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Uvažujete o prodeji své 
nemovitosti a nevíte si rady?
Už 15 let pomáhám
klientům s prodejem, 
koupí nemovitostí.

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

p

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

OTEVŘENO od 10. 5. 2021 – těšíme se na Vaši návštěvu.

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení.

• Zajištění právního i daňového 

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a tisíce spokojených klientů

K tématu pro dnešní úvodník mne přivedl ředitel Kultury Blansko Vítek Šu-
jan, když jsme spolu vedli rozhovor v rubrice Na kávě s… v minulém čísle 
Monitoru. Bavili jsme se mimo jiné o tom, jak těžké je provozovat kulturu 
v době, kdy je vládou zakázáno se scházet. Celý náš rozhovor možná i vás 
inspiroval k zamyšlení, co to vlastně kultura je.

 Není třeba zdůrazňovat, že bez kultury 
jsme už více než sedm měsíců. Zavřená 
jsou kina, koncertní sály, galerie, divadla, ale 
i diskotéky a bavit se při muzice je nám zne-
možněno i na soukromých oslavách, byť jen 
pro pár lidí. I tohle je nedílná součást izolace, 
kterou nám připravila epidemie koronaviru. A 
to nám bylo na začátku října řečeno, že jde 
o opatření, které bude trvat jen 14 dní…
 Už loni na jaře, kdy probíhala první covi-
dová vlna, jsme se s kamarády muzikanty 
na zkoušce bavili o tom, že v době, kdy je 
nám kultura odepřena, se projevuje, že jde 
o jakousi společenskou nadstavbu. Jeden 
můj kamarád v té době dokonce prohlásil, že 
je nyní jasně vidět, jak je kultura zbytečná, 
a že se bez ní dá žít. A potom se někdy na 
podzim tehdejší ministr zdravotnictví Roman 
Prymula vyjádřil ve smyslu, že kultura je 
pouhou volnočasovou záležitostí. 
 Toto tvrzení je, troufám si říct, velice 
nešťastné. Sice asi chápu, proč to pan plu-
kovník takto vyřkl, ale nebylo to namístě. 
Dle mého názoru nemůžeme považovat za 
kulturu pouze to, že jdeme do kina nebo 
na koncert. Ano, to volnočasová aktivita 
bezesporu je a k tomuto účelu nám slouží 
kluby, sály, galerie a další budovy. Pod po-
jmem kultura se však skrývá něco mnohem 
víc. Kultura je něco hluboko v nás, něco, 
co prožíváme společně s ostatními lidmi. 
Něco, co v nás budí hluboké emoce, nutí nás 
přemýšlet, dělá nám radost, je spouštěčem 
smíchu i pláče. Jde v první řadě o duševní 
naplnění, o něco, co lidi formuje a činí je tolik 
unikátními. Kultura je bohatstvím, které není 
obchodovatelné, přitom patří k těm nejcen-
nějším věcem v našem životě.
 V Monitoru č. 7 jsme se věnovali tématu 
covid a podnikatelé a o jednu z odpovědí 
jsem požádal i svého kamaráda Martina 
Štěpánka, který se podobně jako já v kulturní 
branži živí. Ten mimo jiné napsal: „Chápu, 
že kultura je to poslední, co člověk k životu 

potřebuje. Máme co jíst, tak co? Ale přes-
to… Kultura dodává potravu duševní a i té, 
myslím si, je třeba. Mám ovšem obavu, že 
znovu nastartovat tento druh podnikání bude 
trvat velmi dlouho. Jak už jsem psal, kultura 
neumí fungovat jako obchod s nepravidelnou 
otevírací dobou. Hlad po ní zatím určitě je, 
ale obávám se, že pomaličku mizí, neboť po-
sluchač si zvykne a časem mu absence ani 
nijak vadit nebude. Vím, že je pozastaveno 
takových a mnohem důležitějších odvětví 
mnoho a mohu si říkat, že jsme všichni na 
jedné lodi, ale…“
 Já osobně bych se nebál. Věřím a cítím ze 
svého okolí, že po kultuře je obrovský hlad. 
Člověk je v první řadě tvorem společenským 
a kultura je úžasným nástrojem, který dokáže 
lidi stmelit a udělat jim radost. A tím nemyslím 
pouze muziku, nýbrž dalších XY odvětví, 
které se kultuře věnují a tvoří hodnoty, kte-
ré mohou být na rozdíl třeba od chleba se 
sádlem trvalé a mohou našim životům sloužit 
roky.
 Víte, už jsem si zvykl na (v mnoha přípa-
dech zcela nesmyslná) opatření servírovaná 
shora, ale občas ještě pořád skřípu zuby. 
Dodnes mi třeba není jasné, proč v super-
marketu může být hlava na hlavě (viz třeba 
blanenský Kaufl and, kterýkoli všední den v 
době mezi osmou ranní a šestou večerní) a 
koncert či výstava proběhnout nemohou ani 
tehdy, kdy bude omezen počet účastníků a 
zachovány veškeré bezpečnostní opatření 
včetně povinnosti respirátorů a nutného 
testování. 
 Mocipáni nahoře zřejmě ve své krátko-
zrakosti a omezenosti tohle nevidí, a tak 
odsunují kulturu až na poslední kolej, čímž 
bohužel trpí hlavně statisíce lidí, kteří vědí, 
že nejen žvancem je člověk živ. Protože bez 
kultury přece přežijeme, no ne? 
 Jenže stejně jako bez kultury bychom 
přežili i bez lidí, kteří nám ji odpírají.

Martin Müller
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Dělníci začali konečně
bourat skleníky na Poříčí

Návštěvy v nemocnici opět 
povoleny

Fotoseriál: Po roce opět 
zahráli pod okny

 Místo na okraji Blanska, o němž se v minulosti hodně diskutovalo, se po letech jednání začíná měnit. Začalo totiž bourání skleníků na ulici Poříčí na 
břehu řeky Svitavy v těsném sousedství Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. A hned v létě by se mělo začít stavět nové obchodní centrum. 

Komentář
Politici bez hranic

 Pamatuji si na období tzv. Grossovy vlády. Psal 
se rok 2005, třetím rokem vládla sociální demo-
kracie, jež zůstala u moci po předchozí čtyřleté 
Zemanově vládě, a která, jak si mnozí vzpomenou, 
byla charakterizovaná tzv. Opoziční smlouvou, 
tedy temným obdobím polistopadových dob, kdy 
šedými eminencemi byli veksláci jako třeba Mrá-
zek nebo Krejčíř, a také jistý Andrej Babiš.
 Počátkem roku 2005 odhalil deník MF DNES 
(novináři Jaroslav Kmenta, Sabina Slonková, Jiří 
Kubík, Robert Čásenský) a týdeník RESPEKT, že 
předseda vlády Stanislav Gross si pořídil v Praze 
na Barrandově byt, a když novináři začali pátrat po 
jeho majetkových poměrech a příjmech, zjistili, že 
jeho ofi ciální příjmy nemohly na takovou investici 
stačit. Gross se vymlouval, lhal, kličkoval („křiš-
ťálově čisté“ důkazy prý měl), vytáhnul dokonce 
jakéhosi „strýčka Vika“, aby nakonec pod tlakem 
odstoupil. Novým předsedou vlády se po něm stal 
Jiří Paroubek. 
 K doložení jeho příjmů v této aféře mu přitom 
chyběl pouhý jeden milion korun. Nedoložil. Musel 
rezignovat.
 Přibližně v té samé době se stal vlastníkem far-
my Čapí hnízdo v Olbramovicích prostřednictvím 
fi rmy ZZN Pelhřimov Andrej Babiš. A začal se 
odvíjet příběh, který dnes všichni známe. Příběh 
o dotacích (tato byla ve výši 50 mil Kč), příběh o 
únosech, o lhaní a vykrucování a také příběh o 6 
let trvajícím vyšetřování ministra fi nancí, předsedy 
hnutí a předsedy vlády. Příběh, který si v Grosso-
vých dobách nikdo ani nedokázal představit. 
Příběh, který se teprve v těchto dnech uzavírá ve 
své první, vyšetřovací fázi, a kdy není vůbec jisté, 
zda se spravedlnost bude odvíjet očekávatelnými 
směry. A také příběh, jehož závěrečná fáze ukáže, 
do jakých výšin justice sahá současná politická 
moc.
 A přitom aktér vedle této své, dnes bychom 
řekli možná úsměvné, epizody čelí mnoha další 
podobným, avšak mnohonásobně větším a závaž-
nějším problémům, například těm s Evropskými 
investičními dotacemi v řádu miliard korun anebo 
zemědělskými v řádu mnoha a mnoha miliard. A 
přitom tentýž aktér denně sebevědomě vystupuje 
v televizi, a hlásá svoje pravdy, jimž už málokdo 
věří, potírá svoje kritiky, likviduje svoje oponenty, 
ovládá své nohsledy.
 Vždycky si říkám: ten člověk se ničeho nebojí? 
On nemá svědomí? On se ani trochu nestydí?
 Společnost se za posledních 10 let výrazně 
změnila. Tehdy se politik poroučel, když neobhájil 
milion. Dnes se tato hranice zmnohonásobila, a 
politici se nebojí vůbec ničeho. Nebojí se soudů, 
policajtů, nebojí se berňáku, nebojí se novinářů, 
nebojí se jako správní ateisté pochopitelně ani 
Boha.
 Ale jednoho se zatím ještě bojí vždycky. Aby 
se nestalo, že je voliči nezvolí. Pamatujme na to 
8 - 9. října.

