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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 dvěma měsíci jsem vám v úvodníku psal o tom, že se snažím rozjet nové podnikání. 
To se v podstatě děje dodnes. Není to jednoduché, což se vlastně dalo čekat, ale o to 
větší výzva to pro mě je a o to víc mě to baví. A co je na tom nejlepší, poznávám nové 
věci, nová místa a nové možnosti. Minulý čtvrtek jsem třeba vyzkoušel, jaké je to být v 
kůži prodejce na farmářských trzích v Blansku.

 Už dva měsíce pro vás vařím paštiky. Ve své 
provozovně – kuchyni – trávím většinu svého času, 
a přestože mne druhý den obyčejně bolí záda a jiné 
části těla, o kterých jsem předtím nevěděl, že vůbec 
existují, dělám to rád. Když jsem začal své výrobky 
nabízet, neměl jsem žádná vysoká očekávání. Přece 
jenom jde o oblast, ve které jsem se vždy pohyboval 
pouze na straně zákazníka a o tom, jak vlastní výrob-
ky poslat do světa, jsem neměl ani páru. Všechno se 
postupně učím, zkouším nové metody a prostředky, 
nabízím paštiky k prodeji do různých provozoven… 
O tom, že vyzkouším prodej na farmářských trzích, 
jsem měl jasno ještě předtím, než jsem s výrobou 
začal, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, jaké to je.
 Přípravy mi zabraly kupodivu dost času, ale to je 
tak, když dělá člověk něco poprvé. Hlavně na nic ne-
zapomenout… Abych nestál u stánku pouze s lednicí 
plnou paštik, domluvil jsem se s majiteli internetové 
prodejny potravin Farmos.cz na spolupráci a sorti-
ment jsme doplnili o čerstvou zeleninu, džemy, med 
a další produkty. Ráno v šest hodin budíček, rychle 
naložit auto a přesunout se na náměstí Republiky, 
které už v sedm žilo přípravami trhů.
 Musím říct, že Kultura Blansko má trhy dobře zor-
ganizovány. Měl jsem domluvený stánek a přípojku 
na elektřinu, byl jsem poučen o potřebných dokumen-

tech a věcech, 
které musím mít 
s sebou a hned 
ráno jsem do-
stal instrukce a 
povolení k par-
kování na ná-
městí. Byl jsem 
mile překvapen 
i cenou za pro-
nájem stánku, 
která byla do-
slova v řádu pár 
stokorun.
   Už něco po půl 
osmé se začali 
na trzích objevo-
vat první zákaz-
níci. Byl jsem 
moc rád, že v 
době, kdy jsem 
tam by já, mohla 
proběhnout už 
i ochutnávka, a 

tak jsem mazal vzorky paštik na kousky chleba a 
pobízel kolemjdoucí k ochutnání. Během dopoledne 
se u mě mimo neznámých lidí zastavilo také mnoho 
kamarádů, prohodili se mnou pár vět, nakoupili a 
odešli. Jejich slova o podpoře a o tom, že mi drží 
palce, pro mne byly velice důležité a moc si jich 
vážím. 
 Byl jsem připravený na to, že na trzích vydržím až 
do avizovaného konce, tedy do 16 hodin. K mému 
překvapení se ale s úderem poledne náměstí praktic-
ky vylidnilo, stánkaři začali balit, až tam téměř nikdo 
nezbyl. Kolem 14. hodiny jsem to tedy sbalil i já. 
Podle slov mého stánkařského souseda jde o běžný 
jev a v Blansku to tak zkrátka chodí. Podle mě je to 
dost škoda. Věřím, že po 15. hodině by farmářských 
trhů mohli využít i ti, kteří chodí do práce a nemají 
možnost se tu zastavit dopoledne. 
 Přestože díky současné situaci neoplývaly far-
mářské trhy v Blansku nijak valnou účastí ze strany 
veřejnosti, celkově byla zdejší atmosféra skvělá. 
Pro mne, který jsem stál poprvé na druhé straně 
barikády, znamenala úplně nový zážitek. Ve čtvrtek 
24.6. zde nebudu chybět, tak se zastavte, rád vás 
obsloužím.

Martin Müller

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

• O víkendu domácí kuchyně!

• Speciální 10° na čepu!

• Děti vítány! Pískoviště, houpačky, hračky...
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Už 15 let pomáhám klientům 
s prodejem, koupí nemovitostí. 
Používám technologie 21. století:
3D sken nemovitostí
video prohlídky
foto staging
sdílení inzerce
na sociálních sítích a další

V Y U Ž I J T E 
dlouholeté zkušenosti
Nabízím poradenství 
v oblasti realit Z D A R M A
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Jiří Crha: Přemostění je naprosto 
mimořádný projekt
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 Blansko čeká bezesporu největší investiční akce posledních let, kterou je přemostění na Staré Blansko. Kolik to bude stát? Jaká budou omezení? Kdy bude 
stavba hotová? Podrobně se k celé investici vyjádřil starosta města Jiří Crha.

Komentář
O očkování

 V říjnu 2020 jsem prodělal COVID, oboustranný 
zápal plic. Vzpomínám na tu dobu jako na jednu z 
nejrizikovějších v mém – už dost dlouhém – životě. 
Tehdy v tom říjnu mi to ani nepřišlo, protože najednou 
vám zmizí všechny plány, záměry, práce, zábava, 
život se zúží na pouhý boj s nemocí. Patery antibio-
tika, neschopnost fyzického výkonu dýchat, sejít 20 
schodů bylo utrpení a vyjít 20 schodů téměř nadlidský 
výkon. Jdete do sprchy a po dvaceti vteřinách mu-
síte zastavit vodu a nadýchat se, abyste v té sprše 
nezkolaboval.
 Trvalo několik týdnů, než nemoc ustoupila a umož-
nila moje opětovné pracovní zatížení, ale fyzický 
výkon - například ty schody byly stále k neudýchání. 
Na plicním oddělení jsem dostal kortikoidové infuze 
a na závěr mi paní doktorka sdělila: víte, počítejte s 
tím, že už to možná nikdy nebude takové jako před 
tou nemocí.
 Přežil jsem to.
 V únoru jsem se nechal otestovat na existenci 
protilátek a výsledek byl: mám, mám protilátky. 
Ulevilo se mi. Byl jsem klidnější a věděl jsem, že 
mám výhodu, kterou mnozí nemají. Když se v květnu 
rozšířila věková skupina pro možnost očkování i pro 
mne, neváhal jsem ani vteřinu.
 Dnes jsem obdržel druhou vakcínu a tím je můj 
soukromý příběh doufám (alespoň na nějakou dobu) 
úspěšně uzavřen.
 A proč o tom píši? 
 Očkování je dobrovolné. Podle statistik, které se 
objevují ve sdělovacích prostředcích, je v současné 
době asi 60 % občanů ČR starších 16 let rozhodnuto 
se nechat naočkovat. A zbylých 40 % nechce nebo 
neví.
 Někdy si říkám, co se se společností stane, kdyby 
po prázdninách, kdy nastanou příhodné podmínky 
pro šíření virů, nedejbože zase začaly narůstat počty 
nakažených a mrtvých. Budeme všichni naštvaní. 
Zase začneme nosit roušky nebo respirátory, zase 
se začnou omezovat podniky, zavádět testy, děti pře-
stanou chodit do školy, zdravotníci nadoraz a budou 
umírat naši blízcí. Proočkovaná část národa bude 
svádět vinu na neočkovanou část. Všichni budou 
nadávat na vedoucí představitele státu proto, že to 
blbě dělají.  A nadávat se bude i v případě, kdyby to 
nově zvolení politici organizovali dobře. Společnost 
se rozeštve ještě víc, než je tomu nyní. Další sváry 
mezi lidmi.
 Politika očkování je v dnešní společnosti nastave-
na na zásadě dobrovolnosti. Předpokládá se, že lidé 
mají rozum (k tomuto rozhodnutí stačí dokonce i ten 
selský) a že si každý občan bude umět odpovědět na 
otázku, zda očkovat a chránit tím sebe, svoje děti, 
svoje přátele a blízké a taktéž i všechny cizí, s nimiž 
se potkáme třeba na chodníku nebo ve vlaku, anebo 
zda se neočkovat.
 Za sebe přeji všem nerozhodnutým, aby si uměli 
s čistým svědomím odpovědět na otázku, jako jinou 
variantu ochrany zdraví svého a svých blízkých mají. 
Neboli – jaký mají „plán B“? A přeji jim hodně štěstí, 
aby je nepotkalo to, co mě.

-mn-

Skatepark projde rekonstrukcí

dopravu v Blansku pozitivní vliv. Na druhou stranu 
městem denně projíždí 12 tisíc aut, ve špičkách se 
ani s přemostěním zřejmě kolonám úplně nevyhneme. 
Nevýhodou Blanska je, že má jediný průtah městem, 
když vezmu alternativní cestu přes střed města, tak 
maximálně dva. Jiná města mají i čtyři průtahy a více, 
to je samozřejmě v dopravě poznat. Věřím ale, že zlep-
šení a zklidnění dopravy ve městě tento projekt přinese 
i tak.

