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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Hyenismus, 
nebo nedbalost? 

 Před časem jsme v Monitoru otiskli článek, v němž 
autor upozorňoval na tuto skutečnost. Květiny na 
pohřeb stojí několik tisíc a jsou zničeny dřív, než stačí 
uvadnout. „Přicházíte k hrobu. Teď si zkuste představit, 
jak se můj strýc, o němž teď vyprávím, cítil, když zjistil, 
že všechny růže, co zdobily hrob, byly do poslední 
odcizeny. Když na hrobě svojí matky našel pouze hro-
madu zeleného listí, které zbylo z těch přenádherných 
kytic a věnců za tisíce korun. Jako třešničku na dortu 
nechal vandal na hrobě ostříhané stonky – to si zřejmě 
stihl růže u našeho hrobu i upravit a sestříhat. A proč 
by to po sobě uklízel, vždyť ve srovnání s celou tou 
krádeží je kupička odpadu nepatrný prohřešek. 
 Představte si tu bezmoc, kterou cítí naše rodina. 
Ten vztek z bolesti, který není komu směřovat. Na 
hřbitově, kde nejsou bezpečnostní kamery, totiž těžko 
dohledáte, kdo je za tu drzou spoušť zodpovědný. Že 
se něco takového přihodí zrovna na tak pěkném a 
udržovaném hřbitově, jako je ten v Blansku, jen těžko 
uvěřit,“ psal autor článku. 
 V následujícím vydání se přidal další čtenář se svou 
zkušeností, která byla velmi podobná. „Z kytice zbyla 
hrst jehličí a stuha,“ zmínil.
 Ovšem po zveřejnění těchto příspěvků se v redakci 
Monitoru začaly množit telefonáty, z nichž vyplynulo, 
že tuto neplechu mají na svědomí srnky, které se do-
stanou na hřbitov z nedalekého hájku dírami v plotě. 
Okusují květy čerstvých rostlin, které jim velmi chutnají.

 Vznesli jsme tedy dotaz na městský úřad, zda o 
těchto srnčích hodech vědí a jestli to se zaměstnanci 
nějak řeší. Tisková mluvčí města nám sdělila, že plot 
se od začátku roku se opravoval již čtyřikrát; poslední 
oprava proběhla minulý týden v pátek. Zjistilo se, že 
srny drátěný plot vychylují vlastní vahou a následně jej 
podlézají. Nejvíce jim chutnají květy růží. Nyní by měla 
být všechna problematická místa opravena a navíc se 
předpokládá, že budou mít srnky již dostatek potravy 
ve svém přirozeném prostředí. 
 Nakonec je snad dobře, že tuto neplechu neprovádí 
žádný vandal. Že mezi námi nežijí takové hyeny, které 
jen tak z nudy ničí květiny z posledního rozloučení. 
Ovšem nešlo i tomuto řádění lesní zvěře dříve předejít? 
Jeden z čtenářů totiž uvádí i konkrétní datum pohřbu a 
následně zničené výzdoby – 30. ledna. Nechci nikomu 
křivdit a tvrdit, že se díry opravovaly až teď; možná 
se to řešilo průběžně, ale nevyřešilo se zcela. Srny 
evidentně řádily celou zimu (možná i v zimách minu-
lých). Pochybuji, že pokud by se jednalo o soukromý 
majetek, nezasáhl by jeho majitel nějak defi nitivě, aby 
se situace neopakovala. 
 Nezbývá, než doufat, že příští zimu už s tím budou 
zaměstnanci města počítat a vymyslí něco, co by 
návštěvám lesní zvěře na hřbitově zcela předešlo. 
Možná by ovšem nějaká ta kamera neškodila i tak; 
mnoho krádeží přece jen mají na svědomí zloději.

Marie Kalová

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Zničená květinová výzdoba u čerstvých hrobů na bla-
nenském hřbitově už potrápila několik pozůstalých. Nyní není řeč o ukradených květinách, 
věncích či vázách, jak se to bohužel běžně děje již dlouhá léta nejen na místním hřbitově. 
Řeč je o zdevastovaných věncích a další výzdobě. U hrobů zůstávají stonky bez květů. 

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Rádi vám pomůžeme při prodeji nebo pronájmu nemovitostí,
případně i bez osobního kontaktu

• ocenění domů, bytů a chat

• posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické poradenství
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Jiří Crha: Když o něco jde, 
umíme táhnout za jeden provaz

Freddieho sloupek
Vzkaz sportovcům

 Zrovna teď, v této pohnuté době se mi tisíckrát chce psát 
o sportu. Ani ne o tom vrcholovém, tam musí, koneckonců, 
dospět každý sám a ne každému se to povede, ale i o tom 
„obyčejném“...
 Každý člověk, který svůj sport obdivoval, provozoval a 
pak musel opustit vám řekne, jak moc mu chybí... Já nejsem 
výjimkou... 
 Něco jsem v hokeji odehrál a musím se přiznat, že ne vždy 
jsem si toho vážil... Nebyl jsem žádná špička, všechno jsem 
se musel naučit od tatínka a trenérů, jakými byli pan Veselý 
nebo pan Šváb... Jim vděčím za všechno... 
 Kluci a holky, važte si každé vteřiny, kdy můžete sportovat, 
být v kolektivu a společně se radovat z úspěchů i trochu 
smutnit z porážek... Čas totiž nejde zastavit a jednou vás 
může mrzet každý zameškaný trénink nebo zápas...
 Já až teď cítím, když nemůžu jít na zimák, jak moc mi 
to chybí... Jak moc bych rád si nazul brusle a do (od potu) 
smradlavých rukavic vzal hokejku a vystřelil pár puků do 
branky... Vím dobře, že bych se potom těžko druhý den 
zvedal z postele, ale věřte mi, ten pocit nic na světě nedokáže 
nahradit...
 Žijte... A každou minutu, snad i vteřinu, kdy můžete dělat 
to, co máte rádi si užívejte...
 Říká se, že člověk věci, vztahy, lásky docení až tehdy, 
kdy o ně přichází... Nepřipravujte se o ně sami...
 Sport samozřejmě není nade všechno, ale může nám 
všem dát to, co jinde nelze najít... Je to způsob života, smysl 
existence, jako takové... Vždyť jsme zrozeni se hýbat a učit 
se...
 Díky sportu umím spoustu věcí... A to, že mě občas (teď 
už tedy častěji) něco zabolí? To je oběť, kterou si ve své 
podstatě hýčkám, protože mi připomíná, že nic na světě 
není zadarmo... A jsem za to rád...
 Ono to není jen o sportu... Važte si každého okamžiku 
života... Nikdy nevíte, kdy může přijít konec... Netuší to nikdo 
z nás...
 Přeji vám všem hezké jaro a snad i zamyšlení nad tím 
vším, co jsem napsal... A můžu vám všem přiznat, že i já mám 
nad spoustou věcí zamotanou hlavu a spoustu přemýšlení...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Od 27.4.2020

OTEVŘENO!OTEVŘENO!

Připravili jsme pro Vás dětskou, dámskou a pánskou

sportovní i klasickou obuv pro jarní i letní sezónu.

Těšíme se na Vás ! Dodržujeme hygienická opatření.

 Co vše v této době řeší radnice? Jak je na tom nemocnice? Ohrozí koronavirus chystané investice v Blansku? Krize kolem nás vy-
volává spoustu otázek. Na některé z nich odpovídal starosta města Jiří Crha.

 Jak často se schází krizový štáb a co všechno 
musíte řešit?
 Krizový štáb a Bezpečnostní radu města Blanska 
jsem zpočátku svolával několikrát týdně, současně 
celou situaci řešilo i vedení města mnohdy i několikrát 
denně, tak, abychom nastavili všechny mechanismy 
a dopady vládních opatření, které jsme museli uvádět 
do praxe. Bylo také nutné zajištění akutní pomoci 
v sociálních službách, v domech s pečovatelskou 
službou i v Nemocnici Blansko. V tom jsme měli 
obtížnější práci, protože jsme jako město jejím 
zřizovatelem. A v počátcích opravdu nebylo možné 
se spolehnout na centrální dodávky ochranných pro-
středků ani jinou pomoc někoho dalšího. Myslím, že 
se zpětně ukázalo jako prozíravé, že se nám i přes 
rychlé zajištění všeho potřebného podařilo zachovat 
si chladnou hlavu a neřešili jsme věci zbrkle, neobjed-
návali jsme ochranné pomůcky za přemrštěné ceny. 
To platilo i na druhou stranu, pokud jde o omezení. 
Třeba provoz mateřských škol jsme se snažili udržet 
co nejdéle.

 Nyní dochází k postupnému rozvolňování 
opatření. Jak je na tom Blansko?
 Myslím, že se nám podařilo nastavit akutní pomoc 
i další dodávky tak, že nyní vše funguje. Díky tomu, 
že město dlouhodobě i fi nančně podporuje činnost 
spolků, neziskových organizací a zájmových aktivit, 
jsme měli od počátku na řadu věcí partnery, kteří nám 
pomohli rozjet projekty jako je Pomáháme Blansku, 
Město šije a podobně. Současně se podařila domluvit 
spolupráce s celou řadou fi rem a institucí, které byly 
ochotny městu pomoci v této těžké situaci, zapojily 
se ale i stovky dobrovolníků z řad široké veřejnosti. 
Řada projektů i forem pomoci běží dál i přesto, že do-
chází k postupnému rozvolňování zákazů. Postupně 
už se například obnovuje chod Nemocnice Blansko, 
kam už se lidé mohou hlásit i na neakutní ošetření. V 
současné době řešíme hlavně to, jak naplnit vládní 
opatření týkající se obnovení činnosti základních 
a mateřských škol. Čekáme, až ministerstvo dodá 
metodické pokyny, kterými se budeme muset řídit, 
ale zatím je nevypracovalo. Máme slíbeno, že je 
dodá do konce dubna. 

