
- Prodej menšího RD 3+1 Molenburk, 199 m2, všechny IS, i rekreace...NC – 990 tis. Kč

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova, 3.p., vybavený, od 8/2019...NC – 10.000 Kč/měs.

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč

- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Demonstrace v Blansku - str. 2 Na kávě s Filipem Králem - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

od spole nosti FPO s.r.o. 

ZÁLOHA A 
OBNOVA DAT!

ADRESA: fpobk.cz
Smetanova 299/4
678 01 Blansko

Podejte si ruce
jako ostatní občané, čímž je jim údajně blíž. Ne, 
děkuji. V tomto případě to bylo pro mne hodně 
přes čáru. To, že další nepěkné slovo použil ve 
stejném pořadu loni na podzim, už mne tolik ne-
překvapilo, jen mi z toho bylo smutno. Zastávám 
názor, že hlava státu by měla mít mimo jiné punc 
nejvyšší morální osobnosti, a tomu také podřídit 
své veřejné vystupování.
 Minulý týden jsem se podíval na FB profi l 
prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka a přečetl 
si jeho statusy, ve kterých například záměrně 
komolí název spolku Milion chvilek na „Milion 
chvilek nenávisti“. Nemyslím si, že od člověka 
v jeho funkci jsou tyto výlevy profesionální. Na 
mě to tedy působilo dost hystericky – jako by 
měl snad z demonstrantů strach?! Je třeba si 
uvědomit, že demonstrace jsou jednou z výsad 
demokracie, a že desetitisícům až statisícům 
lidí z celé republiky, kteří vyrážejí do ulic, zjevně 
něco vadí. Jak jinak můžou dát najevo svoji 
nespokojenost? Tím, že budou sedět doma za 
pecí? Hanlivé a urážlivé výroky mluvčího Hradu 
situaci nevyřeší, a to ani omylem! Sám pan 
Ovčáček se pak nemůže divit, jakým způsobem 
mu odpovídají někteří občané v komentářích. 
Akce – reakce…
 Třešničkou na dortu byl pro mě rozhovor s 
premiérem Andrejem Babišem uveřejněný 22. 
května na serveru novinky.cz. Nyní vůbec nechci 
hodnotit obsah rozhovoru (který mimochodem 
stál také za to!), nýbrž způsob, jakým pan pre-
miér odpovídal. Tolik arogance na jednom místě 
jsem opravdu nečekal. S redaktorkou se bavil 
jako s onucí, opakovaně neodpovídal na jasně 
položené otázky… Skutečně dechberoucí. 
 Svým úvodníkem jsem nechtěl nijak hodnotit 
politickou situaci, ani politické strany jako takové. 
Spíš se zamýšlím nad tím, kam se poděla hra-
nice slušnosti. Když se ohlédnu pár let zpět, byli 
tu politici, kteří uměli slovně velice trefně udeřit 
a přitom se nepotřebovali nutně uchylovat k 
podlostem, sprostým slovům a urážkám. Česku 
zoufale chybí opravdové, úderné osobnosti s 
nadhledem a pořádnou porcí seberefl exe. Naši 
vrcholoví politici se sice neustále dohadují, ale 
v tom, jak se vyjadřují na veřejnosti, by si napříč 
celým politickým spektrem mohlo mnoho z nich 
podat ruce. Nešlo by to jinak a lépe?

Martin Müller

 Co mne dostalo naprosto do kolen, bylo 
veřejné vyjádření Martina Langa, jednoho z 
radních v Jesenici u Prahy a předsedy místního 
sdružení ODS, který na sociální síť Facebook 
koncem dubna napsal příspěvek plný nechutných 
vulgarit. Mimo jiné v něm zmínil, že  Zeman je 
druhý Hitler a je potřeba ho „podřezat jako svini“. 
Tento status obsahoval podobných výlevů celou 
řadu, a kdo jej četl, zřejmě podobně jako já jen 
nevěřícně kroutil hlavou. Je úplně jedno, že šlo 
o zdanění církevních restitucí, se kterým radní 
nesouhlasil. Je úplně jedno, pokud se Lang 
odvolával na skutečnost, že šlo z jeho strany 
pouze o nadsázku. Takovéto vyjadřování nepatří 
snad ani do páté cenové a od profesionálního 
politika, který se podílí na řízení jedné z obcí v 
České republice, bych jej nečekal nikdy. Jen pro 
doplnění - odezva je taková, že od Langových 
výroků se distancoval jak lídr ODS Petr Fiala, tak 
celá radnice z Jesenice u Prahy. Lang rezigno-
val na funkci předsedy místního sdružení ODS, 
omluvil se a celým případem se zabývá policie. 
Aby ne! Tohle si nemůže nikdo dovolit. Už vůbec 
ne veřejná osoba, jejíž výroky na sociálních sítích 
sledují stovky, možná tisíce lidí. Podle posledních 
informací Martin Lang i nadále zůstává členem 
ODS a vyhazov mu nehrozí.
 Ale proč? Nemyslím si, že tohle byla jen taková 
klukovina, po které se hoši poplácají po zádech 
a se slovy „Jedeme dál!“ budou dělat, jako by se 
nic nestalo. Naopak si myslím, že člověka, který 
vypustí veřejně takový výrok, nepotřebuje vůbec 
žádná strana a zasloužil by si permanentní zákaz 
veřejného vystupování! ODS má teď sice z ostu-
dy kabát, ale tím, že jej ze svých řad nevyloučí, 
jen vzkazuje, že se obdobné výroky dají odpustit. 
Za mne jsou tedy zcela neodpustitelné.
 Tak stejně jsem před lety neprominul pre-
zidentu Zemanovi jeho způsob vyjadřování v 
živém přenosu rozhovoru pro Český rozhlas 
Radiožurnál. Jsou určité mantinely slušnosti, 
které by měl každý z nás udržovat. O politicích 
a lidech veřejně činných by to mělo platit s da-
leko větším respektem. Prezident Zeman sice 
nenabádal nikoho k vraždám, ale použil opako-
vaně sprosté slovo, čímž spoustu lidí naprosto 
šokoval. V následných internetových diskusích 
jsem si na obhajobu prezidentova jednání přečetl 
od jeho přívrženců a fanoušků vysvětlení, že je 
naopak v pořádku. Náš prezident používá slova 

V poslední době se nestačím divit, co všechno se dá z úst našich politiků zaslech-
nout, případně přečíst. S rostoucím napětím v naší zemi přibývá na všech stranách 
tolik neslušnosti, až se člověk za naše politické představitele musí občas stydět. 

RE/MAX           je
NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 
realitní kancelář na světě
Přesvědčte se o tom i Vy

T: 722 722 888
www.remax-topreality.cz

Nově v Blansku, Smetanova 6
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Demonstrovali nejen za demisi Benešové
„Blansko není slepý!“ ozývalo se v úterý v podvečer na náměstí Republiky. Pátá vlna demonstrací proti české justici odstartovala 28. května v půl sedmé v Blansku 
na náměstí Republiky a v dalších obcích v Česku. Kolem sto padesáti lidí se nenechalo odradit ani hustým deštěm.  

 Protesty proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové 
po celé republice trvají již několik týdnů. Lidé požadují 
její demisi. V úterý 28. května se sešli ve 243 obcích 
v Česku. Organizátoři požadují demisi Benešové a to, 
aby se vláda zaručila, že neodvolá Nejvyššího státního 
zástupce. Dále vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby 
se zúčastnil v televizním vysílání duelu se zástupcem 
společnosti Milion chvilek pro demokracii a obhájil své 
kroky. 
 Z účasti na první blanenské demonstraci, kdy se lidé 
shromáždili před Okresním soudem a následně se prů-
vodem s transparenty vydali přes město až na náměstí 
Svobody, má organizátor Jiří Klimeš radost. „Účast velmi 
předčila moje očekávání vzhledem k tomu, že jsme to 
celé zorganizovali na poslední chvíli a nebyl čas na větší 
propagaci. Byli jsme nadšení. Původně jsem odhadoval, 
že přijde tak padesát lidí,“ říká Klimeš. 
 Tentokrát se protesty spojovaly s dalšími problémy 
naší země, jako je sucho, destrukce krajiny, půdy a vody 
průmyslovým velkozemědělstvím, exekuce a byznys 

s chudobou, zanedbané pohraničí, kolabující sociální 
péče a sociální práce atd. „Celá řada těchto problémů 
souvisí jak se špatnou činností vlády, tak se střetem 
zájmů Andreje Babiše (např. v oblasti zemědělství). Je 
čas vystavit premiérovi za tyto problémy účet. O těchto 
věcech je třeba šířit povědomí, což je právě ten efekt 
našich demonstrací, kterého se Andrej Babiš nejvíc bojí,“ 
uvedli na Facebooku organizátoři protestní akce. 
 „Mnoho lidí se mě ptá, proč jezdím demonstrovat proti 
Babišovi – vždyť je prý proti migraci. V tu chvíli bych jim 
nejradši koupil koblihu. Polknu a neudělám to, neboť 
nikde koblihu nevidím. Česká republika má mnoho pro-
blémů a někdo zase řeší migraci. Viděl je někdo? Tady 
v Blansku viděl někdo migranty? Očekával bych, že ty 
pravé problémy bude řešit – když ne premiér – aspoň 
prezident. Ale ten kvůli svému osobnímu vyřizování účtů 
s lidmi, kteří ho nepodporují, či dokonce kritizují, nemá 
čas též. A proč tedy jezdím do Blanska a proč děláme na 
Staromáku a Václavském náměstí tyhle aktivity? Není 
mi to jedno, že máme na Hradě prezidenta, za kterého 

