 
v níž proběhla zajímavá hra pro děti s rodiči. V zimě 
proběhly výtvarné soutěže; před Vánoci naše děti 
posílaly obrázky pacientům v nemocnici v Bohuni-
cích. Snažili jsme se podnikat naučné vycházky po 
městě. Tyto akce jsou ale na naše poměry skromné 
a účast není vysoká, což je dáno mimo jiné i vlivem 
konkurence, která se podobně jako my snaží dětem 
nabídnout trávení volného času venku, i když mimo 
kolektiv.
 Naší snahou bylo a je především zabavit děti. A 
pokud to jde, tak tím způsobem, aby po několika 
hodinách distanční výuky ve škole nesetrvávaly dále 
u počítačů. Jsme moc rádi, že jsme zůstali v kontaktu 
s rodiči, a že mají děti o naši činnost zájem i v této 
době. 

 Zaznamenali jste úbytek dětí?
 Situace kolem covidu se nás samozřejmě dotkla, 
ale nijak razantně. Úbytek dětí jsme zaznamenali 
okolo 10 – 15 %. Z jedné strany je to pro nás špatná 
zpráva, na straně druhé je to zcela pochopitelné. 
Víme například o rodinách, kterým se vlivem epide-
mie změnila doma ekonomická situace, takže počítají 
každou korunu, kterou mohou ušetřit. 

 Museli jste propouštět zaměstnance?
 Naši interní zaměstnanci jsou placeni ze státního 
rozpočtu a Ministerstvo školství vydalo opatření, 
která nás v zaměstnanosti zatím udržují. Externích 
zaměstnanců máme asi 67 a mám velkou radost, 
že i ti nám zůstali. Jedná se zejména o sportovce, 
kteří trénují malé baseballisty, fotbalisty, plavce a 
další. Tito se setkávali s dětmi podle toho, jak to 
umožňovala situace a vydaná opatření a vedoucí s 
dětmi pracovali. Vstříc nám vyšel také náš zřizovatel, 
kterým je Jihomoravský kraj. 
 Pokud by došlo k propouštění zaměstnanců, 
znamenalo by to snižování výkonu, zabezpečovali 
bychom činnost pro méně dětí a je tu i možnost, 
že v extrému by tohle všechno vedlo k zániku naší 
instituce. A to by si určitě nikdo nepřál.

 Jak to se situací vypadá do budoucna? Trouf-
nete si odhadnout?
 V tomto případě bych ráda reagovala ve dvou 
pohledech, a to v komunálním a celostátním. Já 
osobně nevidím situaci na komunální úrovni špat-
ně. V DDM jsme srdcaři a optimisté a vzali jsme 
covidovou dobu tak trochu jako výzvu. Mezi námi 
je spousta nadšenců, kteří jsou kreativní, dokážou 
reagovat pružně, umí si porozumět s dětmi i přesto, 
že jim změní formu výuky… 
 Na celostátní úrovni jsem naopak velkým pesi-
mistou. Dostávají se k nám na jednu stranu zprávy 

z ministerstva, že si váží naší práce a podpoří nás, 
ale přitom občas podnikají kroky, které jsou nepocho-
pitelné a do budoucna neodhadnutelné. Postrádají 
totiž jakoukoli strategii.

 Nemáte strach z toho, že pokud se situace nijak 
výrazně nezlepší, bude zájem ze strany rodičů a 
dětí rapidně menší?
 To víte, že mám. Myslím si, že trpělivost lidem 
jednoho dne dojít musí. Nemám strach o nás, o pe-
dagogy volného času, ani o naše externisty. Nějakou 
práci si vždycky najdou, ať už ve svém oboru, nebo 
někde jinde. Mám strach o budoucnost dětí. Nikdo 
si to moc neuvědomuje, ale celá síť volnočasových 
institucí v republice byla jakousi preventivní činností 
v oblasti popírání kriminality. Naším posláním bylo 
vždy naučit děti, co je to volný čas a jak jej smyslu-
plně využívat. Mnoho dětí jsme přivedli až k tomu, 
že se z nich stali trenéři, vedoucí oddílů… 
 Mám strach, že děti si zvyknou trávit volný čas 
nekontrolovaně, a to by byl pro celou naši zemi 
velký průšvih. Vidět to můžeme už teď – po ulicích 
se pohybují hloučky jedenácti- či dvanáctiletých dětí, 
které se potulují bez cíle. Chybí jim průvodce, někdo 
z řad dospělých, který je dokáže zabavit nebo naopak 
upozornit na úskalí, která je mohou na ulici potkat.

 Jak jsou na tom ostatní instituce? Odpadla 
vám nějaká konkurence?
 Přiznám se, že tohle jsem nezaznamenala. Vi-
ditelná je omezená nabídka v pravidelné činnosti, 
například zájmové kroužky na školách. Neziskovky 
podle mého hledaly podobně jako my náhradní formy 
spolupráce. 

 Co vám asi vyšlo, byly pravděpodobně letní 
tábory…
 Loni nás otevřeli 11. května, takže jsme ještě v 
posledních dvou měsících školního roku mohli dětem 
poskytnout pravidelnou činnost. Současně jsme s 
velkou radostí a energií chystali tábory, na které 
jsme se my i děti těšili, a které vyšly na jedničku. Děti 
byly natěšené, zájem byl enormní. V loňském roce 
s námi na táborech bylo celkem 470 dětí a proběhlo 
jich celkem 14.

 Jak to vypadá letos?
 Tábory samozřejmě chystáme. Už nyní probíhá 
nábor dětí, přestože zatím v této chvíli není nic jis-
té. Druhým rokem máme od MPSV možnost dávat 
rodičům dotovanou cenu za dítě na táboře. Loni tuto 
možnost využilo asi 150 rodin a stejnou možnost mají 
rodiče i letos. Stačí jen vyplnit žádost (podrobnosti 
najdete na našich webových stránkách www.ddm-
blansko.cz). 
 Na rozdíl od let minulých nachystalo také MŠMT 
pro letošní rok ještě jeden program, díky němuž by 
některé naše tábory mohly být zcela zdarma. Týká 
se to táborů, které se zabývají zejména sportovními 
aktivitami. K našim běžným příměstským táborům 
tak přibude ještě asi 16 letních sportovních  kempů, 
které budou zadarmo. Uspořádáme je na base-
ballovém hřišti, na fotbalovém hřišti a podobných 
místech. Je to proto, že výzva přišla v době, kdy už 
jsme měli rozjetý nábor dětí na naše tábory, kterých 
je letos neuvěřitelných dvacet osm. Kapacitně by se 
to k nám tedy nevešlo. Díky tomuto programu letos 
připravujeme největší nabídku letních táborů v celé 
historii DDM v Blansku. 