 Máte při současných opatřeních více práce, 
nebo méně?
 Práce rozhodně méně není, řešení dopadů vlád-
ních opatření je úplně nová agenda, současně ale 
řada věcí běží dál, i během pandemie koronaviru 
pracujeme na přípravě investičních akcí a zajišťu-
jeme také běžný chod města. Je ale pravda, že od-
padla řada kulturních, sportovních a společenských 
akcí, takže se mi daří veškeré pracovní povinnosti 
skloubit. 

 Ovlivnila současná situace nějak harmono-
gram investic v Blansku pro letošní rok?
 Harmonogram investic ovlivnila současná situace 
nečekaně pozitivně například u projektu odvlhčení 
Dělnického domu - tam se nám podařilo domluvit se 
se zhotovitelem a využít skutečnosti, že budova je 
kvůli karanténě uzavřena. Díky tomu jsme práce na 
opravě zahájili v dubnu namísto června. Budeme tak 
moci obnovit provoz už od září a nabídnout pořadate-
lům zrušených akcí více prostoru pro náhradní termí-
ny. S ohledem na mimořádná opatření jsme naopak 
prodloužili termín odevzdání předběžných nabídek 
pro zbudování a provoz kavárny na „Poduklí“, kam 
mohou zájemci posílat nabídky do 4. května. Znovu 
jsme také vypsali výběrové řízení na zhotovitele 
projektu Hasičky, původní termín odevzdání zasáhl 
do nouzového stavu, kdy řada fi rem vůbec netušila, 
co přijde. Sešly se nám tak nabídky pouze dvou 
uchazečů a nezdály se nám výhodné. Věříme, že v 
době rozvolňování opatření bude konkurence větší 
a nabídky cenově výhodnější. 

 Ohrozí současná krize některé investice - ať 
už letos či příští rok? Jak jsou na tom dotační 
programy z JMK, případně od státu?
 Velké investiční akce v žádném případě nechce-
me plošně škrtat, zatím nic nerušíme, čekáme, jaké 
budou skutečné fi nanční dopady mimořádných opat-
ření pro obce. Chceme ale, aby rozvoj Blanska dál 
pokračoval. Naštěstí město není zadlužené, naopak 
dlouhodobě hospodaříme s přebytky, máme i nějaké 
rezervy. Jsme připraveni upravovat zejména provoz-
ní výdaje, uvidíme ale, o kolik desítek milionů bude 
ve fi nále rozpočet chudší. O dopadech na dotační 
tituly od kraje a státu zatím nevíme nic podrobně, 
tušíme ale, že minimálně z úrovně kraje se budou 
dotace krátit. 

 Co přemostění na Staré Blansko, jde všechno 
podle plánu?
 Zatím ano, držíme původně nastavené termíny 
realizace v roce 2022. Průběžně jednáme se zástupci 
Správy železnic Jihomoravského kraje i Státního fon-
du pro dopravní infrastrukturu. Na stavbu přemostění 
je vydané pravomocné územní rozhodnutí, máme 
vyřešené převody pozemků a probíhá zde stavební 
řízení. Podařilo se nám také dohodnout, že projekt i 
výstavba železničního podchodu u zastávky Blansko-
-město bude kompletně v režii Správy železnic, což 
všechno zjednoduší. 

 Jak to vypadá se skleníky? Máte nějaké infor-
mace od investora?
 Ano, s investorem jsme jednali, je zde vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí a investor pracuje 

na projektové dokumentaci pro stavební řízení. Podle 
mých informací by se v květnu měl investor vypořádat 
se společností Zera Rájec-Jestřebí a samotná stavba 
by měla být zahájena nejpozději na jaře roku 2021. 

 Jaká je situace v blanenské nemocnici? 
 Nemocnice od pondělí 20. dubna postupně ob-
novuje provoz, telefonicky se už lze objednat i na 
neakutní ošetření do většiny ambulancí. Řada 
mimořádných opatření ale platí dál, například to, 
že jediným vstupem do budovy je ten ze dvora přes 
vrátnici, kde probíhá měření teploty všech příchozích. 
Výjimku tvoří pouze přístup do lékárny, ten je nově z 
ulice Sadová. Od příštího týdne by obě části snad už 
měly být průchozí. Budova je dále přístupná pouze v 
době od 7:00 do 15:30 hodin a dál platí zákaz návštěv 
na lůžkových odděleních.

 Jak je to v současné době s úředními hodinami 
na městském úřadě a jak je řešeno, aby se netvo-
řily fronty? 
 Občané mají možnost se objednat na konkrétní ter-
mín v rezervačním systému dostupném na webových 
stránkách města. Objednat se lze k vyřízení agend 
odboru vnitřních věcí – tj. v záležitostech týkajících 
se občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky, 
evidence obyvatel a ohlašovny, ověřování podpisů a 
listin, řidičských průkazů či registru vozidel. Objed-
návat se lidé mohou také na neúřední dny, termíny 
nabízíme i v úterý a pátek, kdy je úřad sice zavřený, 
ale právě objednané klienty si u vchodu vyzvedne 
konkrétní zaměstnanec a vyřídí s nimi vše potřebné 
bez toho, aby lidé čekali ve frontách před úřadem.  

 Kolik roušek dohromady ušili zaměstnanci 
městského úřadu a blanenští dobrovolníci? Jsou 
stále k dispozici k odběru?
 Dohromady se v projektu Město šije jen z materiálu, 
který jsme nakoupili, zatím ušilo zhruba 18,5 tisíce 
roušek. Necelou čtvrtinu z toho ušili přímo zaměst-
nanci městského úřadu, zbytek další dobrovolníci, 
kteří se do projektu bez nároku na honorář zapojili. 
Roušky stále vydáváme zdarma denně od pondělí 
do pátku od 8 do 17 hodin. Kvůli opravě Dělnického 
domu je výdej přesunutý do Kina Blansko. Kdo po-
třebuje, může si v úředních dnech roušku vyzvednout 
také na podatelnách městského úřadu.

 V jakém stavu je nyní projekt Hasička?
 Na hasičku nyní vybíráme projektanta. Jak už 
jsme se zmínil, město zopakovalo výběrové řízení, 
do toho původního totiž zasáhl nouzový stav a došly 
nám pouze dvě nabídky, jejichž cena se nám zdála 
vysoká. Výběrové řízení na projektanta jsme proto 
zopakovali, v druhém výběrovém řízení se přihlásilo 
11 uchazečů, z čehož mám velkou radost. I z toho, že 
téměř polovina z nich nabídla projekt za výrazně nižší 
cenu. Zopakování výběrového řízení navíc neohrozilo 
termín rekonstrukce, pořád platí, že začít stavět by 
se mělo v roce 2021. 

 Co vám osobně stav nouze vzal a co naopak 
dal?
 Vzal mi kontakt s lidmi v okolí. Potvrdil mi ale, stejně 
jako ostatním, co je v životě důležité. Je zajímavé, 
jak si člověk uvědomil, co vše si lze odepřít, aniž by 
mu to chybělo. Osobně jsem měl netradičně více 
prostoru na čas strávený s rodinou, namísto účasti 
na nejrůznějších akcích, například o víkendech, jsem 
se mohl věnovat práci na zahradě nebo čtení.

 Chtěl byste něco vzkázat občanům?
 Znovu bych všem rád poděkoval za trpělivost a dis-
ciplinovanost ve vztahu k dodržování mimořádných 
opatření, vážím si nabídnuté pomoci i vlny solidarity, 
které jsem od začátku byl a stále jsem svědkem. 
I když jsem to už několikrát říkal, musím znovu 
zopakovat, že mám obrovskou radost z toho, že se 
ukázalo, že když o něco jde, umíme se v Blansku 
spojit a táhneme za jeden provaz.

-r-

- 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

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Potok plný rukavic
 Copak asi vedlo neznámého nepřítele životního 
prostředí k tomu, aby naplnil potok za Kaufl andem 
igelitovými rukavicemi? Nelichotivá podívaná, co 
říkáte? Dotyčnému bych doporučil sypat obsah koše 
na směsný odpad k sobě na zahrádku. Pak by možná 
pochopil, že tohle se zkrátka nedělá. 
 Za fotografi i děkujeme paní Crhonkové.

-r-



31. května 2020 

Na kávě s Lukášem Němcem:
Ve fi rmě jsem první a odcházím poslední

Lukáš Němec je můj bývalý spolužák z gymnázia. Docela náhodou jsme se nedávno 
potkali a pustili se do řeči. Jak to tak bývá, povídali jsme si o tom, co děláme. Zaujala 
mne jak jeho práce, tak jeho pohled na naše město. Dnešní rozhovor bude o komunální 
politice, o podnikání a především o tom, co dělá krizový manažer.