Freddieho sloupek
Jágrmánie

 Nechtěně jsem přes okno zachytil střípky rozhovoru 
dvou dam, jejichž totožnost sice neznám, ale asi si do 
smrti budu pamatovat jejich politickou a sociální orientaci. 
Dost možná by pohovor s těmito dámami mohl zajímat 
některého ze sociologů, případně psychologů a tím více 
i politologů.
 Jeden ze střípků hovoru se zmiňoval o právě pro-
běhlých volbách do Evropského parlamentu s tím, že to 
dopadlo tak, jak mělo, jen ti chudáci komunisté dostali tak 
málo hlasů. Alespoň prý ale hnutí pana Babiše vyhrálo. Je 
to pro nás pro všechny dobře, protože se o nás tak hezky 
stará, snižuje dluh, přidává důchodcům a chce, abychom 
se měli stejně jako v Německu, kvůli těm všem potravinám 
a tak...
 Nemůže to být zlý člověk, jak o něm vykládají všichni 
ti „zloději“ kolem. Minulý měsíc, říkala jedna z těch paní, 
se byla s vnoučaty podívat na tom jeho Čapím hnízdě. 
To, co viděla, jí vyrazilo dech. Všude krásně čisto, zážitek 
u zvířátek, dobré jídlo a pohoda...
 Přijít tam může každý a každému by ten zážitek přála. 
 To já taky. Nemám nic proti čistotě, zvířátkům, pohodě, 
dokonce nemám nic ani proti dobrému jídlu. Jen si troufám 
mít ten názor, že s politikou tyto atributy života nesouvisí 
buď vůbec, anebo jen velmi okrajově. Čistota na ulicích 
a vztah k přírodě vůbec nemusí odrážet „dobrotu“. Navíc 
to jídlo asi nevaří pan majitel. Pan majitel jistě nechodí 
po chodníku a nezametá nepořádek, nekrmí zvířátka a 
nestará se o doprovodný program, byť jej možná vymyslel. 
Na to všechno má své lidi.
 Olympijské hry v roce 1936 v Berlíně se vyznačovaly 
čistotou (naštěstí oproti původním plánům ne tou rasovou), 
pořádkem a skvělou organizací a přesto po nich zůstává, 
co se lidských vztahů týče, jistá pachuť.
 Čapí hnízdo a Olympiáda v Berlíně se jistě nedají 
srovnávat. Snad jen trochu. 
 Jeden z architektů té velkolepé show posledních 
předválečných let byl vyhlášený svojí láskou ke psům, 
zvláště své milované fenky Blondie, kvůli níž plakal, když 
ji v předvečer vlastní smrti otrávili. Byl pořádkumilovný. Šly 
za ním masy lidí a obdivovaly ho za to, jak národ probudil 
a povznesl.
 Jen proto buďme na pozoru, než o někom řekneme, 
že to „s námi myslí dobře“...
 Ten dobrodinec se jmenoval Adolf Hitler.
 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
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DÁMSKÉ TENISKY

 BUGATTI

Jděte s módou! Jdě ód !

se musíme stydět,“ objasňuje spoluorganizátor Daniel 
Dvořák.
 Demonstrace organizátoři odůvodňují slovy: „Dne 17. 
dubna policie navrhla obžalovat premiéra Babiše. Ten 
prohlásil, že je to účelový komplot, a 18. dubna vyměnil 
ministra spravedlnosti Kněžínka za Marii Benešovou. Ta 
již dva roky opakovaně zpochybňuje premiérovo trestní 
stíhání. V roce 2017 nehlasovala pro vydání Andreje 
Babiše trestnímu stíhání, přičemž označila kauzu Čapí 
hnízdo za politické intriky. Snad proto se jí začalo pře-
zdívat ministryně Čapího hnízda a mýta.“ 

Demonstraci veřejně podporují známé osobnosti
 Protesty pořádá sdružení Milion chvilek pro demo-
kracii. „Dnes není demonstrace v Praze a zástupci 
sdružení Milion chvilek pojedou do dalších regionů. 
Mikuláš Minář jede do Brna, další jedou do Ostravy a 
Břeclavi. A kolega Daniel Dvořák jede do Blanska, jelikož 
je blanenský rodák. Prakticky to znamená, že Blansko 
je jedno z mála měst, které mají ofi ciálního zástupce 
Milion chvilek,“ upozorňuje Jiří Klimeš s tím, že organi-
zátoři osobně zvali do Blanska i významné osobnosti, 
například Ester Janečkovou, Lenku Krobotovou nebo 
Vladimíra Škouléty. 
 „Z regionálních osobností nás ještě podpořila napří-
klad plavkyně Yvetta Hlaváčová nebo dirigent Komorní-
ho orchestru města Blanska Zdeněk Nádeníček. Na akci 
nás hudebně doprovodil místní muzikant Zdeněk Král. 
Mnoho dalších celostátně známých osobností vystoupí 
na demonstracích v jiných městech,“ uvádí Jiří Klimeš. 
 Lenka Krobotová ani Ester Janečková podle jeho slov 
do Blanska přijet nemohly. „Já a celé Dejvické divadlo 
děkujeme Danielovi za pozvání na vaši demonstraci. 
Moc rádi bychom za vámi přijeli, ale jsme pracovně 
vytížení. To, že vyjdete ven a projevíte svůj názor, je 
známka toho, že vám dění kolem sebe není lhostejné. 
Problémy, jako je sucho, destrukce krajiny, půdy a vody 
atd., by měl řešit premiér. Ale díky zakrývání svých kauz 
na tyto důležité věci nemá čas. Proto každý člověk na 
placu se počítá. Držím/e vám palce,“ vzkazuje herečka 
Lenka Krobotová za celé Dejvické divadlo. 
 „Moc děkuju za pozvání na Vaši dnešní demonstra-
ci. Přijela bych opravdu moc ráda, bohužel mám ale 
pracovní povinnosti v Praze. Na dálku Vám ale držím 
palce... Kéž by se vás sešlo co nejvíc. Já v tom vidím 
veliký smysl. Je velmi důležité dát najevo, že nechceme 
nechat vládnout ty, kteří nám lžou a okrádají nás,“ píše 
moderátorka Ester Janečková. 
 Pozvání přijala a na pódiu stanula také blanenská 
rodačka, scénáristka, divadelnice, televizní a rozhlasová 
dokumentaristka Jitka Škápíková. „Argument, že jsme si 
Babiše a Zemana sami zvolili ve svobodných volbách, 
nepříliš obstojí z  hlediska historického, protože Hitlera 
si taky národ zvolil v demokratických volbách. Na to 
nezapomeňme. Ověřujte si informace, kterým věříte. 
Pětadvacet let se pohybuju v médiích, a to je další 
ďábelskost Babiše a Zemana. Zdiskreditovat novináře. 
Udělat z novinářů, kteří mají být pojistkou demokracie, 
póvl, kterému není potřeba věřit. Ale novináři jsou tady 
od toho, aby se prali za lidi, co se jim děje bezpráví, a 
pokud jim sebereme kredit, tak se opravdu pánům naho-
ře podařila velmi ďábelská věc,“ upozorňuje Škápíková. 
 V pondělí 13. května se demonstrovalo na téměř 
sto třiceti místech v Česku včetně Blanska. V úterý 21. 
května se sešlo na Václavském náměstí na padesát tisíc 
lidí. Na úterý 4. června se chystá opět demonstrace v 
Praze na Václavském náměstí. 
 Poslední větší demonstrace se v Blansku konala 
v roce 2007, kdy zhruba stovka lidí protestovala proti 
kriminalitě, na které se podle jejich názoru velkou měrou 
podílela mongolská menšina žijící ve městě. A předtím 
snad jen v listopadu 1989. 

-mha-

Bambifest se opět vydařil

Kino se na tři měsíce uzavře. 
O promítání lidé nepřijdou

 Takovým jarním svátkem pro děti je již tradiční BAMBIFEST v blanenském zámeckém parku. 
Dvoudenní dětský a rodinný festival, stejně jako loni, i letos přilákal 17. – 18. května kolem tří tisíc 
účastníků. Během pátku i soboty přicházely do parku školní třídy ze základních a mateřských škol, 
družiny i celé rodiny.  

 Svou činnost přišlo prezentovat 
třicet organizací, které se zabývají 
různými volnočasovými aktivitami 
pro děti. Hlavním organizátorem 
bylo skautské středisko Světla Blan-
sko. Páteční večer ještě zpestřil 
hudební festival be.FEST, na němž 
vystoupily čtyři soutěžní kapely, 
které se ucházely o přízeň diváků 
i poroty. Nejsilnější fanouškovskou 
základnu mělo duo My A Ne Ty, tu-
díž v diváckém hlasování zvítězilo. 
Muzikantky Anety vyhrály poukaz 
do obchodu s hudebninami. Porotě 
se nejvíce líbila kapela Goofy Cow, 
která tím pádem vyhrála dvacet 
hodin v nahrávacím studiu. Po sou-
těžních vystoupeních ještě zazpívali 
Aleš Petržela s kapelou a hudební 
skupina Rockfór.