-mn-

jsme ještě před covidem kvůli povolení na revitalizaci 
břehu koryta Svitavy museli až do Bruselu, to vše 
zpozdilo o dva roky,“ vysvětlil spolumajitel M. S. 
Blanenská Vladimír Meister.
 Místo skleníků tedy vyroste nákupní zóna s pro-
dejnou potravin a dalšími obchody. „Zájem prodejců 
o Blansko je velký, už nyní máme zamluveno zhruba 
90 procent prodejních ploch, díky nimž by zákazníci 
z Blanska měli mít lepší možnost výběru zboží. Teď 
čekáme hlavně na to, co objevíme v průběhu bou-
rání, zejména jaká bude ekologická zátěž území,“ 
odhaduje možné komplikace Meister.  
 Společnost M. S. Blanenská v minulosti jednala 
s fi rmami Sportissimo, Martes sport, Takko, Gate, 
Wiki hračky, Zoo market, Jysk, Okay elektro, CCC, 
drogerie Teta. „Měla by tu být lékárna, trafi ka a další 
obchody. Jednali jsme také s některými blanenskými 
fi rmami ohledně provozu kavárny či restaurace,“ řekl 
před časem Zdeněk Přichystal ze společnosti M. S. 
Blanenská. 

-mka-

 Prostranství na místě bývalého zahradnictví má 
být vyklizeno do tří měsíců. Pokud se něco neza-
drhne, nákupní komplex pak vyroste do léta roku 
2023. Postaví jej společnost M. S. Blanenská. „V 
úterý 11. května jsme předali staveniště, ve středu 
se skleníky začaly bourat. Postupovat budeme 
od středu města směrem k budovám bývalého 
zahradnictví. Samotné skleníky bychom chtěli mít 
dole do konce května. Do tří měsíců chceme mít k 
výstavbě připraveno celé území,“ popsal Bohumil 
Synek, technický ředitel M. S. Invest, která vlastní 
společnost M. S. Blanenská.
 Dělníci pracují denně od pondělí do soboty. V are-
álu vznikne také drtička a třídírna materiálů. Pozitivní 
je, že se fi rma snaží nezatížit provoz v této lokalitě, a 
to tak, že svoz odpadu ze staveniště se uskuteční až 
po dokončení všech bouracích prací. Před zahájením 
vlastní stavby je nutné přeložit páteřní plynovod, 
vedení elektřiny i další kabeláž. 
 Stavební povolení musí být vydáno do 31. října 
letošního roku. Firma M. S. Blanenská však věří, 

že se jí je podaří vyřídit do července. Kolaudační 
rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání pak 
musí být vydáno do 30. června 2023.
 Developerská fi rma se bude podílet vlastním 
nákladem do výše 500 tisíc na založení stavby 
lávky přes řeku Svitavu ze Sportovního ostrova 
k obchodnímu centru. Navíc se investor zavázal 
vybudovat kruhovou křižovatku na ulicích Poříčí a 
Na Řadech, aby se zlepšila plynulost dopravy, dále 
pak městský park na ploše zhruba 5000 m² v těsné 
blízkosti obchodního centra. Cena kruhové křižovat-
ky se odhaduje přibližně na 15 milionů korun a cena 
vybudování parku na 3 až 4 miliony korun. 
 Smlouvu s developerem město podepsalo v 
květnu 2015. „Po letech projednávání a vyřizování 
jsme konečně mohli přejít k realizaci. S bouráním 
jsme čekali, až budeme mít zpracovanou žádost o 
stavební povolení. Zatím ale držíme termíny, které 
se loni nastavily. Doufali jsme sice, že se to podaří 
rychleji, bohužel kvůli covidu vše trvá mnohem déle, 
než jsme čekali. Největším zádrhelem ale bylo, když 

 Návštěvy budou probíhat ve středu a v neděli od 14 
do 17 hod. Příchod osob k návštěvám je možný pouze 
hlavním vchodem z ulice Sadová nebo ze dvora za 
lékárnou (příchod přes vrátnici), v obou případech je 
nutné nahlásit se na informačním centru ve vestibulu. 
Při vstupu do budovy je nutné mít ochranný prostředek 
dýchacích cest bez výdechového ventilu, kterým je re-
spirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích 
cest s fi ltrační účinností dle příslušných norem (např. 
FFP2, KN 95).
 Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnic-
tví ČR smí být návštěva umožněna pouze osobám, 
které mají ukončené očkování nebo absolvovaly nej-
déle 48 hodin před zahájením návštěvy test PCR/Ag s 
negativním výsledkem nebo jsou v 90-denní lhůtě po 
prodělaném onemocnění Covid-19. Tato skutečnost 
bude ověřována v informačním centru nemocnice ve 

vestibulu, kde návštěva předloží doklad (očkovací 
certifi kát, výsledek PCR/Ag testu, potvrzení od lékaře 
o prodělaném onemocnění Covid-19 – lze předložit 
v písemné nebo elektronické podobě – SMS, e-mail, 
atd.). Po ověření bude návštěvě vydána povolenka k 
návštěvě. Povolenku následně odevzdáte personálu 
při příchodu na oddělení, bez této povolenky nebude 
návštěva lůžkového oddělení umožněna.
 U covid pozitivních pacientů budou návštěvy 
umožněny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře, kdy 
platí regulace počtu osob, frekvence a trvání doby 
návštěvy a nutnost vybavení ochrannými pomůckami 
nad rámec ochrany dýchacích cest.
 Nemocnice Blansko si vyhrazuje v případě změny 
epidemiologické situace stávající podmínky návštěv 
upravit.

Zdroj: Nemocnice Blansko

 V Nemocnici Blansko jsou od 19. května 2021 obnoveny návštěvy hospitalizovaných pacientů, a sice 
dle níže uvedených podmínek.

Hraní pod okny je v době mimořádných opatření způsob, jak předat hudební dárek maminkám a babičkám k 
svátku matek. Iniciativa Pomáháme Blansku tedy připravila tuto akci na odpoledne druhé květnové neděle. 
Ve 14 hodin zahráli aKamarádi pod okny Domu s pečovatelskou službou na ulici 9. května, v 16 hodin Haso-
ňovi u Domu s pečovatelskou službou na Písečné a v 18 hodin kapela Šnek a spol. u Nemocnice Blansko. 
Hodinka hraní na každém místě jistě zpříjemnila den obyvatelům domů, pacientům i personálu.        -mka-

Nové covidové testovací 
místo v Blansku

 Vzhledem k tomu, že na řadě veřejných míst nebo 
služeb je nutné se prokázat potvrzením o očkování 
proti onemocnění covid-19 nebo negativním anti-
genním testem, zřídilo město Blansko ve spolupráci 
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
Blansko (ČČK) nové testovací centrum. Nachází se 
na ulici Chelčického 56, kde dříve bývala prodejna 
papírnických potřeb. 
 Kromě antigenních testů, které jednou za tři dny 
hradí zdravotní pojišťovny, centrum umožňuje i tes-
tování samoplátců. Další novinkou v Blansku je to, 
že se v tomto zařízení mohou nechat otestovat i děti. 
Je však nutné, aby přišly v doprovodu zákonného 
nebo přinesly jeho ověřený souhlas. 
 Odběrové místo je v provozu vždy v pondělí, ve 
středu a v pátek od 10 do 18 hodin, v úterý a ve čtvr-
tek od 8 do 15 hodin. Zájemci se mohou k odběrům 
přihlásit na https://reservatic.com/cs/public_services/
oblastni-spolek-ceskeho-cerveneho-krize-odberove-
-misto-blansko. „Počítáme s tím, že testování bu-
deme provádět, dokud o ně bude zájem. Kapacita 
odběrů by měla být až dvě stě zájemců denně,” sdělil 
ředitel blanenského spolku ČČK Blansko Jiří Kučera.  

-mka-

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495
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Setkání s kronikouJana Kratochvílová: Koupí 
knihy podpoříte Domov Olga

 Jak jste se v Domově Olga poprali s vládními 
nařízeními v posledním roce? 
 Byla to mimořádná zátěžová situace. Nošení 
roušek a testování… Někteří klienti, kteří nesnáší 
ústenku, zůstávali doma. Takže, stejně jako ostatní 
organizace, jsme chod celého zařízení podřídili situ-
aci, kterou covid způsobil. Fungovat jsme nepřestali, 
ale provoz byl omezený a přizpůsobený epidemio-
logické situaci. Kavárna a obchůdek byly uzavřeny. 
Od pondělí 10. května jsme otevřeli obchůdek, kde 
se dají koupit výrobky z našich chráněných dílen 
nebo káva s sebou, a od pondělí 24.5. otevřeme 
zahrádku u Kafárny. Zde bude podávána pouze káva 
a minerálka
 Všimla jsem si jedné věci, která málokomu dojde. 
Předtím, než jsme domov otevřeli, lidé s mentálním 
hendikepem byli doma. Rodiče je nechtěli dát do 
ústavní péče a jiná možnost na Blanensku nebyla. 
Neměli žádné sociální kontakty se svými vrstevníky. 
Teď v době covidu jsem pracovala asi týden z domo-
va a zjistila jsem, že ta sociální izolace je opravdu 
velmi nepříjemná, zejména když trvá delší dobu. 
 Domov Olga jsme otvírali v roce 1993 a do té doby 
byli postižení lidé takto izolováni. Rodiče neměli ani 
možnost je sami integrovat do společnosti. Cítili se 
osamělí. Když jsme domov otevřeli, chodili sem 
klienti rádi a začali se zde cítit dobře – z toho jsem 
vyrozuměla, že jim sociální kontakty chyběly.  Chyběli 
jim kamarádi i náplň dne, většinu času trávili u televi-
ze. Tady se v dílnách naučili mnoho věcí, chodili na 
vycházky. Věděli, že jsou u nás vítáni, že jsou tady 
respektováni se svojí odlišností a brzy zde našli nové 
kamarády. To byl účel vzniku tohoto domova. 