 Teď ještě aby vás vůbec otevřeli…
 Předpokládám, že pokud MŠMT vydá stomilionový 

dotační program na podporu letních aktivit, bude chtít 
otevřít co nejdříve… Ale tento program s sebou nese 
jedno veliké riziko. Ministerstvo totiž vůbec neřeší, 
kdo a za jakých podmínek dotace získá. DDM Blan-
sko musí dodržovat veškeré zákony a vyhlášky, děti 
musí být pojištěné, pedagog pracující s dětmi musí 
mít prokazatelné vzdělávání. Naše pravidla jsou tedy 
nastavena tak, že děti jsou u nás skutečně v bezpečí 
a rodiče si mohou být jistí, že o jejich ratolesti bude 
odborně postaráno. 
 Nepopírám, že v našem okolí existuje mnoho 
jiných institucí, které dokážou dětem připravit za-
jímavý tábor pod odborným vedením, ale tímto se 
otevírají dveře pro všechny, a bohužel i pro ty, kteří 
by dotačního programu mohli zneužít a svým neod-
borným jednáním nakonec ublížit samotným dětem. 
Opravdu se může stát, že někdo bez zkušeností 
uspořádá tábor, a protože na něj dostane peníze bez 
jakýchkoli zvláštních podmínek, nabídne jej klidně 
i zadarmo rodičům. A zde hrozí, že děti v bezpečí 
nebudou. Tímto bych chtěla rodiče poprosit, aby si 
pečlivě vybrali, komu své děti svěří. 

 Přesný návod asi neexistuje. Můžete tedy 
prozradit, na co si dát nejvíce pozor?
 Určitě by rodiče neměli vybírat pouze na základě 
ceny. A ani na základě časové dostupnosti. Jasně, 
je skvělé mít možnost zavézt dítě na tábor hned v 
6 ráno, ale z druhé strany je třeba si ověřit, kdo tam 
s nimi bude, aby nakonec odborného pedagoga 
nesuplovala uklízečka… 
 Nejlepší je osobní, případně přenesená zkušenost. 
Podívat se na historii organizace, zeptat se známých, 
kteří zde třeba měli dítě předchozí rok, přečíst si refe-
rence na webu nebo na sociálních sítích. Důležité je 
vědět, kdo s dětmi je. Pedagogické a psychologické 
znalosti jsou pro tuto práci nezbytné! Profese peda-
goga volného času je opravdu velmi zodpovědná a 
náročná práce.
 A co je důležité – co když se něco stane? Jsou děti 
na táboře pojištěné? Jaký má pracovně právní vztah 
s organizací člověk, který má děti na starosti? Jsou 

na táboře dodržována  hygienická a bezpečnostní 
opatření nařízená vládou např. očkování pedagogů 
a personálu? Kdo ponese následky? 
 Každý tábor by měl mít svoji náplň, svůj cíl, svoje 
poslání. Ono se řekne „tábor“, ale od nás by mělo dítě 
z tábora s něčím přínosným odejít, není to jen tak be-
zesmyslu strávené volno o prázdninách. A třeba tohle 
u nás kontroluje Česká školská inspekce. A protože 
u malých neziskovek kontrolní orgán chybí, měli by 
se na cíle a poslání táborů vyptávat sami rodiče.

 Dokázala byste na situaci kolem epidemie 
koronaviru najít nějaká pozitiva?
 V pracovní rovině vidím největší pozitivum v na-
vázání spojení s rodiči dětí. Tohle je věc, nad kterou 
jsme přemýšleli už dávno předtím, ale nedařilo se 
nám ji realizovat. Nyní se to díky situaci podařilo. S 
rodiči si voláme, mailujeme, jsme v kontaktu tak, jako 
nikdy předtím. Rodiče díky této komunikaci poznávají 
naši práci, všechny naše spolupracovníky a kolegy 
a já to beru jako velký klad do budoucna.
 V osobní rovině vidím pozitivum v tom, že jsme 
se jako pedagogové tak trochu probrali. Během 
předchozích let jsme si jaksi zvykli na to, že všechno 
kolem funguje, šlape, nemusíme nad ničím příliš pře-
mýšlet… Nyní cítím, že jsme se více semkli a daleko 
víc dbáme na osobní vztahy. A co je zajímavé, jde to 
napříč celým Jihomoravským krajem. Jsme v neustá-
lém kontaktu s Ivančiceni, Pohořelicemi, vzájemně si 
vyměňujeme zkušenosti, radíme si, komunikujeme… 
Jako člověka mne tohle velmi obohacuje.
 Pro mne je velmi zajímavé vnímat, jak se změ-
nila mentalita lidí a jejich pohled na situaci kolem 
koronaviru. Zatímco před rokem převládal strach a 
nejistota, nyní je to spíš o tom, že covid zde je, covid 
zde bude, hodně nám dal i vzal, ale musíme se s ním 
naučit žít, ne ho ze dne na den zlikvidovat. Museli 
jsme zpomalit, zastavit, zamyslet se, změnit postoj 
i procesy, které jsme měli nastavené, ale je na čase 
jít dál. 
 Děkuji za příjemný rozhovor.

 Martin Müller

Politická hesla
 V dnešním světě, chce-li politik u voličů uspět, 
musí s nimi komunikovat velice zjednodušeně. Svět 
je rychlý, informací je mnoho, informačních zdrojů 
je mnoho. A lidé – voliči nemají čas. Zvykli jsme 
si hltat vše rychle a ve spěchu. Jídlem počínaje a 
komunikací konče.
 Politici dnes už dobře ví, co zabere a co ne. Jako 
první heslo, které bylo celosvětově použito, si vyba-
vuji slovo „změna“, „chci změnu“, „volte změnu“, které 
si spojuji s prezidentskou volbou Baracka Obamy v 
USA. Od té doby se s tímto sloganem setkáváme u 
každých voleb. Dnes už vlastně všichni politici chtějí 
změnu.
 Zmiňuji to proto, že jsem mnohokrát (skoro se 
bojím napsat, že skoro vždycky) následně zjistil, že 
politik změnu sice přinesl, ale změna byla k horšímu. 
Politik, který odsuzoval předchůdce, který kradl, 
nakonec sám kradl ještě víc. Politik, který jiného 
odsuzoval za to, že lže, lhal ještě víc.
 Máme u nás politika, který chtěl „stát řídit jako 
fi rmu“. Jeho voliči mu dali hlas proto, že si mysleli, 
že řídit fi rmu je chvályhodná činnost, z níž se všichni 
(myšleno občané-tedy zaměstnanci) můžeme mít 