Sponzor rubriky:

 Lukáši, co jsi dělal po škole?
 Vyšel jsem s diplomem z ekonomie ze školy a vůbec 
jsem nevěděl, co budu dělat. Dostal jsem pár zajíma-
vých nabídek od výrobních fi rem v Blansku, ale přece 
jen víc mne to táhlo k ekonomice a obchodu. Takže jsem 
roku 2004 nastoupil jako asistent auditora do brněnské 
pobočky fi rmy BDO, která patří mezi největší auditor-
ské a poradenské fi rmy v zemi. Náplní mé práce byly 
kontroly státních dotací ze zemědělského intervenčního 
fondu. V té době státní dotace začínaly a byly velice 
zajímavou záležitostí. 
 Zřejmě proto jsem se rozhodl, že asi po roce změním 
pracoviště a přesunul jsem se do společnosti Raven 
Consulting, která byla jednou z největších dotačních 
fi rem v republice. Od roku 2004 do roku 2017 jsem zde 
prošel veškerými možnými posty. Začínal jsem jako 
projektový manažer pro dotace podnikatelům, budoval 
jsem obchodní síť, zakládal projektové týmy pro malé, 
střední i velké podnikatele a v roce 2010 jsem se stal 
ředitelem frimy. To už bylo ale pod taktovkou České 
spořitelny, která fi rmu koupila a já ji dostal za úkol 
rebrandovat na Erste Grantika Advisory..

 Byl to velký profesní rozdíl?
 Podařilo se mi Grantiku dostat mezi top fi rmy na dota-
ce v České republice a svého času neměla konkurenci. 
Vést dceřinou společnost největší banky v republice ale 
není zábava. Je to obrovská zodpovědnost. Zde jsem 
se naučil, že všechny věci, které člověk dělá, musí dělat 
tak, jako by je dělal sám pro sebe. Najednou jsem měl 
pod sebou šedesát lidí, které jsem musel uživit, ale také 
se o celou fi rmu starat tak, aby byli spokojení akcionáři. 
Kdo dělal někdy v korporátní sféře, tak ví, že každoroční 
cíle jsou proklatě vysoko. Bylo nutné neustále inovovat a 
digitalizovat procesy, abste měli náskok před konkuren-
cí.To znamená ji neustále zdokonalovat a zvelebovat. 
Tuto práci jsem dělal až do roku 2017, byla pro mne 
neocenitelnou životní zkušeností a dala mi předpoklady 
pro další moji práci.

 Proč jsi ze zavedené společnosti odešel?
 Roku 2017 už nebyly dotace tolik zajímavou zále-
žitostí jako v dobách jejich úplného začátku. V roce 
2004 bylo možné získat dotaci prakticky na cokoli. Díky 
hospodářskému růstu ČR se během následujících let 
zcela logicky podmínky pro jejich získání zužovaly. V 
roce 2017 už bylo možné dotovat pouze některé části 
národního hospodářství a dosáhl na ně docela úzký 
počet soukromých fi rem. To sice neznamená, že by to 
bylo špatné, ale efekt už nebyl tak velký jako předtím.
 Například v roce 2005 k nám přišel člověk, který žádal 
o dotaci na stroje pro výrobu plastů. Tento podnikatel 
neměl vůbec nic, pouze emailovou schránku a velké 
plány. Dnes jeho fi rma zaměstnává přes tisíc lidí, má 
vlastní vývoj a stále roste. A to díky tomu, že na začátku 
byly jeho plány podpořeny dotací, na kterou by dnes 
už sotva dosáhl. Ten dotační multiplikační efekt byl 
neskutečný.

 Co jsi dělal dál?
 Jak jsem naznačil, táhlo mi na 40 a chtěl jsem v 
životě dokázat ještě o něco víc. V České spořitelně 
jsem další možnosti nenašel. Své zkušenosti jsem 
chtěl zúročit tak, že je nabídnu ostatním. To znamená 
radit vedení fi rem, jakým způsobem jejich podnikání v 
dnešní rychlé době rozvíjet. To ale vyžaduje úplně jiné 
pojetí vedení. Stal jsem se krizovým manažerem. Krizi 
nesmíme brát ale jako jako stav, kdy je vše úplně špat-
ně. Je to stav příležitostí, kde je nutné jednat rychle a 
promyšleně.

 Přešel jsem do společnosti Adast Systems, což je 
nástupnická fi rma bývalého Adastu Adamov. Jak možná 
víte, fi rma prošla od zlaté éry, kdy měla 3.000 zaměst-
nanců, a svého času se tam kromě benzínových pump 
vyráběly různé zbraně, rakety a dokonce i lokomotivy! 
Dnes má asi 150 zaměstnanců, vyrábí benzínové pum-
py, ale téměř o ní není slyšet, jelikož veškerá produkce 
putuje do zahraničí. Přestože se jí daří, oslovil mne 
majitel s žádostí, abych šel pro něj pracovat. Že by se 
mu hodil svěží mladý vítr, člověk s nadhledem, který 
by společnosti pomohl s okamžitou inovací výrobního 
procesu a přenastavením procesů ve fi rmě. Nabídku 
jsem přijal a stal se tak krizovým manažerem.

 Kdo je krizový manažer?
 Zjistil jsem, že v republice existuje spousta výborných 
fi rem, které nastartovaly podnikání v 90. letech. Mají 
skvělé produkty, značku, ale ztrácí v dnešní rychlé a 
vysoce konkurenční době dech. Přestávají jim stačit 
zavedené vnitřní procesy. 
 Český podnikatel je typický tím, že má velké sny a 
vize, které jsou pro něj ohromným motorem. Díky tomu 
dokáže v mnoha případech velice rychle nastartovat 
svůj byznys a začít produkovat. Slabinou je, že vše 
ve fi rmě je navázáno na majitele, který vše vymyslí 
a rozjede. To sice nějakou dobu funguje, ale pak se 
podnikání dostane díky vlastnímu úspěchu do situace, 
že z malé fi rmy o pár lidech, kde si všichni tykají, vyroste 
společnost o desítkách nebo stovkách lidí a procesy, 
které doteď fungovaly, se zcela logicky hroutí.
 Část majitelů takových fi rem si to nikdy nepřizná, 
stanou se brzdou a ve většině případů zde nastává 
volný pád celého jejich podnikání. Jsou ale šéfové, 
kteří si tuto krizovou situaci uvědomí a začnou ji řešit. 
Majitel v tomto případě ví, že už on sám už si nedokáže 
poradit, ustupuje z vedení a předává jej mladšímu a 
schopnějšímu kolegovi, případně svým dětem, které 
mají o rodinné podnikání zájem a vlastní plány. A po-
kud nikoho takového nemá, přichází na scénu krizový 
manažer.

 Co je náplní tvé práce?
 Po nástupu do práce je nutné asi během jednoho 
měsíce obejít všechny části podniku a naslouchat. Je 
potřeba podniku porozumět, nasát jeho historii, vize 
majitele a cíle do budoucnosti. Je nutné promluvit se 
všemi klíčovými lidmi a zaměstnanci. Pak většinou 
začne tzv. personální audit. Zajišťujete, aby byli všichni 
zaměstnanci na svých místech. To znamená, že ten, 
kdo umí nejlépe dělat účetnictví, musí sedět v účtárně 
a ne v obchodním oddělení, výrobní mistr má být na 
place a hlídat a koordinovat výrobu a montáž,, Plánovač 
musí plánovat, nákupčí nakupovat a ne dělat obchod 
atd. Moje práce tedy spočívá v personální a procesní 
analýze a zejména v analýze ekonomiky a výkonnosti 
fi rmy. Tady bývá největší problém. Většinou je nutné 
velmi rychle nastavit procesy tak, aby všichni zaměst-
nanci byli na svých místech a všechny procesy na sebe 
vzájemně navazovaly. To ale znamená, že mnoho lidí 
vytrhnete ze své komfortní zóny a musíte je přesvědčit, 
že jejich místo je jinde.

 Jak dlouho setrvává krizový manažer ve fi rmě?
 Tak dlouho, jak je to nezbytně nutné, ale pravda 
je, že tato práce se dlouhodobě dělat nedá. Většinou 
projekt trvá rok až dva roky. Jsem ten, který první chodí 
do fi rmy a odchází poslední. Musím zkontrolovat, jak 
dopadla výroba, podívat se na výsledná čísla a zjistit, 
zda si pracovníci připravili stroje na další pracovní den. 
Je to tedy velmi vyčerpávající práce. 

 Po roce, kdy jsem odcházel z fi rmy Adast Systems, se 
nám podařilo zefektivnit proces výroby o 30 %, zlepšit 
systém plánování a zefektivnit systém v Konstrukci. Cíl 
byl tedy splněn.

 Co se ti na práci krizového manažera nejvíc líbí?
 Asi ta různorodost. Práce pro různé fi rmy člověku 
zásadně rozšiřuje obzory. Pracoval jsem ve strojírenství, 
automotive a potom jsem dělal krizové řízení např. pro 
servisní divizi vzduchotechniky pro společnost ČEZ. V 
každé společnosti je to úplně jiné. Jednou jsem hlídal 
toky materiálů, pak zase nastavení cashfl ow, někde 
hlídám, aby zaměstnanci dělali svoji práci, chodili včas 
do provozu. Jinde zase nastavuji obchodní systém a 
učím obchodníky, aby uměli zprocesovat a obsloužit 
zákazníky. Tomu se říká vznešeně Business develop-
ment a to mě baví asi nejvíce. 