-mha-

 Ve dnech 24. – 25. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Lidé mohli vybírat svoje 
zástupce ze čtyřiceti stran a hnutí. V Blansku k volbám přišlo 5090 obyvatel, což je 31,27 % voličů. 
Blansko zaznamenalo o něco vyšší účast, než činil celostátní průměr. Volební účast v Česku byla 
28,72 %. Největší důvěru Blanenských si získala strana ANO 2011 – obdržela 1092 hlasů (21,61 %).

název celkem v %
ANO 2011 1 092 21,61
ODS 666 13,18
Piráti 647 12,80
SPD 517 10,23
KSČM 504 9,97
KDU-ČSL 471 9,32
STAN, TOP 09 352 6,96
ČSSD 266 5,26

Přehled zisků mandátů
Název abs. v %
ANO 2011 6 28,57
ODS 4 19,05
Piráti 3 14,29
STAN, TOP 09 3 14,29
SPD 2 9,52
KDU-ČSL 2 9,52
KSČM 1 4,76

 Elektroinstalace, nová terasa a vstupní schodiště. V polovině června začnou práce na těchto dílčích 
vylepšeních blanenského kina. Kino i kavárna veřejnosti uzavřou, a to do poloviny září. 

 Bude se jednat o dvě investiční akce. „Jde o 
rekonstrukci elektroinstalace téměř v celém objektu 
a druhou akcí je nová terasa a vstupní schodiště při 
hlavním průčelí budovy kina, které slouží pro vstup 
do kina i kavárny,“ uvedl starosta Jiří Crha. 
 Ve výběrových řízeních uspěla boskovická společ-

nost Elektro Brevex, s.r.o. – předložila nejvýhodnější 
nabídky a stala se tak generálním dodavatele obou 
staveb. 
 „Obě stavby jsou koordinovány do stejného obdo-
bí a vzhledem k jejich velkému rozsahu bude budova 
kina včetně kavárny od poloviny června do poloviny 

září veřejnosti nepřístupná. 
Věřím, že to diváci pocho-
pí, protože zmíněná rekon-
strukce už byla potřebná,“ 
sdělil starosta. 
   Filmoví fanoušci tak sice 
přijdou o letní premiéry 
snímků, ovšem jako ná-
hradu vedení kina nabí-
zí promítání v parku po 
zbouraném hotelu Dukla. 
V červenci a srpnu se tam 
bude promítat každý pátek. 
Lidé se tak mohou těšit 
na devět českých fi lmů. 
Vstup na projekce letního 
kina pod širým nebem bude 
zdarma. 

-mha- 
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Na kávě s Filipem Králem
Hokej v posledních týdnech ovládl celou naši zemi, a tak do rubriky rozhovorů Na kávě s… 
poměrně hezky zapadl můj dnešní host, devatenáctiletý hokejista Filip Král. Filip je odchovanec 
blanenského hokeje, hrál za Kometu Brno, působil v národním juniorském týmu a poslední se-
zónu hrál v zámořském týmu. Dnešní rozhovor bude především o hokeji.

Sponzor rubriky:

 Vzpomeneš si, kdy jsi začal s hokejem?
 To bylo hodně brzy. Už ve třech letech jsem začal 
bruslit na kolečkových bruslích a záhy se přesunul 
na led. Hokej hráli oba moji bráchové, táta byl tre-
nérem blanenského hokeje, takže jsem začal chodit 
do přípravky tady v Blansku. Ve třetí třídě ZŠ jsem 
přešel do hokejového oddílu Kometa Brno Úvoz a v 
sedmé třídě do Komety, kde jsem hrál až do svých 
osmnácti. 

 Jaké úspěchy jsi zaznamenal s Kometou?
 V osmé třídě jsme vyhráli mistrovství republiky, 
dva roky na to jsme v kategorii mladšího dorostu 
skončili druzí a následující rok jsme získali titul ve 
starším dorostu. Pak jsem začal hrát za extraligový 
tým mužů. To bylo předloni, kdy jsme vyhráli titul 
mistrů ČR. Odehrál jsem 20 zápasů a 5 zápasů v 
play-off .

 V Kometě jsi zůstal?
 Nezůstal. V roce 2017 mne draftoval americký juni-
orský tým Spokane Chiefs, do kterého jsem nakonec 
v říjnu nastoupil a hrál ligu americké WHL. Původně 
jsem chtěl hrát extraligu v Kometě, ale sezóna neza-
čala podle mých představ, hrál jsem méně, než bych 
chtěl. Navíc mne Amerika dost lákala, přece jenom 
je to zcela jiný svět a člověk zde načerpá spoustu 
nových zkušeností.

 Co tvé další úspěchy? Vím, že jsi hrál i za 
českou reprezentaci.
 To je pravda. Na konci sezóny jsem se dostal do 
výběru šestnáctek. S nimi jsem odehrál svůj první 
turnaj ve Finsku. Od té doby jsem působil ve výběru 
až do letoška – do dvacítek. Za reprezentaci jsem 
odehrál všechny turnaje, co šly odehrát, vyjma jed-
noho, kdy jsem byl zraněný. Roku 2016 jsme vyhráli 
Memoriál Ivana Hlinky, což je světový pohár juniorů 
do 18 let. To byl fantastický úspěch. Na mistrovství 
světa osmnáctek jsme vypadli ve čtvrtfi nále, ve 
dvacítkách jsme skončili čtvrtí a letos jsme vypadli 
ve čtvrtfi nále s USA. Za juniorskou reprezentaci jsem 
opravdu odehrál všechno, co šlo.

 Přemýšlel jsi někdy nad tím, že budeš v životě 
dělat něco jiného?
 Je mi jasné, že stát se může cokoli, třeba nepříjem-
nost v podobě zranění, což se ve sportu často stává 
a nevyhnulo se to ani mně. Loni jsem prodělal dost 
nepříjemné trable s ramenem, ale naštěstí to vyšlo 
tak, že jsem byl na operaci po sezóně a další sezónu 
jsem nastoupil sice o pár týdnů později, ovšem už 
zdravý. 
 Někdy v sedmnácti jsem si začal více věřit, že mne 
bude živit hokej, čemuž jsem podřídil i školu.

 Vrcholový sport a škola… Jak to jde dohroma-
dy?
 Napřed jsem nastoupil do prvního ročníku na 
gymnázium v Brně, další rok do druhého ročníku 
na obchodní střední školu v Kladně, která se dá 
jako jedna z mála studovat dálkově. Prakticky to 
vypadá tak, že do školy vůbec nechodím, po sezóně 
sem přijdu a musím splnit zkoušky za první i druhé 
pololetí. V průběhu sezóny se samozřejmě musím 
na zkoušky připravovat a taky psát do každého 
předmětu seminární práce, které jsou na začátku 
školního roku předem dané. Kluci, kteří hrají hokej 
u nás, chodí na zkoušky v pololetí a na konci roku. 
Protože jsem hrál v Americe, musím je splnit všechny 
až na konci školního roku. 

 Kdy budeš maturovat?
 Teď jsem ve čtvrtém ročníku, který dodělávám. 
Maturovat budu podle toho, kde budu hrát. Je dost 
možné, že odjedu zase do Ameriky, protože mne 
loni draftoval tým NHL Toronto Maple leafs. To bych 
maturoval až příští rok touhle dobou – po sezóně.

 Takže budeš hrát nejvyšší americkou ligu?
 Tak jednoduché to nebude :-) Byl jsem tam už 
dvakrát na kempu, na konci června tam letím zase 
a uvidím, co bude. Po týdenním kempu budou násle-
dovat pohovory s manažery týmu a ti nám řeknou, co 
by pro nás v příští sezóně bylo nejlepší. Na základě 
toho se s agentem rozhodneme, kde budu hrát. 
 Reálná šance na to, že budu hrát NHL, je docela 

malá. Hraju pozici obránce, ti to mají o něco těžší než 
útočníci. I ti nejlepší čekají na příležitost hrát nejvyšší 
soutěž třeba dva roky. Sebekriticky musím uznat, že 
na hru v NHL mi zatím chybí dostatek zkušeností.

 Kde tedy budeš hrát další sezónu?
 Je tu několik možností. Mohl bych hrát dál junior-
skou WHL, ale pouze na výjimku, protože pravidla 
říkají, že v týmu mohou být pouze tři hráči ročníku 
1999, což jsem já. Navíc už se mi tam moc nechce, 
protože hrát proti o čtyři roky mladším klukům mi přijde 
trochu divočina. Nejvíc bych chtěl zabojovat o farmu v 
Torontu. Tady bych mohl hrát AHL, což je druhá nej-
vyšší soutěž v Americe. Kemp bude na začátku září, 
bude nás tam asi padesát a vyberou jen ty nejlepší. 
To by bylo hodně zajímavé, protože je to hodně blízko 
NHL. Jakmile tým nejvyšší ligy potřebuje posilu (např. 
kvůli zranění), sáhne po nejlepších hráčích z farmy. 
 V této chvíli jsem volný hráč a může mne oslovit 
prakticky kdokoli. Za který tým a kde budu hrát další 
sezónu, to momentálně opravdu nevím. Nevylučuji 
ani možnost nastoupit opět za Kometu, stát se může 
prakticky cokoli.