dobře, protože ten řídící, tedy politik, tedy majitel 
fi rmy, to s fi rmou, tedy naší vlastí, myslí dobře, má 
hodně peněz a krást tedy nepotřebuje. Je asi zakó-
dováno v každém z nás, že chceme vidět svět lepší, 
než je, chceme spíše věřit než nevěřit, chceme mít 
spíše naději než beznaděj.
 A ten politik s tím heslem zvítězil. Bohužel pro nás 
pro všechny opravdu začal stát řídit jako fi rmu. Ale 
zapomněl říct, že jej bude řídit jako svoji fi rmu. Zku-
šenosti má bohaté, sbíral je celý život. Jsou veřejně 
známé příběhy lidí, kteří s ním jako podnikatelem 
měli co do činění a jak mnozí přišli o majetky, fi rmy a 
někteří i o život. Tento podnikatel nám denně ukazuje 
v přímém přenosu, jak také lze řídit fi rmu. Bohužel, 
my všichni jsme jeho způsobem řízení fi rmy dotčeni. 
A tak sledujeme, jak krade za denního světla, jak 
podvádí a lže, jak likviduje oponenty a nepřátele, 
jak slibuje a neplní, jak mění názory podle potřeby, 
a také dokonce i jak zachází s členy své vlastní ro-
diny, které neváhá svým osobním zájmům obětovat. 
Pravděpodobně svoje fi rmy řídí stejným způsobem.
 Pro nás voliče z toho plyne poučení, abychom 
nepodléhali zkratkovitým heslům, ale než někomu 
hodíme hlas, abychom si o něm zjistili maximum 
informací. Jen tak můžeme volit lépe než minule.

-mn-

Komentář
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Vaříme s Farmos.cz

Kavárna na Dukle bude červnu

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Chcete jíst šťavnaté a přitom netučné maso? Pštrosí steaky jsou pro vás správná volba. Pštrosí 
maso je tmavě červené, jemné, křehké, libové a neobsahuje tuk ani cholesterol. Naopak obsahuje 
řadu vitamínů a minerálů a hodí se například i do jídelníčku diabetiků. Dělí se na 17 různých částí s 
různými kulinářskými vlastnostmi a využitím. Aby maso projevilo svou přirozenou vůni, je vhodné jej 
minimálně hodinu před přípravou vybalit, postupné zvyšování teploty masa před tepelnou úpravou 
také podpoří samotnou chuť masa.

Steak z doubravického 
pštrosa na zelenině 
s vínem Merlot

SUROVINY:
• pštrosí maso z pštrosí farmy Doubravice 
 nad Svitavou
• rostlinný olej
• olivový olej
• pepř
• sůl
• česnek
• cibule
• řapíkatý celer (cuketa, případně lilek)
• mrkev
• víno Merlot 2016 z vinařství Baraque (200 ml)
• chilli paprička
• paprika (žlutá)
• bylinky dle chuti 

POSTUP:
 Nakrájejte česnek, řapíkatý celer (nebo jiné), 
mrkev a červenou cibuli na větší kousky a vložte na 
rozpálenou pánev pokapanou olivovým a rostlinným 
olejem. Pánev zakryjte a zeleninu nechte podusit. Po 
chvíli zeleninovou směs zalijte červeným vínem. Na 
závěr přidejte rajčata, nakrájenou oranžovou papriku 
a dochuťte chilli papričkou a čerstvými bylinkami.
 Pštrosí steak opepřete a osolte a potřete trochou 
rostlinného oleje. Vložte na rozpálenou pánev a 
opečte z obou stran tak, aby maso bylo středně 
propečené (cca 6-8 min. po obou stranách, dle výšky 
masa). Pak maso vložte do alobalu, posypte velkým 
množstvím sezónních bylinek, zabalte a nechte chvíli 
odpočinout. Zhruba po 5 minutách maso rozbalte a 
šťávu z masa, která zůstala v alobalu, vmíchejte do 
zeleninové směsi. Zeleninovou směs nandejte na 
talíř, maso nakrájejte na plátky, položte na zeleninové 
lůžko a můžete podávat.

PÁROVÁNÍ S VÍNEM
 Nejlepší párování vína s jídlem je takové, při 
kterém si vychutnáváte víno, které je v daném po-
krmu obsažené. Merlot 2016 ve výběru z hroznů z 
velkopavlovické vinařské podoblasti je výrazné víno 
s plným tělem a tmavě karmínovou barvou, v chuti 
můžeme cítit švestky a čokoládové tóny, v bohaté 
aromatice vyčnívá skořice a vanilka díky zrání v 
dubovém sudu. Ideální víno k výraznému pokrmu, 
kterým pštrosí maso bezesporu je.

 Všechny čerstvé ingredience od místních far-
mářů koupíte u nás na Farmos.cz. Přejeme vám 
dobrou chuť!

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- 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

 Konkrétní podobu i jasnější harmonogram prací už nabral projekt nové kavárny, která by měla od 
července doplnit prostranství v centru Blanska po bývalém hotelu Dukla. Město, které je zadavatelem 
stavby, chystá úpravy v nejbližším okolí kavárny i na celém Poduklí. Novinky čekají místní také na 
dalších částech náměstí Republiky.

 Zhotovitel, kterým je 
firma Cubespace, už 
vedení města předsta-
vil fi nální podobu ka-
várny včetně použitých 
materiálů. Modulová 
stavba, kterou bude 
tvořit opláštěná ocelová 
konstrukce, bude téměř 
18,5 metru dlouhá a ne-
celé čtyři metry široká. 
Součástí interiéru bude 
vlastní kavárna s dva-
cítkou míst k posezení, 
toalety i přípravna po-
travin či bar.
 „V těchto dnech si 
zhotovitel zajišťuje sou-
hlas dotčených orgánů 
včetně povolení staveb-
ního úřadu. Kavárna, 
která vznikne podle architektonického návrhu archi-
tekta Rastislava Lukáče a Michala Stejskala, bude 
vytvořená ze dvou modulových systémů. Do Blanska 
doputuje od Máchova jezera,“ popsala vedoucí od-
boru správy a rozvoje města Petra Skotáková.
 Modulový systém, jehož stavba přijde na necelých 
pět milionů korun bez daně, má zajistit, že kavárnu 
v budoucnu bude možné přesunout na jiné místo ve 
městě. Zatím se s něčím podobným ale nepočítá.
 „Samotná výroba modulů začne v prvním květno-
vém týdnu v Doksech. Osazení na místo, které zajistí 
autojeřáb, je naplánováno na první polovinu června. 
Do konce června pak dojde také k úpravě okolního 
prostranství, včetně vytvoření dřevěné terasy o veli-
kosti zhruba 35 metrů čtverečních,“ doplnila Zuzana 
Fialová z investičního oddělení, která má projekt na 
starosti.  
 Vlastnímu osazení modulů bude předcházet 
vytvoření základové železobetonové konstrukce 
na Poduklí. Město chce ale upravit také nejbližší 
okolí kavárny. „Stávající kačírek u houpaček bude 
nahrazen pryžovým povrchem, který už je osazen 
u ostatních herních prvků na tomto prostranství. V 
plánu jsou také vysprávky a zhutnění mlatového po-
vrchu v celé ploše Poduklí,“ popsala Petra Skotáková 
s tím, že renovace se dotkne také dalších prvků na 
ploše po zbouraném hotelu Dukla.
 „Poduklí je denně navštěvované nejen rodiči s dět-
mi. Domníváme se, že adekvátní zázemí s toaletami 
a možností občerstvení zde lidé ocení a kavárna, 
která by měla fungovat od července letošního roku, 
bude vyhledávaným místem, které pomůže oživit 