 Kde pracuješ teď?
 V podstatě jsem se vrátil do fi nančního sektoru. Pra-
cuji pro jednu českou fi nanční skupinu, která potřebuje 
nastavit vnitřní procesy a obchodní strategii. Takže po 
několika letech ve výrobě a technologiích se zase věnuji 
fi nancím. Mně se na tom líbí to jméno - BEZ BANKY.

 Proč jsi se rozhodl pro kandidaturu za ODS v 
komunální politice?
 V Blansku žiji od narození, mám tu rodinu a není mi 
lhostejné, co se v našem městě děje. Rozhodl jsem 
se, že bych chtěl našemu městu jakkoli přispět. Někteří 
přispívají spíše pasivně, ať už v diskusích na internetu 
nebo psaním článků do novin, já se rozhodl pro aktivní 
práci pro město, čímž se vlastně rozumí regionální 
politika. O své politické orientaci jsem měl vždy jasno, 
a tak jsem vstoupil do ODS a kandidoval v komunálních 
volbách v roce 2014 a 2018. 
 Zájem o město ale nebyl jediným důvodem, proč jsem 
se pro kandidaturu rozhodl. Říkal jsem si, že bych mohl 
i zde zužitkovat své pracovní zkušenosti. 

 Myslíš si, že město jde vést jako fi rma?
 Na to se odpovídá hrozně těžko. Z mého pohledu 
nejde vést město z pozice krizového manažera. Stát, 
potažmo město, dělá převážně veřejnou službu a rea-
guje na veřejný zájem. Veřejné služby nikdy nemohou 
být tak efektivní jako soukromé, nikdy nesplní přísná 
kritéria na fl exibilitu, ani hospodárnost. Tak to prostě je. 
 Nicméně se již prokázalo, že spoustu institucí je 
možné efektivně řídit, například výnosy a náklady. 
Může to být úřad práce, nemocnice, domov důchodců, 
technické služby nebo i městský úřad.

 Co se ti na našem městě líbí?
 Děkuji za otázku. Většinou se každý hned zeptá, co 
se mi na Blansku nelíbí :-) Já jsem životní optimista a 
na rozdíl od některých věčných kritiků vidím na našem 

městě spoustu pozitiv. Líbí se mi například to, jak do 
sebe Blansko posledních pět let investuje. Jedná se 
o věci denní potřeby – chodníky, parky, zeleň apod. V 
rámci své práce jsem navštívil spoustu měst u nás i na 
Slovensku a troufnu si říct, že tohle není úplně běžná 
věc. Další věcí je třeba Sportovní ostrov. Basketbal, 
tenis, inline brusle, nové cyklostezky a další vybavenost. 
Naše město nespí, stará se o údržbu běžných věcí a já 
si myslím, že tohle je třeba vnímat pozitivně. 
 Valnou část svého studijního a byznysového života 
jsem prožil na severu Moravy a Slezska. Zdejší města 
jsou nucena řešit úplně jiné problémy a na zvelebování 
ulic a sportovišť nemají čas, chuť ani peníze.
 Jako další velikou výhodu vnímám to, že Blansko leží 
velmi blízko Brna. Existuje dostatečný počet lidí, kteří 
chtějí bydlet v Blansku, protože v Brně je příliš draho, 
přičemž vlakové spojení Blanska a krajské metropole 
je naprosto luxusní. Vlak jede každou půlhodinu, 
takže už se jedná v podstatě o příměstskou dopravu. 
Vlaky jsou navíc komfortní, čisté, disponují wi-fi  při-
pojením. Já sám jezdím vlakem často a je to opravdu 
skvělé.

 Dobře, tak z jiného soudku. Co se ti na našem 
městě nelíbí? :-)
 Spousta problémů v našem městě vzniká kvůli špatné 
komunikaci. Teď mluvím například o některých, bohužel 
i klíčových, investicích, se kterými nebyla veřejnost 
dostatečně včas a efektivně obeznámena. To potom 
dává prostor pro různé spekulace, negativní názory a 
fámy. Špatná komunikace však není problémem jen v 
našem městě, podobně nebo i hůře jsou na tom i ostatní 
obce. Nicméně si myslím, že se i na tomto v Blansku 
pracuje – máme novou tiskovou mluvčí, funguje Mobilní 
rozhlas a jsem přesvědčen, že se blýská na lepší časy.
 Druhá bolest Blanska, o které bych se rád zmínil, je 
doprava. Asi každý známe situaci okolo 3. – 4. hodiny 
odpoledne, kdy se tvoří v obou směrech průtahu měs-
tem kolony. Počet aut je daleko vyšší, stávající infra-
struktura nedostačuje. Velký problém je také parkování. 
Tyto problémy se musí řešit, a musí se řešit koncepčně. 
V současné chvíli jsem předsedou Dopravní komise v 
Blansku, takže tento problém vidím asi lépe než kdokoli 
jiný.

 Co říkáš na současnou blanenskou koalici, která 
v Blansku vládne už mnoho let? Nebylo by dobré, 
aby vzal na chvíli vedení města někdo jiný?
 Snažím se aktivně komunikovat s vedením města a 
bavit se s nimi o problémech Blanska. Narovinu říkám, 
že práce starosty je nesmírně náročná. Není to jako 
v černobílých fi lmech, kdy starosta sedí za velkým 
dubovým stolem a rozdává příkazy podřízeným. Když 
vidím, jaké úsilí musí starosta vynaložit na chod města, 
jak musí přesvědčovat radu o správnosti investic, jak 
musí komunikovat s lidmi, kteří mají odlišný názor… 
Zaslouží si můj velký obdiv. Myslím si, že svoji práci 
dělá velice dobře, a co je hlavní – radnice podle mého 
názoru funguje. Tak proč to měnit?

Martin Müller

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

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – 

byl barvy čas.
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Jak bojují restaurace?
 Koronavirová pandemie zasáhla mnoho lidí a mnoho profesí. Jednou z nich jsou pochopitelně 
podnikatelé v oboru gastronomie, tedy provozovatelé restaurací. Všichni zažívali zejména pocity 
nejistoty, jelikož nevěděli, jak dlouho bude tento stav trvat. Nevěděli tedy ani, jak se v prvních dnech 
zařídit. A shodují se v tom, že následky budou pociťovat ještě dlouhou dobu.

 „Koronavir přišel jako 
blesk z čistého nebe. Určitě 
to tak bylo pro všechny. Ka-
ždý se to snažil nějak řešit. 
Nevěděli jsme, jak dlouho 
to bude trvat. Někteří za-
vřeli a my jsme si řekli, 
že zkusíme prodávat přes 
ulici. A když to nepůjde, tak 
taky zavřeme. Zjednodušili 
jsme si meníčko. Bez po-
lévky, salátu i nápoje. Hned 
první den jsme měli asi 
osmdesát obědů. Časem 
se to ještě trošku zvedlo. 
Takže relativně dobré. Řek-
li jsme si, že lepší něco, 
než nic,“ popisuje první 
dny krizového stavu Karla 
Pernicová z vegetariánské 
restaurace Armit. 
 Restaurace U Golema 
měla měsíc úplně zavřeno, poté se uchýlila k prodeji 
z okénka v době obědů a k rozvážce. Zákazníků 
je však pochopitelně méně, než dříve. „Vzhledem 
k situaci to odpovídá, ale zdaleka nedosahujeme 
tržeb, tak jak před nuceným zavřením,“ upozorňuje 
Bohuslav Jedinák. 
 Oslovili jsme třiadvacet blanenských podniků s 
otázkami na jejich konkrétní situaci. Do ankety se 
zapojilo bohužel jen šest provozovatelů, dva odmítli 
a ostatní vůbec neodpověděli. 
 Ze zaslaných odpovědí je jednoznačně vidět, že 
vyhlášení nouzového stavu způsobilo komplikace 
všem; někomu větší, někomu menší. K masivnímu 
propouštění stálých zaměstnanců však nedošlo, 
alespoň ne v podnicích, které se do ankety zapojily. 
„Našich zaměstnanců si velmi ceníme a zvláště v 
této době pro nás bylo prioritou se o ně postarat. Na 
propouštění jsme ani na chvíli nepomysleli, přestože 
je tato situace pro nás více než obtížná a její ná-
sledky budeme pociťovat ještě dlouho po uvolnění 
bezpečnostních opatření,“ uvádí provozní Bowlingu 
Blansko Lucie Opatřilová. 
 Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení 
práce však museli na čas zůstat doma. „Naše restau-
race funguje už jedenáct roků. Máme dvě kuchařky 
a několik dohodářů. Kuchařky jsme nepropustili. 
Dohodáře, většinou důchodkyně a studentky, jsme 
nechali doma,“ potvrzuje Karla Pernicová. 
 „Nepropustili jsme, ani nepropustíme nikoho. Za-
městnanci jsou to nejcennější, co máme. Musíme si 
ale vzít bezúročný úvěr, abychom situaci zvládli,“ říká 
Ivo Lachman z Wellness hotelu Panorama který ztrá-
ty počítá v milionech. Státní dotace podniku pomohly, 
ale ztrátám zcela nezabrání. „Z propadu 7,5 milionu 
korun nám fi nanční příspěvky od státu snad pokryjí 
1,5 milionu. Je fajn, že nás stát podpoří. Pokud by 
si ale veřejnost myslela, že pomoc hotelům pokryje 
propad, který nás postihl, pak v žádném případě. 
Budeme se z toho vzpamatovávat dva až tři roky… 
s pomocí úvěrů a podporou našich hostů,“ dodává. 
 „Finanční podpora státu určitě alespoň zmírní 
ekonomické dopady krize, ale režijní provoz herny je 
poměrně vysoký a v důsledku absence tržeb příspěv-
ky nejsou dostačující,“ podotýká Lucie Opatřilová. 
 „Na půjčku jsme nedosáhli, ostatně jako většina 
kolegů z branže, a do dnešního dne jsme nic od státu 
nedostali. V existenčních potížích zatím nejsme, ale 
museli jsme do fi rmy vložit fi nance na nutné výdaje. 
Lidé moc našich služeb nevyužívají, ale díky za 
každý prodaný oběd. Ale jsou i tací, co nás chtějí 

