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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Uzavřený kruh

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Realitní kancelář je již v provozu – bezplatná poradenská činnost

• 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

Před čtrnácti dny jsem poslouchal své oblíbené rádio. Moderátor v jednom ze vstu-
pů se smíchem poznamenal: „Myslel jsem si, že vám dnes řeknu něco vtipného, 
ale to nepůjde. O ten největší vtip se totiž postarala naše vláda, která dosazuje 
na post ministra zdravotnictví znovu Adama Vojtěcha. Mé vtipné komentáře by 
už byly zcela zbytečné…“ Tím docela trefně shrnul fakt, že ministr Arenberger z 
resortu odešel a byl nahrazen staronovým Adamem Vojtěchem. Pojďme si stručně 
shrnout, co se za uplynulé měsíce v čele ministerstva zdravotnictví odehrálo.

 48 dní. Přesně tolik vydržel v křesle ministra 
zdravotnictví Petr Arenberger. Skandálů se 
během šesti týdnů vynořilo více než dost, od 
špatně vyplněného majetkového přiznání, v 
němž zatajil desítky vlastněných nemovitostí, 
přes nekale získaný byt na Praze 1 (tuto kauzu 
již šetří dokonce i policie) až po pronajímání 
vlastní nemovitosti nemocnici, kterou sám 
řídí. Předpokládám, že jeho jepičí pobyt na 
ministerstvu jste v médiích sledovali a je jen 
na vás, zda budete věřit zveřejněným článkům, 
nebo se přikloníte k verzi bývalého ministra, v 
níž odůvodňuje svůj odchod mediálním lynčem 
a svatosvatě přísahá, že se ničeho vážného 
nedopustil. Já osobně si jej nebudu pamato-
vat jako politika, který by úspěšně vedl stát v 
boji proti pandemii, nýbrž jako člověka, jenž 
přišel do politiky s kostlivci ve skříni, ovšem s 
lákavou vidinou ještě většího vlivu.
 Jan Blatný se v čele ministerstva držel více 
než pět měsíců, než jej vystřídal Petr Arenber-
ger. Během řízení ministerstva Janem Blatným 
bylo sice vládou vydáno mnoho nesmyslných 
opatření a často se stávalo, že pravá ruka 
nevěděla, co dělá levá, nicméně až na pár 
výjimek se právě tento ministr obešel bez 
výrazných osobních skandálů a zřejmě to bylo 
důvodem, proč setrval tak dlouho. Odejit byl 
7. dubna. Zda bylo jeho odvolání politické, jak 
tvrdí on sám (blokace dovozu vakcíny Sput-
nik), nebo se s Andrejem Babišem rozcházeli 
v názoru, jak vést ministerstvo, nám zůstane 
nejspíš navždy utajeno, protože každý z poli-
tiků si stojí za svojí verzí.
 Roman Prymula vydržel na postu ministra 
zdravotnictví ještě o deset dní méně než Petr 
Arenberger. Z postu ministra odešel poté, co 
byl přistižen v uzavřené restauraci bez roušky. 
Jeho následné zapírání, lhaní a změny verzí 
svého vlastního jednání už byly jen posledními 
zářezy do větve, na níž seděl celých 38 dní. 
Že se kolem Romana Prymuly vynořovaly kusé 

informace o ne zrovna čistých kšeftech, nebylo 
nakonec důvodem, proč resort opustil. Byly to 
hlavně skandály, které se mu staly osudným. 
Ministerskou kancelář nakonec opustil na kon-
ci října s ostudou a se ztrátou důvěry většiny 
občanů naší země.
 Po téměř osmi měsících se do ministerské-
ho křesla vrací Adam Vojtěch, čímž se kruh 
uzavírá. Možná i vy hledáte vysvětlení, proč 
se člověk, který se z práce v čele ministerstva 
zdravotnictví zhroutil, vrací zpátky. Možná si 
stihnul během těch měsíců řádně odpočinout, 
možná se poučil z chyb svých následovníků (a 
předchůdců zároveň), možná se stačil zocelit 
a dokáže nyní tlaku z řad politiků i veřejnosti 
čelit lépe, než tomu bylo v září. Nezapomeňme 
však, že za líbivou tváří a tak trochu nesmě-
lým vystupováním stojí člověk, který nám už 
v minulosti dokázal také vyprávět nepravdy 
– například o tom, že máme plné sklady zdra-
votnických pomůcek (jak se ukázalo – nebyly). 
 Já osobně za znovudosazením Adama 
Vojtěcha do čela ministerstva zdravotnictví 
vidím spíše fakt, že do podzimních voleb zbývá 
pouhých pět měsíců a politici, kteří nyní stojí 
v čele našeho státu, budou hrát o všechno. 
Je nanejvýš jasné, že po měsících různých 
skandálů a přešlapů budou k této hře zapotřebí 
hezké, líbivé fi gurky. Jenže těch nových už 
se postupně vyházelo hodně. A zatímco čas 
neúprosně běží, začínají se vytahovat ty, které 
jsou nejméně zaprášené, a se kterými se před 
pár měsíci nehrálo zas až tak zle…

 Rád bych věřil, že Adam Vojtěch bude prin-
cem na bílém koni, který naši zemi zázračně 
zbaví devatenáctihlavého draka a vrátí nás 
zpět do normálního života, ale budu skeptický. 
Pět měsíců je v současné době na jednoho 
ministra zdravotnictví příliš velké sousto…

Martin Müller

HOSPŮDKA ZBOROVEC
• Útulná hospůdka s vynikajícím točeným
 pivem a přátelskou atmosférou.

• Přiďte k nám o víkendu 
 na skvělou domácí kuchyni!

• Speciální 10° na čepu!

• Venkovní promítání hokeje zajištěno.

• Děti vítány! Pískoviště, houpačky, hračky...

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

Ručně vyráběné domácí paštiky.

Vysoký obsah masa. 
Bez chemie, bez lepku.

www.odmartina.cz

ROZVOZ PO BLANSKU A OKOLÍ ZDARMA
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Nemocnice získala akreditaci 
pro vzdělávání mladých lékařů

Fotoseriál: Blansko o víkendu slavilo Den dětí

 Více než dva roky nejistoty jsou u konce. Nemocnice Blansko může opět přijímat mladé lékaře bez obav, že se jim práce na neurologii či in-
terně nezapočítá do praxe. Kvůli vyhlášce č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, neměli absolventi lékařských fakult více 
než dva roky jistotu, že se jim odborná praxe v blanenské nemocnici započítá. I když o práci v Blansku měli zájem, kvůli nejistotě nakonec po 
škole nenastoupili. Situaci řešilo vedení města i nemocnice na všech úrovních. Nyní se nemocnice i mladí zdravotníci dočkali dokončení řízení 
o akreditaci.

Komentář
O hrdinech

 Minulý týden uplynulo 79 let od události, 
která je jednou z nejdůležitějších v novodobé 
české historii, od události, která umožnila 
zařadit tehdejší Československo mezi země, 
které stály na straně budoucích vítězů 2.světo-
vé války a kdy se mimo jiné i díky této události 
zajistila kontinuita poválečných hranic Česko-
slovenska jejich předmnichovským stavem 
(až na výjimku Podkarpatské Rusi). Tehdy dva 
mladí českoslovenští hrdinové smrtelně zranili 
zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha a ten na následky tohoto zranění o 
několik dnů později zemřel.

 Parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík byli 
spolu s ostatními paradesantními skupinami 
dopraveni britskými letadly na území tehdejšího 
Protektorátu v době, kdy se psal rok 1941, kdy 
nacistická vojska okupovala téměř celou Evropu, 
byl obklíčen Leningrad, německé armády stály 
téměř na dohled Rudého náměstí v Moskvě, Er-
win Rommel úspěšně postupoval proti britským 
vojákům v Severní Africe a německé ponorky 
křižovaly Atlantický oceán a likvidovaly americké 
konvoje zásobující Anglii. V Praze popravovalo 
gestapo vedené Heydrichem nejlepší z nejlepších 
Čechů, Sokoly, odbojáře, členy Obrany národa, 
profesory, generály, i obyčejné lidi, vlastence. V 
této době, kdy kromě naděje, víry a přesvědčení 
nikdo neměl žádnou jistotu, jak válka dopadne, 
byli sesíláni na území Protektorátu výsadky Čechů 
a Slováků, aby tito vyvíjeli odbojovou činnost a 
bojovali proti okupantům. Dva z nich měli úkol 
speciální. Za pomoci mnoha pomocníků z řad 
československého odboje rozvinul Jan Kubiš v 
Praze a Alfréd Bartoš v Pardubicích síť kontaktů 
a spolupracovníků, díky níž mohlo dojít k události, 
kterou jsme si minulý týden ve čtvrtek 27.května 
připomněli.
 Vzpomeňme na nevýslovné hrdinství česko-
slovenských parašutistů, jejich pomocníků, které 
tvořily zpravidla celé rodiny, například rodina Jana 
Zelenky-Hajského, rodinu Moravcovu, manžele 
Krupkovy z Pardubic, hoteliéra Košťála a např. 
herečku Annu Letenskou a stovky a tisíce dalších, 
z nichž většina byla poté popravena. 
 Tito lidé nasazovali svoje životy a pomáhali v 
odboji v době, která byla zdánlivě beznadějná, 
řídili se heslem „Ni zisk, ni slávu“. Ale i přesto to 
dělali. Bojovali a pokládali životy svoje a svých 
blízkých za republiku. Věděli, že ten boj není 
marný a věřili, že jejich oběti pomohou přinést 
ztracenou svobodu.
 Tyto příběhy si stojí za to připomínat. Také 
i proto, abychom se podobné hrdinství snažili 
objevovat a nalézat sami v sobě. Dnes již na-
štěstí nejde o životy. Ale pořád jde o důležité 
lidské a společenské hodnoty. Hodnoty jako jsou 
mravnost, pravda, demokracie. Ti, kteří dnes 
bezostyšně lžou, kradou, podvádějí, ti jsou dnes 
našimi protivníky a my bychom měli být schopni 
se těmto lidem postavit. Měli bychom být schopni 
rozlišit, co je pravda, co je lež, co je dobré a co 
je špatné. Abychom mohli dokázat, že Jan Kubiš, 
Jozef Gabčík a všichni další nepoložili svoje životy 
nadarmo.

-mn-

 „Máme pro akreditaci splněné naprosto všechny 
odborné podmínky, každý absolvent má svého 
školitele, který nad ním vykonává přímý dozor 
na oddělení, což nemusí být všude automatické,“ 
dodává primářka.
 Nemocnice si nyní bude moci vychovávat 
vlastní lékaře hned po jejich absolutoriu, pracovat 
může s mediky, kteří budou znát chod a organizaci 
oddělení i celého zařízení. Zdravotníci mohou 
díky jistotě přísunu nových posil také snáze plá-
novat další rozvoj a koncepci  interního oddělení 
i neurologie, která jsou pro fungování nemocnice 
klíčová.
 „Je to pro nás jako pro zřizovatele výborná 
zpráva. Opravdu jsme se snažili více než dva 
roky situaci řešit z úrovně města coby zřizo-
vatele i za pomocí poslanců PČR, zastupitelů 
Jihomoravského kraje a dalších. Opakovaně 
jsme zasílali dopisy adresované na ministerstvo 
pana ministra, či přímo pana premiéra, na ve-
dení Jihomoravského kraje i odborné lékařské 
organizace. Ve snaze získat akreditaci nám po-
máhal například Lékařský odborový klub – Svaz 
českých lékařů, Asociace českých a moravských 
nemocnic, ale také řada ředitelů nemocnic a ka-
pacit v oboru,“ vyjmenovává starosta Blanska Jiří 
Crha.
 „Absolvoval jsem několik osobních jednání 
přímo na ministerstvu, pana ministra Adama Voj-
těcha jsme dokonce pozvali i do Blanska. Jsem 
rád, že naše úsilí bylo korunováno úspěchem a 
že se mladí lékaři ale i jejich starší kolegové a 
primáři obou oddělení opět mohou plně soustředit 
na svou práci. Chci poděkovat všem, kteří nás v 
této snaze podpořili,“ dodal starosta.

Marie Kalová, mluvčí Nemocnice Blansko
Pavla Komárková, mluvčí města Blanska

 Nemocnice věří, že mladí lékaři si teď do 
Blanska po dokončení studií najdou cestu. „Je 
to pro nás obrovská úleva. Mladé lékaře jsme 
vždy vzdělávali, ale nová vyhláška účinná od 
roku 2018, to najednou změnila. Nově tehdy 
stanovila podmínku, že akreditaci dostane jen 
takové zařízení, které zajistí vzdělávání téměř ve 
všech oborech odborné praxe. To byla nečekaná 
komplikace nejen pro nás. Blanenská nemocnice 
pokrývá potřeby regionu spolu s tou boskovic-
kou, úzce spolupracujeme také s nemocnicemi 
v Brně, zdravotní péči ve všech oborech zde 
proto nenabízíme. Bez ohledu na to, jak kva-
litně máme zajištěnou péči v námi nabízených 
oborech, nám hrozilo, že akreditaci nezískáme,“ 
vysvětluje ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra 
Danihelková.
 Nemocnice, kterou zřizuje město, nebyla v boji 
proti novému znění ministerské vyhlášky osamo-
cena. „Podobně na tom byla i taková zařízení jako 
je Masarykův onkologický ústav, IKEM, Centrum 
kardiovaskulární a transplantační chirurgie ale i 
řada menších pracovišť jako třeba nemocnice v 
Hodoníně. Všichni bojovali s tím, že k nim absol-
venti po dokončení studia na lékařských fakultách 
odmítají nastupovat na některá oddělení, protože 
se nechtějí vystavovat riziku neuznání odborné 
praxe,“ dodala Danihelková.
 Situaci řešilo vedení města i nemocnice na 
všech úrovních, jednání probíhala s několika 
ministry zdravotnictví i přímo s premiérem. Novou 
vyhlášku, která by upravila pravidla pro uznávání 
praxe, ale ministerstvo zdravotnictví vydalo až 
na sklonku minulého roku. A na jejím základě se 

až nyní Nemocnice Blansko dočkala dokončení 
řízení o akreditaci pro základní interní a neuro-
logický kmen. Jistotu započítání praxe tak nyní 
mají všichni nově přijímaní mladí lékaři i ti, kteří 
už v blanenské nemocnici praxi absolvovali.
 „Hodně nám to zjednoduší situaci. Zejména v 
době, kdy je celorepublikově akutní nedostatek 
zdravotnického personálu, mohou být mladí medi-
ci výraznou posilou. Dobrá zpráva je to pro ně, ale 
také pro naše zkušené lékaře,“ shrnuje primářka 
interního oddělení Naděžda Formánková.

 Mezinárodní den dětí s předstihem oslavili v sobotu návštěvníci zámeckého parku a v neděli zase 
ti, co přišli na farní nádvoří na Starém Blansku, a to vždy od 15 do 17 hodin. Zaměstnanci Kultury 
Blansko připravili zejména pro děti program, který jistě po mnoha měsících koronavirových opatření 
nadchl všechny příchozí. 
 Oproti blanenským zvyklostem byla oslava svátku dětí poněkud komornějšího rázu. Návštěvníci se 
navíc museli prokázat dokladem o očkování či prodělání nemoci covid-19 nebo negativním testem. 
Zdravotníci z Českého červeného kříže přímo na místě ve stanu zajistili antigenní testování pro děti 
i dospělé. 

 Dvouhodinový odpolední program vyplnila v sobotu i neděli dvě vystoupení. Na obou místech se 
diváci mohli pobavit u představení plného tance, soutěží a her, kterými děti provedla Niki s prasátkem 
Cecilem. V zámeckém parku navíc zahrála a zazpívala kapela BomBarďák a na farní zahradě pak 
uskupení BlueCimbal & Deep Guitar, které publikum potěšilo dětskými a lidovými písněmi. 
 Malé návštěvníky také s otevřenou náručí přivítali zaměstnanci Muzea Blanenska a Galerie města 
Blanska. Muzeum pozvalo děti na prohlídku expozic zdarma. V galerii si prohlédly aktuální výstavu 
Irmy Charvátové, jejíž tvorbou byly inspirovány speciální omalovánky, které si mohly odnést domů.  

-mka-

Halu ASK čeká oprava toalet 
 V druhém červnovém týdnu začne rekonstrukce sociálních zařízení v hale ASK na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka. Práce by měly být hotovy do konce letních prázdnin. Stavba přijde zhruba 
na 1,5 milionu korun.

 „Sportovci i návštěvníci na tyto opravy dlouho 
čekali. Stav hygienického zázemí v hale už neodpo-
vídal potřebám 21. století. V okolí haly ASK se vše 
modernizuje. Jsem velmi rád, že rada města návrh 
rekonstrukce schválila a že se letos vysprávky do-
čká také sociální zařízení tohoto sportoviště,“ uvedl 
starosta Jiří Crha.
 Nový kabát dostanou toalety pro ženy a muže 
v suterénu a prvním nadzemním podlaží. Opravy 
budou spočívat ve výměně rozvodů elektřiny, vody 
a kanalizace a umístění nového mobiliáře. Podmín-

kou pro tyto práce byla rekonstrukce vodovodní a 
kanalizační sítě, kterou dělníci dokončili v loňském 
roce. 
 „Jsme opravdu rádi, že jsme se opravy sociálního 
zázemí dočkali. Současný stav nebyl nejlepší vizitkou 
zejména ve chvíli, kdy se pořádaly turnaje a hostili 
jsme u nás jiné kluby a přihlížející veřejnost,“ podotkl 
místopředseda Blanenského Basketbalového Klubu 
Blansko Antonín Zezula.

-mka-
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FARMOS CAFE láká nejen 
na prémiovou kávu

Soutěž krásy: v hlavní roli 
zahrádky a truhlíky

 Nápad vytvořit malou kavárnu se podle majitele 
Farmos.cz Tomáše Mokrého přímo nabízela: „Pře-
mýšleli jsme, jak bychom mohli využít potenciál naší 
provozovny v Lažánkách. V sezóně tudy projíždí 
mnoho aut, která míří do Moravského krasu. Zákaz-
níkům Farmos.cz jsme chtěli umožnit osobní odběr 
potravin a spojení výdeje s malou kavárnou nám 
přišlo jako dobrý nápad.“
 Jelikož jde o kavárnu, jedním z největších lákadel 
je bezesporu kvalitní káva. „Za život už jsem ochut-
nal mnoho druhů kávy a musím se přiznat, že jsem 
docela vybíravý. Proto na kvalitu kladl velký důraz. 
Měla být nejen chuťově výborná, ale také originál-
ní. Takovou, kterou v Blansku a okolí jiná kavárna 
nenabízí. Výsledkem je výtečná italská káva značky 
CAFÉ RESERVA,“ popisuje Tomáš.
 Velkým lákadlem FARMOS CAFE je vyhlášená 
zmrzlina od kluků z Lipůvky, TOMIVO GELATO. „Aktu-
álně nabízíme osm druhů kopečkové zmrzliny, z toho 
dva druhy každý týden měníme. Aktuálně si můžete 
pochutnat na příchutích: pistácie, kinderčoko, slaný 

karamel, mák, mango, jahoda, malina, černý rybíz a 
brzy přibude ještě rakytník,“ dodává Tomáš. Kromě 
zmrzliny můžete ochutnat domácí zákusky, nápoje 
a k zakoupení je hned několik druhů regionálních 
potravin, jako jsou rajčata, paštiky, vejce nebo sýry.
 FARMOS CAFE najdete na adrese Blansko, La-
žánky 3. Otevřeno je každý den od 10 do 18 hod. za 
každého počasí. Vyhrazené parkování pro zákazníky 
je jen několik metrů od budovy a v případě hezkého 
počasí je možné se posadit na terase před budovou, 
kde si vychutnáte kávu a zákusek společně s pohle-
dem na okolní krasovou krajinu.

Farmos.cz
 Online obchod regionálních potravin. Nákupy 
rozváží po celém okrese Blansko (od Adamova až 
po Velké Opatovice), a to ve středu, ve čtvrtek a v 
pátek. U objednávek nad 699,- je doprava zdarma. 
Nabízí také osobní odběr nákupů na provozovně 
v městské části Lažánky.

 Je tomu rok, co Farmos.cz rozvezl první nákupy potravin mezi zákazníky. Letos v květnu tak oslavil 
první rok provozu. K tomuto výročí nadělil sobě i veřejnosti útulnou kavárničku s menším výběrem 
regionálních potravin. Nese název FARMOS CAFE a najdete ji na stejné adrese jako Farmos.cz – v 
Lažánkách v prostorách bývalého obchodu.

www.via-rek.cz
VIA-REK, a.s.
Ol. Blažka 145, 679 02 Rájec - Jestřebí

e-mail: zakaznickyservis@via-rek.cz

HLEDÁME SKLADNÍKY, volejte 516 499 938
nástup možný ihned, řada fi remních benefi tů

 Majitelé předzahrádek a/nebo okenních truhlíků by se měli chopit zahradních nástrojů, konviček s 
vodou, pořídit si kvalitní hnojiva, zkrátka udělat vše pro to, aby co nejvíce zkrášlili okolí svého domova. 
Mohou za to vyhrát hodnotné ceny. 

 Soutěž má své podmínky: 
Květinová výsadba se musí na-
cházet na území města Blanska 
nebo místních částí. Přihlášku 
do soutěže může od 1. června 
do 31. července poslat pouze 
osoba starší osmnácti let, která 
by měla zaslat maximálně tři 
fotografi e květinové výzdoby. Ty 
musí být pořízeny v roce 2021. 
Přihláška může být elektronická 
prostřednictvím webových strá-
nek města, nebo vytištěnáa ode-
vzdaná na podatelně městského 
úřadu, do podací schránky nebo 
v informační kanceláři Blanka. 
 „V rámci soutěže se budou 
hodnotit nejpestřejší a nejza-
jímavější květinové výzdoby v kategorii květinová 
výzdoba oken, balkónů a lodžií obytných domů a také 
v kategorii květinová výzdoba předzahrádek rodinných, 
řadových a panelových domů. Podmínkou je, aby 
tyto předzahrádky byly viditelné přímo z ulice,“ uvedl 
místostarosta města František Hasoň.
 Na základě přihlášených fotografi í odborná porota 
vybere v srpnu nejhezčí výzdoby. „Hodnotit se bude 
kompoziční uspořádání, harmonie barev, druhová 
rozmanitost, respektování nároků rostlin na místo 

výsadby, čistota a nezaplevelenost a také originalita a 
jedinečnost výsadeb. Komise vybere deset nejlepších 
výzdob v každé kategorii, o nich pak bude hlasovat 
veřejnost,“ oznámil místostarosta s tím, že výherci 
obdrží poukázky na nákup v zahradnictví a věcné ceny.
 Vedení města chce vyjít vstříc také těm, kteří nemají 
možnost květinovou výzdobu sami zdokumentovat. Po 
předešlé domluvě na tel. 516 775 197 zajistí nafocení 
rozkvetlého okna, balkónu či předzahrádky.

-mka-

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

• ODVIROVÁNÍ
• ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA 
 ZA RYCHLÝ DISK...
...můžete mít ve vašem notebooku 

a PC i do druhého dne
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ROSTEME INOVUJEME AUTOMATIZUJEME

Nabízíme:

S S O

info@riho.cz
516-468 222.
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Požadujeme: Požadujeme: Požadujeme: Požadujeme:

• 

• 

• 

• 

Pracovní náplň: Pracovní náplň:
Pracovní náplň:

Pracovní náplň:

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY 

A BRIGÁDNÍKY NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE 

V BLANSKU, BOSKOVICÍCH, ČERNÉ HOŘE

• nárazové i dlouhodobé brigády

• ranní nebo odpolední směny

• vhodné i pro ženy na MD, důchodce, studenty.

Kontakt: alchema@alchema.cz

724 980 475  |  724 980 454

nty.
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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

Být stále mladí můžete 
s deLux kosmetik

 Žena může být krásná v jakémkoli věku, někdy je ale třeba jít tomu naproti. Nemusí se jednat o ná-
kladné plastické operace, v mnoha případech stačí pouze ošetření. Kosmetiku asi navštívíme čas od 
času každá, v Blansku nabízí tyto služby kde kdo… Jeden salon však nad všemi ostatními vyčnívá, a to 
zejména technologickým vybavením, odborností a akreditací personálu, používanými nadstandardními 
přípravky a v neposlední řadě přístupem ke klientele. O podobných zařízeních jsem již mnohokrát slyšela 
i četla, ale všechny byly příliš z ruky a nevyhovovala mi ani cena jednotlivých služeb. Proto jsem moc 
ráda, že se nyní i v Blansku můžeme pyšnit estetickým centrem, které je skutečně na úrovni. Podrobněji 
si o salonu deLux kosmetik přečtěte v následujícím rozhovoru, kterým vás provedou majitelky Eva a 
Bára.

 Kdy a jak se zrodila myšlenka vašeho podnikání 
a založení kosmetického salonu?
 Malinko vás musíme opravit. Náš salon není vlastně 
typický kosmetický salon, jedná se především o lase-
rové estetické centrum. Samozřejmě v něm nabízíme 
i další služby, jako je pedikúra a služby zaměřené na 
aplikaci umělých řas a v poslední době velmi trendy 
tvarování a formování obočí. 

 Proč název deLux kosmetik? V čem je váš salon 
jiný než ostatní?
 Názvem jsme chtěly podtrhnout odlišnost od ostat-
ních kosmetických salonů v Blansku. Jak již bylo 
řečeno, nezabýváme se klasickou kosmetikou, ale 
spíše velmi nadstandardním ošetřením pleti a celého 
těla laserovou technologií. Nic takového tady široko 
daleko na takové úrovni není. 
 Jde především o využití nejnovějších metod při 
laserovém ošetření. Díky naší technologii jsme schopni 
vyřešit problémy s vráskami, s unavenou a nemocně 
působící pletí, umíme odstranit pigmentové skvrny, 
drobné žilky, nechtěné tetování, ale stejně efektivně 
i chloupky kdekoliv na těle. A ani „obyčejné“ proce-
dury u nás nejsou obyčejné. V salonu jsme chtěli 
klientkám nabídnout kompletní péči. Proto jim jsme 
schopni nabídnout i např. klasickou nebo přístrojovou 
pedikúru s relaxační masáží nohou, aplikaci umělých 
kašmírových řas metodou řasa na řasu nebo ručně 
tvořené vějířky na Hollywoodský objem nebo tvarování 
a laminaci obočí. 
 Při všech těchto „obyčejných“ typech ošetření 
využíváme ty nejkvalitnější produkty dostupné nejen 
na českém trhu. V salonu využíváme kosmetiku a 
materiály jak od nejkvalitnějších českých výrobců, tak 
i od výrobců přímo z Ruska, Německa nebo Itálie. 

 Říkáte, že pracujete s nejnovějším typem kos-
metického laseru. Co si mám pod tím představit?
 Jedná se o laser, který umí velmi efektivně a bez-
pečně vyřešit mnohaleté trápení mužů a žen, co se 
nejen estetiky týče. V téhle době už nemusíte např. 
nosit nechtěné tetování po celý zbytek života. Během 
pár sezení se dá tento problém velmi jednoduše 
vyřešit. Stejně tak je i v současnosti obrovský hit 
permanentní make-up (PMU) na obočí. Bohužel se i 
velmi často setkáváme s klientkami, u kterých právě 
aplikace PMU neproběhla tak, jak očekávaly. I toto 
jsme schopni jednoduše vyřešit. Velmi oblíbené je u 
nás trvalé odstranění chloupků, pigmentových skvrnek 
nebo drobných žilek. Laser můžeme použít kdekoliv 
na těle a nemusíme se soustředit jen na jeden zákrok 
a jednu část těla. 

 Navštěvují váš salon i muži?
 I když muži netvoří zrovna většinu naší klientely, 
několik pánů nás již navštívilo, někteří dokonce chodí 
pravidelně. Dost často 
přijdou na odstranění 
tetování, ale jsou tu 
i tací, kteří touží po 
omlazení pleti. Abso-
lutní novinkou na trhu 
u nás i ve světě, kterou 
využívají mimo žen i 
muži, je tzv. Hollywood-
ský karbonový peeling. 
Jedná se o velmi efek-
tivní hloubkové čištění 
pleti, zjemnění vrásek, 
barevné sjednocení a 
rozzáření pokožky. 
 Muži nás mohou na-
vštívit i v případě, kdy 
netouží po ošetření, 
ale chtějí hezký dárek 

pro manželku či přítelkyni. Poukaz 
vystavíme v libovolné hodnotě a z 
vlastní zkušenosti víme, že ženám 
takové věci dělají radost.

 Kdo tedy tvoří vaši typickou 
klientelu?
 Chodí k nám většinou udržované 
a zralé ženy, které se starají o svůj 
vzhled. Mladší ženy k nám ale cho-
dí také, zejména na trvalou epilaci, 
odstranění akné nebo gelové nehty 
na nohou, které jsou v poslední 
době rovněž velice v kurzu a nedělá 
je každý.

 Je potřeba laserové ošetření 
opakovat? Jak často?

 Každé ošetření, které má být efektivní a trvalé, se 
musí opakovat. Jde o to, co klientka očekává. Každé 
klientce děláme ošetření přímo na míru, takže typ, 
způsob a počet ošetření se může velmi lišit v závislosti 
na individualitě každé z nich.

 Jak jste na tom cenově?
 Naši zákazníci se mohou sami přesvědčit o tom, že 
v porovnání s podobnými službami třeba v Brně jsme v 
mnoha aspektech i o polovinu levnější. Co je nesrov-
natelné, je náš přístup ke klientkám a klientům. Když 
k nám přijdete na první návštěvu, v klidu u šálku kávy 
probereme vaši představu, zeptáme se na zdravotní 
stav, doporučíme vhodné procedury. Podobné konzul-
tace jsou u konkurence placené, k nám můžete kdykoli 
přijít po telefonické domluvě. Poradíme a doporučíme 
nejvhodnější postup.
 Našimi službami cílíme nejen na spoluobčany, ale 
i na široké okolí. A klientům a klientkám není líto za 
námi cestovat i desítky kilometrů, protože vědí, že 
kvalita ošetření, následné péče i prostředí je prostě 
bezkonkurenční. 

 Nemůžu si odpustit otázku, jak vás poznamenal 
covid? 
 Poznamenal nás hlavně v tom smyslu, že jsme 
nemohly neskutečně dlouho dělat práci, která nás tak 
baví a paradoxně zase musíme začínat od začátku. 
Nicméně to bereme jako velkou příležitost k dalšímu 
rozšiřování nabídky našich služeb. Takže jsme dobu 
nedobrovolného volna využily mimo jiné ke vzdělávání. 
Vlastníme desítky různých akreditací a certifi kátů; 
můžete se tak spolehnout, že vás ošetřuje skutečný 
odborník. Bezpečnost klientů a klientek je u nás na 
prvním místě.
 V salonu jsme ale zvyklé být při ošetření jen jedna 
klientka a jedna kosmetička, takže v tomto nějaké 
zásadní omezení ze stran vládních nařízení nepociťu-
jeme. Od začátku dbáme na to, aby u nás měly klientky 
dokonalé soukromí a podmínky k relaxaci a odpočinku. 
Proto i prostředí našeho salonu máme navržené tak, 
aby se v něm klientky cítily velmi příjemně a odcházely 
od nás opravdu odpočaté, protože si zaslouží mnohem 
víc, než jen obyčejné věci a obyčejné prostředí. 

 A kde vás tedy mohou lidé v Blansku najít?
 Náš salon sídlí v Blansku na ul. Smetanova 8. 
Samozřejmostí je možnost parkování přímo před 
salonem, stejně tak i bezkontaktní platby nebo wi-fi  
zdarma. Snažíme se být klientům ale co nejblíže, 
takže všechno, co se u nás v salonu děje, sdílíme 
jak na Facebooku, tak i na Instagramu DeLux kos-
metik. Kompletní informace o všech našich službách, 
fotky, videa i ceníky pak mohou lidé najít na webu 
www.delux-kosmetik.webnode.cz. 

-r-
PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PO DOBU OMEZENÍ
po  10 - 14
st   13 - 16
út, čt, pá ZAVŘENO

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

NNO

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

Pozvánka: Rodinný den 
na střelnici WarZone

 S postupným rozvolňováním začaly konečně přicházet také pozvánky na tradiční, ale i netradiční 
kulturní a zábavní akce. Jedna z nich je trochu netradiční, o to více ale pro veřejnost zajímavá. 12. 
června můžete na střelnici WarZone nedaleko města zažít rodinný den, na který hned tak nezapo-
menete. 

 O projektu unikátní střelnice WarZone jsme psali 
v prosinci. Pokud jste článek četli, pak vám jistě 
neuniklo, že jde o supermoderní střelnici, která vy-
rostla poblíž Spešova a nabízí 100m, 50m a taktické 
střeliště, školící místnost, půjčovnu zbraní a mnoho 
dalších služeb. V posledním rozhovoru majitel Mar-
tin Šulc naznačil, že do léta by rád stihnul vybudovat 
i venkovní posezení s polní kuchyní, atrakcemi pro 
děti a postupně z areálu udělat multifunkční zařízení 
pro celou rodinu. Tento plán se nyní stává realitou 
a střelnice nabízí veřejnosti první kulturní akci s 
názvem Rodinný den na střelnici WarZone, která 
proběhne v sobotu 12. června.
 Jak napovídá samotný název, zabaví se celá 
rodina. Začátek je v 10 hodin dopoledne a akce 
by měla skončit ve 21 hodin večer. Probíhat bude 
ve venkovních i vnitřních prostorách. Venku bude 
k dispozici občerstvení, například zvěřinový gu-
láš, grilované maso, klobásy a další, svlažit hrdla 

můžete točeným pivem nebo limonádou. Venku 
bude pro všechny zájemce připravena lukostřelba, 
paintball, jízda na koni, skákací hrad a připraveno 
bude několik soutěži pro děti. Pořadatelé zajistili 
také doprovodný program: přehlídku služební ky-
nologie, ukázku dravých ptáků a mláďat divokých 
šelem, rozbíjení říčních kamenů a další…
 Ve vnitřních prostorách bude pro děti probíhat 
střelba z airsoftových zbraní. Na taktické střelnici 
najdete  stánky se zbraněmi, střelivem, puškohledy, 
termovizemi, taktickými doplňky a mnoho dalšího, 
veškerý sortiment bude k vyzkoušení. Můžete si i 
zastřílet – zbraně bude možné otestovat na střelec-
kém stavu.
 Pokud ještě nevíte, co budete dělat příští sobotu, 
Rodinný den na střelnici WarZone byste si neměli 
nechat ujít. 12. června v 10 hodin se na vaši ná-
vštěvu budou těšit pořadatelé.

-r-
Předprodej vstupenek ve Vinotéce Starák
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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

* Daruji starší peří cca na 3-4 polštáře. Telefon 602543044.
* Prodám 3 včelstva, el. medomed 4ram., funkční klat. Cena 
dohodou. Blansko, červenec. Tel. 608061752.
* Prodám dámské kolo, málo používané, pořizovací cena 
7,000 Kč, nyní 2,500,- Kč. Tel. 774741734.
* Prodám Hyundai Accent 1,4. Zakoupen nový v ČR, nikdy 
nehavarovaný. STK 9/2022, servisní knížka, klima, v 9/2020 
nové zimní pneu, nové brzdové destičky, tlumiče, světlomety, 
výměna oleje, fi ltrů. Letní pneu dobré, centrální zamykání, 
posilovač. Bez investic. Cena 39 900 Kč, tel. 777 733 722.

      RŮZNÉ    

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

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"

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

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

Blahopřání
 Dne 15. 6. 2021 se dožívá 
krásných 90. let pan ŠMÍD 
VLADIMÍR z Blanska. Do 
dalších let všechno nejlepší, 
hlavně hodně zdraví, štěstí, 
pohodu a vždy dobrou nála-
du

přejí synové Vladimír a 
Ivoš s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata

Poděkování
 Děkujeme hornolhotským hasičům za květinové 
dary a projevení soustrasti panu Václavu Palátkovi. 

Dcera Ivana Olšanová a sestra Marie

Lékařům a zdravotníkům
 Letos v březnu jsem byl v těžké době Covidu 
náhle v noci postižen mozkovou příhodou a převe-
zen záchrankou do nemocnice Blansko, odd. JIP 
NEUROLOGIE, posléze pak na lůžkové oddělení.
 Chtěl bych velice poděkovat za odborné a rychlé 
přijetí a okamžité následné vyšetření. Zvláště pak 
děkuji za přijetí u pana primáře MUDr. Dušana Teno-
ry,  jeho kolegům MUDr. Kateřině Stehlíkové, MUDr. 
Davidu Kouřilovi a všem sestrám na JIP, lůžkovém 
oddělení a rehabilitačním asistentkám.
 Strava v této nemocnici byla nadstandardní, 
domácího typu a kvality. Věřím, že i na ostatních 
odděleních jsou pacienti spokojení. Zdravotníkům v 
první linii ještě jednou děkuji.                            -MK-

Vzpomínka
 Dne 12.6.2021 vzpo-
meneme nedožitých 100. 
narozenin našeho drahého 
tatínka a dědečka, pana  
Antonína STLOUKALA  z  
Blanska.
 Stále vzpomínají a ni-
kdy nezapomenou dcery 
Jana a Jitka s rodinami

Základní část basebalové 
extraligy se chýlí ke konci

 Blanenští baseballisté po covidové odmlce na začátku sezóny, kterou přišli o dva regulérní hrací 
víkendy, nesměle bojují o každou výhru a před posledním hracím kolem mají jistou baráž a boje o 
udržení v nejvyšší baseballové soutěži i pro další sezónu. Poslední dvě série, kdy tým bojuje se 
soupeřem ve třech utkáních během víkendu, tak bere trenér Ivo Kučera zejména jako přípravu do 
prolínací části soutěže, která víceméně naváže na základní část.

 Poslední dva víkendy patřily soubojům s pražskými 
celky. Olympia hraje díky odmlce ve zběsilém tem-
pu, kdy se k regulérním utkáním v pátek, sobotu i 
neděli, přidávají ještě úterky, kdy tým dohrává šest 
odložených utkání.
 Předposlední odehraná série s Eagles Praha 
začala pátečním utkáním, v němž se vynikajícím 
výkonem prezentoval Štěpán Havlíček. Ten takřka 
šest směn držel tzv. no-hitter, kdy nadhazovač ne-
dovolí soupeři ani jeden úspěšný odpal. V deváté 
směně sice Havlíček umožnil jednobodový homerun, 
ale ani ten nezabrzdil Blansko ve vítězném tažení, 
které skončilo 4:1. V sobotu v Praze pak výborně 
házel Jakub Kostka, pálkařsky se však Olympia 
neprosadila a prohrála 0:3.
 V neděli úřadovala venezuelská posila Blanska 
Luis Rengel, jkterý teprve v osmé směně umožnil 
dva doběhy pro homerunu soupeře. Nakonec však 
Eagles vyhráli těsně 6:5.
 Poslední odehraná série s Tempo Praha začala 
pátečním utkáním, ve kterém Blansko nebylo schop-
no kontaktovat vynikající nadhoz reprezentanta 

Minaříka. Ještě v deváté směně se zdálo, že odhází 
Perfect Game, kdy nadhazovač nejenže nepřipustí 
doběh, ale nepustí soupeře ani na metu. Na poslední 
chvíli čest domácích zachránili Jelínek s Altrichterem, 
kteří zaznamenali hit.
 V sobotu v Praze šlo o souboj zahraničních posil, 
rozhodla čtvrtá směna, kdy Blansko inkasovalo 5 
bodů a nedokázalo se pálkařsky prosadit, což zna-
menalo konečnou výhru 5:0 pro Tempo. 
 V neděli byla na hřišti najednou jiná Olympia. Vy-
nikající Havlíček na kopci a tým schopný skórovat. 
Po úvodním bodu Blanska Tempo otočilo na 2:1. 
Rozhodující útok v zápase přišel ve čtvrté směně, 
kdy Olympia 5x skórovala a utkání rozhodla ve svůj 
prospěch výhrou 7:4.

 Poslední série základní části se odehraje o prvním 
květnovém víkendu s kotlářkou Praha. 
 Strawberry fi eld je již naštěstí díky rozvolnění ote-
vřeno divákům, takže budeme moc rádi za všechny 
fanoušky, kteří přijdou podpořit blanenský baseball.

-rs-
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Blansko se loučilo s druhou 
ligou výhrou proti Prostějovu

 Blansko po ročním působení v druhé nejvyšší soutěž v ní končí. Již několik kol před koncem bylo totiž 
vedením oznámeno, že v dalším ročníku již z fi nančních důvodů nemůže pokračovat. Místní fanoušci to 
přijali mnohdy s nelibostí, na druhou stranu je nutno ocenit, že byly patrně správně odhadnuty budoucí 
síly a klub se rozhodl nepokračovat v nedostatečně zastřešené budoucnosti na profesionální bázi. Jak 
se nakonec ukázalo, sestup by nakonec byl dán i po závěrečném pohledu na tabulku, otázkou je, zda 
na týmu nebyla již znát ztráta motivace. Logicky. Jak by soutěž nakonec dopadla, nebýt této situace, je 
otázkou, o které se bude dál jen již polemizovat. Poslední dvě utkání se tak již jen „dohrávala“. V Třinci 
proti svěřencům legendárního kouče Františka Straky Blansko doplatilo na obdržené góly z prvního 
poločasu a padlo. Domácí loučení proti ambicióznímu Prostějovu však přineslo pak po dramatu v 
závěru závěrečnou druholigovou výhru.

 Trenér Pulpit nebyl na lavičce ani na jednom z 
posledních dvou utkání. Disciplinární trest jej až do 
konce sezóny po disciplinárním trestu za nesportovní 
chování po předchozím kole poslal na tribunu. Svoji 
pověst vyhlášeného bouřliváka ani v blanenském an-
gažmá nakonec nezklamal. Mužstvo tak vedl asistent 
Kasálek. Na hřiště poslal v obou utkáních již trochu 
netradiční sestavu. Oproti té, která začínala jarní se-
zónu, v ní nezůstal zejména v posledním duelu téměř 
kámen na kameni. Změny byly logické, v okamžiku, 
kdy byl sestup již jasně dán, dostali příležitost další 
hráči z velmi širokého kádru, který byl stále k dispozici.

FK Fotbal Třinec – FK Blansko 2:0 (2:0). Branky: 
21. Buchta (vl.), 35. Stáňa. Blansko: Chmiel – Sukup, 
Černín, Helebrand, Klusák – Buchta (46. Mach), Feik 
(73. Alexa) - Lhotecký (64. Sedlo), Vasiljev (46. Kepl), 
Bartolomeu (64. Ilko) – Žák.
 Blansko doplatilo na chyby v první části utkání. 
Nutno říct, že Třinec přece jenom od začátku více tlačil 
na pilu. Již v úvodu se mohl radovat po šanci Hýbla, 
míč ale skončil mimo Chmielovu svatyni. Branka padla 
až ve 21. minutě po standardní situaci. Po Weberově 
stříleném centru z boku nešťastně tečoval míč do 
vlastní sítě kapitán Buchta – 1:0. A do poločasu bylo, 
jak se později ukázalo, rozhodnuto. Po centru z levé 
strany odvrátil nebezpečný míč Klusák jen před sebe 
a domácí Stáňa nedal Chmielovi prudkou ranou pod 
víko šanci. 
 Druhý poločas se již víceméně dohrával. Strakovi 
svěřenci si vedení již ohlídali. Blansko se nezmohlo 
na žádný významnější tlak. K jediné vážnější šanci se 
dopracovalo až v nastavení, když zahrozil po přímém 
kopu Filip Žák, jeho pokus k tyči ale brankář Adamuš-
ka kryl. Odveta za prohru v Blansku tak Třineckým 
vyšla, body zůstaly doma.

FK Blansko – 1.FC Prostějov 2:1 (0:0). Branky: 87. 
Klusák, 90. Kepl – 80. Koudelka. Blansko: Halouska 
– Klusák, Aggoun, Černín, Sedlo – Helebrand (74. 

Kepl), Feik – Ilko, Mach (67. Lhotecký), Vlachovský 
(67. Alexa) – Žák. 
 Zápas, ve kterém šlo již jen o prestiž v druholigovém 
moravském derby, dlouho spěl k bezbrankové remíze. 
O výhře Blanska, které i v posledním představení ve 
druhé lize vedl při Pulpitově nucené absenci jako 
hlavní kouč asistent Martin Kasálek, se rozhodlo v 
samotném hektickém závěru.
 Do první šance se dostali domácí, když po Ma-
chově vysunutí pálil vedle tyče Vlachovský. Zahrozili 
i Prostějovští, Kopřiva ale z přímého kopu poslal míč 
vysoko nad. Šance se střídaly na obou stranách 
neuspěli ani domácí Ilkem, ani soupeř po bravurním 
zákroku Halousky po hlavičce Zlatohlávka. Agilní Ilko, 
který jakoby chtěl všem dokázat, že byl v sestavě po 
celé jaro neprávem opomíjen, nejprve hledal marně 
centrem Žáka, aby po chvíli jeho střelu zlikvidoval 
prostějovský gólman.  
 Ve druhé půli byl aktivní pro změnu zejména dravý 
Žák, který se rval stále do zakončení, v největší šanci 
ho ale vychytal Bárta. Na toho nevyzrál ani Lhotecký. 
Skóre se začalo měnit v poslední desetiminutovce. 
Nejprve zásluhou hostů. Centr Matouška přeplachtil 
přes celé vápno až ke zcela volnému snajprovi Kou-
delkovi, který pro něho nepříliš typicky hlavou nedal 
Halouskovi šanci – 0:1. Blanenští se ale nevzdali a 
nadechli se k nakonec téměř zázračnému obratu. V 
87. minutě poslal Klusák střílený centr do pokutového 
území soupeře. Bárta, který měl již míč bezpečně v 
rukavicích, se však srazil se svými dvěma spoluhráči 
a byl z toho gól – 1:1 (viz pohotové foto Josefa Kra-
tochvíla).  A jarní snažení blanenských fotbalistů mělo 
nakonec v samotném závěru hořkosladkou tečku v 
podobě pohotové vítězné trefy Tomáše Kepla – 2:1. 
 Fotbalisté Blanska se tak ve svém posledním 
vystoupení v historicky prvním účinkování ve druhé 
nejvyšší soutěži dočkali tříbodového zakončení. 
Za celým jejich vystoupením v této soutěži se ještě 
podrobněji ohlédneme v příštím vydání Monitoru. 

Bohumil Hlaváček

Blansko - Prostějov 2:1. Foto: Josef KratochvílBlansko - Prostějov 2:1. Foto: Josef Kratochvíl

Třinec - Blansko 2:0. Foto: Josef KratochvílTřinec - Blansko 2:0. Foto: Josef Kratochvíl

Aktuálně 
25. kolo: Vyšehrad – Jihlava 2:2, Chrudim – Žižkov 
3:5, Ústí – Dukla 1:0, Hradec – Líšeň 1:1, Prostějov 
– Varnsdorf 0:0. Táborsko – Vlašim 1:0. 
26. kolo: Varnsdorf – Ústí 0:1 (0:0), Dukla – Vyšehrad 
3:0, Jihlava – Chrudim 3:1, Líšeň – Třinec 1:1, Vlašim 
– Hradec 2:2, Žižkov – Táborsko 2:0.             

 -boh-

1. Hradec 26 17 7 2 51:22 58

2.  Líšeň 26 13 11 2 43:24 50

3. Prostějov 26 12 7 7 40:35 43

4. Žižkov 26 13 3 10 42:38 42

5.  Ústí 26 12 5 9 24:29 41

6.  Vlašim 26 10 7 9 38:33 37

7.  Jihlava 26 9 8 9 44:44 35

8.  Dukla 26 9 7 10 36:30 34

9.  Třinec 26 9 6 11 32:33 33

10. Chrudim 26 9 4 13 33:36 31

11. Táborsko 26 8 7 11 25:28 31

12. Varnsdorf 26 6 12 8 20:27 30

13. Blansko 26 7 6 13 30:34 27

14. Vyšehrad 26 1 4 21 15:60 7

Ohlasy
 Po utkání s Prostějovem se k utkání i konci 
sezóny celkově vyjádřil krátce asistent trenéra 
Martin Kasálek, který poslední dvě utkání vedl 
jako hlavní kouč:

 „V posledním zápasu už ani jednomu ze soupe-
řů o nic nešlo. Z tohoto pohledu to bylo oboustran-
ně bez nervů. My jsme se ale chtěli s fanoušky 
rozloučit výhrou, což se nakonec povedlo. Šance 
byly na obou stranách. Jsem rád, že když jsme 
gól dostali, dokázali jsme skóre otočit. Přestože 
sezóna pro nás celkově neskončila dobře, rozlou-
čili jsme se vítězstvím. 
 I když jsem poslední dva zápasy vedl, sesta-
vu určoval trenér Pulpit, vše jsme konzultovali, 
naslouchal názorům mým i trenéra brankářů. 
Příjemnou změnou bylo, že jsem nemusel mít 
roušku, kterou jsem jako asistent nosit musel.  
 Chtěl bych moc poděkovat fanouškům, kteří, 
i když byla situace taková, jaká byla, dokázali 
chodit nás podporovat aspoň za plot. Byli slyšet, 
byli cítit, i když jsme si to původně představovali 
úplně jinak. Bohužel jsme se s tím museli smířit. 
Ale ta situace byla na všech stadionech, to bylo 
smutné. Myslím, že návštěvy by byly v Blansku 
krásné. I tak těm nejvěrnějším moc i touto cestou 
děkujeme.“ 

-boh-

Za Josefem Mokrým
 V úterý 1. června proběhlo v blanenské obřadní síni poslední rozloučení s legendárním blanenským 
fotbalovým kanonýrem Josefem Mokrým, který svoji životní pouť ukončil v sobotu 22. května 2021 
po krátké těžké nemoci ve věku 63 let.  

 Narodil se 5. ledna 1958 v Lažánkách, kde tamní-
mu fotbalovému mužstvu šéfoval na postu středního 
obránce jeho tatínek. Pepovi se bránit moc nechtělo 
a raději je branky střílel, což po návratu ze základní 
vojenské služby v létě roku 1979 velmi často dokazo-
val v dresu blanenské Kolbenky. Svou první branku v 
mistrovském utkání po návratu z vojny vstřelil hned 
ve druhém kole sezóny 1979/1980 proti Dubňanům 
a od té doby jeho konto vstřelených gólů rychle 
narůstalo. Branky střílel oběma nohama i hlavou. 
Pokud se míč dostal k soupeřovu pokutovému úze-
mí, vyhlašovali jeho hráči pohotovost. Protože měl 
rád míč a uměl to s ním, byla po faulech na něho 

nařízena řada trestných a pokutových kopů. Patřil 
k pilířům mužstva, které dokázalo zvítězit ve dvou 
kvalifi kačních utkáních v roce 1984 s Hulínem a 
postoupilo do divize. Naposledy v dresu se znakem 
ČKD nastoupil v posledním jarním mistrovském 
utkání KP, který se hrál 27.května 1990 ve Veselí. 
Ani dvě branky z jeho kopaček, nestačily odvrátit 
porážku 3:2. V létě téhož roku, vyměnil blanenský 
dres za dres rakouského Mürzzuschlagu, kde po 
třech letech ukončil svoji fotbalovou kariéru. 

Za blanenskou fotbalovou veřejnost 
Miloš Jarůšek

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 30 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko
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LETY Z BRNA: BULHARSKO od 8990 * EGYPT od 6990*TUNIS od 10590* 

RHODOS od 11990* TURECKO od 8990 * ZAKYNTOS od 10990

Vážení klienti, 

 dočasně rezervujte

 na s-tour@email.cz, 

 v kanceláři po dohodě 

 na tel. 602 552 652.

Děkujeme za pochopení.