 Existuje ještě nějaká překážka, která by mohla 
zabránit stavbě?
 Vzhledem k tomu, že je už podepsaná smlouva se 
zhotovitelem a jsou schválené fi nanční prostředky na 
fi nancování v letošním roce, už by stavbě nemělo nic 
bránit. Doufám, že vybraná fi rma takto náročnou stavbu 
zvládne a že se podaří zajistit fi nancování i na příští 
rok. Dofi nancování v roce 2022 mi na nedávné schůz-
ce, která proběhla po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele, přislíbil také ředitel Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 

 Těšíte se, až bude vše hotové?
 Určitě. Stavba přemostění za 264 milionů korun 
je jednou z největších staveb kraje. Jak bylo řečeno, 
plánovala se desítky let. Pro mě osobně je to, co se 
dopravy v Blansku týče, naprosto mimořádný projekt. A 
jsem nesmírně rád, že se nám podařilo ho dotáhnout až 
po realizaci zrovna za mého starostování. Poděkování 
ale patří samozřejmě všem, kteří se na přípravě projek-
tu, zejména v posledních šesti letech, podíleli. Vážím si 
toho o to více, že takto velkou stavbu se daří realizovat 
navzdory všem omezením souvisejícím s koronavirem 
a škrtům ve fi nancování nejen veřejných rozpočtů. Na 
druhou stranu jsem si vědom dočasného nepohodlí a 
omezení, která budou se stavbou mostu a všemi s ní 
souvisejícími stavbami spojené. Bude to už několikátá 
velká dopravní stavba, kterou v Blansku v poslední 
době v relativně krátkém čase po sobě chystáme. A 
komfort dopravy ve městě se ve spojitosti s ní dočasně 
sníží. Chtěl bych ale řidiče poprosit o trpělivost. Věřím, 
že dlouhodobá pozitiva, která přemostění přinese, tato 
omezení vyváží.

Martin Müller

 Kdy se zrodila myšlenka na přemostění? 
 Já sám se přemostěním na Staré Blansko zabývám 
zhruba od doby, kdy jsem se do Blanska vrátil z kraje 
coby nový místostarosta, to bylo v roce 2010. Už tehdy 
jsme plán na vybudování přemostění měli ve svém 
volebním programu. Historicky se ale přemostění řešilo 
daleko dříve. Sám si vzpomínám, že minimálně v roce 
1996 nebo 1997, když se elektrifi kovala trať. Až na 
úrovni Ministerstva dopravy ovšem tehdy něco podob-
ného nebylo vyslyšeno. Co vím, první nápady tohoto 
typu v Blansku kolovaly snad už v 60. letech minulého 
století. I proto jsem rád, že se přípravy na tento projekt 
konečně podařilo dotáhnout až k úspěšně ukončenému 
výběrovému řízení. Klíčové bylo, aby se vše podařilo 
zkoordinovat s plánovanou výlukou na trati, která začne 
letos v prosinci. Pokud by se to nepovedlo, myslím, že 
přemostění by se dál jen plánovalo ještě řadu let.

 Jak dlouho trvala příprava tohoto projektu?
 Memorandum s krajem Blansko podepisovalo v dub-
nu 2016. Od té doby město začalo vykupovat pozemky 
a pracovat na projektové přípravě. V posledních dvou 
letech se vše výrazně zintenzivnilo.

 Co bylo v rámci příprav z vašeho pohledu nejslo-
žitější?
 Nejsložitější pro nás byl asi výkup některých pozem-
ků a také to, abychom na přemostění získali potřebné 
fi nance ve výši 264 milionů korun. Tomu předcházela 
řada jednání a osobních schůzek nejen se zástupci 
kraje, ale také na Ministerstvu dopravy, Státním fondu 
dopravní infrastruktury nebo na Správě železnic.  

 Co fi nancování? Kolik peněz bude muset vydat 
město Blansko ze svého rozpočtu?
 I když vysoutěžená cena dosahuje 264 milionů korun, 
přímo z městské kasy budeme přemostění fi nancovat 
asi šesti miliony korun. Touto částkou město přispěje 
na spolufi nancování nových chodníků a osvětlení 
souvisejících se stavbou přemostění. Další zhruba 
dvě desítky milionů korun už ale město investovalo do 
výkupu pozemků a projektové dokumentace. 

 Jak dlouho bude celá akce trvat? Můžete v krát-
kosti přiblížit harmonogram prací?
 Práce na novém přemostění začnou v místě nyněj-
ší křižovatky ulic Svitavské a Fügnerovy, kde poblíž 
prodejny Penny vznikne nový kruhový objezd. Ten se 
začne stavět letos v srpnu, průjezd křižovatkou bude ale 
zřejmě omezen už v červenci. Kruhový objezd by měl 
být hotový do konce listopadu letošního. V této chvíli už 
se také začíná pracovat na vlastní mostní konstrukci, 
kterou do Blanska přivezou po jejím dokončení příští rok 
v létě. Stavebníci letos také zahájí práce na pilotech pro 
nosné pilíře mostu. V příštím roce pak přibude napojení 
na komunikace na Starém Blansku včetně nové okružní 
křižovatky na ulici Brněnská. Dokončí se vlastní mostní 
konstrukce, vybudováno bude také velké parkoviště pro 
osobní i nákladní automobily. Se stavbou souvisí také 
úpravy parkovacích ploch, chodníků i místních komu-
nikací, nebo zatrubnění potoka na Starém Blansku.

 Která fi rma bude stavbu realizovat? 
 Ve výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkovou 
cenou společnost Metrostav DIZ s.r.o. 

 Jakým způsobem se bude takhle velký most 
stavět?
 Stavba mostu nebude úplně běžná. Mostní oblouk 
se připraví ve výrobě mimo Blansko, konstrukci pak 
přivezou, až bude kompletně hotová a mostní oblouk 
s vybetonovanou deskou umístí na mostní pilíře tak-
zvaným výsuvem až na místě během několika dní. Z 
technického pohledu to bude hodně zajímavá podívaná.

 Stihne se v příštím roce vybudovat i podchod v 
místech vlakové zastávky?
 Ano, musí, také nový podchod se může budovat 

pouze při výluce dopravy, kterou na rok 2022 naplá-
novala Správa železnic. Se stavbou podchodu a také 
zrušením stávajícího přejezdu se začne v únoru příštího 
roku, hotovo má být do 31. 12. 2022. Půjde také o 
velice náročnou stavbu, nynější podchod se odstraní, 
zruší se stávající úrovňové křížení trati a vznikne nový 
čtyři metry široký podchod pod tratí se světlou výškou 
2,5 metru. Umístěný bude do betonové vany, která má 
zabránit průsakům spodní vody. Nutné budou překládky 
téměř všech inženýrských sítí, aby byl nový podchod 
dostatečně široký. Vstup do něj zajistí široká schodiště, 
součástí podchodu budou ale také velké výtahy o nos-
nosti až tisíc kilogramů. Ty budou určené pro přepravu 
osob i kol nebo kočárků. 

 Takže do podchodu nepovedou nájezdové ram-
py?
 Ne. Sice jsme s nimi původně počítali, s ohledem na 
blízkost řeky i křižovatek po obou stranách přejezdu zde 
ale nebylo toto řešení možné, ani vhodné. Právě díky 
velkým výtahům bude možné upustit od nájezdových 
ramp. Dojde také k demolici budovy čekárny Českých 
drah. Díky tomu časem vznikne na obou stranách 
trati prostor pro parkoviště s kapacitou 28 automobilů 
na každé straně. Chybět ale nebudou ani zastřešené 
prostory pro cestující, na straně od města kryté stání na 
kola, na straně od Starého Blanska pak menší prostor, 
který může sloužit jako čekárna nebo komerční prostor.

 Bude doprava v Blansku v průběhu stavby nějak 
výrazně omezena? 
 Po dobu budování okružní křižovatky bude omezený 
průjezd křižovatkou Svitavská Fügnerova. Objízdné 
trasy se nyní řeší také v návaznosti na budování 
okružní křižovatky u Sportovního ostrova. Tyto stavby 
se snažíme časově zkoordinovat, se zahájením prací 
se také nezačne dříve, než bude plně průjezdný střed 
města.
 Co se týká přejezdu v zastávce Blansko-město, za-
tím probíhají jednání, aby mohl být i po dobu výstavby 
podchodu zachovaný průjezd minimálně pro osobní 
automobily.
 Bez ohledu na dopravní omezení související s pře-
mostěním bude ale doprava v Blansku komplikovaná v 
souvislosti s vlastní vlakovou výlukou. Kvůli rekonstrukci 
trati mezi Blanskem a Brnem, která potrvá od prosince 
2021 až do konce roku 2022, totiž vlaky plně nahradí 
autobusy. 