samotné centrum města,” věří starosta Blanska Jiří 
Crha.
 Kompletní nabídku v těchto týdnech ladí i pro-
vozovatel kavárny, kterým bude fi rma CoCo Cafe 
Company. „Jednáme průběžně s lokálními výrobci a 
dodavateli. Zaměřit se i na Poduklí chceme na kvalit-
ní a zdravé suroviny bez chemických přísad. Oproti 
nabídce v naší stávající provozovně na náměstí 
Svobody ale chystáme rozšíření sortimentu a celou 
řadu překvapení. Novinkou bude třeba nabídka vy-
hlášené zmrzliny Tomivo z Lipůvky,“ slibuje jednatel 
fi rmy David Velikovský. Otevřeno by mělo být celý 
týden včetně víkendů.
 Město i zhotovitel jsou nyní v kontaktu s fi rmami, 
které zajišťují rekonstrukci vodovodu a kanalizace v 
centru města a které budou následně opravovat také 
povrch komunikace na průtahu centrem. „Snažíme 
se vše zkoordinovat, aby stavba kavárny nemusela 
čekat na dokončení průtahu,“ ujistila Zuzana Fialová.
 Úprav by se měla dočkat také část náměstí Repub-
liky. „V nejbližších měsících je v plánu také oprava 
povrchu parkovacích míst na náměstí Republiky, 
které se nacházejí za stávajícím pódiem v těsném 
sousedství Poduklí. Čekáme, až se dokončí průtah 
městem, zatím tam má své zázemí stavba,“ vysvětlil 
starosta Jiří Crha.
 „Letos na podzim nebo nejpozději na jaře příštího 
roku bychom pak chtěli revitalizovat také asfaltovou 
část náměstí. Vše by se mělo celkově zútulnit, doplnit 
sem chceme lavičky i zeleň,“ plánuje Jiří Crha.

-měú-

 Opravy vozovek ve městě si v následujících týdnech vyžádají zvýšenou opatrnost chodců i řidičů. 
Dělníci začali opravovat výtluky a výmoly na místních komunikacích. 

Dělníci opravují místní 
komunikace

 „Situace je na první pohled 
horší než loni, existují místa, která 
jsou opravdu ve špatném stavu. I 
kvůli tomu se letos s opravami vý-
tluků začalo o několik týdnů dříve 
než loni,“ řekl starosta města Jiří 
Crha s tím, že časté změny teplot, 
sníh a mráz poškodily silnice více 
než v minulých letech.
 Vedení města odhaduje cenu 
jarních oprav výtluků na dva milio-
ny korun. „Na řadě komunikací ale 
letos namísto lokálních vysprávek 
opravíme celý povrch. Zhruba za 
dalších 20 milionů korun se zre-
alizují nové povrchy na průtahu 
centrem města, oprava Dvorské 
ulice od kruhového objezdu po zá-
kladní školu, nový povrch komunikace na Brněnské 
ulici, nebo příjezdové cesty ke hřbitovu v Lažánkách 
či na Klepačově,“ sdělila vedoucí odboru správy a 
rozvoje města Petra Skotáková. 
 Dělníci začali pracovat hned po Velikonocích, a 
to na Zborovcích, na ulicích Pražská a Bezručova 
a v jejich okolí, dále na Dvorské ulici a na Podlesí. 
„Lokální frézování povrchů se odehrává vždy v 
dopoledních hodinách. Balení asfaltobetonem pak 
přichází na řadu v odpoledních hodinách, tak aby 

díry po frézování nezůstaly do dalšího dne. Snažíme 
se, aby doprava byla omezena co nejméně,“ zmínil 
Petr Drobeček z fi rmy Deas Boskovice, která opravy 
výtluků na vozovkách v Blansku provádí.
 Řidiči musí počítat s tím, že na některých místech 
může být krátkodobě omezena doprava. Dělníci pra-
cují v ulicích od sedmi hodin ráno do tří odpoledne. 
Po nezbytnou dobu mohou někde zůstávat před 
opravou komunikace vyfrézované úseky. 

-mka-

Foto: Michal ZábojFoto: Michal Záboj
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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

- 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

Setkání s kronikou
 Jak to bylo s českými školami před osmdesáti lety za války, o tom hovoří zápis v městské kronice 
z roku 1941. 