podporovat, abychom přežili, a já jsem jim za to moc 
vděčný a moc si toho vážím,“ říká Luboš Sekanina 
z restaurace Myslivna s tím, že provoz v nouzovém 
režimu pokryje sotva náklady. 
 „Myslím si, že pokud se nic mimořádného nesta-
ne, tak určitě otevřeme stejně jako všichni ostatní. 
I když ty ztráty budou znát. Ale není důvod věšet 
hlavu, musí se začít znovu, ovšem myslím si, že 
dojde ke zdražení doslova všeho, a pokud nás to 
donutí zdražit, tak si netroufám předpovídat, jaká 
bude budoucnost restaurací,“ míní Sekanina. 
 Výhodu v dnešní době mají restaurace, které se i 
v době předkoronavirové zabývaly rozvážkou jídla. 
Ta může fungovat a funguje i nadále, což potvrzuje 
i Petr Kaláb z pizzerie Pizzazz. „Restauraci máme 
uzavřenou, ale naštěstí jsme fi rma, která má bohaté 
zkušenosti s rozvozem, v němž jsme mohli pokračo-
vat,“ říká. 
 Nucenou odstávku mnozí využili spíše k drobněj-
ším úpravám, jako je výmalba a podobně. Do větších 
investicí se většina podniků kvůli fi nanční nejistotě 
pustit nemohla. „Během uzavření herny jsme se 
soustředili nejen na precizní úklid, drobné opravy 
a výmalbu prostor. Ale také na revizi bowlingových 
drah, zdokonalování webových stránek, vytvoření on-
line rezervačního systému a tvorbu nového jídelního 
lístku pro naše hosty,“ vyjmenovává Lucie Opatřilová. 
 „Investovali jsme bohužel už v lednu a únoru. 
Podle plánu jsme realizovali asi dvacet oprav a mo-
dernizací a hlavně kompletní vybudování moderního 
klimatizovaného konferenčního sálu. Je to i důvod, 
proč nemáme nyní žádné velké rezervy. Vše co 
vyděláme, investujeme do podniku. Již mnoho let. 
Peníze nehromadíme. Takže, když nám někdo řekne, 
že jsme měli mít úspory…. tak bohužel. Do budoucna 
strategii změníme. Je čas ji změnit. Myslím obecně, 
že všechny fi rmy přišly na to, jak budou v brzkém 
budoucnu šetřit. To je podle mne hlavní poznání, 
které jde napříč všemi fi rmami a bude i důvodem, 
proč se bude méně utrácet a nevyhnutelně tedy 
nastoupí značné zpomalení ekonomiky,“ upozorňuje 
Ivo Lachman. 
 Nezbývá, než popřát všem provozovatelům re-
staurací, aby se brzy zase dočkali všech svých zá-
kazníků. „Až to bude povoleno, otevřeme restauraci 
pro hosty a budeme se těšit na staré dobré časy. 
Chtěla bych poděkovat všem našim strávníkům, 
že nás neopustili v této divné době,“ uzavírá Karla 
Pernicová. 

-mka-

Aktuálně ze SENIOR 
centra Blansko

 Stejně jako každého jedince, fi rmy, studenta, všech občanů, tak také našich uživatelů a zaměstnanců 
v SENIOR centru Blansko, p.o. se dotkla současná, pro všechny nová a neznámá situace - celosvětová 
koronavirová pandemie. Život ani dění v SENIOR centru Blansko se ale nezastavil, přinášíme Vám 
touto cestou aktuální informace o omezeních a zároveň provozu v našem zařízení.

 Samozřejmě největší prioritou je pro nás zdraví a 
bezpečí všech našich uživatelů a také zaměstnanců, 
důsledně tedy dodržujeme veškerá opatření a naříze-
ní Vlády ČR, ministerstev a také našeho zřizovatele, 
kterým je Jihomoravský kraj.
 Dne 10.3.2020 byl vyhlášen zákaz návštěv, ná-
sledoval také zákaz vycházení uživatelů mimo zaří-
zení. Jsme si vědomi, že zejména tato opatření se 
nejvíce dotýkají jak našich uživatelů, tak i rodinných 
příslušníků a blízkých, a to především pokud se týká 
zamezení osobního kontaktu uživatelů se svými nej-
bližšími. Nabídli jsme tedy rodinám možnost nahrát 
svému blízkému krátké video - pozdrav, který poté 
sociální pracovnice přehrají v notebooku rodinným 
příslušníkům, kteří jsou u nás v zařízení. Samozřej-
mě je na každém, jakou nahrávku svému blízkému 
pošle – ať už krátké povídání, zpívání od vnoučat, 
pozdravy od blízkých, známých, případně fotografi e 
apod. Velmi nás těší, že již nemálo rodin využilo 
možnosti zaslat našim prostřednictvím pozdrav. Z 
reakcí našich uživatelů, kterým přehráváme videa 
od rodin, případně jsme přinesli vytištěné fotografi e, 
je cítit veliké potěšení, radost a často dojetí :).
 Samozřejmostí v zajištění péče a provozu je 
důsledné používání dezinfekčních prostředků ve 

zvýšené míře, dodržování veškerých hygienických 
opatření apod. Dle platných nařízení pravidelně 
2x denně měří zdravotní sestra všem uživatelům 
teplotu, stejně tak 1x denně je měřena teplota 
zaměstnancům. Dne 14.4.2020 jsme dle nařízení 
Ministerstva zdravotnictví přistoupili u všech za-
městnanců k vyšetření specifi ckých protilátek proti 
nemoci COVID-19, toto testování bude prováděno v 
pravidelných intervalech. Aktuálně bylo otestováno 
97 zaměstnanců s negativním výsledkem :).
 Dle platných nařízení jsme bohužel museli poza-
stavit veškeré společné aktivity a akce v zařízení, 
nicméně o to důsledněji dbáme na individuální 
setkávání aktivizačních a ostatních pracovníků do-
mova s uživateli. Jsme velmi rádi, že naši uživatelé 
mají v tomto období možnost návštěvy naší krásné 
rozkvetlé zahrady, načerpat vůni jarních květů a 
prvních slunečních paprsků.
  Rádi bychom touto cestou také poděkovali jednak 
našemu zřizovateli, kterým je Jihomoravský kraj, 
současně také Městu Blansku a zejména potom 

všem, kdo nás oslovili, nabídli pomoc a podporu v 
tomto období. Velmi si vážíme jakékoli podpory a 
pomoci ze strany široké veřejnosti, fi rem, rodinných 
příslušníků a blízkých našich uživatelů. Veliké PO-
DĚKOVÁNÍ posíláme fi rmě WERO WATER SERVIS, 
která nám za spotřební náklady provedla odbornou 
preventivní dezinfekci společných prostor SENIOR 
centra Blansko. Velmi nás také potěšilo, když nás 
oslovila blanenská komunita občanů z Mongolska a 
dne 3.4.2020 převzal ředitel SENIOR centra Blansko, 
Jiří Charvát, od pana Baldangotova Jargalsaikhana  
1100 ks látkových roušek a na základě darovací 
smlouvy také fi nanční částku ve výši 24.000,- Kč. 
Tuto částku mezi sebou vybrala blanenská komunita 
občanů z Mongolska pro potřeby SENIOR centra 
Blansko. 
 Děkujeme také fi rmám PYROTEK, ILLKO, Lé-
kárna Korunka, s.r.o., První novinové společnosti, 
a.s., MCAE Systems, s.r.o., ČKD Blansko Holding, 
a.s., paní doktorce Navrkalové - Lékárna „Na Poště“ 
a všem ostatním za dodané roušky, dezinfekce, 
ochranné štíty, bezkontaktní teploměr, respirátory 
atd.
 Veliké poděkování posíláme také jednotlivcům z 
řad rodinných příslušníků, blízkých našich uživatelů 

a ostatním lidem, ale také našim kolegům ze SENI-
OR centra, kteří ve svém volném čase šijí a vyrábí 
roušky, oslovili své blízké a známé, i oni se připojili 
a šijí pro nás roušky.
 Děkujeme také za sladkou podporu jak našim uži-
vatelům, tak také zaměstnancům – výborné bábovky 
pro nás upekla paní Sedláková – KLER dortíčky. Paní 
Kuklínková, paní Schauerová, paní Přibylová, paní 
Buchtová a paní Sedláčková z MŠ Rodkovského 2b 
pro nás napekly voňavé velikonoční perníčky.
   Věříme, že tohle nelehké období společně zvlád-
neme, velmi děkujeme za Vaši důvěru a podporu, 
kterou nám vyjadřujete. Velmi si jakékoli podpory 
a pomoci vážíme a alespoň touto cestou posíláme 
poděkování.  
 Průběžně aktualizujeme naše www a FB stránky, 
kde naleznete vždy aktuální informace, fotografi e 
a sdělení, současně také kontakty a další důležitá 
sdělení.
 S přáním pevného zdraví a klidného dne