 Co si slibujete od hotového projektu? Myslíte si, 
že se skutečně v Blansku tímto vyřeší problémy s 
kolonami?
 Klíčové je, že dojde k trvalému spojení dvou částí 
města, které jsou rozdělené železniční tratí. Nyní stojí 

ve špičce za závorami lidé 
zhruba 40 minut v hodině. 
Kvůli blízkosti hlavního 
průtahu městem to pak 
způsobuje kolony i na 
něm. Zvýší se také bez-
pečnost, na Staré Blansko 
budou moci bez omezení 
jezdit složky Integrova-
ného záchranného sys-
tému. Takže to zlepší 
dostupnost lékařské 
péče, současně ale také 
bezpečnost jako takovou, 
například v souvislosti s 
průmyslovým areálem na 
Starém Blansku v případě 
potřeby zásahu při nějaké 
nečekané události, třeba 
požáru. Pevně věřím, že 
přemostění bude mít na 

 Funbox se sníženou částí a railem, bank to bank s lomenou bednou, street bednou a railem, roz-
jezdový bank s rádiusem a danger bankem, wallride, bank s rádiusem a pojízdnou plošinou a street-
-rail. Většina Blanenských zřejmě netuší, o čem je řeč, ale mládež holdující divokému sportování na 
skateboardu, free style koloběžkách či kolečkových bruslích je v obraze a jistě bude nadšena z těchto 
nových překážek, které během letních prázdnin dělníci nainstalují do skateparku na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka vedle zimního stadionu. 

 Stávající překážky ve skateparku už nesplňují 
bezpečnostní normy, musejí být tedy nahrazeny 
novými, na což se podařilo najít fi nanční prostředky 
v městském rozpočtu. Rozsáhlá modernizace areálu 
začne v červenci. „Před samotnou instalací nových 
překážek bude zapotřebí provést nejprve přípravu, 
která bude spočívat v demontáži stávajících pře-
kážek, dále ve vyfrézování již dožilého asfaltového 
povrchu a následně v provedení nového obrusu. 
Po dobu těchto prací nebude samozřejmě možné 
skatepark využívat,“ upozornil Jiří Svoboda z oddě-
lení investic.
 Celková rekonstrukce včetně pořízení překážek 
přijde zhruba na dva miliony korun bez DPH. Vedení 
města již vybralo fi rmu, která nové překážky a atrakce 
dodá. Opravené sportoviště se otevře nejpozději 1. 
září. 

 „Za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
NZDM v Blansku (PVC Klub) si velmi cením postoje 
města a jeho zastupitelů, kteří se z vlastní iniciativy 
rozhodli skatepark renovovat. Původní představa lidí, 
kteří skatepark využívají, byla taková, že se vybuduje 
nový skatepark z leštěného betonu. Jeho pořízení by 
ovšem stálo mnoho milionů korun. V dnešní době, 
kdy se dají čekat omezené fi nanční výdaje, je to od 
města Blanska dobrá zpráva, že na děti a mládež 
myslí i v nelehkých dobách. Chtěl bych tímto za děti 
a mládež poděkovat,“ uvedl vedoucí nízkoprahového 
zařízení Robert Hořava.
 Skatepark na Sportovním ostrově využívají mladí 
lidé nejen z Blanska již přibližně dvacet let. V letních a 
jarních měsících je to v současné době asi osmdesát 
dětí a dospělých denně, v zimě zhruba třicet. 

-mka-
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Na kávě s Janem Kohutem: 
Mým vzorem vždy byl Milan Vrána

 Výraznou tváří blanenského sportu posledních let patří nepochybně běžec vytrvalec Jan Kohut. V poslední době se začíná výrazněji prosazovat 
i v republikovém měřítku, objevuje se i v přímých přenosech na ČT Sport na nejvýznamnějších celostátních akcích. A v popředí pole. Na nedávném 
mistrovství republiky v maratonu v Praze vystoupal i na stupně vítězů. Nejen o jeho osobních sportovních úspěších jsme si popovídali v obsáhlejším 
rozhovoru.

byla dobrá. Nejprve se běžel půlmaraton u Pardu-
bic. V prvním okruhu se mi to šlapalo perfektně. 
Pak jsem se nějak blbě občerstvil, nejlepší borci mi 
utekli a já to jen tak doklusal na páté místo. To bylo 
trochu zklamání. Na dráhové desítce se mi běželo 
taky dobře, dal jsem si i osobák v čase 30:48. Do 
posledního kola jsem vbíhal třetí, ale neudržel ho a 
skončil na pomyslné bramborové medaili. Pak už 
jsem síly zaměřil na ten pražský maraton. Potrénoval 
jsem, dal jsem zhruba 300 kilometrů za deset dní, 
po čtrnácti dnech lehkého odpočinku mi to sedlo a 
skončil jsem pak na již zmíněné bedně.

 Co ve druhé polovině roku?
 Na podzim bych rád někde dal rychlý půlmaraton 
tak na čas 1:05 h, pak někde v zahraničí maraton 
pod 2:20 h. Valencia nebo Amsterodam asi, musím 
se ještě podívat. To jsou takové moje nejbližší cíle. 

 A příští rok?
 Tak chybí nějaké to zlato z mistrovství republiky! 
Trochu přitrénovat a pokusit se o to na některé z 
mých hlavních tratí. Musím už taky něco vyhrát! 
Běhání mne pořád baví a cítím, že mám ještě velké 
rezervy. 

 Vyhraješ třeba Blanenský půlmaraton?
 Já si myslím, že ten už nikdy nebude. No tak, 
nevím, jestli nikdy, ale podle mne v nejbližší době 
ne. Loni i letos se to odpískalo, ono to už celkově 
trochu uvadalo.

 Ty máš vlastní klub Fénix sport. Spolupracuješ 
s blanenským klubem, který se osamostatnil od 
ASK nebo je bereš jako konkurenci?
 Jejich kluci hostují u nás v lize mužů a naše holky 
zase za ně v lize žen. Bereme se jako partneři, ne 
rivalové. Aspoň z mé strany. Když jsme začínali, tako-
vou nějakou averzi jsem cítil od tehdejšího předsedy 
klubu, věřím, že teď s novým výborem už je to jiné.

 Fénix sport je tvůj soukromý projekt?
 Ano. Nejsme pod žádnou tělovýchovnou jednotou. 
Máme aktivity v Blansku i v Brně. Do budoucna 
chystáme i další místa.

 Používáš množné číslo. Klub už tedy nejsi 
jenom ty?
 Já trénuju od rána do večera a nestíhám být 
všude. Musím k sobě najít někoho dalšího. Zatím 
mám jen jednu osobu. Janu Kakáčovou z Blanska. 
Teď mám asi osmdesát svěřenců, dětí i dospělých. 
Hlavně běháme, ale zkoušíme i všechny další 
disciplíny.

 Myslím, že sleduji tvoji celou dosavadní karié-
ru. Mýlím se nebo je tvůj bronz z maratónu tvým 
největším úspěchem?
 No, já už jednou třetí byl, v roce 2017. A na repub-
lice už mám i druhé místo. To bylo na desítce. No 
ale máš pravdu, toto bylo takové nejvíce viditelné. V 
přímém přenosu v televizi, s absolutní naší špičkou.

 Orientuješ se už jen na dlouhé tratě?
 Na ultramaratony ne, asi teď nejvíc na maraton a 
půlmaraton. Na to se budu teď zaměřovat v nejbliž-
ších letech, chci se ještě zlepšovat.

 Co to znamená v nejbližších letech, znamená 
to, že ještě chceš něco významnějšího dosáh-
nout?
 Já se furt cítím, že jsem ještě na začátku (smích). 
Vytrvalci to tak mají. Je mi pětatřicet, v jiných spor-

tech by to třeba bylo už moc, my to máme 
jinak. Pořád vím, kde mám rezervy, je jich 
ještě hodně.

 Můžeš to konkretizovat?
 V tréninku, regeneraci, potřeboval bych 
asi i posilovat. Vysokohorské soustředění 
například. Velký soupeř Jirka Homoláč jezdí 
třeba každý rok do Keni. Na tři měsíce. Kvůli 
té nadmořské výšce, ale hlavně sparingpart-
nerům. Tréninková skupina udělá moc. To 
já nemůžu. Nemohl bych tady nechat to, co 
mám rozdělané, co provozuji. K tomu se ale 
v našem povídání asi ještě dostaneme.

 Kdo je tvůj vzor?
 Ve světovém měřítku se mi vždy líbil Ke-
nenisa Bekele. Ale u nás osobně asi určitě 
ten, kdo mne k běhání dostal. Můj první 
trenér. Pan učitel a velký běžec Milan Vrána. 
Líbil se mi vždycky jeho přístup. Bral mne 
odmala s sebou na svoje závody. Já jsem 
si vždycky odběhl svoje ve své kategorii a 
pak se díval na závod mužů. A on to tam 
skoro pokaždé vyhrál a já se všem chlubil, 
že toto je můj trenér. Snažím se maximálně 
jít touto cestou, abych já teď byl vzorem pro 
svá děcka, která připravuju.

 To jsem rád, že jsi toto řekl. Milan je 
můj velký kamarád. Jeho roli, co vše 
pro svoje žáky při jeho skromnosti dělá, 
tady v Blansku málokdo doceňuje ať už 
po atletické nebo fl orbalové stránce…
 Přesně tak, já bych byl rád takovým jeho 
nástupcem a dělal to, co on, pro ty, kteří 

chtějí běhat, nadchnout je pro sport. Chci být příkla-
dem. Když jsem ještě hrál basket, nikdy jsem neměl 
rád takové ty trenéry, řeknu to lidově, pupkáče, co 
po tobě něco chtěli a neuměli to sami udělat a řvali 
po tobě, jak to děláš špatně. I v atletice jsou pořád 
takoví, kteří stojí se stopkami v ruce, batohem na 
zádech a něco po svých svěřencích vyžadují. To 
nemám tak úplně rád, ale to je moje fi losofi e. V tom 
byl Milan jedinečný.