1941 - Škola za německé 
okupace

 V tomto roce stala se i na obecných školách něm-
čina povinným předmětem, a to od 3. post. ročníku 
a mělo se jí vyučovat 3 hodiny týdně.
 Vypůjčování knih ze žákovských a učitelských 
knihoven na všech školách s českým jazykem vy-
učovacím bylo počátkem t. r. zastaveno. Půjčené 
knihy musily býti od žáků a učitelů sebrány, zabaleny 
a do balíků uloženy.
 Ředitelé a správcové škol byli vyzváni, aby vě-
novali zvýšenou pozornost vyučování a výchově 
v duchu naprosté loyality k Velkoněmecké říši a 
jejímu vůdci. Každé neloyální vyjadřování nebo 
jednání učitelské osoby nebo žáka jest ihned hlásiti 
nadřízeným školním úřadům.
 Zrušením mnoha českých škol v našem bývalém 
státě a snížením počtu tříd bylo způsobeno, že se 
počal jeviti velký nadbytek českého učitelstva. Byli 
proto vybídnuti učitelé, kteří překročili 50. rok věku 
(učitelky 48. rok věku), aby uplatnili svůj nárok na 
přeložení do trvalé výslužby a to písemně do 22. 
února 1941 u nadřízeného školního úřadu.
 Ve školách byla nařízena cvičení s žactvem za 
účelem protiletecké ochrany.
 Bylo nařízeno, že ředitelé a správcové všech 
škol protektorátních a veřejných škol národních, 
středních a ústavů učitelských musí se podrobiti 
zkoušce z jazyka německého. Kdo při zkoušce 
neobstojí, bude propuštěn z veřejných služeb nebo 
pensionován.
 V ředitelnách škol musel býti spolu s obrazem 
státního prezidenta Dr. Emila Háchy umístěn též 
obraz Adolfa Hitlera a to na čelném místě.
 V červnu tohoto roku se konala po domech sbírka 
barevných kovů a bylo jí pověřeno hlavně učitelstvo, 
jemuž pomáhali žáci zdejších škol. Sbírala se měď, 
olovo, cín a nikl a jejich slitiny. Jelikož výsledky této 
sbírky nebyly uspokojivé, musila býti opakována v 
červenci a v srpnu t. r.
 Němečtí školní inspektoři byli vyzváni, aby při 
návštěvách českých škol věnovali svou pozornost 
kromě vyučování němčině také vyučování dějepisu.
 Bylo vydáno nařízení, jímž zmenšen počet tříd 
na středních školách v Protektorátě a ve školním 
roce 1941/1942 bylo dovoleno otevříti na středních 
školách pouze po jedné první třídě. Mimo to byly 

na Moravě v celém rozsahu zrušeny 4 střední školy 
úplně a 11 středních škol postupně počínajíc první 
třídou ve školním roce 1941/1942.
 Od počátku školního roku 1941/1942 zvyšuje se 
počet žáků na třídu a to na jednotřídních na 50 a na 
vícetřídních školách obecných a měšťanských na 60 
dětí.
 Vydáno nařízení, že z žákovských knihoven všech 
škol s českým jazykem vyučovacím musí býti ihned 
vyloučena díla T. G. Masaryka, jakož i všechny spisy 
o T. G. Masarykovi. V knihovnách učitelských mohou 
býti ponechány jen vědecké spisy T. G. Masaryka.
 Ze žákovských a učitelských knihoven všech škol 
nesměla býti po dobu války půjčována zábavná 
literatura ruská.
 O hlavních prázdninách byly pro správce škol 
uspořádány kursy německého jazyka, a to v Bos-
kovicích a v Letovicích.
 Od počátku školního roku 1941/1942 se stala 
měšťanská škola školou výběrovou. Do první třídy 
měšťanské školy mohlo býti přijato nejvýše 35% 
žáků a žákyň, kteří absolvovali 4. postupový ročník 
školy obecné. Ostatní musili dochoditi školu obec-
nou.
 Tak jako v minulém roce, tak i letos bylo nutno vy-
učovati ve všech třídách bez učebnic. Nejobtížnější 
bylo vyučování čtení bez čítanek a bez slabikářů. 
Ke čtení se používalo některých dovolených knížek 
a časopisů.
 Název „měšťanská škola“ byl zrušen a nahrazen 
označením „hlavní škola“ (die Hauptschule).
 Pro učitele ve smluvním poměru, a to pro učitelské 
praktikanty a výpomocné učitele byly zavedeny v 
tomto roce pracovní knížky.
 Dle vydaného nařízení musily býti ze škol odstra-
něny všechny obrazy, které jakkoli upomínají na 
bývalou Československou republiku a její zařízení. 
Byly též vyloučeny obrazy, které zobrazily období 
dějin Čech a Moravy, v nichž český národ stál v 
rozporu s německou říší a s německým národem.
 Dle nařízení úřadů byly ve sklepních místnostech 
škol zřízeny pro žactvo protiletecké úkryty.
 Na českých školách bylo zastaveno vyučování 
dějepisu i vyučování dějin české literatury. Při vy-
učování zeměpisu na všech stupních českých škol 
mělo se probírati jen území Velkoněmecké říše 
včetně Protektorátu Čechy a Morava.

Připraveno ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Blansko
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DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

•  tisk letáků 
  již od 0,26 Kč/ks

•  grafický návrh 
  ZDARMA

•  kvalitní a rychlý roznos 
  po Blansku a okolí 
  již od 0,30 Kč/ks

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Máte doma starou židli? Dejte jí ještě 
šanci. Opravím dřevo, natřu, počalouním. 
Provedu kvalitně, rychle za přívětivou cenu. 
Tel. 731259843.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Prodám Alfa 147 JTD, tažné, nová STK, za 49 tis. Kč. 
Tel. 730655978.
* Daruji dětský plastový barevný zahradní domek. Tel. 
602543044.
* Prodám plně funkční cirkulárku,cena dohodou. Tel. 
737002332.

      RŮZNÉ     

Olympia Blansko 
zahájila sezónu 2021

BLANKA 
OZNAMUJE

 Na základě rozhodnutí vlády je naše infor-
mační 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 
(infocentrum@blansko.cz, 516 410 470) a vyzved-
něte si je u nás v dohodnutý termín.

Poštou
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky  
(infocentrum@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! Dva nahatý chlapi - 23. února 2021 
v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Představení 
bude přesunuto na nový náhradní termín (prav-
děpodobně podzim 2021). 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 
vstupenky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. 
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! Koncert Hradišťan – 15. 9. 2021 
v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
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. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pojďte s námi za pohád-
kou - 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 
vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky 
zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support - 2. prosince 
2021 v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 390 Kč. Zakoupené vstupenky zůstá-
vají v platnosti.
PŘESUNUTO! Vánoční turné 2020: Petr Bende 
- 7. 12. 2021, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 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.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2022 
v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupen-
ky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.

Blanenská informační kancelář Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, 

tel.: 516 410 470, 
e-mail: infocentrum@blansko.cz, 

www.blansko.cz, www.blanensko.cz

 Česká baseballová Extraliga odstartovala s výjimkou Ministerstva zdravotnictví za dodržování 
nejpřísnějších hygienických opatření a bez diváků v pátek 9. dubna. Mužský A-tým Olympie Blansko, 
jako jeden z deseti nejlepších baseballových celků v republice, tak dostal šanci, byť ve složitých 
podmínkách, začít svou soutěž.   