Zaměstnanci SENIOR centra Blansko

Opuštěná PanoramaOpuštěná Panorama
během velikonočních svátkůběhem velikonočních svátků
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Kupujte bazénovou chemii 
i desinfekci přímo od výrobce

 Specializovaná prodejna Wetter, která se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci – Jestřebí nabízí 
vše pro váš bazén – od speciální chemie až po příslušenství. V prodejně najdete také úklidové pro-
středky a jednu dost podstatnou novinku. Tou je dezinfekční výrobek VIA-hand dezi, který je vhodný 
na pokožku a povrchy a v současné době „koronavirové krize“ by měl být nedílnou součástí prakticky 
každé domácnosti. Jelikož je společnost VIA-REK přímým výrobcem, v jejich obchodě najdete vše 
za bezkonkurenční ceny.

 V dnešní době provozuje domácí koupání více 
než polovina Čechů, které spojuje jedna věc – čistá 
voda. Bez chemie to dneska nejde, ale jak regulérně 
postupovat a vybrat správné přípravky, o tom se jed-
noznačnou odpověď asi nikde nedočtete. Ovšem ře-
šení existuje. Specializovaná prodejna Wetter, která 
se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci – Jestřebí 
nabízí vše, co potřebujete. Abych se o problematice 
nejen bazénové chemie dozvěděl co nejvíc, sešel 
jsem se s provozním ředitelem společnosti VIA-REK 
Milanem Štrýglem.

 Jak jste přišli na to, že jako velkovýrobce 
chemie zřídíte prodejnu pro veřejnost? Je to pro 
takovou velkou společnost vůbec zajímavé?
 První myšlenka provozovat podnikovou prodejnu 
vznikla více než před deseti lety. Jelikož už tenkrát 
jsme svými výrobky zásobovali velká koupaliště a 
věděli jsme, že ty samé prostředky jsou vhodné i do 
malých bazénů, přišla nám škoda je zákazníkům 
také nenabídnout. Navíc jako přímí výrobci můžeme 
nabídnout bazénovou chemii za ceny, které by jinde 
těžko hledali. Koncový zákazník je pro nás velmi 
důležitý a snažíme se mu vždy vyjít vstříc.

 Když vám někdo zavolá s prosbou o pomoc, 
dokážete mu i poradit nebo jen prodáváte?
 Většina provozovatelů domácích bazénů se o 
něj bohužel moc dobře nestará. Buď do bazénu 
vpraví ohromné množství bůhví čeho, nebo do něj 
nalije naprosto nevhodný přípravek. My se snažíme 
prodat zákazníkovi jen to, co bude potřebovat – nic 
víc, nic míň. Za těch mnoho let praxe už víme, co 
voda v bazénu potřebuje, takže se nás lidé nemusí 
bát zeptat a svěřit svoji vodu do našich rukou. My 
mu vždy doporučíme vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili ba-
zén, napustili do něj vodu a najednou nevěděli, jak 
dál. Nás v tuto chvíli zajímá pouze jediný fakt, a to 
je množství vody napuštěné v bazénu. Nic víc vědět 
nemusíme – doporučíme vám vhodné prostředky na 
základě měření pH vody, ke kterému samozřejmě 
máme i vhodné testery.

 Prodáváte i dnes tolik populární tablety?
 Původní sada naší bazénové chemie byla pouze 
tekutá, což mělo řadu výhod. Nemuselo se nikde 
nic rozmíchávat, majitel bazénu prostě jen odměřil 
danou dávku a nalil ji do skimmeru. Postupem času 
jsme museli přidat i pevnou chemii v tabletách, neboť 
se stala mezi zákazníky oblíbenou a vyhledávanou. 
Zde je třeba zmínit, že pokud někdo hledá tablety, 
může je koupit prakticky kdekoli – v podstatě celá 
republika je bere od jediného distributora, nás 
nevyjímaje. Na rozdíl od některé konkurence však 
máme na tablety veškeré testy, jsou schválené mi-
nisterstvem zdravotnictví a jsou zcela nezávadné. 
Nakupujeme je ve velkém množství, a tak je prodá-
váme za velice výhodnou cenu. Dnes tedy můžeme 
nabídnout jak pevnou, tak tekutou chemii a je na 
kupujícím, čemu dá nakonec přednost. Na rovinu 
však mohu říct, že tekutá chemie je jak levnější, tak 
uživatelsky pohodlnější. 

 Prodáváte pouze chemii na bázi chloru?
 Naše originální výrobky byly až donedávna všech-
ny na bázi chloru. Jelikož jsme chtěli vyjít vstříc 
zákazníkům, kteří požadovali bezchlorovou chemii, 
rozhodli jsme se nabídnout granulovaný přípravek, 
který je od loňského roku k dispozici na naší prodej-

ně. Sortiment je tak kompletní a vybere si skutečně 
každý.

 Chodí k vám i majitelé levných nadzemních 
bazénů? Máte jim co nabídnout?
U nás dobře nakoupí každý, majitele malých bazénů 
nevyjímaje. Náš sortiment netvoří pouze chemie, 
prodáváme také veškeré příslušenství, jako jsou 
teploměry, síťky, také vysavače, schůdky, fi ltrace a 
další produkty. Jako velkoodběratel můžeme konco-
vému zákazníkovi nabídnout velice dobrou cenu. Na 
rozdíl od různých prodejců na internetu poskytujeme 
veškerý servis a dobrou radu na počkání, kterou 
vždy s úsměvem podá náš proškolený personál. To 
na internetu nenajdete.

 Pohodlný člověk však na internetu tráví po-
měrně dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s  renovací a 
kompletní reorganizací prodejny Wetter jsme spustili 
internetové stránky www.wetter-bch, na kterých pro-
vozujeme internetový prodej. Zákazník tak má dost 
času na prostudování kompletní nabídky námi nabí-
zených produktů, může si zboží objednat a následně 
vyzvednout u nás v prodejně na ulici Oldřicha Blažka 
v Rájci – Jestřebí. Prodejna se nachází v areálu fi rmy 
VIA-REK a přímo v ulici vedoucí k vlakové zastávce 
či v opačném směru jej upozorní navigační tabule.

 Jako výrobci chemických přípravků jste přišli 
s výrobkem VIA-hand dezi. O jakou desinfekci se 
jedná?
 Naše společnost reaguje na koronavirovou krizi 
tím, že zahájila výrobu a prodej dezinfekčního vý-
robku VIA-hand dezi. Ten je vhodný na pokožku i 
povrchy, dodáváme jej jak v malospotřebitelském 
balení 1l lahve, tak i v kanystrech a IBC kontejne-
rech. Jelikož jsme přímými výrobci, koupíte v našem 
obchůdku v Rájci-Jestřebí i tento přípravek za výji-
mečnou cenu. Přijďte se sami přesvědčit.

-r-

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

Příští číslo 
MONITORU

vychází
15.5.2020
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Setkání s kronikou

Dělnický dům se rekonstruuje. 
Hotovo bude v září

 Více než šest milionů budou stát opravy Dělnického domu. Začaly před několika dny a mají trvat 
do konce srpna. Rekonstrukce má vyřešit zejména plíseň provlhlých zdí. Nebude ovšem chybět ani 
oprava podlahy pódia hlavního sálu. 
 Budova Dělnického domu se dlouhodobě potýká s 
problémy, které vznikají kvůli vzlínání vlhkosti. „Pro-
vedeme kompletní venkovní hydroizolační systém s 
drenáží i vnitřní sanování, které zahrnuje injektování 
stavebních konstrukcí. Sanování je opravdu nutné, 
spodní stavba je na hranici uživatelnosti, dokazují 
to zejména prostory pro herce a zázemí jeviště,“ 
vysvětlil Lukáš Císař, jednatel společnosti Kaiserbau, 
která rekonstrukci provádí.
 Některé přípravné práce dělníci provedli již za 
provozu loni na podzim. Zasanovali prostory garáží 
a vnitřního atria. Chystá se hydroizolace obvodových 
zdí i vnitřních prostor. Opraví se sklad za pódiem, 
chodba u šaten pro účinkující a sociální zařízení, 
stěny skladů u hlavního sálu a v přízemí budovy. 
 „Odvlhčovací práce spojené s dodatečným ře-
šením vodorovné a svislé hydroizolace stavby a 
injektážemi i sanační omítky doplní oprava podlahy 
pódia hlavního sálu a nové schodiště do podpódio-
vého prostoru, rekonstrukce místností šaten pro 
účinkující a rovněž terénní úpravy zejména z pozem-
ku Okresního soudu. Částečně se zde také opraví 
elektroinstalace, aby nebylo nutné do upravených 
prostor znovu zasahovat,“ doplnil Jiří Svoboda z in-
vestičního odboru, který má rekonstrukci na starosti. 