 Chyběl vám personál? 
 Ano, byli jsme oslabeni i personálně; někteří 
zaměstnanci onemocněli, někteří byli v karanténě, 
takže zajištění provozu bylo složité. Ke všemu když 
někteří klienti zůstali doma, vypadly nám příjmy. 
 Covid  nám udělal díry v rozpočtech i tím, že jsme 
museli nakupovat věci, které nebyly v plánu (roušky, 
dezinfekce, testy…). Od Jihomoravského kraje a z 
MPSV nám již tyto vícenáklady byly refundovány. 
Dále bylo náročné zajistit, aby uživatelé chodili v 
rouškách. Dnes jsou například všichni na zahradě, 
takže mohou být bez roušek a to jim prospívá. Pro-
blém vznikl v chráněném bydlení Velan na Klepačově 
– tam se vyskytl covid a bylo to hodně náročné, i 
když má každý uživatel svůj pokoj a izolace se tudíž 
dá celkem dodržet. Bylo to však náročné hlavně pro 
zaměstnance, protože tam vykonává službu vždy jen 
jedna asistentka. Museli jsme tam tedy občas posílit 
provoz, aby se to zvládlo. 

 Co bylo pro klienty nejtěžší? 
 Těžko říct. Určitě nebyli nadšení z nošení roušek. 
Dále ten nový režim – neustálé dezinfi kování rukou, 
stolů atd. A potom také uzavření Kafárny – to, že 
tam nikdo nesměl přijít. Praxe studentů jsme museli 
zrušit. Takže provoz se celkově hodně zúžil, a na to 
jsme je museli zvykat. Teď je zase zvykáme naopak. 
Naši uživatelé když si na něco navyknou, je pro ně 
změna obtížná.

 Nechybělo klientům pečení, když jste nepekli 
pro odbyt v Kafárně? 
 Nechybělo. V současné době máme program, 
kdy si klienti s asistentkou sami pečou a výrobky 
si odnášeji sebou domů. Ale spíš si myslím, že jim 
chybí to, že v Kafárně obsluhovali hosty.  

 Co máte v nejbližší době v plánu? 

 Potřebujeme kompletně vyměnit střechu. Ta stáva-
jící je stará více jak 30 let. Celý domov byl vybudo-
ván ze 70 procent formou darů – příspěvky nadací, 
sponzorů, pomoc fyzických osob… Průběžně se o 
objekt staráme a provádíme potřebné dílčí opravy. 
Jen střecha je pořád původní. 
 Namalovali jsme velké srdce, na něž jsme umístili 
dřevěná srdíčka. Srdíčka pochází z naší terapeutické 
dílny a jsou to brože na připnutí. Kdo chce přispět na 
fi nancování nové střechy, může si toto srdíčko zakou-
pit za 200 korun, případně více dle vlastního uvážení. 
Na zaplacení či eventuální fi nanční příspěvek můžete 
použít transparentní účet Klubu přátel Domova Olga 
vedený u Fio banky, č. ú. 75757585/2010. Prosíme, 
abyste do zprávy pro příjemce napsali „střecha“.
 Můžete nám také přispět i sponzorským darem 
na tentýž účet. Smlouvu o daru pro vás připravíme, 
rovněž tak potvrzení pro příslušný fi nanční úřad.

 Až se bude střecha vyměňovat, bude muset 
být zařízení uzavřeno? 
 Ne, zvládneme to za provozu. 

 Kolik peněz potřebujete?
 Nová střecha by měla stát kolem 980 tisíc korun. 
Pro naši neziskovou organizaci je to mnoho. Už nám 
400 tisíc přispěl Jihomoravský kraj a my musíme 
sami sehnat téměř 600 tisíc korun. Oslovili jsme 
sponzory a veřejnost žádáme o podporu. Momen-
tálně máme na kontě asi 560 tisíc a zbytek bychom 
potřebovali sehnat do října, kdy se má oprava usku-
tečnit. 
 Toto je v současné době náš nejnovější a nejdůle-
žitější plán. Souvisí s ním projekt „E-vycházka – Co-
vidu navzdory“, kterou pořádal ing. Vlastimil Chládek 
od 8. prosince 2020 do konce ledna letošního roku. 
Výtěžek z E-vycházky byl rozdělen mezi pět orga-
nizací, přičemž každá dostala 20 tisíc korun. Tuto 
částku jsme také přidali na zaplacení střechy. Pan 
Chládek loni vytvořil ještě jeden projekt na Adventure 
golfu v Brně, který byl nazván „Bílá hora“ a výtěžek 
30 000 Kč bude také použit na střechu.  
 Z fotografi í, které lidé posílali na webové stránky 
E-vycházky, vydal pan Chládek knihu, které já říkám 
„návod na život“. Když si ji někdo za 800 korun za-
koupí, celá částka putuje na účet příslušného spolku, 
který kupující sám vybere. Takže kdo by chtěl naše-
mu domovu pomoct, může si kromě srdíček zakoupit 
také tuto krásnou knihu. Je vhodná i jako dárek. 
Obsahuje totiž tipy na výlety do přírody, především 
po České republice. Kromě toho, že je to návod na 
život, je to tedy ještě návod na výlety. Oproti ostatním 
klasickým knihám s tipy na výlety se liší tím, že se 
jedná o osobní popisy lidí, kteří se na cestu vydali s 
jednoznačným cílem: pomoci potřebným. 
 Poselství knihy zní: Pomoz svému bližnímu, který 
si pomoci nemůže, dělej práci, kterou děláš rád, choď 
do přírody, kde je ti dobře. Buď vlídný ke svým bližním 
a važ si své země, která je nádherná. 

 Kde si mohou zájemci knihu koupit? 
 Stačí si o ni napsat na e-mail  rodriguez@dsbrno.
cz. Prohlédnout se dá na webu www.e-vychazka.cz. 
Je to opravdu mimořádná fotodokumentace.  

 Čím dále mohou lidé vašemu stacionáři pomo-
ci? 
 Uvítáme i věcné dary, jako jsou látky, nitě, dřevo 
na vyřezávání, čaje, a mohou  také vstoupit do Klubu 
přátel Domova OLGA. 

-mka-

 Jak se vedlo klientům Domova Olga v době koronavirových opatření? Co znamená projekt Střecha 
a jak jej mohou lidé podpořit? Na to jsem se zeptala ředitelky denního stacionáře Jany Kratochvílové. 

 Jelikož v dnešním rozhovoru hovoříme o Domovu Olga, nahlédli jsme do blanenských kronik, co se o 
něm psalo v minulosti. 
1992 - Domov Caritas
 V okrese Blansko jsou v provozu dvě zařízení pro děti 
a mládež s kombinovaným zdravotním postižením. Je 
to Agape v Letovicích a Škola pro děti s kombinovaný-
mi vadami na ul. Žižkově v Blansku. Vzniká problém, 
co dále, až děti dokončí školní docházku, zda bude 
možné i jejich jiné začlenění do společnosti. O tomto 
problému se již několikrát hovořilo na schůzkách HHP 
Blansko a vycházelo se z myšlenky, že všichni mají 
právo na osobní zdraví, na práci, na vzdělání, a že péče 
o zdravotně postižené je stále nedostatečná, zejména 
směrem k jejich možné pracovní aktivitě a začlenění 
do společnosti. Městským zastupitelstvem byl schválen 
návrh na bezplatné užívání objektu bývalých jeslí ČKD, 
Janáčkova ul., v němž by měl být zřízen Domov Cari-
tas - denní stacionář pro pobyt zdravotně postižených. 
V letošním roce se ho však otevřít nepodařilo. Tak tedy 
až od příštího roku.

1993 - Domov Caritas
 Činnost hnutí humanitární pomoci v Blansku je velmi 
pestrá a především potřebná. V letošním roce byla 
stěžejním úkolem stavba denního stacionáře pro pobyt 
12 - 15 zdravotně postižených žen od 18 let - Domova 
Caritas. Domov bude sloužit regionu. Dosavadní nadač-
ní činnost je již nedostatečná a je třeba vytvořit určité 
centrum, kde bude možné poskytovat daleko širší služby 
a lepší péči. Zrodila se tak myšlenka na denní stacio-
nář. Vlastní dům Caritas vzniká rekonstrukcí bývalého 
objektu jeslí na ul. Leoše Janáčka. Budova byla velmi 
zchátralá, a tak zůstaly vlastně jen obvodové zdi, ale 
vše ostatní bude nové, včetně střešní krytiny. Jedná se 
o jeden z prvních stacionářů tohoto druhu v ČR. Domov 
Caritas byl slavnostně otevřen v červnu 1993.

1994 - Paní Olga Havlová v Blansku
 Na návštěvu Blanska zavítala v pátek 29. 4. 1994 
krátce po poledni předsedkyně Výboru dobré vůle 
Olga Havlová s členkou výboru Eliškou Hranáčovou. 
Jejich první kroky vedly do Speciální školy pro děti s 
více vadami na Žižkově ulici. Tato státní škola je jedním 
z jedenácti obdobných zařízení v ČR, z toho je osm 
soukromých. Paní Havlová navštívila také blanenský 
Domov Caritas, kde ji přivítala děvčata, předala dárečky 
a zazpívala písně, mezi nimiž nechyběla ani Vůle Tvá 
děj se dál (zpívaná na nápěv sboru Židů ve Verdiho 
opeře Nabucco). Dlouho pak setrvala O. Havlová v 
otevřeném rozhovoru s manželi Kratochvílovými, kteří 
ji blíže seznámili s životem v domově.

1995 - Domov Caritas
 V měsíci únoru se v Domově Caritas dočkali nového 
mikrobusu. Je to dar obyvatelům Caritasu od žáků zá-
kladní školy v Dongenu v Holandsku, které se sbírkou 
zasloužili o to, aby mohl být mikrobus předán.