 Olympia Blansko si do nové sezóny zajistila dvě 
zahraniční posily. Jedním z nich je již Blansku známý 
japonský catcher Natsuhiko Ue, který své schopnosti 
předvedl v barvách Olympie již v sezóně 2018. Dru-
hou zahraniční posilou je venezuelský nadhazovač 
Luis M. Rengel. Blanenský tým také doplní v rámci 
pokračující spolupráce s Draky Martin Pernička, 
Václav Tauš a blanenský odchovanec Adam Prudil. 
Z Techniky se vrací blanenský hráč Vojta Pomazal 
a s ním přichází ještě Michal Klimeš. 
 Silné jádro blanenských odchovanců pokračuje 
další extraligovou sezónou, hlavními oporami týmu 
jsou zkušení nadhazovači Štěpán Havlíček a Jakub 
Kostka, spolu s nimi protřelí hráči jako je Jarda Ně-
mec, Jirka Hrubý, Aleš Blažek a další. 
 Olympia Blansko má v prvních dvou hracích 
kolech těžký los. Své síly již změřila s Hrochy Brno, 
kteří do sezóny velmi posílili a jsou jedním z favo-
ritů soutěže. Následující víkend pak blanenský tým 
čekají Draci Brno, obhájci titulu. Hraje se systémem 
tří vzájemných zápasů v jednom hracím kole, resp. 
hracím víkendu. Olympia Blansko tedy jako první tým 
sezóny přivítala v pátek 9. dubna na blanenském 
baseballovém stadionu Strawberry fi eld Hrochy Brno.
 Páteční úvod sezony se domácímu týmu příliš 
nepovedl. Startujícím nadhazovačem byl levoruký 
Štěpán Havlíček. Hroši si však s jeho nadhozy od 
prvního pálkaře poradili, vytvořili velký tlak a výsled-
kem bylo pět bodů v první směně. V následujícím 
průběhu utkání to vypadalo, že domácí obrana ještě 
neukončila zimní spánek a svoje nadhazovače příliš 
nepodržela. Čtyři směny odházel Havlíček, tři směny 
mladíček Jirka Grossmann, který si v 15 letech užil 
svou premiéru na extraligovém kopci. Pálkařsky 
se Olympia příliš neprosadila a konečný výsledek 
1:11 po 7.směně ve prospěch soupeře byl reálným 
obrazem dění na hřišti.

 Sobotní druhé utkání zahájil za domácí David Far-
kaš, odházel vynikající utkání, za pět směn umožnil 
pouze jeden doběh a odcházel za vedení 3:1 pro 
Olympii. Následně utkání dohazovali Vašek Tauš a 
Kuba Kostka. Slabá obranná hra Olympie však byla 
příčinou vyrovnání skóre na 4:4 a následně i vítězství 
Hrochů v poměru 6:4, o kterém se rozhodovalo až v 
deváté směně.
 V posledním utkání série nastoupili na hřišti Hro-
chů v obou týmech zahraniční nadhazovači. Domácí 
John Hussey a za Blansko Luis Rengel. Tomu se 
však nedařilo a po třetí směně bylo skóre 9:0 pro 
Hrochy a utkání vypadalo rozhodnuté.  Blanenští 
však již v sobotu na domácím hřišti ukázali, že nedají 
svou kůži zdarma, dokáží Hrochy potrápit a tak se 
nevzdávali. Blažek na kopci zastavil nápor domácích 
pálkařů a bodovou nadílku a blanenský útok začal 
přidávat odpaly. Nejsvětlejším okamžikem Olympie 
byl Kabešův Grand Slam homerun, kterým snížil 
na 9:6 a vrátil tak Blansko na dohled Hrochům. Na 
menší rozdíl se však už hosté přes veškerou snahu 
nedotáhli a utkání skončilo 13:9 pro Hrochy.
 Živé přenosy z utkání lze sledovat na https://
tv.baseball.cz/video/hriste/Blansko

Pozn.: 
Druhé hrací kolo české baseballové Extraligy se 
odehrálo bohužel bez Olympie Blansko, která z 
důvodu výskytu nemoci covid nemohla nastoupit 
proti Drakům Brno. Vzhledem k nutnosti dodržet 
přísná hygienická opatření, byla utkání přelože-
na. Na třetí hrací víkend 23. – 25.4. jsou prozatím 
naplánována utkání proti Arrows Ostrava. O tom, 
zda se odehraje alespoň část, se bude rozhodo-
vat dle aktuální hygienické situace.

Radka Sitarová

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)

Ladislav Kabeš, autor Grandslam Homerunu ve třetím utkání v Brně. Foto: Petra VoetLadislav Kabeš, autor Grandslam Homerunu ve třetím utkání v Brně. Foto: Petra Voet

Hledáme nové 
basketbalistky

 Chcete, aby vaše dcera prožila aktivní dětství a 
neseděla jen doma u pestré škály elektronických 
lákadel v důsledku současné koronavirové krize? 
Přihlaste ji do Basketbalového klubu Blansko, z.s.. 

 Hned, jak to situace dovolí, se tréninkové skupiny 
sejdou. Zjistíte, že spoustu věcí lze po upravení covi-
dových omezení dělat jinak. Nebojte se, že by byl bas-
ketbal fi nančně a časově náročný. Postarali jsme se za 
celou dobu naší existence o stovky děvčat, postaráme 
se také o sportovní aktivitu vaší dcery po rozvolnění 
vládních opatření. Jde o dobrou startovní čáru pro ty 
dívky, které chtějí s pravidelným sportem začít. Můžou 
se v rámci tréninku společně s ostatními připravovat 
na restart činnosti našeho basketbalového klubu. Díky 
dobrému zázemí, které vytváří zkušení trenéři, máme 
připravená prozatímní náhradní sportoviště namísto 
domovské městské sportovní haly Údolní, která je teď 
využívaná jako velkokapacitní očkovací centrum. 
 Váš projevený zájem bude sloužit pouze k evidenci 
nových členek, nepůjde o žádný závazný dokument, 
pokud by vaši dceru basketbal nezaujal, nemusíte se 
bát žádných závazků vůči klubu.
 Informace, týkající se doplňování tréninkových 
skupin děvčaty od 6 roků, podá koordinátorka klubu 
Karolína Gyurgyik 721545551 nebo předseda Milan 
Ševčík 607537658. Informace najdete také na www.
bkblansko.cz. Budeme se na vás těšit!

Poděkování
 Rádi bychom touto cestou poděkovali pracovní-
kům Mobilního hospice svatého Martina a Oblastní 
charity Blansko, za nejen profesionální, ale hlavně 
za laskavý přístup a ochotu při péčí o naši nemoc-
nou maminku. Veliké díky patří paní doktorce, všem 
sestrám a v neposlední řadě pečovatelkám. Velmi 
si vážíme Vaší obětavé a potřebné práce, která 
umožnila nejen naší mamince dožít v klidu a se ctí 
ve svém domově po boku nejbližších.
 Hodně zdraví a sil ve Vaší další práci přeje rodina 
Vykydalova, Horní Palava Blansko.
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23. dubna 20218

Po zisku čtyř bodů se muselo 
Blansko před soupeřem sklonit

Brankář Pavel Halouska 
je jednou z opor týmu Jarní série fotbalistů Blanska bez porážky je u konce. Ve třech posledních utkáních se celku zpočát-

ku dařilo. Po zisku bodu z horké žižkovské půdy přišlo vítězství doma s Vlašimí. Velmi důležitý duel 
s jedním z konkurentů v boji o záchranu v Táboře se ale neodehrál podle not blanenského trenéra 
Martina Pulpita. Ten musel skousnout první porážku týmu pod jeho vedením. Napjatá situace v pozici 
blízko ke konci tabulky je opět v centru zájmu blanenských fotbalistů. Nelichotivá sestupová pozice 
je opět na dohled. 