 Sleduješ jeho rekordy? Překonáváš je už?
 Já to moc nevnímám. Milan Daněk mi ale někdy 
řekne, že jsem právě nějaký jeho čas překonal. Asi 
jsem už historicky lepší. Na regionálních závodech 
traťové rekordy sledují, možná tam se to eviduje.

 Můžeš zrekapitulovat svoje poslední úspěchy?
 Všechny hlavní závody mám za sebou. Příprava 

 Kdy a jak trénujete v Blansku?
 Na městském stadionu máme určité hodiny, přes 
zimu máme tělocvičny nebo chodíme ven, většinou 
po sportovním ostrově nebo na přehradě. Od září 
bych rád zacílil na rodiče, aby další svoje děti dali k 
nám. Zatím konkrétně v Blansku trénujeme zhruba 
dohromady s asi šedesáti dětmi. Plánujeme udělat 
tréninkové skupiny třeba v Adamově, Sloupu a Je-
dovnicích. 

 Zeptám se osobně. Jak se vlastně živíš po 
fi nanční stránce?
 Individuální tréninky jednotlivců. Dělám kondiční 
přípravu hlavně dospělým – fotbalistům, fl orbalis-
tům, tenistům, mám nějakého baseballistu, hobby 
sportovce. Mám třeba čtyři osobní tréninky v Brně, 
pak přijedu do Blanska na náš oddílový, pak zase 
ještě někde kolem další dva individuální. S některými 
skočím do posilovny. Je to náročné. Ale práce je mým 
koníčkem a dá se říct i obráceně. Zjednodušeně 
řečeno, sám sebe i osobně trénuju a někdo mi za to 
platí. Je to moje živnost. Jako přivýdělek mám pod 
svým jménem i e-shop se sportovním vybavením. 

 Máš rozhodně pestrý nabitý život. Ve vztahu k 
výchově nových sportovců velmi chvályhodný. 
Doufám, že tu pomyslnou štafetu po Milanu 
Vránovi poneseš zdárně dál. Určitě má z tebe 
radost…
 To doufám, moc by mne to potěšilo.

Bohumil Hlaváček
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Na Duklu přivezli kavárnu

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.

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

e-mail: zakaznickyservis@via-rek.cz

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

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

 Skelet nové kavárny, která má doplnit takzvané Poduklí v centru města, dnes doputoval do Blanska. Z 
výrobny v Doksech u Máchova jezera zamířila modulová stavba od fi rmy Cubespace na jih Moravy už v 
pátek. Na prostranství po bývalém hotelu Dukla na náměstí Republiky ji v pondělí ráno osadil stotunový 
jeřáb. Vlastní osazení téměř 18,5 metru dlouhé a necelé čtyři metry široké ocelové konstrukce trvalo 
přes dvě hodiny. Skelet přivezly tahače rozdělený na dvě zhruba osmitunové části, které se musely 
osazovat postupně.

 „Pro naši fi rmu byla výroba kavárny pro Blansko 
opravdu zajímavá, jednalo se totiž o atypické moduly 
vysoké 3,5 metru a široké přes 3,7 metru, každý je 
dlouhý přes devět metrů. Standardně přitom pracuje-
me s moduly o rozměrech 2,5 krát 6 metrů. Speciální 
tak byla výroba i doprava,“ popsal David Berka z fi rmy 
Cubespace.
 Práce související s osazením konstrukce zabraly 
celé pondělní dopoledne. Kavárnu teď budou dělníci 
dokončovat na místě. Na fi nální vzhled kavárny, která 
vznikne podle architektonického návrhu architektů 
Rastislava Lukáče a Michala Stejskala, si místní 
budou muset ještě pár týdnů počkat.
 „Na řadě jsou nyní další přípravné práce na skeletu, 
které si vyžádají stavbu lešení a opláštění celé stavby 
tak, aby v jejím okolí nedošlo ke zranění. Snažíme 
se, aby práce neomezily využití Poduklí ani přilehlých 
chodníků a komunikací a byla zajištěna bezpečnost 
všech v okolí. Příprava vnitřních prostor proto přijde na 
řadu až po dokončení lešenářských prací a demontáži 
lešení,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje města 
Petra Skotáková.
 Kavárna, která nabídne také posezení na přilehlé 
terase, by podle ní měla zahájit provoz o letních 
prázdninách, byť o něco později, než se původně 
doufalo. „Mimo všechny předpoklady se prodloužily 
přípravné práce, které musely předcházet vlastnímu 
osazení kavárny. Po od-
krytí fólií v místě určeném 
pro kavárnu jsme zjistili, 
že je ještě před dovozem 
modulů nezbytná oprava 
stropní konstrukce. Proto 
došlo k posunu termínu 
osazení kavárny a dojde 
také k posunu zahájení 
provozu,“ upřesnila Petra 
Skotáková.
 První návštěvníky by 
nový provozovatel kavárny, 
fi rma CoCo Café, měl přiví-
tat na začátku srpna. „Za-
tím čekáme na to, až bude 
vše stavebně dokončeno. 

Poté začneme zařizovat 
vnitřní prostory a navážet 
další vybavení kavárny, 
od nábytku, vybavení 
baru až po naskladně-
ní surovin. Počítáme se 
zahájením provozu, co 
nejdříve to půjde,“ popsa-
la majitelka CoCo Café 
Radka Smíšková.  
 Město se do té doby 
bude snažit zajistit také 
úpravu okolního pro-
stranství, u vodního prv-
ku chce nahradit stávající 
kačírek novým pryžovým 
povrchem, v plánu jsou 
vysprávky a zhutnění 
mlatových povrchů, re-
vitalizace zeleně nebo 

nátěry mobiliáře. 
 „Prostranství Poduklí v samotném centru města 
si podobné úpravy určitě zaslouží. Lidé sem chodí 
denně, adekvátní zázemí zde ale chybí. Věříme, že 
kavárna pomůže oživit centrum Blanska a zázemí s 
občerstvením a toaletami ocení nejen návštěvníci 
kulturních akcí, které zde po rozvolnění připravují 
nejrůznější organizátoři. Celé léto bude Poduklí hostit 
letní kino, chystají se zde koncerty ale také další akce 
jako je kuličkiáda a podobně," uvedl starosta Blanska 
Jiří Crha.
 Právě město je zadavatelem kavárny, modulová 
stavba a přípravné práce včetně úprav okolního 
prostranství kavárny přijdou městskou kasu zhruba 
na 6,6 milionu korun. 
 Na osazení kavárny nyní navážou i fi nální práce 
na pokládce nového povrchu na průtahu městem. 
Hermeticky uzavřen kvůli tomu bude od 15. do 18. 
června průjezd náměstím Svobody i náměstím Repub-
liky pro veškerou dopravu, pozor budou muset dávat 
také pěší. Těm budou vymezeny trasy pro bezpečné 
přecházení komunikace. Pokud to počasí dovolí, 
osobní automobily by se měly do centra dostat už od 
soboty 19. června, o téměř dva týdny dříve, než se 
plánovalo. Spoje MHD by měly centrem města začít 
jezdit opět v pondělí 21. června.

Pavla Komárková, tisková mluvčí
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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

Kvalita, pečlivost, profesionalita. To vše může být kosmetická péče
 Dnes jsem navštívil kosmetický salón Petry Holasové. Zajímalo mě, co se změnilo od posledního 
rozhovoru pro Monitor, který Petra poskytla v roce 2004. 

 Petro, připomeňte nám prosím znovu, jak jste 
se dostala k práci kosmetičky a co vás na ní 
lákalo?
 Vystudovala jsem střední odbornou školu, obor 
kosmetička, to byl můj základ k této práci. Vždy mě 
velmi lákalo „zkrášlování“ lidí. Myslím si, že každý 
člověk může vypadat dobře. Čím jsem starší, tím víc 
si uvědomuji, že to není jen o make-upu a nalakova-
ných nehtech, ale především o zdraví. 

 Práce váš vždy bavila? Není to stereotyp? 
 Jak se to vezme, ale v podstatě ano, bavila. Mu-
sím, ale přiznat, že jsem měla několik období, kdy 
jsem nebyla příliš spokojená. 

 Čím to bylo?
 Velmi mě znepokojovalo, když jsem nebyla schop-
ná pomoci klientovi s jeho problémem. Postupně 
jsem zkoušela na sobě i svých klientech různé znač-
ky kosmetiky, přes chemické, přírodní, hypoalergenní 
a BIO. Bohužel bez kýženého efektu. Byla jsem z 
toho popravdě velmi nešťastná.

 Jak jste to řešila? To muselo být nepříjemné. 
 Ano, to máte pravdu. Proto jsem v průběhu ma-
teřské dovolené kontaktovala mnoho kosmetických 
fi rem, nejen z řad biokosmetiky. Vyžádala si materiály 
k prostudování a vzorečky k vyzkoušení na sobě. 
Bohužel, moje velmi citlivá pleť většinou negativně 
zareagovala. Byla jsem z toho nešťastná. Přála jsem 
si, abych mohla svým klientům maximálně pomoci k 
jejich přirozeně zdravé pleti. 