 Jak se hokejista z Blanska dostane do NHL? 
Talent, píle, štěstí?
 Řekl bych, že je to kombinace všeho. Talent je 
potřeba bezpochyby. Píle – o tom se nemusíme bavit. 
Talent bez pořádné dávky tréninku a osobní přípravy k 
ničemu není. Štěstí hraje určitě velikou roli a podobně 
jako talent nejde koupit. Možná se některým podaří 
dostat se do dobrého týmu protekcí, ale na takovém 
hráči je okamžitě vidět jeho průměrnost až podprů-
měrnost, takže mu to stejně k ničemu není. 
 Měl jsem velké štěstí, že jsem nastoupil za Kometu 
a trénoval nás od mala trenér Zábranský. Ten chtěl, 
aby někteří z nás absolvovali letní přípravu s A týmem 
a v následující sezóně mne vytáhl z juniorů na jeden 
z přípravných zápasů mužů. Od té doby jsem začal s 
extraligovým týmem trénovat a jezdit na další zápasy. 
Z juniorů jsme tam takto byli čtyři. V sezóně se prosadil 
pouze Martin Nečas, já jsem ze zbylých tří odehrál 
nejvíc zápasů.

 Vraťme se zpátky k hokeji v Americe. Jakým 
způsobem si tě vybrali?
 V juniorech i v NHL to probíhá prakticky stejně. 
Týmy mají své skauty – takové hledače talentů. Ti 
jezdí po celém světě, sledují hráče z mnoha týmů a 
posílají informace do svého klubu. Tím pádem se o 
hráče začnou zajímat více, a pokud naznají, že pro ně 
bude dobrou volbou, zařadí jej do draftu. V juniorech 
hodně komunikuje a vyjednává agent, ale v NHL 
už vše obstarávají skauti. Když jsem měl loni před 
draftem, jezdilo na jeden zápas třeba třicet skautů a 
sledovali, jak hraju. Po zápase si mne občas zavolali 
na krátký pohovor. Ty jsem absolvoval poměrně často, 
oslovili mne skauti minimálně z patnácti různých týmů.
 Bezprostředně před draftem ještě probíhají fyzické 
testy a pohovory v Americe, kterých jsem se také 
zúčastnil. Loni to bylo v Buff alu a sešlo se tam asi 
120 hráčů z celého světa.

 A draft samotný probíhá jak?
 Tohle je docela zajímavé. Přestože se o mne zají-
malo patnáct týmů, do poslední chvíle jsem nevěděl, 
kam půjdu. Probíhá to tak, že každý tým si vybere 
jednoho hráče. První vybírají třeba New York Ran-
gers, druhzí New Jersey Devils a takhle to jde až do 
posledního 31. týmu NHL. Pak se losuje druhé, třetí… 
sedmé kolo. Připomíná to kluky na fotbálku u domu, 
kteří tvoří týmy tak, že si střídavě vybírají ze všech, 
kdo chtějí hrát :-) 
 Paradoxem je, že může přijít situace, kdy si jeden 
tým vybere hráče, na kterého měl zálusk ten, který 
vybírá až po něm, a ten musí během deseti minut 
zareagovat a vybrat někoho jiného. Tímto způsobem 
se vybere dohromady 217 hráčů. 
 V tento moment jsem čekal doma na telefonát od 
agenta: „Tak tě v pátým kole draftovali do Toronta. Co 
na to říkáš?“

 Při losování nejste přímo na místě?
 Na stadionu, kde se losování odehrává, je přítomno 
asi padesát kluků, kteří si věří, že budou vybráni hned 
v prvním kole a po přečtení jejich jména jdou na pódi-
um. Účast ale není povinná a v konečném výsledku 
ani nic nezmění.
 Další vývoj hráče už je silně individuální. Někdy 
se prosadí kluk z šestého kola draftu, hraje pak v 
NHL sezónu za sezónou a je z něj prvotřídní hvězda, 
naproti tomu třeba hráč, kterého si vybrali hned v 
prvním kole, zůstane na farmě a do týmu NHL se 
ani nepodívá. Tady je to právě o kombinaci toho, 
o čem jsme před chvílí mluvili. Píle, talent a veliké 
štěstí.

 Takže teď patříš Torontu?
 Ano. Následující tři roky má na moji osobu Toronto 
práva v NHL. Pokud by mě chtěl jiný zámořský tým, 
musí kontaktovat Toronto a pokusit se o výměnu 
za jiného hráče. Nemám však podepsanou žádnou 
smlouvu, nedostávám peníze. Teď jde o to, zda se 
smlouva podepíše nebo ne. 

 Jak se ti v USA žilo? 

 Bydlel jsem v rodině, která už má určité zkušenosti. 
Byl jsem už devátým hráčem, kterému poskytovali 
azyl. Byli to moc fajn lidi. Každý den mi nachystali 
večeři. Snídani jsem si chystal sám, oběd jsem si vždy 
koupil – zde jsem utratil v podstatě všechny peníze, 
které nám dávali :-) Rodina měla syna, který byl ve 
stejném věku jako já a spolu jsme si rozuměli. Byl 
viceprezident na obrovské americké škole, takže ho 
tam každý znal. Jen pro představu a srovnání – školu 
navštěvovalo skoro třicet tisíc studentů. Zažil jsem 
atmosféru pravé americké školy s jejich ohromnými 
besídkami, různými koncerty, školní basket s roztles-
kávačkami, orchestrem, to bylo opravdu něco!

 Co jazyková bariéra, kamarádi, rivalita…?
 S jazykem jsem trochu bojoval. V našich školách 
se vyučuje britská angličtina, která je úplně jiná než 
slang, se kterým jsem se setkal tady. Po dvou měsí-
cích už jsem jim rozuměl a na konci sezóny už jsem 
byl aktivnější i v konverzacích. 
 Spoluhráči byli úplně v pohodě. Sice se říká, že je 
tu velká rivalita, ale já jsem nic podobného nezažil. 
Hráči se navzájem podporovali, nebyl tu za celou 
dobu jediný konfl ikt.

 Je hokej v Americe odlišný od toho našeho?
 Je tam užší hřiště, takže obránci jsou rychleji u 
útočníků. Už jsem s tím měl zkušenosti, protože jsme 
s reprezentací párkrát v zámoří hráli. Ze začátku mi to 
přišlo skoro stejné, ale teď, když jsem celou sezónu 
hrál tady, bych si na širší plochu zvykal asi obtížněji. 
Za bránou se nezastavuje hra, ale rovnou se otáčí, 
takže je celkově svižnější. Taky je to tu o dost tvrdší, 
více se tolerují osobní souboje. Hráči z Kanady a USA 
vědí, jak trefi t protihráče tak, aby se jednalo o čistý 
zákrok, což tady u nás v Česku tolik kluků neumí.
 Když jsem hrál v USA první zápas, dva borci 
shodili rukavice na led a začali se rvát. Nechápavě 
jsem na ně zíral, protože u nás se tohle stává velmi 
vzácně. V Americe skoro v každém zápase. To ale 
neznamená, že by tu byla nějaké zášť, kluci si dají 
do huby, plácnou si a odjedou na trestnou lavici. Po 
zápase spolu normálně mluví, smějí se a dělají selfi e 
:-) Trest je tady pět minut, kdežto u nás do konce 
zápasu, což asi nikdo nechce… V Americe platí, že 
co se stane na ledě, zůstane na ledě. Mají zcela jiné 
myšlení, než tady u nás.

 A ty jsi spíš slušňák nebo chodíš na trestnou 
lavici v každém zápase?
 Trestů jsem měl vždycky málo, prakticky už od 
mala. Letos jsem měl v 50 zápasech 12 trestných 
minut.

 Už jsi zvyklý hrát před diváky. Je to pro hráče 
velký doping?
 Je pravda, že Kometa má nejlepší fanoušky. To, 
co jsem zažil tady během extraligových zápasů, jsem 
nezažil nikde jinde. V reprezentaci ani v USA. Tam 
se fandí pořád dokola to stejné, žádné chorály, nic 
takového… Vůbec je to tam úplně jiné, třeba se zve 
na zápas stylem: Přijďte, máme hot dog a colu za 2 
dolary :-) Přijdou, konzumují a koukají – jako v kině.
 Je skvělé mít spoustu fanoušků, ale když jsem na 
ledě, moc si to neuvědomuju a soustředím se na hru. 
Ale někde hluboko v duši cítím, že tam jsou, určitě to 
pomáhá.

 Vzpomeneš na nejvyšší účast?
 Největší účast byla asi v O2 aréně, když jsme hráli 
proti Spartě. To bylo asi 13.000 lidí. V USA jsem chytil 
dobrý stadión i dobré fanoušky. Stadión měl kapacitu 
12.000 míst, na zápasy chodilo průměrně kolem pěti 
tisíc, o víkendech třeba osm a pamatuju i zápasy, kdy 
bylo vyprodáno. Na Kometě to bylo super, narváno 
bylo prakticky pořád.