1996 - Holanďané v Caritasu
 Ve dnech 21. - 23. února proběhly v blanenském 
Domově Caritas rehabilitační kurzy. Odborníci z Reha-
bilitačního centra v holandské Bredě školili na tři desítky 
účastníků z celé ČR v neurologických rehabilitačních 
metodách. Kurzy byly prakticky zaměřeny. Teorie bylo 
minimum, hlavní důraz byl kladen na praktické procvičo-
vání cviků a zacházení s pacienty po centrální mozkové 
příhodě. Všichni účastníci byli velmi spokojeni s náplní 
a vysokou odbornou úrovní semináře.

2001 - Senátor Bělohrádek v Blansku
 Senátor Ing. Stanislav Bělohrádek navštívil při své 
návštěvě Blanska Oblastní charitu a Domov Olga. 
Zajímal se o to, jakou roli v poskytování sociálních 
služeb v regionu hrají neziskové organizace. V Ob-
lastní charitě Blansko ředitelka Mgr. Jana Sedláková a 
vedoucí Centra pro matku a dítě v Blansku Mgr. Věra 
Veselá přiblížily sociální aktivity těchto organizací. 
Domovu Olga nabídl senátor Bělohrádek navázání spo-

lupráce s Kolpingovým dílem ČR, jehož je předsedou. 
První konkrétní akcí by mohl být pobyt s připraveným 
programem v hotelu Vyhlídka, kterou tato společnost 
provozuje.

2002 - Domov Olga
 V roce 1990 bylo založeno Hnutí humanitární pomoci 
Blansko manželů MUDr. Jaromíra a Jany Kratochvílo-
vých a již devět let také funguje denní stacionář pro 
mentálně postižené Domov Olga. V denním stacionáři je 
v současnosti 31 dospělých klientů, kteří zde tráví přes 
den svůj volný čas. Jsou konány různé terapie, např. 
hodiny zpěvu, pracovní terapie - šití polštářků, dřevěné 
nebo keramické výrobky. I přesto manželé Kratochvílovi 
usilují o rozšíření péče o své klienty, a to vybudováním 
chráněného bydlení pro některé z nich, kde by měl 
každý klient vlastní pokoj. Klienti by si mohli navzájem 
vypomáhat a navíc by byla zajištěna 24 hodinová služba 
kvalifi kovaného pracovníka. Toto chráněné bydlení se 
v současnosti buduje v místech bývalé mateřské školy 
na Klepačově.
2003 - Centrum Velan v Klepačově
 Od září 2002 do června 2003 probíhala rekonstrukce 
bývalé mateřské školy v Klepačově, jejímž výsledkem 
bylo vybudování chráněných bytů pro klienty Domova 
Olga. K slavnostnímu otevření centra Velan došlo 25. 
9. 2003.

2005 - Domov Olga
 Domov Olga, denní stacionář pro mentálně postižené 
osoby, získal v únoru 2005 výtěžek z charitativního 
koncertu v Černé hoře, při němž se podařilo vybrat 
osmnáct a půl tisíce korun. Peníze byly použity na běžný 
provoz stacionáře, který se v současnosti stará o třicet 
klientů. Součástí pobytu klientů ve stacionáři je i práce 
v terapeutických dílnách. V těchto dílnách začali klienti v 
letošním roce kromě svých tradičních výrobků (keramiky, 
polštářů, prostírání atd.) pomáhat s kompletací výrobků 
pro fi rmu ČeMeBo, jejíž plat za tuto práci je pro Domov 
Olga vítaným příspěvkem.

2006 - Centrum Velan se dočká rozšíření
 Zastupitelé města na březnovém zasedání rozhodli,. 
že budova centra Velan v Klepačově přejde do vlastnictví 
Hnutí humanitární pomoci, pod které patří i známý Do-
mov Olga. Hnutí budovu získalo za symbolickou částku 
jedné koruny na dobu padesáti let. Centrum chráněného 
bydlení v Blansku-Klepačově funguje už třetím rokem. 
V současné době má sedm klientů.

2007 - Velan se rozšířil
 Dne 11. října byla slavnostně otevřena přístavba 
centra chráněného bydlení Velan. Nyní mohou v centru 
vést samostatný život dva postižení lidé, kteří doplní do-
savadních sedm klientů. Centrum nyní může nabídnout 
také novou šatnu a sušárnu.

2010 - Domov Olga dostal nové prostory
 Prostory, kde byly dříve obchody v těsném soused-
ství Domova Olga, se proměnily na nové integrační 
centrum. Stavět se začalo v květnu 2009 a v prosinci 
již proběhla kolaudace. Investiční akce přišla na 1,2 mil. 
Kč. Předat nové prostory přijel hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek a radní Ivo Polák. V současné době 
navštěvuje Domov Olga 33 chlapců a děvčat.

2013 - Dvacet let Domova Olga
 Letos je tomu dvacet let od zahájení provozu denního 
stacionáře Domov Olga a deset let od otevření chráně-
ných bytů Centrum Velan. Domov Olga slouží dnes jako 
denní stacionář založený na pracovní terapii. Je zde 
několik terapeutických dílen. V Centru Velan nyní bydlí 
deset lidí. Obě zařízení vznikla díky Hnutí humanitární 
pomoci, což je nezisková organizace. Obě výročí osla-
vilo sdružení 24. 9. na zahradní slavnosti.

Připraveno ve spolupráci  s městskou knihovnou
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PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

BMS
COMPUTERS

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

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

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

  13:30 - 17:00

NEKUPUJTE 
NOVÝ NOTEBOOK!

Můžete výrazně zrychlit 
Váš stávající. 
Šetříte tím životní protředí 
i svoji peněženku.

Do druhého dne Vám vyměníme 
pomalý disk HDD za rychlý SSD 
bez ztráty Vašich dat!!!

Hledáme OPERÁTORY VÝROBY
nové kolegy do našeho týmu Automotive, nemáme žádné speciální požadavky 

na Vaši praxi, zkušenosti a vzdělání. Je pro nás důležitá Vaše ochota pracovat 

a učit se novým věcem.

Vaším úkolem bude:
- obsluha moderních strojů automobilového průmyslu

- manipulace s výrobky

- denní údržba strojů a další...

Nabízíme:
- práci v třísměnném provozu (ranní, odpolední a noční)

- mzdu dle praxe a zkušenosti

- 22 dnů dovolené

- menší, přátelský kolektiv

- prostor pro rozvíjení se v moderním automobilovém průmyslu

Pokud Vás naše pracovní nabídka zaujala tak se ozvěte, rádi Vám představíme 

pracovní pozici blíže a také to, co Vám nabízíme.

Tel: 724770619 | e-mail: vybihalova@etampa-metra.cz

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

 Ryby patří k zásadním zdrojům zdravých tuků a vitaminů. Za ryby v jídelníčku vám poděkují i vaše 
cévy a srdce. Polynenasycené mastné kyseliny omega 3 jsou hlavním důvodem, proč konzumace ryb 
napomáhá k udržování nízké hladiny cholesterolu v krvi. Rybářství Skalní mlýn se zabývá chovem 
pstruha duhového a sivena amerického v chráněné lokalitě Moravský kras. Je to ojedinělé zařízení 
svého druhu, které se zabývá chovem ryb na krasové vodě nejen v České republice, ale i v rámci 
Evropy. K chovu pstruhů využívají vodu z říčky Punkvy. Díky tomu zde vyrůstá chuťově jedinečná 
ryba! Zkuste si ji upéct k lehkému nedělnímu obědu.

Pečený punkevní 
pstruh s bramborovo-
mrkvovým pyré

SUROVINY (na dvě porce):
• dva pstruhy duhové z Rybářství Skalní Mlýn
• balení Křupavé strouhanky s citronovou trávou 
 z Tajemství chuti
• koření Ryba friská z Tajemství chuti
• extra panenský olivový olej Kreolis
• čerstvé sezónní bylinky
• česnek
• sůl
• pepř
• citron

PŘÍLOHA:
• brambory od Crháka
• svazek mrkve
• Horácké máslo z Olešnice
• smetana ze Zlaté farmy

POSTUP:
 Pstruha omyjeme pod tekoucí vo-
dou, osušíme, osolíme, opepříme a 
posypeme kořením Ryba friská. Do 
ryby vložíme plátek citronu a másla, 
čerstvé sezónní bylinky a česnek. 
Pstruha obalíme v Křupavé strou-
hance s citronovou trávou Tajemství 
chuti. Díky krustě zůstane ryba i po 
pečení krásně šťavnatá. Obalenou 
rybu zakápneme Extra panenským 
olivovým olejem Kreolis. Pečeme v 
rozpálené troubě na 180 °C asi 20 
minut.
 Brambory a mrkev oloupeme, na-
krájíme a vaříme v osolené vodě do 
změknutí. Vodu slijeme a zeleninu 

rozmačkáme. Pro zjemnění pyré přidáme Horácké 
máslo a čerstvou smetanu, podle chutí dosolíme.

PÁROVÁNÍ S VÍNEM
 Říká se, že ryba musí plavat, a to hned dvakrát. 
Jednou ve vodě a podruhé v žaludku. Obecně se 
ví, že k rybě se nejlépe hodí bílé víno. K české rybě 
vybírejte suché víno z tuzemských vinařství s vyšší 
kyselinkou a šťavnatou dochutí. K pečenému pstru-
hovi doporučujeme podávat vychlazený minerální 
Ryzlink rýnský 2017 z vinařství Baraque, který se 
ideálně snoubí s rybou i bylinkami.