 Skutečný potřebný rozsah sanačních prací se zjistí 
až po odkrytí zeminy. I v případě rozsáhlejších oprav 
by se však všechny práce měly stihnout tak, aby se 
v září mohl plně obnovit provoz Dělnického domu. 
Původně se totiž počítalo s termínem rekonstrukce 
od začátku června do konce září. Podařilo se však 
využít nuceného zastavení školní výuky a zákazu 
kulturních akcí a rekonstrukci zahájit o šest týdnů 
dříve. 
 „Chtěli jsme využít toho, že Dělnický dům je ak-
tuálně pro veřejnost uzavřený. Jsme moc rádi, že 
se podařilo rekonstrukci zahájit dříve. Díky tomu si 
budou moci pořadatelé zrušených kulturních akcí 
naplánovat náhradní termín už na září,“ vysvětlil 
starosta Blanska Jiří Crha. „Máme informace, že 
jinak by se část z nich poohlížela po náhradě v okolí 
Blanska. Bez omezení teď bude moci školní rok 
zahájit i Soukromá základní umělecká škola, která 
je zde v pronájmu,“ dodal Crha. 
 Bezplatný výdej roušek, které zhotovili dobrovol-
níci v rámci projektu Město šije, se kvůli opravám 
přesunul z Dělnického domu do budovy kina. Zájemci 
si tam mohou zajít v pracovních dnech od 8 do 16 
hodin. 

-mka-

V posledním díle Setkání s kronikou jsme uvedli zápis z roku 1930 o tom, že město pomýšlí zřídit 
vodovod. Této problematice se věnují i zápisy z roku 1931. 

Obec pomýšlí zříditi vodovod i pro část města 
na levém břehu řeky

 Potřeba vodovodu pro celé město Blansko jest 
naléhavější. Část města po pravém břehu Svitavy, 
Staré Blansko, má již vodovod se znamenitou pitnou 
vodou.
 Ve schůzi městské rady dne 11. dubna 1931 bylo 
jednomyslně usneseno, aby bylo použito služeb Dra 
Spíška, jenž řídil svého času přípravné práce před 
zbudováním vodovodu staroblanenského. Ve schůzi 
byl čten přípis zmíněného odborníka z 8. dubna 1931 
a usneseno jednomyslně dle jeho nabídky zadati Dru 
Spíškovi přípravné práce k otevření a zachycení pra-
menů pro městský vodovod u Spešova. Na pozemku 
občana Plcha a Na haldách pod Dolní Lhotou s tou 
podmínkou, že honorář Dra Spíška má obnášeti 12 
% z vyúčtovaného stavebního nákladu. 
 Schvaluje se celý návrh Dra Spíška z 8. dubna t.r. 
a kromě toho usneseno, aby pro zjednání jistoty bylo 
odborníkem Štípáčkem prozkoumáno pohoří v okolí 
Hořic nad Blanskem, zda je skutečně vyloučeno z 
tohoto terénu pitnou vodu v dostatečném množství 
zajistit.
 Jmenovaný odborník Štípáček prozkoumal okolí 
Hořic a určil místa, kde možno předpokládati vydat-
nější prameny, načež ve schůzi měst. rady dne 13. 
června t.r. Bylo usneseno vyžádati si off erty od fi rmy 
Artesia a fy Hájek za účelem navrtání pramenů na 
Hořicích a pod Hořicemi v místech, která byla p. 
Štípáčkem označena.
 Bylo provedeno komisionelní jednání ve Spešově 
a na Hořicích za spoluúčasti Ing. Dr. Spíška a hleda-
če vod hoteliera Štípáčka, načež ve schůzi městské 
rady dne 17. července 1931 bylo usneseno,
 a) aby Dru Spíškovi za týchž podmínek, které byly 
schváleny ohledně jímacích prací ve Spešově, bylo 
zadáno hledání a jímání pramenů nad hřbitovem v 
Blansku na pozemku M. Kučerové na čís. kat 307/1 
v místech označených p. Štípáčkem a to na náklad 
obce. 
 b) Ve Spešově má se na zachycených pramenech 
zříditi sběrná jímka nákladem circa 10.000 Kč a její 
provedení má býti zadáno Ing. Dru Spíškovi. 
 Na základě přípisu okres. úřadu v Boskovicích 
ze dne 14. 7. 1931, jímž se oznamuje komisionelní 
jednání o uznání právního trvání vodního družstva v 
Dolní Lhotě – Blansku dne 17. srpna 1931. – Usne-
seno zúčastniti se vodoprávní komise v Dolní Lhotě 
jmenovaného dne a budou k onomu jednání vysláni 
starosta obce a 3 členové. Kromě toho má se v 
Boskovicích komisionelně opsati projekt a vykresliti 
část týkající se Blanska. 
 Ve schůzi měst. rady dne 31. 7. 1930 byla s Jos. 
Pernicou, podnikatelem staveb z Ostrova, ujednána 
smlouva za účelem zřízení dvou pokusných studní k 
vyhledání vody pro vodovod blanenský. 
 Ve schůzi měst. rady 26. října t.r. usneseno vyzvati 
k soutěži na vyhotovení vodního projektu Spešov – 
Blansko 4 fi rmy: Ing. Spíšek, fy Skorkovský, fy Káš 
a fy Kunz. Off erty mají býti podány do 5. listopadu 
1931 do 5 hod. večer. 

 Čs. místní komisař III. pro agrární operace v Brně 
žádá za odstranění závady způsobované zavodňo-
váním pozemků z vodních pramenů ve Spešově. O 
této stížnosti bylo jednáno ve schůzi měst. rady 26. 
10. 1931 a usneseno sděliti, že vzhledem k tomu, že 
prameny vodovodní jsou již zachyceny, provede se 
ihned odvedení vody odpadním potrubím ke mlýnu 
v Dol. Lhotě a tím bude závada odstraněna. 
 Několik občanů dolnolhotských si opětně stěžo-
valo na zavodňování jejich pozemků z vodovodních 
pramenů ve Spešově. Byli pozváni do Blanska na 
radnici dne 5. prosince 1931 do schůze měst. rady, 
kde bylo jednáno o jejich stížnosti a sepsán o jednání 
následující protokol. 
 Protokol sepsaný na radnici města Blanska dne 5. 
prosince 1931 ve příčině urovnání hrozícího sporu o 
náhradu škody mezi městem Blanskem a podepsa-
nými občany dolnolhotskými. 
 Jedná se o náhradu škody způsobené pramenem 
spešovským při jímání pramenů pro vodovod blanen-
ský. 
 Na úplné vyrovnání umluveny bez uznání nějakých 
právních povinností a závazků z dobré vůle tyto 
obnosy: 
1. Kupka Josef č. 19 za celý majetek 600 Kč
2. Hudec Augustin za celý majetek 1000 Kč
3. Souček Josef za celý majetek 500 Kč
4. Pavlů Josef za celý majetek 500 Kč
5. Perout Josef za č. 11 a 20 200 Kč
6. Kučera Vilém za celý majetek 200 Kč
7. Blažek Antonín č. 11 250 Kč
 Komisionelní výlohy celé včerejší komise politic-
kého úřadu a diety všech členů komise nese město 
Blansko. 
 Náhrady jiným občanům se neuznávají. Náhrady 
jsou splatny do konce měsíce ledna 1932. 
Hlasitě přečteno
 Jelikož občané dolnolhotští odpírají tento protokol 
podepsat, prohlašuje městská rada blanenská, že 
bere tento svůj smírný návrh zpět. 
 Obě strany oznámí do týdne na městský úřad v 
Blansku po dvou znalcích, kteří nesmějí být ani z 
Blanska, ani z Dolní Lhoty, ani příbuzní poškozených 
občanů. 
 Ujednáno, že obě strany se podrobují rozhodčí-
mu soudu, který se má skládat z pěti osob, z nichž 
každá strana jmenuje dva rozhodčí do 12. prosince 
písemně na městský úřad v Blansku. Za předsedu 
a pátého rozhodčího umlouvají Ing. Tesaře, statkáře 
a starostu obce Milonic. 
 Každá strana své dva znalce platí si sama a pátého 
znalce každá do polovice. 
 Jak tato komise rozhodne, tak se tomu podrobují 
všichni, kdož tento protokol nyní neb dodatečně 
podepsali. 
 Při jednání rozhodčích mají právo býti přítomni z 
každé strany tři, a sice za domněle poškozené Kupka 
Josef, Souček Josef a Hudec Augustin, za město 
Blansko Gruber Stanislav, Vincenc Nejezchleb a 
starosta města nebo koho za sebe určí. 

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

Noviny na internetu: Noviny na internetu: www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz



Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Soukromá je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Muž 167/57/60 kg mladšího vzhledu z BK hledá k 
vážnému seznámení partnerku, i plnejší postavy. Sa-
mota je zlá, ve dvou se to lépe táhne .Tel. 739995668.
* Koupím chatu se zahradou v Blansku, nejlépe bez 
RK. Tel. 606466069.
* Babička 72 roků by ráda poznala dědečka 70 - 77 
roků. Zkus prosím zavolat nebo napsat SMS na tel. 
604880931.
* V Lažánkách hledám brigádníka na výpomoc, sekání 
soukr. zahrady a další drobné zahr. práce, přes celou 
sezónu. Vlastní sekačka výhodou. Tel. 775154079.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

BUSE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních 
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?

Pro posílení našeho týmu přijmeme:

- VÝVOJÁŘE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře  

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu 
odpovídající platové ohodnocení / 13.plat / 5 týdnů dovolené /

stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

…aktuální volné pozice na  http://www.buse.cz/cs/kariera

Masarykova 9, 678 01 Blansko / http://www.buse.cz 

BLANKA OZNAMUJE
 Informační kancelář Blanka opět v provozu od 27. 
dubna 2020. Do konce května otevřeno ve zkrácené 
otevírací době Po–Pá 9:00–16:00, So 9:00–12:00 
hodin a za zvýšených bezpečnostních pravidel. 
Vstup bude povolen maximálně dvěma osobám 
najednou, s nasazenou rouškou. Pro zákazníky je 
připravena desinfekce i rukavice. Veřejný internet 
bude až do odvolání mimo provoz.

Zrušené akce:
Peníze za vstupenky na zrušené akce se budou vracet 
až po ukončení nouzového stavu v České republice. 
Doporučujeme všem sledovat informace na předpro-
dejních portálech na internetu a našich webových strán-
kách (www.blansko.cz/blanka/predprodej-vstupenek). 
Většina pořadatelů se snaží najít nový termín akce, 
informace budou postupně oznamovat. 
ODLOŽENO! Koncert Hradišťan - 30. 3. 2020 v 19 
hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 430 
Kč. Koncert se přesouvá a po skončení mimořádného 
opatření bude zveřejněn NOVÝ NÁHRADNÍ TERMÍN. 
Vstupenky zůstávají v platnosti..
ZRUŠENO! Summer Festival 2020 - 29. – 30. 5. 2020 
Fotbalové hřiště, Tyršova 27, Letovice. Peníze za 
vstupenky se vrací v místě zakoupení.
PŘESUNUTO! Horkýže Slíže - 25. 9. 2020 od 19:30 
hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v 
předprodeji) / 400 Kč (na místě). Vstupenky zůstávají 
v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní 
Kanady - 30. 9. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. 
Cena vstupenky: 220 Kč. V případě nevyhovujícího 
nového termínu bude vstupné vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když princové 
jsou na draka – 
30. 9. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Účinkují: 
Jan Čenský a Ivana Andrlová. Vstupné: 280 Kč. Vstu-
penky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. Pokud Vám nevyhovuje nový termín, vstupné 
Vám vrátíme (nejpozději do 30. 6. 2020).
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 10. – 14. 6. 
2020 9. – 13. 6. 2021:
Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 
zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v 
programu roku 2021.
9. června 2021 Lenka Nová & Petr Malásek: To co 
prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena vstu-
penky: 540 Kč
10. června 2021 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený 
prach (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 690 Kč 
(sezení)/ 560 Kč (stání)
11. června 2021 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 
590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kate-
řinská jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
13. června 2021  Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč (přidaný 
koncert ve 20 hod.) 
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 7. 
2021. Voděrady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstu-
penky (3. vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Poděkování
 Děkuji paní PharmDr. Jitce Navrkalové, majitelce 
Lékárny Na Poště v Blansku. Ochotná a vždy milá 
nejen radou, ale i s úsměvem mi pomohla v nelehké 
situaci obstarání léků pro mého těžce nemocného 
manžela. Její milý a lidský přístup je velmi důležitý. 
Nejen ke mně, ale i k ostatním je vždy vstřícná, a 
proto jí chci v této nelehké době poděkovat jménem 
svým i celé rodiny. 

Marie Macháčová

Květnový závodní maraton 
také podlehl

 Tradičně silně obsazený květen, nabízel na začátku sezóny pestrou směsici závodů napříč celým 
okresem. Teď máme květen za dveřmi a situace je diametrálně odlišná. Onemocnění COVID – 19 je 
tu stále s námi a dopadá i na běžecký sport a sportovní akce s ním spojené. Jak již bylo zmíněno 
dříve, tak došlo k přesunutí Boskovických běhů na 6. září. Pro další závody však mají přijatá opatření 
podstatně horší dopad. Jejich pořadatelé přistoupili k jejich úplnému zrušení.

  Ač to z médií vypadá velmi optimisticky a počty 
nově nakažený osob nepřekračují za poslední dny 
více jak stovku, tak návrat do normálního způsobu 
života je ještě kdesi v dáli. S tím normálním způ-
sobem života jsou spojené i kulturní a sportovní 
akce, které jsou však pro případné šíření viru tím 
největším oříškem. V současné době se hovoří o 
tom, že bychom se jich mohli dočkat od 25. května, 
ale otázka je v jakém rozsahu a za jakých podmínek. 
Proto jsme v úzkém kontaktu s řediteli závodů a 
průběžně řešíme stávající situaci. Jeden březnový 
a dva dubnové závody již onemocnění podlehly a 
bohužel květnových závodů se to také dotklo. 
 Boskovické běhy, vzhledem ke svému rozsahu 
svůj termín již s předstihem změnily. V Boskovicích 
se bude závodit v neděli 6. září a my pevně věříme, 
že se závodit skutečně bude.
 Dalším nejbližším závodem v květnu byl úvodní díl 
jarní části Hraběnka cupu. V úterý 5. května se mělo 
běžet z Horní Lhoty do Petrovic. Následovat měl 12. 
května běh ze Skalního mlýna na Horní můstek a 
19. května se mělo běžet z Ráječka do Petrovic. Ani 
jarní část Hraběnka cupu se letos nepoběží. V rámci 
komunikace s Míšou Havlíkovou a Honzou Raškou 
padla i určitá varianta individuálního běhu na těchto 
tratích, kdy běžci by mohli trasy absolvovat v rámci 
tréninku. Dosažené výkony by pak sdělili pořadateli 
a ten by z těchto dat vytvořil „výsledky na nečisto“. 
S ohledem na současný stav jsme tuto variantu 
nedoporučili a proběhne tedy pouze podzimní část. 
Ta je naplánována na 1., 8. a 15. září 2020.

 Velkou ránu utrpěl i Běh Černou Horou. Letos byl 
naplánován již 62. ročník, a pokud mě znalost historie 
tohoto závodu neklame, tak jej dokázala přerušit jen 
druhá světová válka. Ředitel závodu Jarda Žáček 
nám ke zrušení letošního ročníku napsal toto: „Letoš-
ní Běh Černou Horou v plánovaném termínu nebude 
a ani jsme se moc nezabývali otázkou jeho přeložení. 
Situace je nejasná a jakmile se to uvolní budou na 
řadě běhy další. Nemá cenu se tlačit do termínů 
jiných závodů.“ Závěrem popřál všem běžcům, ať se 
jim vir vyhne. S tímto přáním nezbývá než souhlasit 
a věříme, že příští ročník proběhne bez komplikací.
 Běžecký květen měl být završen v neděli 31. květ-
na v Ostrově u Macochy. Devátý ročník Šamalíkovy 
míle však také nebude. Tedy alespoň v květnu. Byť už 
se termínově nachází v období, které bude volnější, 
ale nikdo dnes neví, jaké budou pro sportovní akce 
pravidla. Ředitel závodu Karel Hasoň sdělil, že v 
původním termínu se závod určitě neodehraje. Zda 
se bude konat někdy později, třeba na podzim, záleží 
na tom, jak se vyvine situace. Zejména s ohledem 
na případnou kolizi s termíny jiných závodů.
 Již teď jsme v kontaktu s řediteli červnových 
závodů, a co nevidět budeme kontaktovat i ředitele 
závodů červencových. Zda se některý ze závodů v 
červnu uskuteční či nikoli vás budeme co nejdříve 
informovat.
 Běhu zdar a viru zmar.

Za Okresní běžeckou ligu, 
Jiří Vrtílka, ředitel

foto archiv OBL, www.oblblansko.cz

Hledáme nového 
Berdycha a Kvitovou

 Vážení rodiče, vláda uvolnila opatření proti ne-
moci Covid -19. Od poloviny dubna je možné dělat 
některé sportovní aktivity a jednou z nich je tenis. 
Nenechávejte sedět děti doma u počítačů a přijďte 
si tenis vyzkoušet. 

 Tenisový klub TK Blansko pořádá nábor dětí (5-7 
let) do tenisové školičky. Nábor proběhne během 
května 2020. Pro přihlášené děti bude probíhat ukáz-
kový trénink na tenisových dvorcích za aquaparkem. 
První hodina tréninku je zdarma. Nezapomeňte spor-
tovní oblečení a obutí. V případě potřeby je možné 
zapůjčit rakety. Termíny ukázkových tréninků budou 
zájemcům upřesněny během května.
 Přihlášky posílejte na e-mail:pavka.zemanek@
seznam.cz. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení 
dítěte, datum narození, kontakt na rodiče (telefon a 
e-mailovou adresu).

Další informace:
Pavel Zemánek, tel: 602 322 917
pavka.zemanek@seznam.cz
www.tkblansko.blogspot.cz

-pz-

* Ruční pumpu LILA 75, výrobce Sigma Lutín. Tel. 
604629303.
* Dámské kolo,velmi zachovalé, málo používané z 
důvodu nemoci. Tel. 732756634.
* 4+1 v OV v Blansku na Písečné. Tel. 735124170.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
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