 Máš nějaké sportovní vzory?
 V dětství jsem vzhlížel ke staršímu bratrovi Tade-
ášovi a byl jsem vždycky strašně rád, když se na mě 
přišel podívat. Z těch světově známých to byl až do 
mých 14 let Ovečkin, teď je to Erik Karlsson. Je to 
moderní bek, u kterého se mi líbí jeho útočnost.

 Tvůj nejsilnější hokejový zážitek?
 Bylo to určitě vítězství nároďáku na Memoriálu 
Ivana Hlinky. Tenkrát Češi vyhráli pohár úplně poprvé. 
Rád vzpomínám taky na titul ve starších žácích. Do 
Ronda to s námi přišly oslavit čtyři tisícovky fanoušků. 
Extraligový titul s Kometou jsem tolik neprožíval, pro-
tože jsem k jeho získání nepřispěl v takové míře, jako 
třeba v případě těch dvou výše zmíněných soutěží.
 Za svůj největší osobní úspěch považuju draft do 
Toronta.

 Jak vypadá tvůj běžný den v sezóně?
 V době, kdy začne kolotoč zápasů a cestování, je 
to většinou každý den hodinu a půl trénink, k tomu 
posilovna, případně individuální příprava. U chlapů 
v NHL nebo extralize to ale není tolik o osobní dřině, 
jako spíš o přípravě mimo hlavní sezónu. Čím lépe 
se hráč připraví dopředu, tím lepší odvádí výkon. Pak 
je tolik zápasů, že už většinou nezbývají síly na další 
dril.

Martin Müller
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Charita: Potřebujeme letní oblečení

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

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Cenová houpačka

Hledáme nové kolegy/ně 

na hlavní pracovní poměr 

pro náš provoz v Blansku.

 HLAVNÍ ÚČETNÍ

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na e-mail prace@cergo.cz

nebo jej zašlete na adresu 

CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

- praxe ve vedení účetnictví společnosti

- znalosti souvisejících předpisů a legislativy

- zkušenosti se stavebními obory výhodou

- pokročilou znalost MS Offi  ce

ASISTENT/KA – REFERENT/KA

- SŠ/VŠ vzdělání s odpovídající praxí

- komunikativnost, organizační schopnosti

- pokročilou znalost MS Offi  ce
Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

 Tradiční Noc kostelů si Blanenští nenechali ujít ani letos. V kostele sv. Martina a na farním nádvoří 
byl pro návštěvníky připraven pestrý program. 
 „Odpolední program je 
složený ze tří blanenských 
souborů. Kostely měly od 
nepaměti krom duchovního 
významu i dvojí význam v 
tom, že podporovaly a rozví-
jely výtvarné umění a hudbu. 
Co se týká hudby, v kostelech 
mohli lidé zpívat nebo se ji-
nak aktivně účastnit, anebo si 
ji mohli alespoň poslechnout. 
Umění se tak díky kostelům 
dostávalo k širší veřejnosti,“ 
vysvětlil blanenský farář Jiří 
Kaňa. 
 Na farním dvoře mohly 
děti využít tvořivé dílničky a 
zapojit se od poznávání kos-
tela podle fotoprůvodce. Ve 
čtyři hodiny odpoledne začal 
hudební program v kostele. Zahájili ho žáci a učitelé 
ze Základní umělecké školy Blansko, dále pokračo-
val sbor Základní školy Salmova Blansko a schola 
blanenské farnosti Martini Band. Po mši svaté měli 
zájemci možnost prohlédnout si liturgické předměty 
a zařízení kostela. V průběhu akce se konaly také 
prohlídky věže. 
 Myšlenka otevřít kostely v noci pochází z Vídně, 

kde se první Noc kostelů uskutečnila v roce 2005. 
Projekt se šířil po Rakousku, až v roce 2009 překročil 
hranice a dostal se do Česka. Blanenská farnost 
se na něm začala podílet pořádáním Noci kostelů 
v Adamově. „Adamovská farnost byla jednou z 
prvních pěti, šesti kostelů v republice, která se akce 
účastnila,“ zmínil Jiří Kaňa. 

-mha-

 Ve středu 5. června chystáme pravidelnou čtvrtletní sbírku oblečení, drobné elektroniky a dalších 
praktických věcí do domácnosti v osmi městech a obcích okresu. 
 Použité věci můžete nosit tradičně do Blanska 
na Jasanovou ulici vedle nábytku Nejči, na Starou 
Fabriku a na faru a v Boskovicích do Betany. Dále 
budeme věci vybírat v Doubravici nad Svitavou v 
Pěkné modré, v Jedovnicích, ve Sloupě a v Lipovci 
na faře, v Olešnici v Chráněném bydlení a v Rájci-
-Jestřebí v Informačním centru. Konkrétní časy sběru 
najdete na internetových stránkách www.blansko.
charita.cz a na Facebooku Oblastní charity Blansko. 
 Sbíráme použité oblečení, potřeba pro děti, věci 

do domácnosti, elektroniku. Všechny dárce prosíme, 
aby věci byly ještě použitelné a zároveň praktické. 
Darované věci pak využívají klienti charity a sociálně 
slabí lidé z regionu do běžných domácností. „Zvláště 
teď uvítáme jarní a letní oblečení pro děti i dospě-
lé,“ dodává vedoucí Charitního šatníku František 
Jahoda. Další sbírka oblečení se uskuteční 11. září. 
Děkujeme vám všem, kteří se na našich sbírkách 
jakkoliv podílíte.

Oblastní charita Blansko

 V květnovém srovnání si nejlépe vedla Billa a 
nejhůře dopadla tentokrát Hruška. Ceny cibule stále 
rostou, naopak nejlevnější červená jablka se oproti 
zimě, kdy byly ceny opravdu vysoké, drží už delší 
dobu kolem dvaceti korun za kilogram. Velmi drahý 
je v tomto období květák – řízky z něj vyjdou snad 
pomalu dráž, než řízky z masa. Všude jej ani nemají, 
proto jsem nemohla zařadit do srovnání; nicméně 
namátkou: v Kaufl andu za něj dáme 41,90 Kč, v Lidlu 
59,90 Kč a v Albertu dokonce 64,90 Kč. 
 Těstoviny jsem brala v potaz nejlevnější, které 

v prodejně měli. Nelze totiž srovnat jednu značku, 
jelikož každý obchod nabízí jiný sortiment. Dnes bych 
ještě ráda upozornila na to, abychom si kontrolovali 
zboží, které dáváme do košíku, s uváděnou cenov-
kou – často akční. V jedné prodejně jsem si všimla, 
že měli u vyrovnaných skleniček s lískooříškovou 
pomazánkou Nutella štítek s cenou 74,90 Kč a de-
klarovanou hmotností 450 g. Ovšem v regále byly 
pouze skleničky o hmotnosti 350 g, čehož si člověk 
ve spěchu ani nemusí všimnout. 

-mha-

Billa Penny Albert Lidl Kaufl and COOP Hruška
Banány (1 kg) 22,90 22,90 32,90 29,90 32,90 32,0 27,90
 Jablka červená (1kg) 19,90 20,0 19,90 24,90 19,90 20,0 17,70
Cibule (1 kg) 44,90 36,9 36,90 39,90 36,90 27,90 36,40
Mrkev (1 kg) 27,90 28,90 29,90 29,90 27,90 27,90 32,10
Kuře celé (1 kg) 49,90 59,90 69,90 49,90 54,90 72,80 84,0
Eidam 30% (100 g) 12,90 16,0 16,50 14,80 12,90 15,90 13,90
Cukr moučka (1 kg) 13,90 11,90 13,90 12,90 13,90 19,90 15,90
Cukr krystal (1 kg) 12,90 12,90 11,90 10,90 11,90 13,90 13,90
Těstoviny (500 g) 8,90 7,90 7,50 9,90 14,90 11,90 15,90
Caro (200 g) 59,90 64,90 99,90 97,90 97,90 89,90 95,0
Granko (450 g) 89,90 89,90 69,90 89,90 89,90 85,90 79,0
Kinder čokoládky (8 ks) 29,90 29,90 19,90 29,90 29,90 33,90 31,90
Celkem 393,80 402,00 429,0 440,70 443,80 451,90 463,6
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Pizzazz: Velký dík Vám všem
 Milí čtenáři. Naše restaurace Pizzazz je v Blansku již od roku 2003. Za tu dobu prošla mnoha změnami. Vy, kteří k nám chodíte častěji, jste jistě zaregistrovali, že 
další zásadní změny proběhly v uplynulých dnech. Tímto článkem bych Vám chtěl přiblížit jak novinky v naší restauraci, tak poděkovat za uplynulých 16 let, co jste 
s námi.