 FK Viktoria Žižkov – FK Blansko 1:1 (0:1). 
Branky: 39. Ngoma Davy – 89. Súkenník. Blansko: 
Halouska – Sukup, Helebrand, Aggoun, Sedlo – 
Buchta (46. Lahodný), Kopičár – Vlachovský (60. 
Bartolomeu), Žák (75. Černín), Ngoma Davy (94. 
Koraksič) – Machálek (46. Vasiljev). 
 Blansko vybojovalo cenný bod. Dlouho v utkání sa-
halo dokonce po všech třech, zasloužené vyrovnání 
Viktorky, která byla po celé utkání lepším mužstvem, 
však nakonec přišlo v samém závěru. Poprvé v jarní 
sezóně přálo fotbalu i počasí, na hráče totiž vysvitlo 
v neděli dopoledne pražské jarní sluníčko. 
 Žižkov začal tlakem, hostům několikrát při jejich 
šancích i přálo štěstíčko. Gól, který pomyslně visel 
ve vzduchu, ale nepřišel a podle zákona „nedáš – do-
staneš“ přišel trest. Halouskův daleký výkop se dostal 
až k Ngomovi, který nezaváhal – 0:1. Domácí měli 
ještě dost času na zvrat, ale do půle se jim kontrovat 
nepodařilo.
 I po změně stran se obraz hry nezměnil. Pražané 
nadále tlačili, do větších šancí se ale dostávali jen 
sporadicky. I když byl již Halouska překonán, na čáře 
ho zastoupil kamarád z obrany. Blanenský strážce 
svatyně ale nakonec přece jenom poprvé na jaře 
musel lovit míč ze sítě. Ze hry se to však nestalo. K 
bodu musela Viktorce pomoci až penalta v samém 
závěru po faulu ve vápně. Tu proměnil její kapitán 
Súkenník – 1:1.
 Blansko – Vlašim 2:0 (2:0). Branky: 30. Sedlo, 
37. Ngoma. Blansko: Halouska – Sukup, Aggoun, 
Helebrand, Sedlo – Vlachovský (80. Černín), 
Kopičár, Lahodný (66. Buchta), Ngoma Davy 
(80. Koraksić) – Žák (80. Klusák), Lhotecký (74. 
Vasiljev).
 Zápas měl podobný scénář jako utkání v Praze. 
Tentokrát ale mužstvem, které ho psalo, bylo Blan-
sko. Od samého začátku bylo vidět, že má větší 

touhu po vítězství. I když Vlašim, která měla za sebou 
sérii dobře odehraných utkání, nebyla v žádném 
případě odevzdaným soupeřem, 
 První šanci měl hned v úvodu Vlachovský, ve sklu-
zu ale na míč nedosáhl. Neujala se ani Kopičárova 
střela, se kterou si brankář bez problémů poradil. 
Ani Vlachovský neuspěl, mířil vedle. Po půlhodině 
hry se ale věrní diváci za plotem přece jenom mohli 
radovat. Po Žákově střele gólman hostí míč jen 
vyrazil a všudybyl Sedlo ho neměl problém dostat 
do sítě – 1:0. Pojistka vedení přišla o sedm minut 
později. Byl u toho opět Martin Sedlo, který centrem 
našel Davyho a ten míč uklidil bez problémů přesně 
k tyči – 2:0. 
 Vlašimští se nevzdali bez boje. Krátce po změně 
stran Halousku zachránilo břevno jeho branky po 
Blechově střele. To je povzbudilo a blanenského 
gólmana dokonce i překonali. Asistent ale signali-
zoval ofsajd, gól Červenky neplatil. Blansko již pak 
jejich ojedinělé akce pokrylo, hra obranné čtveřice 
byla opět hodna pochvaly. Halouska tak opět doma 
udržel čisté jarní konto. 
 FC MAS Táborsko – FK Blansko 1:0 (1:0). 
Branky: 44. Čapek. Blansko: Halouska – Sukup, 
Aggoun, Helebrand, Sedlo – Ngoma Davy, Buchta 
(74. Černín), Mach (46. Machálek), Vlachovský 
(64. Bartolomeu) – Žák (81. Klusák), Lhotecký 
(64. Vasiljev).  
 Úvod utkání byl ve znamení očekávaného tlaku 
domácích. Do vyložené šance se ale dlouho dostat 
nemohli. Až teprve po hlavičce Navrátila musel vy-
tasit výborný zákrok Halouska. Vedle skončil i další 
jejich pokus krátce nato. Blansko se pak přece jenom 
začalo dostávat do hry. Jako nejnadějnější se ukázal 
pokus Žáka, který ale po teči skočil nad táborskou 
brankou. Když už se zdálo, že poločas skončí bez 
branek, přišla 44. minuta, v níž se proti Halous-

kovi prosadil domácí 
Čapek – 1:0. Jak se 
nakonec ukázalo, byl 
to rozhodující moment 
utkání.
 Po změně stran oče-
kávaný tlak Blanska 
zpočátku nepřišel. 
Naopak byli Táborští 
vcelku blízko zvýšení 
vedení, obrana hostí 
v zádech s Halous-
kou se musela docela 
činit. Pak se ale pře-
ce jenom Blanenští 
nadechli ke snaze 
o vyrovnání pro ně 
nepříznivého stavu. 
Nejblíže k němu byli 
po hlavičce střídající-
ho Machálka, jehož 
hlavičku ale zastavilo 
břevno Pecháčkovy 
branky. Ani závěrečný 
tlak už změnu skóre 
nepřinesl. Blanenští 
fotbalisté se na jaře 
poprvé museli před 
soupeřem sklonit a po-
gratulovat mu k výhře. 

Bohumil Hlaváček

Kablan Ngoma Davy začal střílet branky.Kablan Ngoma Davy začal střílet branky.
Foto: Josef KratochvílFoto: Josef Kratochvíl

Aktuálně 
Další výsledky, 17. kolo: Jihlava – Třinec 1:0, Chru-
dim – Ústí 0:1, Dukla – Varnsdorf  1:2, Vyšehrad 
– Hradec 1:4, Vlašim – Líšeň 2:1, Táborsko – Pro-
stějov 1:2. 18. kolo: Ústí – Vyšehrad 1:0, Varnsdof 
– Chrudim 1:2, Hradec – Táborsko 3:0, Líšeň – Dukla 
3:0, Prostějov – Jihlava 2:4, Třinec – Žižkov odl. 19. 
kolo: Chrudim – Líšeň 1:2, Žižkov – Ústí 1:0, Vyše-
hrad – Prostějov 0:1, Hradec – Třinec 1:0, Vlašim 
– Varnsdorf 0:0, Jihlava – Dukla 0:1.

Další zápasy Blanska: Dukla – Blansko (dohrávka, 
středa 21.4., 17.00), Blansko – Jihlava (sobota 24.4., 
17.00), Hradec- Blansko (pátek 30.4., 17.00).

Ostatní týmy, 20. kolo: Líšeň – Žižkov, Líšeň – Hra-
dec, Dukla – Vlašim, Prostějov – Chrudim, Třinec 
– Vyšehrad, Varnsdorf  - Táborsko. 21. kolo: Ústí – 
Prostějov, Táborsko – Třinec, Jihlava – Vlašim, Chru-
dim – Dukla, Vyšehrad – Líšeň, Žižkov – Varnsdorf.       

(boh) 

1.  Hradec 18 12 4 2 36:14 40

2.  Líšeň 19 10 7 2 33:18 37

3.  Prostějov 19 10 5 4 32:25 35

4.  Ústí 19 9 5 5 19:21 32

5.  Chrudim 18 9 3 6 25:16 30

6.  Vlašim 19 8 4 7 27:22 28

7.  Žižkov 18 8 2 8 26:27 26

8.  Dukla Praha 18 6 6 6 26:21 24

9.  Varnsdorf 19 5 8 6 16:22 23

10.  Jihlava 19 6 4 9 27:32 22

11.  Blansko 18 5 5 8 20:21 20
12.  Táborsko 19 5 4 10 17:22 19

13. Třinec 18 4 5 9 20:28 17

14. Vyšehrad 19 1 2 16 9:44 5

 Jednou z hlavních postav Blanska v dosavadní jarní sezóně je brankář Pavel Halouska. Až teprve 
v utkání s Táborskem dostal na jaře první gól ze hry, předtím inkasoval jen z penalty na Žižkově. Po 
utkání s Vlašimí, které tomu předcházelo, odpověděl na několik otázek.

 Jak domácí utkání hodnotíš?
 Obrovská radost, zase jsme se posunuli v tabulce. 
Velký dík klukům, že jsme zase udrželi nulu. Není 
jenom moje, ale celého týmu. Myslím, že jsme to 
dnes odmakali a zaslouženě vyhráli.

 Byl to zápas dvou odlišných poločasů. Kde 
vidíš rozdíl?
 Vítr dělal svoje. My jsme soupeře v první půli do 
ničeho nepustili. Moc toho k nám nelétalo. Oni po 
změně stran přidali. Měli jednu gólovku, bylo z toho 
břevno. Dali vlastně i branku, ta ale naštěstí kvůli 
ofsajdu neplatila. 

 Jak se ti chytá pod trenérem Pulpitem?
 Dobře. Vlastně v Blansku celkově dobře. Jsme 
výborná kabina, teď to funguje ještě lépe. Výsledky 
vycházejí, jsme na dobré vlně. Snad to bude pokra-
čovat.

 Jak vnímáš jako oporu týmu Martina Sedla? 
Dnes zase gól a přihrávka…

 Myslím, že on je velice pracovitý a zodpovědný 
směrem dozadu. Ta jeho nadstavba v útočné fázi je 
pro tým velice důležitá, protože našim střelcům se 
góly dávat nedaří. Věřím, že to přijde. 

 Jak před zápasem s Duklou?
 Asi nemáme co ztratit. Když na ni nastoupíme jako 
na Žižkov, ani podruhé v Praze ostudu neuděláme. 
Branka na Viktorce, která mne připravila o jarní ne-
průstřelnost, mne mrzí, ale na druhou stranu to byl 
cenný bod. Soupeř byl lepší, mohlo to skončit jinak.

 Jak celkově vnímáš současnou situaci v druhé 
lize?
 Přijde mi to hodně vyrovnané, favorité nepředvádí 
takové výkony, jaké by se od nich daly očekávat. 
Jsem sám zvědavý, jak to dopadne, kdo postoupí 
nahoru. Za rok to bude těžší, z první ligy spadnou 
tři kvalitní mužstva, konkurence se zvýší. Líšeň, 
kde jsem chytal, mne potěšila, klukům to jde. Třeba 
budeme chodit na ligu na ně… 

-boh-

Slovo trenéra
 Martin Pulpit po utkání s Vlašimí na tiskové 
konferenci mimo jiné uvedl:
 „V tomto utkání jsme měli za každou cenu uspět. O 
to víc si vážím toho, že se nám to povedlo. My jsme 
dnes všechno podřídili vítězství a myslím, že jsme 
vyhráli zaslouženě. My jsme v první půli, kdy se nám 
dařilo, mohli dát i víc gólů. Ale buďme pokorní, soupeř 
měl svoji kvalitu, jeho dva útočníci zlobili hodně. My 
jsme ho neuvěřitelně vysokým presinkem ale udolali. 
 Martin Sedlo, ten píše neuvěřitelný příběh. Byl už z 
Blanska víceméně na odchodu, ale neuvěřitelnou pílí 
se probojoval do základní sestavy. Neměl vlastně v 
ní být, ale hráči, kteří v ní měli původně naplánované 
místo, nebyli k dispozici. On se té šance chytil a my 
teď nemáme důvod do toho sahat. 
 Co se týče střelce druhé branky Ngomy Davyho, 
o tom jsem byl přesvědčen od okamžiku, kdy se 
v klubu objevil, že tu zůstane. Když bude i nadále 
přinášet góly nebo asistence na ně, můžeme mu asi 
odpustit tu trochu slabší defenzivní činnost. Na ní by 
asi, pokud by se chtěl prosadit na ještě větší úrovni, 
musel zapracovat. Že teď dává góly, to je pro nás 
důležité.“

-boh-

Brankář Pavel Halouska v akci. Brankář Pavel Halouska v akci. 
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V Táboře Blansko na jaře poprvé prohrálo. Foto: Josef KratochvílV Táboře Blansko na jaře poprvé prohrálo. Foto: Josef Kratochvíl