 Povedlo se vám to?
 Ano povedlo. Velmi mě oslovila kosmetika Dr. Bau-
mann. Jedná se německo-švýcarskou značku, která 
se prezentuje jako čistá kosmetika. Po vyzkoušení 

jejich vzorečků nevypadala moje 
pleť nikdy lépe, zcela bez negativ-
ních reakcí. 
 Navštívila jsem několik jejich 
seminářů, které mě výrazně pro-
fesně obohatily. Například seminář 
o kosmetických ingrediencích, pro-
tože jejich znalost je pro kosmetičku 
naprosto zásadní. 

 Co je podle vás na kosmetice 
Dr. Baumann tak jiného? V čem 
je jiná než ostatní? 
 Především obsahuje jen látky 
tělu vlastní. Tím se zamezí ne-
chtěným alergickým reakcím kůže, 
protože tuto reakci může vyvolat 
každá látka kterou organismus iden-
tifi kuje jako tělu cizí. Kosmetika je 

proto velmi snášenlivá i při různých kožních one-
mocněních, jako je atopický ekzém, lupénka, akné, 
rozácea a další. Navíc už jen fakt, že se pokožka 
nasytí látkami tělu vlastní, získá tím přirozenou krásu 
a svěžest. Stane se zdravou. Takhle jednoduché 
to je. Kosmetika Dr. Baumann navíc neobsahuje 
potencionálně alergenní látky jakou jsou parfema-
ce, chemické konverzační látky, látky živočišného 
původu, minerální oleje, nebo třeba obohacení 
kyslíkem. Kosmetika splňuje pečeť kvality BIONOME 
QUALITY. Tento výraz nám zdůrazňuje, že všechny 
přípravky jsou v harmonii s potřebami pokožky, zdraví 
a životního prostředí, a to jak svým složením, tak 
procesem výroby.

 Jaké nejčastější problémy řešíte se svými 
klienty? 
 Jako jeden z nejčastějších problémů u klientů 
vidím nedostatečnou hydrataci pokožky. Kosmetika 
Dr.Baumann jako jediná na světě obsahuje vícevrst-
vé liposomy, která dokáží tento problém řešit, a to 
ve velmi krátkém časovém úseku. Geniální chemik 
pan Dr. Baumann je pro tyto účely vytvořil ve své 
laboratoři. 

 V čem jsou vícevrstvé liposomy tak účinné?
 Jsou to především nosiče účinných látek a záso-
bovače vlhkosti. Dokážou na sebe navázat množství 
účinných látek a v jednotlivých vrstvách pokožky 
odbalovat jednotlivé vrstvy liposomu s nabranými 
účinnými látkami. Tím se neustále zmenšují a mohou 
tak pronikat hlouběji. Když proniknou do poslední 
vrstvy pokožky, a to je jejich cíl, pukne jadérko tohoto 
liposomu, které tvoří voda, tímto docílíme hloubkové 
hydratace pleti.  Kůže má již po sedmi dnech nesku-
tečně svěží, hydratovaný, rozzářený vzhled. Při mojí 
práci nepotřebuji žádné přístroje, protože účinné 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

Iva MüllerováIva Müllerová
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PEREME, ŽEHLÍME, 
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látky dostanou do hloubky pleti právě vícevrstvé 
liposomy. Je to jako s tím starým scvrklým jablíčkem, 
pokud v sobě má „šťávu“ je vypnuté a svěží a pokud 
ne „scvrkává se. 

 To je zajímavé. Co ještě obsahuje vámi použí-
vaná kosmetika?
 Zdůraznila bych nejdůležitější ingredience, jako 
jsou například ceramidy, které tvoří mezibuněčný 
prostor, přírodní vitamin E (D-Alfa Tocopherol), to je 
ochranný vitamin, omezuje počet buněk poškoze-
ných slunečním zářením,  podporuje zadržování vody 
v pokožce, vitamín A zvyšuje aktivitu dělení buněk 
a reguluje tvorbu mazu, provitamin B5 (panthenol) 
zlepšuje hojení ran a zklidňuje pokožku, jojobový, 
pupálkový a makadamiový olej, tyto velmi ušlechtilé 
oleje se podílejí na zlepšení pružnosti a hydratace 
pokožky, podporují růst a tvorbu buněk díky obsahu 
kyseliny gama-linolenové. Působí antioxidačně a 
obnovují ochranný kožní fi lm. Tohle je jen krátký 
výčet vysoce účinných látek, ve skutečnosti je jich 
však mnohem více. 

Jaké další produkty Dr. Baumann nabízí? 
 Vybrala bych ještě dva produkty s velmi viditelným 
efektem:
 1. Ošetření ovocnými kyselinami, tzv. Aha pee-
ling. Metoda je vhodná k ošetření čerstvých poruch 
pigmentace, k zmírnění akné, zlepšení vzhledu 
jizev po akné a lepšímu hojení zánětů pokožky. Aha 
peeling provádím v době od podzimu do jara, tedy 
s vyloučením slunečního záření a aplikuji ve formě 
kůry. Ošetření není vhodné pro všechny, vždy mu-
sím velmi pečlivě zhodnotit stav pleti a klient musí 
spolupracovat při domácí péči. 
 2. Aplikace alginátové masky. Je vhodná pro 
všechny typy pleti. Obsahuje řasu spirulinu, která je 
zásobárnou vitaminů (B1, B2, B12, A, E, H a provi-
tamin A), minerálů a esenciálních mastných kyselin. 
Je bohatým zdrojem už zmíněné kyseliny gama-
-linolenové. Obsahuje kaolin, křemelinu a červenou 
řasu. Má vysoký antioxidační potenciál, čistí póry a 
pokožka je po ní absolutně zklidněná, hydratovaná a 
vypnutá. Nyní v letních měsících nabízím tuto masku 
za zaváděcí cenu.

 Promiňte, nedá mi to. Vy působíte jako velký 
nadšenec? 
 Ano (smích). Je to tak. Kosmetika Dr. Baumann mě 
uchvátila. Mohu se na ni vždy s jistotou spolehnout, 
když řeším s klientem mnohdy mnohaleté neřešitelné 
problémy s pletí. S radostí ji využívám i pro sebe, 
jako ženu, která celý život bojuje s projevy atopie. 

 Jak probíhá ošetření?  
 V úvodu je vždy velmi důležité vyhodnotit aktuální 
potřeby pleti a důkladně je probrat s klientem.
 Pleť zbavím povrchových nečistot, tonizuji (tedy 
vyrovnám PH kůže, to je důležité pro optimální 

vstřebávání následně aplikovaných účinných látek), 
provedu peeling, je-li potřeba hloubkově vyčistím, 
dále už jen vrstvím a neodmývám účinné látky v 
podobě vícevrstvých liposomů, koncentrovaných 
ampulí, očního gelu a krému, následně vše zapracuji 
příjemnou masáží obohacenou o tahy manuálního 
liftingu. Nanesu masku. 
 Je možno nanést lehký make-up. Pokud si klient 
přeje, mohu vytvarovat obočí, nabarvit obočí a řasy, 
odstranit nadměrné ochlupení v oblasti obličeje 
teplým voskem. 

 Jaké poskytujete služby u vás v salonu? 
 Poskytuji kompletní kosmetické ošetření obličeje, 
krku i dekoltu. Klienti si mohou vychutnat speciální, 
již zmíněnou, manuální liftingovou masáž. Je to velmi 
relaxační záležitost. Po dobu 1,5 hodiny provádím 
tahy na obličeji a krku, kdy cíleně působím na lymfa-
tický systém a uzliny. Dochází k rychlejšímu odtoku 
lymfy, tím účinně odstraňuji otoky v obličeji. Kůže je 
viditelně vypnutá. Klienti velmi rádi využívají mož-
nost intenzivní péče o ruce v podobě zábalu, který 
pozitivně působí na popraskané a suché ruce. Od-
straňuji nadměrné ochlupení na těle teplým voskem. 
Nabízím také oblíbenou trvalou na řasy a dekorativní 
líčení s poradenstvím. Zejména poradenství je velice 
důležité.

 Proč je poradenská činnost tak důležitá?
 V podstatě je pro klienta nejdůležitější. Opravdu 
není možné jednou za měsíc navštívit kosmetičku a 
doma se nestarat, nebo nesprávně starat o pleť. Je 
to kontraproduktivní. Společně můžeme řešit aktuální 
potřeby té konkrétní pokožky, a to je ta správná cesta 
ke zdravé pleti. Výrazně pomáhá zdravý životní styl 
– kvalitní spánek, vyvážená strava, minimalizace 
stresu… Nemůžete si přeci myslet, že budete celý 
den jíst „hamburgery“, být v permanentním stresu 
a spát jen pár hodin a očekávat že bude vaše kůže 
dokonalá. Tato poradenská služba je u mě zcela 
zdarma. Prodavač v obchodě nemá šanci správně 
poradit, pokud klienta nezná, „nesáhne“ na něj, 
nevidí jeho reakce pleti a nepohovoří o aktuálních 
potřebách. Tento úkol náleží mě jako kosmetičce.

 Co byste řekla na závěr? 
 Prodávám také kosmetiku Dr. Baumann a nabízím 
dárkové poukazy – zde apeluji na muže, věnujte 
svým drahým polovičkám tento poukaz, jistě vám 
budou velmi vděčné. Prosím neváhejte mě kontak-
tovat.

 Kde vás můžeme najít? 
 Sídlím na adrese Svitavská 500, v budově „Zámeč-
ku“ (bývalý areál Adastu), v prvním patře. Případné 
dotazy mi můžete psát na email: petaholasova@
gmail.com nebo své objednávky směřujte na tel.: 
724 272 453

-r-
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Setkání s kronikou

DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz

- 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

PEČENÝ VEPŘ
Hrubá paštika 

z pečeného 

vepřového masa.

VEPŘ & PEPŘ
Paštika z vepřového masa 

a jater s pepřem a originální 

směsí koření.

PEČENÝ BŮČEK
Bůček s česnekem, cibulka, 

lžička hořčice. Bez jater, 

jemná a výtečná.

VEPŘOVÉ MASO
Libové kousky ve vlastní 

šťávě. Pouze osolené maso

bez přidané vody.

PEČENÉ KUŘE
Jemná a voňavá paštika 

z pečeného kuřete 

a kuřecích jater.

ŠVESTKA & PORTO
Vepřová paštika 

se sušenými švestkami 

s portským vínem. .

KUŘE & MÁSLO
Jemná paštika z kuřecích 

jater s máslem, tymiánem 

a kapkou portského.

SUŠENÉ RAJČE
Vepřová paštika doplněná 

lahodnými sušenými rajčaty 

a rozmarýnem.

CHILLI & MED
Vepřová paštika 

se včelím medem 

a něžnými tóny chilli.

SLANINA & CIBULE
Paštika s kousky 

křupavé slaniny 

a smažené cibule.

PAŠTIKY 
a masové pomazánky
• Poctivé výrobky s vysokým obsahem masa. 

• Z kvalitních a čerstvých surovin, bez přidané chemie.

BRUSINKA
Sladké a slané? To je 

paštika s poctivou 

porcí brusinek.

Jednotná cena 79 Kč

DOPRAVA ZDARMA 
při objednávce nad 249 Kč.

Objednávejte na e-shopu www.odmartina.cz
nebo na tel. 606 728 334

RILLETTES
Francouzská pomazánka.

Maso, sádlo, sůl a pepř. 

V jednoduchosti je síla!.

1956
Zbudování mostu v Horní Palavě
 Po celá desetiletí toužili občané Horní Palavy, 
zvláště ti, kteří bydleli v domech stojících na pravém 
břehu potoka, aby byl přes potok palavský pořízen 
mostek, po němž by se mohlo přejížděti s různými 
náklady. V tomto roce se stalo dávné přání občanů 
skutkem.
 Mostek byl postaven přes potok před domem č. 
21, a to v místě, kde býval přejezd přes potok již od 
nepaměti.
 Místní národní výbor dodal potřebný materiál (ká-
men, drť, cement, železné pruty), obstaral bednění 
pro betonování a opatřil železné zábradlí, jakož i 
tesaře a zedníka. Všechny ostatní práce provedli 
ochotně a bezplatně občané palavští. Pomáhali při 
dovozu kamene, drti, písku a cementu, obstarali 
dovoz míchačky na beton, provedli úpravu dna i 
břehů potoka, provedli výkop základů, připravovali 
směs betonu a dováželi ji ke stavbě, ohýbali železné 
pruty a kladli je do betonu.
 V celé Horní Palavě nebylo snad jediného domu, z 
něhož by se někdo nebyl zúčastnil při stavbě mostku 
a byli mnozí občané, kteří odpracovali zdarma celé 
desítky hodin.
 O uskutečnění stavby mostku se velmi zasloužil 
předseda MNV František Nedoma, který svědomitě 
pečoval o přísun materiálu a o nerušený průběh 
všech prací, při nichž i sám hojně vypomáhal.
 S pracemi na mostku se začalo v květnu 1956 a v 
srpnu t. r. byl po něm již zahájen pravidelný provoz.

1945
Vyhození mostů do povětří
 Dne 9. května 1945 kolem 11. hod. před polednem 
ozval se ve vnitřním městě strašlivý výbuch a po 
něm za chvíli druhý. To byly posledními ustupujícími 
Němci vyhozeny do povětří oba zánovní železo-
betonové mosty přes řeku Svitavu, a to jeden u 
hlavního nádraží a druhý v městě u zastávky dráhy. 
Oba mosty byly úplně zničeny a blízké budovy silně 
poškozeny.

1945
Jak byl zachráněn železný most 
na vlečce u Ježkovy továrny
 Tento most byl zachráněn před zničením neoby-
čejně odvážným a velmi záslužným činem blanen-
ského občana, 44letého Karla Musila, soustružníka 
fy K. R. Ježek, jenž o tom takto vypravuje:
 Dne 8. května 1945 před 22. hod. přijeli k vlečce 
fy K. R. Ježek na nákladním autě němečtí vojáci 
a složili nálože výbušnin, aby jimi vyhodili železný 
vlečkový most přes Svitavu. Nálože přidrátovali ze-
spodu na oba okraje mostu. Celou noc dva strážní 
vojáci hlídali nálože. Chodili společně od mostu k 
silnici a zpět.
 Druhého den, 9. května 1945, asi v 9 hodin, když 
Němci vyhodili mosty u závodní restaurace, plazil 

jsem se ve vysoké trávě a mezi křovím od skupiny 
domů u ústí palavského potoka do Svitavy až k 
vlečkovému mostu, až jsem se dostal pod most 
mezi pilíře. Po výbuchu železobetonového mostu 
u nádraží měl jsem již drát od elektrického vedení 
od jedné nálože překroucený. V tom okamžiku po 
výbuchu a zničení zmíněného mostu oba strážní 
zůstali stát u silnice a už se k železobetonovému 
mostu nevraceli. Ihned jsem začal ručkovat zespodu 
po mostě na druhou stranu. Tam jsem zase ukroutil 
ručně oba dráty a obě nálože jsem hodil do řeky. 
Nato přijel německý obrněný vůz Tygr s muži k 
vlečce a chtěli nálože elektricky zapálit. Když však 
výbuch nenastal a Němci zjistili, že nálože jsou 
odstraněny, začali oba strážní pátrat po pachateli. 
Abych jim unikl, plazil jsem se podél břehu směrem 
k nádraží a pozoroval jsem jednoho z mých proná-
sledovatelů. Když jsem viděl, že bych mu neunikl, 
sklouzl jsem do řeky pod břeh. Voda byla hodně 
studená a musil jsem se ponořit až po hlavu. Strážný 
byl již jen asi deset kroků ode mne. Tu uslyšel jsem 
pokřik, že Rusi jsou již zde. Strážný se rychle vrátil 
a pak prchal po lukách. Poněvadž jsem byl ve vodě 
skoro půl hodiny, byl jsem zkřehlý a velmi unavený. 
Na břehu jsem potom odpočíval asi deset minut a 
když jsem se už mohl postavit na nohy, šel jsem 
Kancnýřkou podél trati zpět do Blanska. U vlečky 
narazil jsem na ruského vojáka, který se snažil mne 
vyšetřovat a chtěl po mně partyzánskou legitimaci. 
Pak označil kolíky místo, kam jsem zahodil do řeky 
zkroucené nálože.
 Za několik dní obdržel jsem od fy K. R. Ježek 
odměnu 4000 Kčs a děkovný diplom tohoto znění: 
Fa K. R. Ježek, továrna na stroje a slévárna v Blan-
sku vyslovuje tímto mimořádné uznání panu Karlu 
Musilovi, soustružníku v Blansku, za jeho neohro-
ženou statečnost, kterou projevil tím, že zneškodnil 
okupantskou německou armádou položené nálože 
pod mostem tovární vlečky a zachránil tak nejen 
soukromý majetek, ale umožnil rychlý přechod Rudé 
armády na druhý břeh.  

1947
Stavba mostu u nádraží
 Se stavbou nového mostu se začalo v červnu. 
Stavba byla zadána fi rmě Inž. Merkvart a Kučera. 
Dřívější most, za války zničený, byl 9 m široký. Nyní 
bude jen vozovka 9 m široká a po obou stranách 
budou chodníky, každý 2 m široký.

2009
Přesunutí Ježkova mostu
 V pátek 9. října byl přesunut kvůli protipovodňo-
vým opatřením tzv. Ježkův most, který stával na řece 
Svitavě. Most vážil 56 tun a musely ho zvednout dva 
jeřáby. V dnešní době stojí most naproti obchodu 
Billa. Most nyní vlastní sdružení Kolejová. 

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

 V současné době se často mluví o plánovaném přemostění přes řeku Svitavu a železnici. Podívali 
jsme se do kronik na historii různých místních mostů a mostků. 



718. června 2021

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Prodám nový odšťavňovač Rohnson za 300 Kč. 
Tel. 605774636.
* Hledáme invalidní důchodce na dvanáctihodinové 
směny denní/noční na vrátnici. Tel. 702989849.
* Koupím malotraktor MT 132.2 i v horším stavu. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 724784997.
* Prodám zachovalé oblečení - všechny druhy: halen-
ky, kalhoty, šaty apod. Velikosti M. Tel. 732756634.
* Pronajmu garáž, lokalita Zborovce-Sloupečník, 
cena dohodou, tel.608867250.

      RŮZNÉ    

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

Aktuální předprodej:
Koprovka aneb Na útěku - 25. 6. 2021 v 19:00 hod. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 100 Kč. 
Muzika pro Karolínku: Neřež - 30. 6. 2021 v 19:00 hod. 
Zámek Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč.
ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ! Talkshow Aleše 
Cibulky: Když princové jsou na draka - 12. 7. 2021 od 
18:00 h. Letní kino, Lysice. Cena vstupenky: 280 Kč. 
Muzika pro Karolínku: Javory Trio, NpVŠ - 21. 7. 2021 
v 19:00 hod. Zámek Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na tic-
ketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Na Stojáka Lysice – 1. 8. 2021 od 19:30 h. Letní kino, 
Lysice. Cena vstupenky: 250 Kč.
ZMĚNA TERMÍNU! Koncert Hradišťan – 4. 10. 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 430 
Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou pís-
ničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
ZMĚNA TERMÍNU! Pojďte s námi za pohádkou - 6. 11. 
2021 od 14:00 h. Start: areál herny stolního tenisu na 
Podlesí, Blansko. Cena vstupenky: 30 Kč – děti/ 50 Kč 
– dospělí. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i 
na podzimní termín.
ZMĚNA TERMÍNU! Horkýže Slíže a The Desperate 
Mind - 19. 11. 2021 od 19:30 h. Dělnický dům, Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
ZMĚNA TERMÍNU! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 
11. 2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support - 2. prosince 2021 
v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 
Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 7. 
12. 2021, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 330 
Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Karel Plíhal – recitál - 9. 12. 2021 
v 19:00 h. Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Divadelní představení: Na ostro - 
16. 2. 2022 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Divadelní představení: Čarodějky v 
kuchyni - 27. 4. 2022 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky 
zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Čarovné tóny Macochy 8. – 12. 6. 
2022: Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 
zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v 
programu roku 2022.
ZMĚNA TERMÍNU! Morava Park Fest - 25. 6. 2022, 
Zámecký park, Blansko. Již zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! K8 Motosraz – 15.- 17. 7. 2022, 
Voděrady. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Cena vstupenky: 650 Kč.

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

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Blanenští zahráli 
charitativní šachovou partii

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

PUTOVÁNÍ  LESEM ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI
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BOHUŽEL ANI JARNÍ TERMÍN SE Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ A AKTUÁLNÍ 
PANDEMICKÉ SITUACE NEMŮŽE USKUTEČNIT. AKCI PŘESOUVÁME NA KLASICKÝ 

PODZIMNÍ ČAS A BUDEME DOUFAT, ŽE SE VŠICHNI VE ZDRAVÍ POTKÁME.

SOBOTA 6. 11. 2021 od 14 h

anebb

RMRMÍNN SSEE ZZZZZZ DDDDDDŮDDDDD VOVODU VLÁLÁDNDNÍCÍ H NAŘÍŘÍŘÍÍZEZEZE ÍÍNÍNÍ AA AAKTKTKTKTTU
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Fotoseriál: Den dětí na rybárně
 Soutěže v lovení ryb či představení vodnice Dáši z divadélka Kufr. Oslavy Mezinárodního dne dětí na rybárně na Skalním mlýně se v pátek 4. června 
zúčastnilo více jak čtyřicet malých rybaříků. Počasí přálo, takže si děti užily her, zpívání a soutěží. Nejlepší rybáře a rybářky čekala odměna. Ve třech 
věkových kategoriích se na prvních třech pozicích umístili: Hanička Drozdová, Tonička Rárová, Emička Kluknavská (do 4 let), Veronika Sedláková, 
Barunka Klemešová, Jenda Keprda (4 – 6 let), Natálka Juřeková, Filip Šimeček a Mikuláš Rak (6 – 10 let). Pro odměnu se mohou jmenovaní s rodiči 
zastavit na rybárně některý pátek od 9 do 17 hodin. 

-mka-

Oznámení k testování
 Kdo není očkovaný a neprodělal v posledních 
180 dnech onemocnění covid-19, musí se podrobit 
testům, kdykoliv chce navštívit restauraci, kulturní či 
sportovní akci, cestovat do zahraničí apod. Každý 
má nárok na antigenní test hrazený ze zdravotního 
pojištění vždy jedenkrát za sedm dní a dva PCR testy 
za měsíc. Oba druhy preventivních testů je možné 
podstoupit v Blansku na dvou místech: v Nemocnici 
Blansko a u zdravotníků Českého červeného kříže 
na adrese Chelčického 56. 
 Nemocnice Blansko krom toho zajišťuje také od-
běry vzorků pro PCR testy na základě žádanky při 
podezření na onemocnění. 

-mka-

 Celkem 182 500 korun se podařilo získat v dražbě dřevěných šachových fi gur, které vyřezávali 
místní umělci v rámci dvoudenní sochařské dílny pod širým nebem. Workshop, stejně jako samotná 
dražba, se konal v zámeckém parku v rámci doprovodného programu k muzejní výstavě s názvem 
Šachové příběhy. Výtěžek z dražby putoval do Oblastní charity Blansko, konkrétně na vícemístný 
automobil pro přepravu klientů Chráněného bydlení Betany. 

 Lidé vyřezávali šachové sochy motorovými pilami. 
Na dvoudenní sochařskou dílnu pro dospělé pod 
vedením výtvarníka Libora Bartoše a uměleckého 
kováře Antonína Juračky navázala o víkendu dílna 
pro rodiče s dětmi, při níž se vyráběly šachové fi gury 
z polystyrenu. Dílnu pro děti vedla Eva Juračková. 
 „Chtěl bych všem moc poděkovat. Celková částka 

182 500 korun je úplně úžasná. A nám moc pomůže. 
Peníze na nový automobil, kterým bychom mohli 
přepravovat i nechodící klienty, dáváme dohromady 
z nejrůznějších zdrojů už dva roky. Díky této dražbě 
mohu říci, že koupě by měla proběhnout ještě letos,” 
uvedl Pavel Perout z Oblastní charity Blansko.

-mka- 
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Zdeněk Veselý: MSFL budeme 
hrát na hřišti na Údolní

Baskeťačky již střílí koše

 Jak jsme avizovali, k uplynulé fotbalové sezóně v druhé nejvyšší soutěži, 
která skončila administrativním a nakonec i faktickým sestupem o soutěž níž, 
se nyní krátce vrátíme v rozhovoru s předsedou FK Blansko Zdeňkem Veselým. 
Ten sice ještě nechtěl konkretizovat odpovědi na otázky s jakým realizačním tý-
mem a hráči se bude klub v nastávající sezóně prezentovat, protože vše je ještě 
předmětem současných jednání, potvrdil ale, že mužský A-tým je přihlášen do 
moravskoslezské ligy a jako svoje hlavní hřiště bude mít stánek „Kolbenka“ na 
Údolní ulici.

 Jak se teď zpětně díváš za uplynulou fotbalo-
vou sezónou?
 Tak ta, co máme za námi, byla velmi náročná ve 
všech směrech. Když jsme rozhodovali, zda přijme-
me účast ve FNL, bylo jedním z hlavních motivů 
pro její přijetí, že přineseme pro lidi v Blansku a 
okolí kvalitní fotbal. Tato snaha, bohužel, až na dvě 
výjimky v úvodu sezóny, kam se mohli přijít podívat 
ve velmi hojném počtu, zůstala kvůli covidovým 
opatřením nenaplněna. Diváci nemohli na stadión, 
přesto se našli věrní, kteří i za plotem naše hráče 
mohutně povzbuzovali. Za to jim patří dík. Dalším 
problémem bylo, že se nepodařilo dotáhnout do 
podpisu smlouvy jednání s investorem, který měl 
pokrýt velkou část rozpočtu klubu, přestože jsme s 
ním byli v červenci 2020 dohodnutí na podmínkách 
spolupráce. Následně jsme potom jednali s řadou 
dalších subjektů o vstupu do klubu. Tato jednání však 
byla neúspěšná. Proto nebylo možné podat žádost 
po licenci pro FNL na následující sezónu.  

 Jak moc klub fi nančně "vykrvácel"?
 Nedá se říct, že by klub vykrvácel, ale je nutno 
přiznat, že do nové sezóny půjdeme s dluhem, který 
budeme muset v příštím období vyrovnat.

 Jaký byl přínos města kromě rekonstrukce 
stadionu na Mlýnské?
 Město Blansko nám poskytlo dotaci ve výši jeden 
milión korun. Kromě toho zajišťuje správu a údržbu 
obou stadiónů, na kterých hrajeme a trénujeme. Je 
tedy naším největším podporovatelem, to je potřeba 
jasně deklarovat. 

 Byl klub a jeho činnost dostatečně prezento-
vána, neměla vypadat propagace jinak?
 Jsem přesvědčen, že klub a jeho činnost byly 
prezentovány dostatečným způsobem.

 Nebyly v tisku zveřejňovány názory mnohdy 
velmi zkreslené, které měly být ihned uvedeny 
na pravou míru?
 Většina článků, které vyšly v tisku v posledním 
období, byla velmi jednostranně zaměřená proti 
vedení klubu. Po prvním z nich, který vyšel 21. 
dubna na iDnes.cz, jsem se vyjádřil na stránkách 
klubu a snažil jsem se situaci vysvětlit. Na další už 
jsem nereagoval. Většina těch článků byla cílená a 
většina z nich byla z pera stejné osoby.

 Došlo k defi nitivnímu ukončení partnerství s 
panem Mertou? Jestli ano, jakým způsobem?
 Ano, došlo. Začátkem února 2021 mi pan Merta 
oznámil, že končí ve funkci sportovního ředitele a 
dva nebo tři dny nato, že končí jakoukoliv spolupráci 
s klubem. 

 Nebyla jeho pozice a vliv ve vedení klubu příliš 
veřejností nadhodnocena?
 Pan Merta má velkou zásluhu na vzestupu blan-
ského fotbalu z divize do MSFL a následně do FNL. 
V poslední sezóně v této soutěži se měl podílet na 

fi nancování klubu zhruba z deseti procent. V únoru 
2021 mi pak oznámil, že polovinu částky, kterou slíbil 
pro právě končící sezónu, nevyplatí a bez důvodu 
odstoupil od uzavřené smlouvy.   

 Jaký bude osud hráčů z kádru, kdo zůstane 
do MSFL? Trenér Pulpit avízoval, že v Blansku 
nechce nikdo zůstat...
 Řadě hráčů skončily smlouvy a z klubu odcházejí. 
O některé z nich, kteří mají s námi  smlouvu i pro 
příští sezónu, mají zájem týmy z vyšších soutěží. V 
současné době s těmito kluby probíhají jednání.

 Co dál? Jak bude vypadat nadcházející sezóna 
v MSFL?
 Potvrzuji, že v následující sezóně budeme hrát v 
MSFL. Jak bude sezóna vypadat, je těžké předpo-
vědět. Naším cílem bude pohybovat se ve středu 
tabulky.

 Bude se hrát zpátky na Údolní? Jestli ano, po-
čítá město s opravami areálu, zejména kabin? To 
je zásadní informace, po které se fanoušci ptají…
 Ano, mohu potvrdit, že MSFL se bude hrát na 
Údolní. Věřím, že město počítá s opravami kabin a 
že se jich v horizontu dvou let dočkáme.

 Jaké bude fi nanční zabezpečení? I na MSFL 
budou potřeba peníze...
 Samozřejmě, že i na tuto vysokou soutěž jsou po-
třeba fi nance. Jsem přesvědčen, že Město Blansko 
ani naši ostatní partneři se k nám po sestupu neotočí 
zády a zachovají nám přízeň i pro budoucí období.

 Co mládež? Kde bude hrát, v jakých soutěžích?
 Přípravka bude trénovat i hrát zápasy na Údolní, 
část zápasů odehraje i na umělé trávě na Mlýnské. 
Žáci a dorost budou trénovat i hrát své zápasy na 
Mlýnské. Žáci budou působit v  krajské soutěži, áčko 
pak to je krajský přebor, béčka krajskou soutěž, 
dorost bude v divizi. 

 Dostal klub avízovanou dotaci na její činnost? 
Jak budou nastaveny podmínky jejího plnění, 
jsou na to dostatečně proškolení trenéři?
 Ano, obdrželi jsme ji. Podmínky jejího plnění jsou 
stanoveny rozsáhlým licenčním manuálem. Naši 
trenéři jsou dostatečně kvalifi kovaní, rodiče mohou 
bez jakýchkoliv obav děti k nám do oddílů už od 
nejmenších přípravek dát. Těšíme se na nové hrá-
če a talenty, podmínky mají u nás určitě nastaveny 
výborně.

 Jak bude vypadat realizační tým pro MSFL? 
Třeba na trenéra se veřejnost stále ptá..
 Na tuto otázku nejsem momentálně schopen dát 
jednoznačnou odpověď, nechci spekulovat, je to 
ještě předmětem dalších jednání. Nechceme určitě 
udělat unáhlené rozhodnutí. Veřejnost uvědomíme 
v okamžiku, kdy bude vše dáno. 

Bohumil Hlaváček

Atleti mají od začátku 
nabitý červen

 Úderem osmnácté hodiny se na trať celorepublikového virtuálního závodu na pět kilometrů s 
Marcelou Joglovou vydalo v Blansku na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka celkem 27 závodníků 
včetně nejmladších atletů a atletek tamního klubu. Ten byl 2. června vyvrcholením akce #atletispolu 
organizované Českým atletickým svazem, která začala pár hodin předtím cvičením rodičů s dětmi, do 
něhož se zapojilo více než třicet rodin. „Následovaly soutěže pro děti ve věku od 5 do 12 let, jehož se 
zúčastnilo zhruba 130 dětí, které změřily své síly v šesti disciplínách,“ spočítala Gabriela Ellingerová 
z týmu pořadatelů. Každý si odnesl kromě sportovního zážitku i drobnou odměnu.

Další vydání Monitoru vychází 28. června 2021

 Začátek měsíce se nesl ve znamení rozbíhajících 
se soutěží družstev. Hned první neděli odstartovala 
sezonu soutěž dorostenek ve Zlíně. V konkurenci 
největších moravskoslezských týmů drží atletky 
Blanska průběžné 14. místo. V souběžně probíhající 
soutěži jednotlivců, která byla mistrovstvím Moravy a 
Slezska, obsadil Marek Malits výborné šesté místo 
ve skoku o tyči v osobním rekordu 302 cm.
 V úterý 8. června proběhla na stadionu Moravské 
Slavie v Brně soutěž družstev mladšího žactva, v níž 
chlapci drží průběžně páté postupové místo. Děvča-
ta, která jsou zatím sedmá, budou muset o postup 
do krajského fi nále zabojovat na domácí půdě 24. 
června, kdy proběhne druhé kolo soutěže.
 V Boskovicích se ve čtvrtek 10. června utkala 
družstva přípravek. Zde závodí chlapci i děvčata 
ročníků 2010 a mladších společně. Výbornými vý-
kony se probojoval blanenský tým na druhé místo 
za domácí Elite Boskovice a má téměř jistý postup 
do podzimního fi nále soutěže. „Nejvíce bodů pro 
družstvo získal Ondra Muzikář, díky dvěma zlatým 
a jednomu stříbrnému umístění. Skvěle se dařilo i 

Matěji Koupému a Filipu Rybovi,“ byla spokojena 
trenérka Barbora Danihelková.
 Zcela aktuální informace přinesl uplynulý víkend, 
když na prvním kole 2. ligy žen o víkendu ve Znoj-
mě obsadil blanenský tým vynikající čtvrté místo se 
113 body, když celá řada reprezentantek klubu si 
dokázala vylepšit osobní rekordy. „Všechny holky 
šly do soutěže s obrovským nasazením, viděli jsme 
skvělý týmový výkon. Nejkrásnější bylo na celém 
dnu nadšení ze společného závodu po tak dlouhé 
odmlce,“ radoval se předseda klubu Ondřej Ellinger
 A aby toho nebylo málo, na zkušenou se vydali 
rovněž v neděli mladší žáci a žákyně na brněnský 
pětiboj s názvem Vzhůru Brno, Memoriál Josefa 
Sečkáře. „V letošním roce jsou ve skupině prvním 
rokem, o to více potěšilo jejich pěkné umístění. Mezi 
žáky Šimon Ellinger obsadil 8. místo, Matyáš Prokop 
bral 10. místo a Sebastian Hudec byl jedenáctý. V 
žákyních reprezentovala Kateřina Rybová, která se 
umístila na 13. místě a Eliška Zamazalová skončila 
čtrnáctá,“ líbí se Ellingerovi.

Bohumil Hlaváček

 Po dlouhé covidové pauze, kdy se mohl sport provozovat jen zcela okrajově a na dálku, se vrhla 
do zápasových klání i děvčata z klubu BK Blansko. „Minižákyně odehrály po dlouhé době alespoň 
přátelské dvojutkání na palubovce OSK Olomouc,“ má radost předseda oddílu Milan Ševčík. Jak 
uvedl, do hry se zapojily i dívky, které začaly s basketbalem nedávno. „Ale v nasazení proti zkušeněj-
ším soupeřkám to nebylo znát. V obou zápasech byly blanenské hráčky rovnocennými soupeřkami 
domácím,“ potěšilo ho. 

OSK Olomouc -  BK Blansko 51:35. Body: Kotláno-
vá 12, Alexová E. 7, Němcová a Musilová 4, Alexová 
Z., Streitová, Broďáková a Doleželová 2. 
OSK Olomouc - BK Blansko 47:41. Body: Alexová 

E. 13, Streitová 8, Vernerová, Broďáková a Musilová 
4, Mungunbaatar Oyun-Undrakh, Kotlánová, Ježová 
a Šimčíková 2.  

-boh-