 Někteří z Vás si možná všimli, že jsme měli od neděle 
26. do úterý 28. května zavřeno. Bylo to proto, že uvnitř 
naší restaurace probíhala rekonstrukce pod taktovkou 
renomovaného architekta Ing. Arch. Petra Hudce z ar-
chitektonického studia Overspace. 
 A co jsme dělali my? Nechali jsme řemeslníky dělat 
svoji práci a pozvali celý personál pizzerie Pizzazz na 
fi remní teambuilding na kolech. Mnoho z nich je s námi 
již více než deset let, třeba Jan Réda, Martina Šebelová, 
Martin Šos, Igor Všianský, Tereza Martínková nebo Věra 
Hlouchová. Někteří u nás pracují už od samého začát-
ku… Kuchař Vladimír Přibyl nastoupil hned po vyučení 
a dodnes Vám připravuje pizzu. Víme, že personál je 
jednou z klíčových věcí našeho podnikání. Nejen jim, ale 
i ostatním, které jsem nejmenoval, patří velký dík za to, 
co pro naši restauraci dělají. Pokud byste se i Vy chtěli 
stát součástí našeho stabilního a dobře hodnoceného 
týmu, ozvěte se přímo mně na telefon 776117788. Rádi 
bychom rozšířili naše řady o dalšího šikovného člověka 
do kuchyně i za bar.
 Po komplexní rekonstrukci kuchyně, kterou jsme 
prošli loni, jsme se letos rozhodli pro renovaci samotné 
restaurace. Novou podobu hned zvenčí, máme novou 
fasádu. Uvnitř jsou vylapšené toalety (pro maminky je 
připraven i přebalovací pultík!), kompletně nová výmalba, 
opravili jsme čalounění a dali mu nový, moderní vzhled. 
Novému baru vévodí krásný třípákový kávovar, takže 
kávička bude zase o něco chutnější. Regenerace se 
dočkal i koutek pro nejmenší, ve kterém jede celý den 
televize. U nás jsou maminky s dětmi odjakživa vítány a 
dostanou se k nám bezbariérovým vchodem. V létě se 

díky klimatizaci nemusí obávat ani velkého tepla. Také 
venkovní zahrádka prodělala úpravy. Je celkově větší a 
přibyla v ní odpočinková zóna s pohodlnými sedačkami.
 Pizzazz byla vždy místem, kde se scházela spousta 
mladých lidí. Nejen pro ně jsou nyní k dispozici mobilní 
nabíječky telefonů a absolutní novinka, kterou jsme 
zavedli jako první v Blansku – vodní dýmky. Ty jsou ve 
větších městech po celém světě obrovským hitem, jsou 
vlastně takovou sociální záležitostí. Náplně příjemně 
voní (příchutí je nepřeberné množství – od karamelu 
přes ovoce až po vůni lesa) a jedna dýmka pro pět osob 
vydrží asi hodinu. Na první pohled se může zdát, že jde 
o věc zdraví škodlivou, ovšem dýmka vyrobí za hodinu 

podobné množství nikotinu jako jedna cigareta, nemluvě 
o tom, že další škodlivé látky na rozdíl od cigaret neob-
sahuje vůbec. Přesto se dýmky budou podávat pouze 
venku na zahrádce. K této kratochvíli se doporučuje pít 
něco sladkého, například některou z našich chutných 
domácích limonád.
 Tím se dostáváme k rozšíření sortimentu jídelního 
a nápojového lístku. Jídelní lístek byl lehce upraven a 
hlavně doplněn o nabídku dezertů, které vyrábí vyhlášená 
boskovická kavárna Na větvi. Některé jsou bez lepku, jiné 
bez laktózy, bez cukru, všechny jsou zdravé a vynikající. 
V kombinaci s naší výbornou kávou určitě stojí za hřích.
 Po boomu exotických rumů nastává nová móda v po-
době vybraných voňavých ginů, kterých máme v novém 
nápojovém lístku hned osm druhů. Každý tento bylinný 
alkoholický nápoj je jedinečný. Ukrývá totiž svůj originální 
příběh a je právě na vás, abyste jej objevili. Spolu s jedním 
z několika druhů toniku a kopou ledu bude gin příjemným 
osvěžením nejen v letních měsících.
 Stále můžete využít našeho soukromého salonku s 
vlastní obsluhou až pro 50 osob. Ideální pro jakoukoli 
příležitost, ať už rodinnou nebo fi remní. Za pronájem 
salónku samozřejmě nic nechceme, budeme vás rádi 
obsluhovat a připravíme pro Vás raut nebo menu dle 
vašeho přání. 
 Již několik let se také zabýváme cateringem – ať už na 
rodinných akcích pro 20 osob nebo na velkých fi remních 
setkáních pro 1000 lidí. Tohle nás zkrátka baví. Můžeme 

pro Vás připravit jakékoli menu, případně jen zapůjčit pro-
fesionální vybavení, kterého máme nepřeberné množství.
 Stále více se množí případy, kdy jde žena nakupovat do 
Kaufl andu a muž si zatím skočí k nám na kávu a přečíst 
noviny, případně jen objedná pizzu a počká si na ni. Aby 
nemusel postávat u baru, byla v Pizzazz nově zřízena 
takzvaná čekárna na pizzu. Místečko u stolu, kde v klidu 
patnáct minut počkáte, než Vám přineseme v krabici pizzu 
či jiné jídlo.
 Rozvoz po Blansku a okolí zajišťujeme již třemi vozy, 
takže je celý proces čekání výrazně zkrácen a do 45 
minut máte jídlo na stole. Ve skutečnosti to bývá mnohem 
dříve. Pokud si chcete něco objednat, můžete tak učinit 
třemi způsoby. Zavolat na naše stálé telefonní číslo 516 
419 555; pokud nevoláte ze stejného čísla poprvé, náš 
systém to pozná a objednávka bude o to rychlejší. Druhou 
možností je objednávka přes internet; zde můžete také 
sledovat, za jak dlouho k vám objednávka dorazí. Třetí 
variantou je zejména u mládeže oblíbená mobilní aplikace 
Pizzazz pro Android a iOS. Sledovat nás můžete rovněž 
na sociálních sítích Instagram a Facebook.
 Během letních měsíců najdete náš stánek na několika 
velkých akcích v regionu. Morava Park Fest, kde nás 
můžete vidět už za pár týdnů dne 22. 6. 2019 (zde budete 
moci otestovat také naše vodní dýmky), You Dream We 
Run, Boskofest, Blanenská desítka, Pivní pouť v Černé 
Hoře a další… Všude Vám nabídneme naši nechutně 
dobrou pizzu, domácí limonádu a další dobrůtky.
 Na závěr bych rád poděkoval Vám, našim zákazní-
kům. Bez Vás bychom nemohli existovat a právě Vy jste 
tím, co nás žene dopředu a nutí investovat do provozu 
restaurace další a další úsilí. Díky za Vaši zpětnou vazbu. 
Naše práce nás nesmírně baví a dokud se k nám budete 
vracet, budeme rádi i nadále pracovat na tom, abyste se 
u nás cítili co nejlépe.

Za kolektiv restaurace Pizzazz
Jan Musil
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Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

1. června od 16 hod.

GRILUJEME MAKRELY

NOVĚ! točená zmrzlina

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

Y

a

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Provázím vaší osobní změnou – životní 
koučink. Laskavě a vědomě budu součástí 
cesty k vašemu cíli. Mirka Hudcová, tel. 
774173717, e-mail: promena@seznam.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Garáž, řadová, cihlová. Zborovce, ul. Sloupečník. Cena: 
350.000 Kč. Tel. 775673205.
* Garáž na Údolni ul. Cena 300.000 Kč. Tel. 604138334.

      PRODEJ    

* Nabízím barevný televizní příjmač Panasonic TX-21S1TCP, 
dálk. ovl., úhlopříčka 51cm. Zdarma, za odvoz. Tel. 775673205.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná ke zhutně-
ní); odběr průmyslová zóna Blansko; tel. 604550828.
* K dlouhodobému pronájmu od 1. července nabízím garáž s 
elektrikou u vlakové zastávky Blansko město. Tel. 722286529.

      RŮZNÉ     

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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)

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

Masarykova 9, 678 01 Blansko
Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici 

VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
Náplň práce:
- spolupráce či samostatný návrh 
nových zařízení pro informační 
systémy v dopravě
- spolupráce při návrhu desek 
plošných spojů a celkové konstrukci
- technické vyjasňování zakázek 
ve spolupráci s obchodním úsekem
- spolupráce na tvorbě technické 
dokumentace
- komunikace a spolupráce 
s odděleními zapojenými do projektu

Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání v oboru
- zkušenost s vývojem
- zkušenosti z návrhovým systémem EAGLE
- analogová technika, číslicová technika
- spínané napájecí zdroje, hradlové pole, 
mikroprocesory
- orientace v příslušných normách, směrnicích 
a zákonných opatřeních
- pracovní znalost angličtiny
- chuť podílet se na významných projektech 
a učit se novým věcem
- schopnost pracovat nezávisle i v týmu

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"

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Čarovné tóny Macochy 12.–16. 6. 2019:
Miro Žbirka – 13. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpustek. 
Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Marie Rottrová – 14. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Vý-
pustek. Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Spirituál Kvintet – 15. 6. 2019, 18:00 h, Kateřinská 
jeskyně. Cena 540 Kč.
Tango-Nuevo / Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák 
– 16. 6. 2019, 18:00 h, Punkevní jezírko propasti 
Macocha. Cena 490 Kč.
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, Zá-
mecký park, Blansko. Cena vstupenek do 18. 6. 2019: 
549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 5 let a 
držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
Koncert MAOK - 22.6. 2019 v 16:30 hod., jeskyně Býčí 
skála. Cena vstupenky:280 Kč. Předprodej vstupenek 
v Informační kanceláři Blanka od 28. května 2019.
KilianGang Motosraz 7.ročník K7- 19.- 21.7.2019, 
Voděrady, okres Blansko. Cena 2denní vstupenky: 
700 Kč (do 31.5.2019)
Na Stojáka Open Air 2019 Lysice - 4. 8. 2019 od 19.30 
hod. Letní kino Lysice. Cena vstupenky: v předprodeji 
200,- Kč
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Divadlo Titanik- 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko.Cena 390-520 Kč
Talk show Kafe u Osmanyho Laffity – 29. 10. 
2019,19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 
Kč.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: 
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

90 let ASK Blansko
Část III.Část III.