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

BMS computers: Prodejna 
a servis výpočetní techniky

 V Blansku je jen malá hrstka fi rem, které se mohou pyšnit tím, že jejich podnikání trvá téměř třicet 
let. Je to vizitka, že to, co děláte, děláte dobře. Jedním z důkazů tohoto tvrzení je prodejna, jež se 
specializuje na prodej výpočetní techniky, mobilních telefonů, ale také na servis a služby jako odvi-
rování počítačů, instalace systémů, menší či větší opravy, renovace atd. Tento obchod zná blanenská 
veřejnost pod názvem BMS Computers a stojí za ní již od roku 1993 jediný člověk – Petr Souček.

 K Petrovi chodím už mnoho let a patřím mezi jeho 
stálé zákazníky. Obchod to není na první pohled vel-
ký, ale vždycky mne překvapí množstvím zboží, které 
je tu vystavené. A když už potřebuji něco, co zrovna 
na skladě není, většinou to dostanu na objednávku 
do druhého dne. 
 Naposledy jsem tam byl kupovat dceři notebook. 
Dal jsem na doporučení a nakonec jsem nekoupil 
notebook nový, ale repasovaný. Tato volba je v po-
slední době hodně v kurzu. Proč? Je to jednoduché 
– poměr cena a výkon, kvalita. Notebook, který jsem 
koupil, byl sice tři roky starý, ale uvnitř se nacházel 
nový a rychlý SSD disk, doplněn byl dvojnásobek 
RAM paměti, počítač byl kompletně vyčištěn zevnitř i 
zvenku a od nového byl prakticky k nerozeznání. Re-
pasované notebooky a počítače zde prodávají pouze 
ty, co byly určeny pro profesionální užití. Rozdíl od 
běžných je např. ve výkonu, použitých materiálech 
(titanové panty, uhlíková vlákna), designu, odolnosti 
atd. Kvalitativně jsou úplně jinde než dnešní běžné 
notebooky. Původní ceny od 30 tis. Kč nejsou výjim-
kou. Nainstalován v něm byl nový systém, antivirový 
program a balíček sady Offi  ce. Za takový notebook s 
dvouletou zárukou jsem zaplatil necelých sedm tisíc. 
Vzhledem k tomu, kolik stojí v podobné konfi guraci 
nový, jsem byl moc spokojený a radost jsem udělal 
i dceři, která jej spokojeně používá k práci ve škole 
i k zábavě.
 Pokud vlastníte notebook, který už má ta nejlepší 
léta za sebou, nejste spokojení s jeho rychlostí, 
můžete si jej u Petra nechat také repasovat. Zásadní 
změnou, která vašemu počítači dodá novou mízu, je 
výměna pevného disku za SSD disk, který dokáže i 
z lenocha udělat slušného závodníka. Cena včetně 
práce začíná na dvou tisících korun podle typu a 
kapacity disku a po dohodě můžete takto zrepaso-
vaný notebook mít už do druhého dne. Díky procesu 
klonování vám všechna data a nastavení zůstanou, 
po zapnutí notebooku bude vše při starém, ovšem 
pojede mnohonásobně rychleji. Po dohodě vám 
systém i pročistí, popř. odviruje. A ze starého dis-
ku můžete mít externí 
disk na zálohování za 
cenu rámečku, která 
se pohybuje okolo 
dvou až tří stovek. To 
zní dobře, co říkáte?
 Blíží se léto a s ním 
vedra, která našim po-
čítačům nedělají vů-
bec dobře. Právě nyní 
je doba, kterou byste 
měli využít ke kom-
plexnímu vyčištění po-
čítače, zejména jeho 
chladicího systému, ji-
nak se vám může stát, 
že se notebook začne 
v horku občas vypínat, 
až se jednoho dne už 
nezapne a za opra-
vu vysypete z kapsy 
mnohem více, než 
dáte nyní za preven-
tivní vyčištění. BMS 
computers provádí 
čištění notebooku za 
pár korun a být vámi, 
nepodceňoval bych to.
 Prodejna se spe-
cializuje na prodej 
mobilních telefonů a 
notebooků, tabletů a 

navigací, proto jich má také na skladě dostatek. 
Vybere si skutečně každý – ať už běžný spotřebitel, 
občasný uživatel, nebo člověk třeba jako já, který 
počítač používá několik hodin denně, a když už 
nemá po ruce notebook, chce mít funkcemi na-
šlapaný mobilní telefon. Na skladě je určitě stovka 
mobilů, stejně tak notebooků, tiskáren, veliký výběr 
navigací a tabletů, které jsou stále velice v kurzu. O 
příslušenství se ani nebavím – toho je tu skutečně 
obrovské množství – od obalů na telefon, nabíječek, 
klávesnic, myší, až po stojánky, baterie, paměťové 
karty a další a další… 
 Jak je na tom prodejna cenově? Mohu říct, že 
velice dobře. Může se stát, že na internetu narazíte 
na lákavější cenu, ale chytrý člověk dnes ví, že slovo 
„nejlevnější“ dnes s sebou může nést dost významné 
komplikace. Většinou se tyto komplikace týkají ze-
jména šedého dovozu, přičemž vy si koupíte levný 
mobil, který je neznámého zahraničního původu, 
neplatí na něj obecná záruka, a když se vám poláme, 
servisovat jej budete bůhví kde a bůhví jak dlouho. 
To se vám zde nestane. Všechno zboží je určené 
pro český trh.
 I když se považuji za pokročilejšího uživatele, 
občas nastane doba, kdy svůj notebook svěřím do 
péče Petra Součka. Ještě se mi nestalo, že by můj 
problém nevyřešil. Ať už šlo o komplexní vyčištění 
a zbavení od hardwarových i softwarových nečistot, 
nebo o komplikovanější instalace hardwaru či softwa-
ru, nikdy mne nezklamal. Svoji práci odvedl skvěle a 
v krátkém čase. Za ty roky, co sem chodím, mu mohu 
stoprocentně důvěřovat. A to je další důvod, proč to 
tady mám rád. Je tu pohodová atmosféra, a protože 
Petr tu bývá vždy osobně, mohu se spolehnout na 
to, že dostanu veškeré informace a servis, které po-
žaduji. Je to člověk na svém místě a o problematice 
IT technologií toho ví opravdu hodně. Navštivte jej 
na Bezručově ulici číslo 5 v Blansku a přesvědčte 
se sami. Věřím, že si jeho obchůdek oblíbíte stejně 
jako já.

-r-

BMS computers najdete na Bezručově ulici.BMS computers najdete na Bezručově ulici.

Výběr mobilních telefonů je široký. Výběr mobilních telefonů je široký. 
Vybere si určitě každý.Vybere si určitě každý.
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Očima občanů

Ručně vyráběné domácí paštiky.

Čistá chuť masa. 
Bez chemie, bez lepku.

www.odmartina.cz

• LASEROVÉ OMLAZENÍ PLETl
• KARBONOVÝ PEELING 
 OBLIČEJE
• LASEROVÉ ODSTRANĚNÍ 
 TETOVÁNÍ
• ODSTRANĚNÍ PERMANENTNÍHO
 MAKEUPU
• ODSTRANĚNÍ AKNÉ 
 A PIGMENTOVÝCH SKVRN
• KOREKCE A ODSTRANĚNÍ JIZEV,
 STRIÍ, VRÁSEK, ŽILEK 
 A STAŘECKÝCH SKVRN
• TRVALÁ EPILACE
• APLIKACE KAŠMÍROVÝCH ŘAS
• LASH FIILLER
• PEDIKÚRA DELUX

laserové ošetření * pedikúra
Eva, tel. 777 670 181

laserové ošetření * kašmírové řasy * lash fi ller
Bára, tel. 724 393 331

Smetanova 2395/8, 678 01 Blansko
www.delux-kosmetik.webnode.cz

deLux kosmetik

Nesuďme druhé
 Dneska jsem cestou do práce přemýšlel, jak jed-
noduché a zároveň nesmyslné je soudit druhé.
 Minulý týden se ve 23 letech v autě zabil jeden 
kluk, ze kterého jsem v dětství celou dobu, co jsem 
s ním musel trávit, absolutně šílel. Je to tak 2 roky, co 
jsem ho viděl naposled. Obsluhoval nás jako číšník 
v nějaké restauraci a upřímně byl jsem na něj hrdý. 
Čistě pro to, že z toho divného a nervy drásajícího 
dítěte vyrostl poměrně zralý chlap. Bylo zajímavé ho 
sledovat jako rozumně vyhlížejícího, zodpovědného 
člověka, který se o vás profesionálně stará. Byl to 
obrovský přerod z dítěte, které nedokázalo pochopit, 
kde je pravá a levá, nebo co právě učitelka vůbec 
říkala.
 Našli ho mrtvého v autě, které leželo na střeše ve 
škarpě. Dle všeho ve vysoké rychlosti dostal smyk, 
nezvládl řízení narval to do stromu a skončil na 
střeše.
 První, co člověka napadne, když si přečte tento 
popis, je "takže jel jak prase. Ještě, že zabil jen sebe." 
Jenže my nevíme, jestli to tak je. Jeví se to pravdě-
podobné a jestli to tak bylo, pak je opravdu dobře, 
že nezabil někoho jiného. Ale co když to bylo jinak? 
Mikrospánek, kdy při usnutí přišlápl plyn, nebo třeba 
technická závada, která byla nad jeho schopnosti?
 Před téměř 5 lety jsem ve 3 ráno jel z práce se 
svou Lancií. Občas se sám vytáčel plyn. Sám od 
sebe a to až do omezovače. Měl jsem různé fígle, 
jak to vrátit do normálu, ale ten den nic nefungovalo. 
Byl jsem unavený, veřejná doprava do Blanska v tu 
chvíli nejela a přece nebudu budit rodiče uprostřed 
noci, aby mě odvezli domů. Doufal jsem, že to nějak 
zvládnu, nebo ještě líp, že to přestane. Nepřestalo. 
Celou cestu i přes veškerou snahu auto řvalo na 
celé kolo a ručička otáčkoměru byla pevně usazená 
na konci červeného pole. Abych udržel přiměřenou 
rychlost, měl jsem zařazenou 3. rychlost. Teď už vím, 
že to nebyla dostatečná brzda.
 Když jsem dojel do toho nejprudšího "esíčka" pod 
Novým hradem auto mě na plný plyn hnalo rychlostí 
80 km/h. Došlo mi, že je to moc (obzvlášť když bylo 
po dešti) a tak jsem udělal chybu. Ťukl jsem do brzdy. 
Jenže, když dupnete na brzdu a přitom máte přední 
kola pod plynem, je to stejné jako když za jízdy 
zatáhnete ruční brzdu. Stalo se nevyhnutelné. Auto 
okamžitě přešlo do přetáčivého smyku a jeho trasa 
směřovala přímo do škarpy po levé straně pěkně 

mezi stromy. Nějakým zázrakem se mi to podařilo 
uřídit a smyk otočit. Nakonec jsem se zarazil o svo-
didla napravo a auto se před nárazem už dost zpo-
malilo. Jediné, co jsem si z toho odnesl byla opravdu 
cenná zkušenost, drahá oprava a psychická újma, 
která se časem přetavila ve zdravý respekt k riziku, 
které sebou silnice nesou. Naučil jsem se pokoře za 
volantem a uvědomil si vlastní zranitelnost.
 Jeremy Clarkson v jednom svém článku napsal, 
že každý, kdo získá řidičák, by se měl co nejdřív 
vybourat. Mu samotnému se to prý povedlo po pou-
hých 37 hodinách a tak to přistřihlo křídla jeho egu, 
že od té doby nikdy neboural. Tento názor je svým 
způsobem drsný, ale musím s ním souhlasit. Nic vás 
nepřesvědčí o vaší křehkosti líp, než vidina smrti. 
 Proč to ale všechno píšu? Jde mi o to, že kdybych 
to tehdy nezvládl, mohl jsem dopadnout stejně, 
jako onen kluk včera. Napasovanej mezi stromy, na 
střeše, mrtvý, a závěr policie by byl, že jsem dostal 
smyk kvůli vysoké rychlosti. Měli by pravdu, ale už 
by nikdo neřešil, že jsem v tom byl v podstatě ne-
vinně. Že za tou rychlostí byla technická závada a 
já se jen snažil zpomalit na správnou rychlost. Lidi 
by si povídali: "Když jel jako prase, dobře mu tak" 
nebo něco podobného. Já bych tu nebyl, abych jim 
to vysvětlil a moji nejbližší by to museli poslouchat, 
aniž by měli páku na to to vyvrátit. 
 Nevíme jak to bylo v tomto případě a vlastně je to 
jedno. Je klidně možné, že opravdu jel vědomě jak 
prase a pak je vskutku dobře, že vzal život jen sobě. 
Jenže s jistotou to říct nemůžeme. Nejblíž k pravdě 
nejspíš bude policie, ale i ta se nemusí dozvědět 
celou pravdu. Zkrátka nikdo nevíme tolik, abychom 
jakýkoliv takový případ mohli soudit, i když k tomu - 
troufám si říct všichni - máme sklony. Jako lidé rádi 
docházíme k urychleným závěrům. Je to jednoduché 
a šetří to čas.
 Aby bylo jasné, nereaguji na nic konkrétního. Jen 
jsem sám sebe přistihl, jak mi ta myšlenka vlezla do 
hlavy a vsadím se, že je na tom většina lidí podobně, 
když se dozví takovéto informace. Neměli bychom se 
tomu ale poddat, protože nikdy nevíme, kdy my nebo 
někdo z našich blízkých bude na té druhé straně. 
Měli bychom jen litovat vyhaslého mladého života a 
vzpomenout si na to kdykoliv budeme mít touhu na 
silnici zbytečně riskovat.
 Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost a 
váš čas. Jestli se chystáte někam jet, tak šťastnou 
cestu, klidnou mysl a lehkou nohu na plynu.

Lukáš Vráblík
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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

* Hledám k pronájmu zahradu nebo sad v Blansku a okolí. 
Tel. 724121145.
* Žena 63 hledá dlouho trvající pobyt 1+1 s balkonem 
(přízemí nebo výtah) Blansko a okolí, nájem vč. inkasa do 
10000 Kč. S trvalým pobytem, nezařízený. Tel. 778405844.
* Prodám zachovalé oblečení, málo nošené, halenky, košile, 
kalhoty apod. velikost M. Tel. 732756634 kolem 18. hodiny.
* Prodám knihy Krásy myslivosti, Vysoké Tatry, Jeseníky, 
Beskydy, Praha, Opava, ČSSR ve fotografi i. Tel. 702621247.
* Hledáme inv. důchodce na vrátnici s 12h směnami. Denní 
i noční. Blansko. Tel. 702989849.
* Koupím garáž Blansko Zborovce. Tel. 606169821.
* Prodám 6 plechových 20l kanystrů za 1000 Kč. Tel. 
605165633.
* Automatickou pračku prodám levně. Tel. 777305730.
* Koupím garáž v Blansku. Tel. 777305730.

      RŮZNÉ     

BLANKA OZNAMUJE
 Do 30. června 2021 je pro Vás Informační kan-
celář Blanka otevřena ve zkrácené otevírací době 
(Po–Pá 9:00–17:00, So 9:00–12:00 hodin) a za zvý-
šených bezpečnostních pravidel. Veřejný internet 
bude až do odvolání mimo provoz.

Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 
od 15:00 h, Kino, Blansko. Představení zrušeno. 
Vstupenky lze vracet v  Informační kanceláři Blanka 
do konce května 2021. 
ZRUŠENO! Dva nahatý chlapi - 23. února 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Představení bude 
přesunuto na nový náhradní termín (pravděpodobně 
podzim 2021). Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZRUŠENO! Divadelní představení: Osm eur na hodi-
nu – 25. 5. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. 
Vstupné bude vráceno v místě zakoupení vstupenek.
ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ! Talkshow Aleše 
Cibulky: Když princové jsou na draka - 12. 7. 2021 od 
18:00 h. Letní kino, Lysice. Cena vstupenky: 280 Kč. 
ZMĚNA TERMÍNU! Koncert Hradišťan – 4. 10. 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 430 
Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
ZMĚNA TERMÍNU! Pojďte s námi za pohádkou - 6. 
11. 2021 od 14:00 h. 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.
ZMĚNA TERMÍNU! Horkýže Slíže a The Desperate 
Mind - 19. 11. 2021 od 19:30 h. Dělnický dům, Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
ZMĚNA TERMÍNU! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 
11. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstá-
vají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support - 2. prosince 2021 
v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 
7. 12. 2021, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Karel Plíhal – recitál - 9. 12. 2021 
v 19:00 h. Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Divadelní představení: Na ostro - 
16. 2. 2022 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2022 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 
Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Čarovné tóny Macochy 8. – 12. 
6. 2022: Již zakoupené vstupenky na program roku 
2020 zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující 
v programu roku 2022.

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

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

Téma: Blanenští sportovci 
se pustili do trénování

 Dlouhý půst po pohybu a aktivním organizovaném sportování je, doufejme, u konce. V rámci začátku rozvolňování proticovidových opatření mohli 
začít se svými tréninky zatím jen na venkovních sportovištích i blanenští sportovci. Že byl po nich ze strany dětí a mládeže opravdu hlad, potvrzují bez 
výjimky jejich trenéři, kterým styk s jejich svěřenci chyběl rovněž. 

Míč fotbalovým žáčkům 
chyběl

 V rámci svých soutěží se mohli prezentovat jen 
dospělí druholigoví blanenští fotbalisté, amatérské 
soutěže v kopané včetně mládežnických byly defi ni-
tivně „odpískány“. Žáci a dorost v FK Blansko je měly 
sice z podzimu rozehrány, od počátku října ale přišel 
stop stav. „Skoro ze dne na den jsme nesměli hrát 
ani trénovat. V té době jsme ještě věřili, že se situace 
brzy změní a my budeme moci v našem snažení dále 
pokračovat,“ má v živé paměti nepříjemnou situaci 
trenér žáků Pavel Rajtšlégr. V té době ani svým 
svěřencům nezasílali vedoucí žádné individuální 
tréninkové plány. „V listopadu se situace zlepšila, 
mohli jsme začít opět využívat naši umělou trávu. 
V té době bylo na všech vidět nadšení z pohybu 
a tréninků, i když se nemohly hrát zápasy,“ říká. I 
pro jejich vedoucí byl začátek zimy příslibem, že 
alespoň formou tréninku budou moci rozvíjet doved-
nosti svých svěřenců.  „Navzdory tomu, že mládež v 
ostatních zemích Evropy nadále trénovala, tak nám 
pak byla činnost zakázána. Bylo zavřeno sportoviště 
i pro nás na zimu nezbytné - umělá tráva,“ pokyvuje 
nesouhlasně hlavou Rajtšlégr. 
 V tento čas se klukům snažili posílat návody, jak 
mohou trénovat i sami. Chodili běhat po Blansku 
a jeho přilehlých částech. Ale kopaná je kolektivní 
sport. „Online individuální trénování není pro fotbal 
vhodné,“ uvedl kouč. Jak dodal, nejsou při něm nava-
zovány kontakty, tvořen kolektiv. Individuální technika 
a dovednosti jsou sice pro hráče velmi cenné, ale 
určitě nenahradí tréninky v kolektivu a hraní zápasů. 
„I v naší komunitě trenérů mládeže probíhala na téma 
zákazu přípravy venku velká diskuze. Drtivá většina 
z nás tím byla velmi roztrpčena,“ zlobí se ještě teď. 
Teď se k trénování mohli blanenští žáci vrátit po 
rozvolnění, kdy bylo povoleno trénování menších 
skupinek. „Věříme, že se situace brzy stabilizuje a 
my budeme moci skoro po tři čtvrtě roce opět plno-
hodnotně sportovat,“ těší se Pavel Rajtšlégr. 

Atleti mají nový 
vrhačský sektor

 Blanenští atleti se v covidové pauze rovněž snažili 
nezahálet, v uplynulých měsících zajišťovali více 
než stovce dětí a sportovců individuální plány. Díky 
rozvolnění mimořádných opatření se Atletický klub 
Ludvíka Daňka Blansko se svými svěřenci vrací na 
městská sportoviště. Jejich tréninky se zatím konají 
v omezeném režimu. „Jsme rádi, že můžeme s dětmi 
zase společně sportovat. Trénujeme opět každý 
den, dle kategorií a tréninkových skupin,“ má radost 
předseda klubu Ondřej Ellinger.
 Mimo běžných tréninků na atletickém stadionu 
Mlýnská se jeho členům otevřela možnost využívat 
nově vybudovaný atletický sektor pro hod diskem 
a kladivem u fotbalového hřiště na Údolní ulici. 
Díky podpoře města Blanska a dotacím z Jihomo-
ravského kraje se totiž po patnácti letech podařilo 
vrátit toto zařízení do rodiště olympijského vítěze 
Ludvíka Daňka. Blanenští atleti tak mají možnost 
plnohodnotně trénovat všechny atletické disciplíny a 
pořádat závody všech věkových kategorií i v těchto 
disciplínách.
 „I když sportoviště není přímou součástí atle-
tického stadionu, jsme rádi za jeho realizaci. V 
letošním roce bychom jej chtěli doplnit o sektor pro 
vrh koulí, tak aby všechny vrhačské disciplíny byly 

na jednom místě, jak pro závody, tak pro komplexní 
trénink,“ uvedl Elliger. Mimo běžných tréninkových 
aktivit bude využíván i pro další akce. Závodně bude 
pokřtěn sektor v září plánovaným Memoriálem Karla 
Stloukala, o prázdninách si jej vyzkouší účastníci 
příměstských táborů.
 První zatěžkávací zkouškou klece pro hod diskem 
a kladivem byl atletický kemp o prvním květnovém 
víkendu. Jeho náplní bylo opakování i dalších tech-
nických disciplín po dlouhém výpadku a kondiční 
příprava atletů před nadcházející sezonou. „Na 
trénink techniky skoku do výšky za námi přijela Klára 
Krejčiříková, několikanásobná mistryně ČR ve skoku 
vysokém, což byl pro všechny atlety mimořádný 
zážitek,“ líbilo se Ellingerovi. Další plánovanou akcí 
bude začátkem června zapojení do celorepublikové 
akce #atletispolu organizované Českým atletickým 
svazem. Po tomto datu se snad atleti dočkají i prv-
ních atletických mítinků a soutěží. 
 „V letošním roce budeme pořádat na našem 
stadionu soutěže družstev pro přípravky a mladší 
žactvo. Do soutěží Českého atletického svazu klub 
letos postaví družstva všech věkových kategorií od 
atletických přípravek po dospělé,“ plánuje předseda 
klubu. Ten pro obsazení vyšších kategorií navázal 
spolupráci s kluby Fénix Sport Blansko a Elite Sport 
Boskovice. „V družstvech budou hostovat také naše 
bývalé atletky, které se díky svým skvělým výsled-
kům prosadily do brněnských klubů, jenž jim nabízí 
profesionální zázemí,“ doplnil. „A v létě plánujeme 

uskutečnit čtyři turnusy již tradičních příměstských 
táborů a soustředění pro naše svěřence,“ připome-
nul Ondřej Ellinger.

Baskeťačky trénují 
zatím venku

 Děvčat, která chtěla vyzkoušet nějaký sport a 
vybrala si basketbal, je oproti minulosti v Blansku 
podstatně více. „Hlavní příčinou je dlouhé nicnedě-
lání, rozvolnění přísných epidemických opatření a 
skvělá práce trenérů Basketbalového klubu Blansko. 
To všechno jsme využili při získávání nových tváří,“ 
říká jeho předseda Milan Ševčík.
 Děvčata byla rozdělena do několika tréninkových 
skupin podle věku od pěti do deseti roků. Trenéři s 
odpovídajícím tělovýchovným nebo pedagogickým 
vzděláním připravují každý trénink tak, aby byl pro 
nejmladší baskeťačky zajímavý, zlepšoval jejich 
koordinaci pohybu, postřeh, obratnost, základní 
ovládání míče a další dovednosti. Jednoduše se dá 
říct, že zájemkyně o košíkovou, které dřív začínaly 
v průběhu celého roku, zahájily tentokrát svoji spor-
tovní kariéru téměř současně při první příležitosti, 
kterou jim basketbalový klub poskytl. 
 Výborným předpokladem byla možnost využití 
venkovního prostředí. Na druhou stranu limitem zů-
stává nedostupnost palubovky sportovní haly Údolní, 
která je využívaná zdravotníky z důvodu provozování 
očkovacího centra. „Vedení klubu společně s trenéry 
i rodiči intenzivně řeší všechny možnosti náhradních 
vnitřních sportovišť. Byla by škoda, při budoucím 
rozvolňování, sportování nejmladších přerušit hned 
v zárodku jejich zájmu. Zvlášť, když jsou na dobré 
pohybové úrovni, pro sportování neobyčejně zapále-
né a na každý další trénink se těší,“ líbí se Ševčíkovi. 
V současnosti má klub kolem 25 žen a dorostenek. 
Podstatné do budoucnosti je, že se dále připravuje 
23 žákyň, 28 minižákyň a asi 20 začínajících děvčat 
v přípravce.  „Musím vyzdvihnout skvělý přístup 
všech rodičů, kteří trenéry významně podporují. To 
má nenahraditelný vliv na jejich výborné výsledky 
především u benjamínků,“ těší předsedu. Jak dodal, 
v některých částech země se začíná připravovat 
návrat očkování ze sportovních zařízení zpět do 
nemocnic. „Snad dojde také v Blansku k brzkému 
uvolnění sportovní haly Údolní a ta začne opět 
fungovat jako dobré zázemí pro sportující děti nejen 
našeho oddílu,“ věří Milan Ševčík.

Připravil Bohumil Hlaváček

Účastníci víkendového atletického kempu. Účastníci víkendového atletického kempu. 
Foto Ondřej EllingerFoto Ondřej Ellinger

Tréninkové nadšení. Foto Milan ŠevčíkTréninkové nadšení. Foto Milan Ševčík
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21. května 20218

Závěr účasti Blanska v druhé lize se blíží

František Chmiel 
byl mužem zápasu

 Již jen dvě utkání zbývají mužstvu FK Blansko v druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Zápis do historie sportu ve městě má smutný konec. Bohužel ne na hřišti 
se rozhodlo, že v této soutěži nebude v příští sezóně pokračovat. Již zhruba před třemi týdny oznámilo vedení, že do dalšího ročníku svůj tým nepřihlásí z 
fi nančních důvodů. Soutěž ale svěřenci trenéra Martina Pulpita ještě dohrávají, nutno říci, že důstojně. Na výkony mužstva nejde říct křivé slovo, hráči od-
vádějí výkony na hranici svých možností. Je jen obrovská škoda, že u toho nemohou být diváci. Té hrstce nejvěrnějších, kteří za každého počasí na domácí 
utkání přichází fandit alespoň za plot, patří jen slova nejvyššího uznání.

 V posledních třech utkáních se týmu podařilo získat 
čtyři body. Na domácí půdě nejprve dokázali Pulpitovi 
hoši jasně přehrát Chrudim, aby pak smolně prohráli na 
hřišti v Ústí nad Labem. V předposledním představení 
na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka pak tuto sobotu 
po bitvě jen remizovali s posledním Vyšehradem. Do 
konce soutěže zbývá jen utkání v Třinci a závěrečné 
derby s Prostějovem poslední květnovou neděli. Bylo 
by krásné doufat, že aspoň na tuto derniéru by se 
do ochozů mohla podívat aspoň část nejvěrnějších 
fanoušků…

FK Blansko – MFK Chrudim 4:1 (1:1). Branky: 12. 
Buchta, 49. Vencl vlastní, 75. Žák, 86. Lhotecký – 25. 
Fofana. Blansko: Chmiel - Sedlo, Aggoun, Černín, 
Klusák – Kopičár, Buchta (86. Feik) – Bartolomeu (76. 
Ilko), Vasiljev (69. Helebrand), Ngoma (76. Lhotecký) 
– Žák (86. Kepl).
 V brance Blanska dostal poprvé příležitost Chmiel 
a ukázal, že Halouska má v záloze za sebou kvalitní 
dvojku. Zejména jeho aktivní zapojování do zakládání 
akcí bylo vidět. Ty byly od počátku nebezpečné a 
dovedly domácí k brzkému vedení. Za hranicí vápna 
napřáhl ke střeleckému pokusu už ve 12. minutě 
kapitán Buchta. Ten byl zblokován, ale druhý jeho 
pokus po odraženém míči již byl úspěšný a rozvlnil 
síť za zády bezmocného Zímy – 1:0. Chrudimští ne-
rezignovali, naopak byli to oni, kteří se chopili aktivity, 
která je dovedla až k vyrovnání. Po rohovém kopu po 
hlavičce Mužíka přišel závar v bezprostřední blízkosti 
Chmielovy branky a v něm se nejlépe zorientoval 
hostující vytáhlý stoper Fofana, který míč protlačil do 
sítě – 1:1. Ve zbytku poločasu zaujala ještě utěšená 
rána blanenského Klusáka, kterou jen s námahou 
Zíma vytáhl na roh.
 Po změně stran se záhy rozhodlo. Aktivní Bartolo-
meu poslal míč do ohně za chrudimskou obranu na 
připraveného Žáka a míč skončil s přispěním chrudim-
ského Vencla v brance – 2:1. Hosté sice nehodili pomy-

slnou fl intu do žita, ale když se jim vyrovnat nepodařilo 
ani ze dvou poměrně slušných šancí, přišla závěrečná 
půlhodina, která se odehrála již v blanenské režii. 
Pojišťovacího třetího gólu se domácí dočkali patnáct 
minut před koncem. Po chytrém vysunutí Kopičárem 
si dovolil na Zímu Filip Žák i hokejový blafák – 3:1. 
Střídající Kang-hjon pak sice ještě Chmiela vystrašil, 
o perfektní tečku za zápasem se ale postaralo opět 
Blansko. Na centr Sedla zprava si ukázkově naskočil 
Lhotecký a hlavou nedal chrudimskému strážci sva-
tyně šanci – 4:1. V závěru měl ještě absolutní tutovku 
Kepl, ale míč v bezprostřední blízkosti brankové čáry 
za ni nedokázal protlačit.  

FK Ústí nad Labem – FK Blansko 2:1 (0:1). Branky: 
79. a 84. Koubek – 27. Žák. Blansko: Halouska – Sed-
lo, Aggoun, Helebrand, Klusák – Kopičár, Feik – Ilko 
(67. Vlachovský), Vasiljev (85. Machálek), Ngoma (77. 
Lhotecký) – Žák (77. Kepl).
 Do první šance se dostali hosté, když po zblokované 
střele Kopičára nebyl úspěšný Žák. Ve 27 minutě už 
se ale ve prospěch hostů skóre měnilo a stejná dvoji-
ce byla u toho, když Filip Žák dopravil do sítě míč po 
Kopičárem zahraném rohovém kopu – 0:1. Zaskočení 
domácí se až do konce poločasu dostali jen k jedné 
menší šanci, po níž skončil míč jen nad břevnem 
Halouskovy branky.  
Po změně stran se obraz hry změnil a hráči Ústí 
přitlačili na pilu. Halouska byl ale při jejich pokusech 
pozorný. Utkání mohlo být rozhodnuto v 68. minutě, 
když druhou branku Blanska dal po přímém kopu Ko-
pičára Tarek Aggoun, rozhodčí ji ale pro sporný ofsajd 
neuznal. „Gól byl regulérní,“ láteřil po zápase trenér 
hostí Martin Pulpit. A pak přišel pro ně krutý obrat, o 
který se postaral střídající Koubek, který nejprve po 
sedmi minutách pobytu na hřišti hlavou srovnal – 1:1. 
No a v 83. minutě z penalty po faulu vsítil rozhodující 
branku – 2:1. „Jednalo se o nezasloužené vítězství 
Ústí nad Labem,“ byl na tiskové konferenci přesvědčen 

Blansko - Chrudim 1:1. Foto: Josef KratochvílBlansko - Chrudim 1:1. Foto: Josef Kratochvíl

František Chmiel kryje penaltu hostí. Foto: Josef KratochvílFrantišek Chmiel kryje penaltu hostí. Foto: Josef Kratochvíl

Aktuálně 
22. kolo: Prostějov – Hradec 1:2, Dukla – Žižkov 1:2, 
Líšeň – Táborko 1:1, Třinec – Ústí 1:0, Varnsdorf – 
Jihlava 1:1, Vlašim – Vyšehrad 3:1. 
23. kolo: Hradec – Dukla 2:1, Chrudim – Třinec 
0:2, Prostějov – Líšeň 1:3, Vyšehrad – Varnsdorf 
1:2, Žižkov – Vlašim 3:1, Táborsko – Jihlava 2:2. 
24. kolo: Jihlava – Žižkov 3:2, Třinec – Prostějov 
1:2, Vlašim – Chrudim 1:0, Varnsdorf – Hradec 1:1, 
Dukla – Táborsko 1:2, Líšeň – Ústí 1:0. 

Další zápasy
25. kolo (vše sobota 22.5., 15.00): Třinec – Blan-
sko, Hradec – Líšeň, Prostějov – Varnsdorf, Ústí 
– Dukla, Táborsko – Vlašim, Vyšehrad – Jihlava, 
Chrudim – Žižkov. 
26. kolo (vše neděle 30.5., 15.00): Blansko – Pro-
stějov, Varnsdorf – Ústí, Líšeň – Třinec, Jihlava 
– Chrudim, Žižkov – Táborsko, Dukla – Vyšehrad, 
Vlašim – Hradec

-boh-

1. Hradec 24 17 5 2 48:19 56

2. Líšeň 24 13 9 2 41:22 48

3. Prostějov 24 12 6 6 39:33 42

4. Vlašim 24 10 6 8 36:30 36

5. Žižkov 24 11 3 10 35:35 36

6. Ústí 24 10 5 9 22:29 35

7. Dukla 24 8 7 9 33:29 31

8. Chrudim 24 9 4 11 29:28 31

9. Jihlava 24 8 7 9 39:41 31

10. Třinec 24 8 5 11 29:32 29

11. Varnsdorf 24 6 11 7 20:26 29

12. Táborsko 24 7 7 10 24:26 28

13. Blansko 24 6 6 12 28:31 24

14. Vyšehrad 24 1 3 20 13:55 6

 Brankářskou jedničku Blanska v jarní sezóně Pavla Halousku nahradil v zápase proti Vyšehradu 
třiadvacetiletý František Chmiel, který si premiéru v dresu FK odbyl již v utkání proti Chrudimi. Ani 
tentokrát nezklamal, naopak. Kromě nečekané první trefy hostí již další gól nepustil, blýskl se i bra-
vurním zlikvidováním penalty po hodině hry. Byl to zlomový moment za stavu 0:1, druhá branka by 
domácí s největší pravděpodobností zlomila.

 Jak moc mrzí konečná remíza?
 Je to velká škoda. Všichni jsme si říkali, jak do 
zápasu skočíme, že to hned na začátku rozhodneme. 
Naopak, dostali jsme rychlý gól v šesté minutě. Pak 
jsme se trápili, zase to naše neproměňování šancí.

 Dal se ten gól chytit? Byla to střela přes obrán-
ce…
 Viděl jsem to, ale bylo to trefené přesně, navíc to 
sklouzlo po trávě.

 Byl Vyšehrad lepší?
 Ne. Nás dostal ten rychlý gól. Oni se chytili. No a 
my, jak jsem již říkal, měli smůlu v koncovce. Naštěstí 
nám to tam spadlo, nakonec nám aspoň ten bodík 
zůstal.

 Chytil jsi penaltu… Jak jsi viděl ten faul?
 Tarek tam šel do skluzu, trefi l ho. Šel tam podle 
mne zbytečně, ten hráč už byl z úhlu, skórovat 
nemohl. Já jsem ten jeho pokus vlastně i chytil. Ale 
byla písknutá penalta.

 Viděl jsi, kam máš skákat?
 Ano. Trenér mi na přípravě poradil, kde to kopou. 
Tak jsem ho poslechl, skočil jsem tam a naštěstí to 
chytil.

 Proč se spoluhráčům v koncovce nedařilo?
 No, gólman na druhé straně podal také super 
výkon, klobouk dolů před ním, co všechno chytil.

-boh-

Pulpit. „Dostali jsme soupeře do hry zbytečnou chybou, 
po centru jsme nepokryli v pokutovém území protihrá-
če. Podobně jako v Hradci jsme prohráli vymyšlenou 
penaltou,“ uvedl.  

FK Blansko – FC Slavoj Vyšehrad 1:1 (0:1). Bran-
ky: 6. Kříž – 90. Kepl. Blansko: Chmiel – Sedlo (69. 
Černín), Aggoun, Helebrand, Klusák – Buchta (80. 
Feik) – Kopičár, Vasiljev (46. Kepl) – Bartolomeu (46. 
Ngoma), Žák, Lhotecký (46. Ilko). 
 Zápas začal náporem Blanska, gólem ale Vasiljevo-
va střela neskončila. Když se v 6. minutě dostali hosté 
poprvé za půlku, přišla nečekaná sprcha, když pokus 
Kříže skončil za Chmielovými zády. Domácí to neroz-
hodilo a v 18. minutě mohl po Lhoteckého přihrávce 
nahrávce vyrovnat Žák, Otáhala ale nepřekonal. Vedle 
mířil později i Helebrand. 
 Po trojím poločasovém Pulpitově prostřídání se če-
kal tlak Blanska. Nebyl ale tak silný, jak by věrní diváci 
za plotem čekali. Naopak mohlo být hůř, když po faulu 
Aggouna ukázala v 59. minutě rozhodčí Adámková 
nekompromisně na značku pokutového kopu. Sucha-
novu ostrou ránu ale Chmiel bravurně kryl. A tak se 
mohli domácí opět vrhnout do útoku se snahou ještě 
nepříznivý vývoj utkání zvrhnout. Pražský brankář však 
čaroval, neuspěli proti němu ani Ngoma, ani po chvíli 
agilní Žák. Ten navíc střeleckou smůlu neprotrhnul ani 
pět minut před koncem, kdy se Otáhal znovu blýskl 
bravurním zákrokem. Domácí se alespoň vyrovnání 
dočkali až samém závěru, kdy jejich střeleckou smůlu 
protrhl Tomáš Kepl – 1:1. Krátce nato nastala velmi 
sporná situace. Po faulu ve vápně rozhodčí Adámková 
nenařídila penaltu, ale naopak Blansko dostalo tři žluté 
karty za fi lmování a protesty včetně trenéra Pulpita. 
Smolař Žák mohl přece jenom v nastavení rozhodnout, 
štěstěna mu ale tento den opravdu nepřála. Zápas, v 
němž kralovali oba brankáři, tak skončil dělbou bodů. 

Bohumil Hlaváček