Sportovní kluby: TJ - ASPV – Asociace sportu 
pro všechny.
 Na úvod, než se pustíme do „životopisu“ avizova-
ného sportovního klubu ASPV, něco málo o klubech, 
které prošly dosavadní historií TJ. Je faktem, že od 
založení AFK byl nosným sportem fotbal, který roku 
2004 fúzí s fotbalem TJ ČKD zanikl a vytvořil nové 
uskupení FK Blansko. Zde se málo pozastavím nad 
něčím, co mě přimělo k zamyšlení, jak se léty mění 
pohled na jakoukoliv lidskou činnost. Do počátků za-
ložení fotbalu měl výhradní postavení ve sportu tenis. 
Oba sporty hrály pod hlavičkou SK (Sportovní klub). 
Jenže docházelo k opakujícím se neshodám mezi 
příznivci tenisu a hráči fotbalu, přičemž převahou 
funkcionářů tenisu byli fotbalisté z klubu vyloučeni 
z důvodu, že je to - hrubý, sprostý a urážející sport. 
Zajímavé, pokud si uvědomíme, na jakém výsluní si 
dnes fotbal stojí a jaký „majlant“ se tam točí.
 Do roku 1989 pracovaly v TJ oddíly fotbal, košíko-
vá, kulturistika, hokej, atletika, lyžování, gymnastika, 
šachy, tenis, plavání.
 V té době zanikly box, házená, kuželky, volejbal, 
stolní tenis, šerm, zápas a lukostřelba.
 V dalších letech vznikají nové kluby, jako Klub 
českých turistů, triatlon - ski, dance tappers – step, no 
gravity- horolezecký klub, znovu volejbal, nohejbal, 
malá kopaná, rychlobruslení a petanque. Minulostí 
se stávají kluby horolezecký, KČT, lyžování, hokej 
a fotbal.
 Přehled sportovních klubů, působících k dnešnímu 
dni v TJ ASK, byl zveřejněn v 1. části této série. My 
se nadále budeme zaobírat pouze sporty tak zvaně 
„živými“, to znamená provozujícími činnost v součas-
né době. Začneme klubem, který je v nadpisu tohoto 
článku a tím je:

ASPV – ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY
 Pokud hovoříme o základní tělesné výchově, mu-
seli bychom se vrátit až do doby založení Sokola. Nás 
však zajímá zmiňované ASPV, jehož předchůdcem 
bylo ZRTV - Základní a rekreační tělesná výchova. 
Po sjednocení tělovýchovy v roce 1948 se stává 
ZRTV nejmasovější složkou v tělovýchovných jedno-
tách. Tehdy je do pozice náčelníka ustaven Miroslav 
Pokorný a do pozice náčelnice Věra Pokojová. K 
naplnění sportovních cílů mají k dispozici celou ar-
mádu velmi zkušených cvičitelů. Největší rozmach 
nastává v roce 1959 po otevření sportovní haly, 
kdy je činnost oddílu zaměřena na různé sportovní 
akademie, Spartakiády a podobné akce.
 Rozvoj jiných sportovních odvětví, jako je hlavně 
basketbal, fotbal, atletika, plavání a další, přináší 
úbytek členů a také zvýšenou obsazenost sportovní 
haly. Po otevření nové školy na tehdejší ulici Terre-
rově (dnes Salmova), se cvičení ZRTV přesouvá do 
tamější tělocvičny. Po roce 1989, je na stadionu TJ 
Spartak Metra uspořádána okresní Spartakiáda a 
následně nato, se ZRTV přejmenovává na současný 
název ASPV, platný dosud. Předsedkyní je zvolena 
paní Jarka Minxová, která v této funkci působí až do 
roku 1999, členové výboru jsou Hana Skřepská a 
Vlasta Novotná. Za odborného vedení v klubu rozvíjí 
činnost oddíl rodičů s dětmi. Roku 1994 se muži zú-
častňují Sokolského sletu v Praze a v roce 1993/94 
získávají muži na celorepublikových přeborech ve 
volejbalu 1.a 2. místo. Hana Skřepská, se po roce 
1995 stává náčelnicí. V tomto období je vyhlášen 1. 
ročník „ Hledáme nejmenší talenty „ a oddíl mužů je 
4x vítězem v republikovém kole soutěže ve volejbalu, 
ve světem známé Dřevnici.
 Píše se rok 2001 a s ním do odboru ASPV přichází 
skupina CASIOPEA. Je to taneční soubor, založený 
roku 1995 pod domem dětí paní Jiřinou Sopoucho-
vou, která zde působila i jako choreografka.

 Jenže jak jdou léta, příroda je neúprosná a dle 
jejích přirozených zákonů dochází ke známému jevu 
v koloběhu života, že z děvčat jsou slečny, poté dámy 
a nezbývá než opustit tento kouzelný a skvělý svět 
dětí a najít nové uplatnění.
 A to našly po odchodu z této dětské instituce mezi 
dospělé, v tomto případě u nás, v naší TJ. Jejich čin-
nost se zaměřovala hlavně na pódiové skladby, kde 
v různých soutěžích dosáhly celé řady významných 
cen. Mimo závodní reprezentace se podílely svým 
vystoupením na různých plesích a jiných kulturních 
programech v regionu, pořádaly akce pro děti, jako 
Mikulášská akademie, Miss poupě, taneční soutěž 
Nevaž se ,odvaž se a podobně.
 Po roce 2005 se činnost sportovního klubu - ASPV, 
víceméně zaměřuje na rekreační volejbal mužů i 
žen. Základy tohoto sportovního vyžití, položil někdy 
kolem roku 1979 pan Dušan Zachrdla, který se tímto 
stal také jeho dlouholetým vedoucím činovníkem. 
Po jeho úmrtí, hrozil tomuto sportu zánik, ale ujal 
se ho pan Stanislav Fořtík, pod jehož vedením si 
úspěšně vede dodnes a také z něho dokázal vytvořit 
plnohodnotné amatérské družstvo.  
 Skupina volejbalu každoročně pořádá turnaj O 
pohár předsedy TJ ASK, který již přesáhl rámec 
Blanska i jeho okolí, objíždí různé volejbalové turnaje 
v regionu i mimo, jako je v Ostrově, ve Střelicích a 
rozhodně nejznámější je hodový turnaj v Krasové. A 
nesmíme zapomenout na jejich každoroční a nejhod-
notnější turnaj s řadou úspěchů a to je ve volejbalově 
známé Dřevnici, jak jsme se již jednou zmínili.
 Každý rok se též zúčastňují krajské soutěže ve 
volejbale smíšených družstev, kterou pořádá Jiho-
moravská asociace SPV a kde již několik ročníků 
také dokázali vyhrát.
 Oddíl je volným sdružením mužů i žen a může přijít 
kdykoliv a kdokoliv, kdo má o tento sport zájem. Bude 
srdečně do stávajícího kolektivu přivítán. Tréninky 
bývají 2x týdně.
 ASPV má v současné době 26 členů, předsedkyní 
je paní Hana Drdlová a funkci trenéra zastává již 
zmiňovaný Stanislav Fořtík.
 Příště: IV. Část – Sportovní kluby – Atletika

Josef Hrazdíra, 
VV TJ ASK Blansko 

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Šťávová pojede na MČR 
i na Olympiádu

 Téměř jistou účast na Letním MČR mladšího 
a staršího žactva mají po víkendové krajské 
kvalifi kaci blanenští plavci Anna Šťávová, Štěpán 
Bezděk a Matěj Měšťan. V brněnské pětadvacítce 
na Lesné vybojovali nad soupeři z dvanácti klubů 
Jihomoravského kraje osm medailí. 

 Štěpán Bezděk zaznamenal v kategorii staršího 
žactva velký výkonnostní vzestup a jednu stříbr-
nou a dvě bronzové medaile ozdobil výraznými 
osobními rekordy. Jednu bronzovou medaili přidal 
Blanenským Matěj Měšťan, který zastupoval kate-
gorii mladšího žactva. K postupu na republikový 
šampionát by mohlo stačit i čtvrté místo třináctile-
tého Tomáše Jaška, kterému patřilo v cíli nejdelší 
bazénové trati patnáctistovce kraul. 
 Nejvíce se ovšem dařilo talentované dvanác-
tileté plavkyni Anně Šťávové, která si připsala 
také několik osobních rekordů. Především však 
nenašla přemožitelky ve svých parádních disciplí-
nách stovce a dvoustovce prsa. Ke dvěma zlatům 
pak přidala stříbro ze čtyřstovky kraul a bronz z 
dvojnásobné tratě. Díky vynikajícím výkonům na 
prsařských tratích byla plavkyně nominována do 
týmu reprezentující Jihomoravský kraj na Hrách 
deváté letní olympiády dětí a mládeže ČR, které 
proběhnou koncem června v Liberci. Republikové 
soutěže plavce čekají o týden dříve, a to v Novém 
Jičíně, Plzni a Zlíně.

Věra Vencelová
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V červnu je tu kvarteto závodů. 
Nejbližší je Svitava kros

Úspěšný víkend blanenských plavců

Přijmeme do pracovního poměru:

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI

Požadované kvalifi kační předpoklady: absolvování akreditovaného 

kurzu (možno až po nástupu) nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se 

zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů).

Mzda: 25 550 – 27 000 Kč
+ příplatek za směnnost

Benefi ty:

* příspěvek na stravování * příspěvek z FKSP

* dovolená 5 týdnů  * vzdělávací kurzy, školení

* fi remní akce   * příjemné pracovní prostředí

Předpoklady a dovednosti: 

* základy práce s PC, psychická stabilita, 

* empatie, komunikace, odpovědnost.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu:

Jana Štolpová – personalistka 

e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz, tel. 516 412 358

Případně poštou: 

SENIOR centrum Blansko, p. o. 

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

 Silně závodně obsazený květen se pomalu blíží ke konci a následuje relativně klidnější červen. Závodit 
se bude výhradně v sobotu nebo v neděli a tudíž nebrání nic tomu, vyrazit na start. 

 V červnu je to již tradičně o čtyřech závodech, 
které jsou pestrou směsicí běžeckých stylů. Nabízí 
rovinu, kopce, lesy i pole. Závody pro dospělé i pro 
děti. Zkrátka, každý si přijde na své. První sobota 
v červnu patří tradičně Svitava krosu, který letos 
doznal výrazného zkrácení. Nebojte se, závod je 
stále stejný. Zkracoval se pouze název.
 Po letech, kdy se nám originální název „Svitava 
kros o putovní pohár mikroregionu Svitava“ nějak 
nemohl vejít do naší tabulky s termínovkou, už je 
to letos jen Svitava kros. Zřejmě do Doubravice 
nad Svitavou dorazila móda zkracování. Již 11. 
ročník závodu však nabízí to stejné co vždy. 
Pro dospěláky trať po proudu a následně proti 
proudu Svitavy a pro děti příjemné tratě na hřišti 
případně v blízkém okolí. I do Doubravice zavítá 
čipová technologie, tak snad to bude všem ku 
prospěchu. Navíc to vypadá, že sobota 1. června 
má být teplotně nadprůměrná, takže i o sluníčko bude 
postaráno.
 Druhá sobota – 8. června, je v letošním běžeckém 
kalendáři, vyčleněna Spešovskému krosu okolo Jedle. 
Již pátý ročník tohoto neortodoxního krosu nabídne 
opět velmi výživnou trať. Stoupání od úvodních metrů 
je skutečně velmi náročné, o to náročnější je pak seběh 
zpátky do údolí. I na lesích v okolí Spešova se značně 
podepsal kůrovec, takže na letošním závodě uvidíte 
nevídané. Mám tím na mysli rozhledy do kraje. Zabez-
pečení závodu je na vysoké úrovni. Občerstvení v cíli 
je skutečně bohaté a tak neváhejte a navštivte Spešov. 
I zde se bude měřit pomocí čipů, takže výsledky se k 
vám dostanou více než rychleji. 
 Další závod na všechny čeká ve Veselici. Právě zde 
se budete moci proběhnout tím lesem i polem a pro silné 
nátury bývá připravena občerstvovací stanice – voda, 
ionťák, rum. Závod má velmi příjemnou atmosféru, na 
které se podílí především ředitel závodu Jirka Skoták. 
Veskrze pozitivní chlapík má neskutečný dar to pozi-
tivno přenášet i na ostatní. K běžeckému vyžití vám 
nabídne i pouťové atrakce a také hudební program až 
do pozdních večerních hodin. Pro běžce hlavního zá-
vodu nabízí pořadatelé zajímavou službu – hlídání dětí 

v jeho průběhu. No, pokud je tu taková nabídka, tak to 
se musí využít. Umístěné závodníky čeká na stupních 
vítězů lahvinka lahodného moku (domácí bezová šťá-
va) a pro všechny účastníky je pak připravena bohatá 
tombola. Ve Veselici závodí i děti, takže mohou ulovit 
nějaký bodík do celkového bodování OBL.
 Běžecké pololetí pak bude završeno ve Sloupě. 
Pozor, zde se však nezávodí v sobotu, ale až v neděli. 
Konkrétně až poslední den v měsíci, tj. 30. června. 
Start, cíl i zázemí stále na stejném místě – fotbalový 
stadion TJ Sloup. Trasa závodu i její délka po drobných 
úpravách z minula, se stále drží. Tedy 11,5 kilometru 
po asfaltové cestě směr Ostrý vrch. Otočka u závory a 
zase zpátky do Sloupa. Změna nepřišla ani v případně 
startovného. Na Sloupském lesním běhu se startovné 
neplatí. Je tomu tak od pradávna a jistě ještě dlouho 
bude. Trať je náročná, ale spravedlivá pro všechny. 
Přijďte si jí vyzkoušet. Rekord trati drží Michal Štantej-
ský časem 41:18 z loňského roku. Budete lepší?
 Věřím, že se na některém ze závodů uvidíme a že 
budete potěšeni nejen na těle, ale také na duši.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto Petr Klepal, Blansko

www.oblblansko.cz

 Druhé kolo má za sebou Český pohár v plavání Arena Cup 2019. O víkendu proběhla v pardubickém 
aquacentru třídenní Velká cena Pardubic na dlouhém bazénu. 

 Na závodech se představila kompletní 
česká plavecká špička včetně nejlepších 
českých plavců Simony Kubové a Jana 
Micky. Mítink ozdobila světová rekord-
manka a olympijská vítězka Mireia Bel-
monte ze Španělska a hvězdy maďarské-
ho plavání Zsuzsanna Jakabos, Gábor 
Balog, Krizstian Takacs a Szebasztian 
Szabó. 
 Blanenské plavání zastupovali v Par-
dubicích junioři Milan Musil, Radim Švarc, 
Štěpán Pokorný, Milan Kučera, Kateřina 
Demová, Klára Koňaříková a za dospělé 
Michal Vencel. Cíle Blanenských pod 
vedením Miroslava Špačka byly jasné. 
Milan Kučera se pokoušel pokořit limit 
na padesát metrů motýlek pro zařazení 
do juniorské reprezentace a ostatní měli 
za úkol zaplavat co nekvalitnější časy 
pro účast na domácím šampionátu, který 
se uskuteční na konci června v Českých 
Budějovicích. Reprezentační limit pro 
tentokrát odolal, ale ještě není vše ztra-
ceno. K jeho splnění bude mít nejlepší blanenský 
dorostenec ještě dvě možnosti, a to za čtrnáct dnů 
v Praze Podolí, ale především na Letním MČR 
open v Českých Budějovicích, kde v uvozovkách 
postačí získat mistrovský titul v této disciplíně. Na 
mezinárodním juniorském mítinku v polské Osvětimi 
před čtrnácti dny totiž zaplaval čas, který spolu s 
juniorským titulem mistra republiky bude pro zařazení 
do české reprezentace dostačující. Že je pardubická 
padesátka nejlépe vybaveným bazénem s rychlou 
vodou v Česku, dokazují výsledky ostatních členů 

blanenského družstva. Padla řada osobních rekordů, 
které zajistí plavcům účast na republikovém šampio-
nátu. Zlepšující se výkony dorostenců Milana Kučery, 
Radima Švarce a Štěpána Pokorného sice ještě 
nestačily na fi nálové rozplavby nejobsazenějšího 
Českého poháru, zato ale přepisují tabulky blanen-
ských rekordů, které všechny donedávna drželo 
nyní již veteránské duo Jan a Michal Vencelovi. Z 
celkových osmnácti rekordů na dlouhém bazénu je 
již pět v držení nastupující talentované generace.

Věra Vencelová

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

Alexandria*Americatours*Blue Style*Brenna*Čedok*Exim*Eso 
Firo* Fischer*Neckermann*Nev-Dama*Riviera*Travel2002*Victoria aj.

VYUŽIJTE ČASOVÉ SLEVY AŽ 53%! CENY JIŽ OD 9.890 Kč
NEČEKEJTE NA OMEZENÍ TERMÍNŮ NEBO VÝBĚR HOTELŮ

LETECKY: 
BULHARSKO* EGYPT* MALLORCA* MALTA* KALÁBRIE* 
ŘECKÉ OSTROVY* SARDINIE*TUNISKO* TURECKO*       
BUSEM: 
FRANCIE*CHORVATSKO* ITÁLIE * ŘECKO* ŠPANĚLSKO* 

CESTY ZA POZNÁNÍM * EUROVÍKENDY: VELKÝ VÝBĚR LET I BUS!

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 28 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz


