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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Není malých rolí

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Realitní kancelář MiKA nabízí bezplatnou konzultační 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

Třetí červnovou neděli jsem byl pozván na veřejnou generálku divadelního představení 
O princezně, která ráčkovala. Tuto známou pohádku nastudovali ochotníci z Horní Lhoty 
pod hlavičkou místního spolku Hornolhotských maminek. Byl jsem velmi mile překva-
pen, jak se z lidí herectvím dosud nepolíbených mohou stát báječní komedianti (v tom 
nejlepším slova smyslu!). Nejen publiku, ale především sami sobě dokázali, že všechno 
jde, jen se musí chtít.

 O tom, že se v Horní Lhotě bude hrát divadlo, jsem 
se dozvěděl už někdy v únoru od svého hudebního 
kolegy Martina Štěpánka, který v pohádce ztvárnil 
roli královského rádce. Už tenkrát jsem si říkal, že je 
to velmi dobrý počin. To jsem ještě zdaleka netušil, s 
jakou chutí a elánem se všichni (ne)herci svých rolí 
zhostí. Režisérské křeslo obsadila Jana Pernicová, 
která vlastně celý nápad odstartovala, nakazila jím 
své kamarády a dovedla jej až do podoby veřejného 
představení. Herecké, režisérské, ani scénáristické 
zkušenosti neměl dosud žádný z protagonistů!
 V průběhu představení se ve mně střídaly emoce 
všeho druhu. Slzy smíchu, dojetí, radost i nadšení… 
Myslel jsem na to, jak skvělé je vidět své přátele, jak 
s nezměrnou energií a nadšením předávají publiku 
známou pohádku. A přestože většina herců dispono-
vala letitými zkušenostmi na pódiu za mikrofonem s 
nástroji, tohle je přece něco docela jiného! Sám sobě 
jsem kladl otázku, jak musí být těžké stoupnout si 
na prkna, která znamenají svět, a předvést publiku 
tento zcela odlišný druh umění.
 Všechno zlé je k něčemu dobré. Jak říká Jana 
Pernicová v rozhovoru pro Monitor na str. 7, plán 

udělat divadlo existoval už pět let, jen byla spousta 
jiné práce, nikdo neměl čas a tím pádem se nápad 
stále odsouval. Potom přišel virus a s ním pro mno-
hé z nás nucené a neplánované volno. A zatímco 
někteří čekali doma za pecí, až zlá doba přejde, jiní 
se rozhodli, že ji překonají něčím novým. A světe div 
se – ono to funguje. Přestože v posledních několika 
týdnech došlo k postupnému rozvolňování a prota-
gonisté pohádky se vrátili do běžného pracovního 
procesu se vším všudy, rozhodli se, že celý svůj 
záměr nepřeruší, ale dotáhnou jej do fi nále. Bez ja-
kéhokoli nároku na honorář, bez velkolepých ambicí, 
bez záruky, že na jejich hru přijdou lidi.
 Musím říct, že takhle jsem se už dlouho nepoba-
vil a byl bych moc rád, aby pohádka O princezně, 
která ráčkovala, byla prvním z mnoha počinů hor-
nolhotských ochotníků. Dokázali, že právě tyto a 
jim podobné podniky mají obrovský význam. Dámy 
a pánové, děkuji vám. Máte můj hluboký obdiv. 
 A kdybyste náhodou potřebovali rozšířit své řady 
o dalšího (ne)herce, hrdě se hlásím do služby.

Martin Müller

HOSPŮDKA ZBOROVEC
• Útulná domácí hospůdka
 s příjemnou obsluhou

• Každý víkend jiný pivní speciál

• O víkendech pořádná kuchyně,
pečená žebra - naše specialita

• Hřiště pro vaše ratolesti zajištěno,
 můžete klidně relaxovat
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Nové kryté lázně se začnou stavět za dva roky

Pohádka o zavřené oáze 
a hrbatém kopci

Víte? Nevíte?

 Nerezový plavecký bazén s osmi dráhami a posuvným dnem, volnočasový bazén s vodními atrakcemi (integrované masážní trysky, protiproud, vodní 
chrliče, vodní gejzír), brouzdaliště i bazének pro plavání matek s dětmi. Tak bude vypadat nová budova pro vodní vyžití sportovců i veřejnosti v Blansku. 
Její výstavba by mohla začít v roce 2023. 

 Vedro na padnutí, ve kterém člověk hledá stín a možnost horké tělo někde svlažit. Brána blanenského 
aquaparku je však zamčená na pět západů, protože v Blansku si s otevřením plovárny dali letos načas. 
Ještěže máme přehradu! Ale i ta má jednu vadu na kráse, a sice kopeček u Myslivny rozrytý jako po 
nájezdu Křižáků. Ale když je vedro, kdo by si vybíral, že...

 Záměr zbourat stávající lázně odsouhlasili zastupi-
telé již v prosinci roku 2019, jelikož budova je zchátralá 
a její rekonstrukce by byla náročná a nákladná. Pů-
vodní představa zastupitelů však byla taková, že nový 
projekt nabídne srovnatelné podmínky pro plavce jako 
ty stávající a náklady neměly překročit 220 milionů 
korun. Nakonec na základě projednávání se zástupci 
plaveckých oddílů, plaveckých škol a Českého svazu 
plaveckých sportů vedení města rozhodlo o rozšíření 
nabídky pro volnočasové aktivity a relaxaci. „Tím se 
sice navýšily původní náklady na necelých 330 mili-
onů korun, budoucí podoba lázní ale zajistí možnost 
volnočasového využití pro veřejnost po celý den i 
během dopoledního vyučování škol nebo odpoledních 
plaveckých tréninků,“ vysvětlil starosta. 
 „Děkuji městu i architektonické kanceláři za přizvání 
k projektu i za zapracování většiny našich připomínek 
už ve fázi příprav, to nebývá běžné. Stav plaveckých 
bazénů v České republice je žalostný, nemají dosta-
tečnou kapacitu ani potřebné parametry. Blanenský 
bazén může být velice dobrým příkladem pro celou 
republiku, pokud se vše podaří realizovat tak, jak je 
to navrženo, bude to snad jediný takto dobře pojatý 
bazén u nás,“ uvedl Roman Havrlant z Českého svazu 
plaveckých sportů.

-mka-

 Architektonická studie pochází z dílny projekční 
kanceláře Ateliér 99. „Zastupitelstvo na červnovém 
zasedání schválilo jednohlasně napříč politickým 
spektrem architektonickou studii nových lázní. Jde 
o nadčasový a zároveň – pominu-li přemostění na 
Staré Blansko – největší projekt za poslední desítky 
let,“ podotkl starosta města Blanska Jiří Crha. 
 Kromě uvedených prvků nebude v novém zařízení 
chybět ani wellness část se čtyřmi druhy saun (fi nská, 
parní, aroma a infra sauna), vířivkou, Kneippovým 
chodníkem, ochlazovacím bazénkem, tichou místností 
a venkovní terasou s lehátky. Do budovy se vejde také 
nové fi tness centrum s vlastním hygienickým zázemím 
a recepcí, jakož i zázemí pro malé občerstvení. 
 Objekt městských lázní bude tvořený třemi propoje-
nými odstupňovanými budovami, celý komplex je na-
vržen s výjimkou tribuny pro diváky jako bezbariérový. 
Jednotlivé prostory od sebe budou funkčně odděleny 
pomocí turniketů a návštěvníci si tak vyberou, o jaké 
služby mají zájem. 
 „Navrhli jsme prostorově i výškově členěný ob-
jekt s důrazem na zajištění maximálního množství 
venkovního světla, aby byl pobyt uvnitř příjemný,“ 
vysvětlil jeden z autorů studie architekt Petr Kaděra. 
„I když bude nový objekt o něco větší než ten stáva-
jící, v konečném důsledku nabídne pro návštěvníky 
aquaparku, pro které budou lázně také otevřeny, větší 
množství zelených ploch,“ dodal.
 Místo současných šesti plaveckých drah jich bude v 
novém bazénu osm, aby i v době plaveckého tréninku 
mohly některé zůstat volné pro veřejnost. Hloubka ba-
zénu však nebude tak velká jako doposud, jelikož by 
výrazně vzrostly náklady nejen na samotnou stavbu, 

 Začátkem června přišla vlna veder a v redakci se 
začaly množit dotazy, kdy bude otevřený blanenský 
aquapark. Když už jsme obdrželi asi šestý telefonát 
a na stránkách města, fi rmy Služby Blansko ani jin-
de žádné informace nebyly, rozhodl jsem se, že se 
zeptám na blanenském tiskovém oddělení.
 Zde je ofi ciální vyjádření z pera Pavly Komárkové 
ze dne 21. června: „Pokud se nestane nic nepředlo-
ženého a dovolí to počasí, tak blanenský aquapark 
plánuje otevření na pátek 25. června (tj. ve fi nále o den 
dříve než loni). Začátek letošní sezony oddálila nutná 
výměna fi ltrační technologie vody. Po loňské výměně 
jednoho ze tří fi ltrů vypověděly nečekaně službu další 
dva fi ltry. U nich došlo k poškození membrány a fi ltry 
začaly potrubí i vlastní koupací vanu zanášet pískem. 
Před zprovozněním bylo proto nutné vyměnit i zbylé 
dva fi ltry, bohužel dodávka technologie se z důvodu 
koronavirových omezení zpozdila a práce, které měly 
být hotové do konce května, se posunuly až na červen. 
Technologie už je v současné chvíli na svém místě 
a minulý týden ve čtvrtek bylo zahájeno napouštění 
bazénu. Pro urychlení zvolil provozovatel koupaliště, 
společnost Služby Blansko, přečerpání zahřáté vody 
z krytých lázní. Objem aquaparku je ovšem vyšší, 
proto byla voda z lázní doplněna vodou z vodovodního 
řadu. Ta se nyní ohřívá, aby byla při zahájení provozu 
voda co nejteplejší. Před otevřením aquaparku je ještě 
třeba odebrat kontrolní vzorky vody a vyčkat na jejich 
výsledek.“
 Takže vlastně všechno nakonec dobře dopadlo. 
Aquapark funguje a občané Blanska a okolí jej mo-
hou spokojeně využívat, byť už teploty nedosahují 
takových výšin, jako před pár týdny. Lehkou hořkost u 
veřejnosti možná způsobuje fakt, že se tak mohlo stát 
mnohem dřív. Třeba v sousedních Boskovicích zare-
agovali velice pružně a otevřeli prakticky hned, jak-

ale i na provoz. Tím pádem bude chybět skokanský 
můstek. 
 Územní rozhodnutí a stavební povolení by měly být 
vydány do poloviny příštího roku. Poté se do konce 
roku 2022 vybere zhotovitel. Začít stavět pak budou 
moci dělníci v roce 2023. „Nejprve se musí odstranit 
stará stavba. Úvaha je taková, že v době, kdy se bude 
vybírat zhotovitel, mohlo by dojít k demolici, aby se 
následně mohlo začít okamžitě stavět,“ popsal Jiří 
Crha. 

mile se udělalo teplo. 
Nabízí se otázka, proč 
fi ltrační zařízení neby-
lo opraveno již dávno. 
Předpokládám, že o 
nefunkčnosti technolo-
gie musel provozovatel 
vědět několik měsíců, 
a tak je záhadou, proč 
byla oprava sjednána 
až na konec května. 
 Máme vlastně štěstí, 
protože kdyby nasta-
la třicetistupňová ve-
dra už ve druhé půli 
května, což v několika 
předešlých letech ne-
bylo výjimkou, čekali 
bychom před zavřeným 
aquaparkem klidně o tři 

týdny déle. A tak se na přání radnice radujme, že jsme 
se otevření dočkali o den dříve, než tomu bylo loni!

 Na koupání tu máme ještě přehradu, která se však 
dlouhé měsíce "pyšní" rozrytým svahem. V těchto 
dnech je tohle místo častým cílem veřejnosti, jež dává 
přednost přírodnímu koupání před koupališti. Svah byl 
rozrytý už někdy v lednu, a tak mne zajímalo, co se 
vlastně stalo, a proč už problém není dávno vyřešen. 
 I zde nám poslouží ofi ciální vyjádření z města: 
„Svah na přehradě opakovaně navštívili divočáci. 
Město ho nechalo zválcovat a zapravit, abychom 
srovnali následky řádění divočáků. Do druhého dne 
byl ovšem svah rozrytý znovu. Situaci jsme řešili i 
s myslivci, jejich zásah ale v této lokalitě z bezpeč-
nostních důvodů není možný. Město má objednáno 
osazení obvodu svahu kůly s pachovou nástrahou, 
osadit by se měly v nejbližších dnech. Jakmile bude 
vše dokončeno a budeme mít ověřeno, že divočákům 
pachové nástrahy brání v dalším poškozování svahu, 
necháme ho opět zválcovat a srovnat. Ve spolupráci s 
Mendelovou univerzitou připravuje město také návrh 
revitalizace celé oblasti. Pokud zastupitelé pro rozpo-
čet 2022 uvolní dostatek prostředků, mohlo by se s 
první etapou revitalizace začít už na jaře příštího roku. 
Řešení svahu by mělo být také součástí revitalizace.“
 Podobně jako v případě aquaparku mne i v této 
záležitosti trochu zaráží podivné načasování a jakási 
nepružnost pracovníků města. Svah je přece rozrytý 
už půl roku, tudíž dost dobře nechápu, proč se řeší 
až v momentě, kdy vládnou parné dny a tím pádem 
je plná přehrada lidí. Ale zřejmě i tohle má nějaké 
důvody. Nezbývá než doufat, že další zimu nebudeme 
opět sáňkovat na rozrytém kopci.

Martin Müller

Glosa

Komentář
O první ústavní funkci

 1. ledna 1990 v poledne jsme slyšeli z televizní 
obrazovky následující slova: „Předpokládám, že jste 
mne nenavrhli do funkce prezidenta republiky proto, 
abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.“ Byl to 
začátek projevu státníka. My pamětníci projevů před-
chozích víme, jaké bláboly nám byly prezentovány 
komunistickými prezidenty. A tento z roku 1990 byl jako 
když po temné dlouhé nocí ráno vyjde zářivé slunce. 
Tehdy jsme všichni věděli, že v první ústavní funkci je 
najednou člověk, který je duší demokrat, humanista, 
vzdělaný a inteligentní člověk, který se nezpronevěřil 
svému přesvědčení ani při výsleších StB, ani v kri-
minálech. Byl to člověk se vším lidským, s chybami, 
vyčítat mu lze ledacos. Ale nikdo mu nemůže vytknout, 
že by nesloužil své zemi, jak to nejlépe uměl, že by 
byl závistivý, zlý, zištný, že by se zpronevěřil Ústavě, 
právu a demokracii. Tehdy Československo znal ve 
světě každý. Ne hokejisté, ne fotbalisté - ale prezident 
– nevyšší ústavní činitel Československa byl hvězdou, 
byl zván do nejvyspělejších zemí, byl vítán světovými 
politiky těch nejzvučnějších jmen, ve Whashington-
ském Kapitolu mu tleskali američtí zákonodárci vestoje.
 Československo mělo - spolu s Polskem - politicky 
nejlepší výchozí pozici ze všech bývalých postkomu-
nistických zemí. My hlavně díky prezidentovi.
 A šel čas - a střih – jsme v roce 2021. V první ústav-
ní funkci sedí nemocný člověk. Člověk, který dávno 
ztratil humor a vtip, kterému ze svých mnoha pozitiv, 
jimiž býval obdařen, zbyla jen jedna, a to geniální 
paměť. A místo toho vyhřezly z duše člověka odporné 
vlastnosti, které projevuje při každé příležitosti. Sice 
těch příležitostí ubývá, ale stále jsou. A tak slyšíme z 
úst prezidenta republiky vulgární výrazy, slyšíme zlá 
slova, jimiž častuje své oponenty, slyšíme neuvěřitelné 
odsudky menšin, slyšíme posměchy o novinářích a 
vidíme lísání se nedemokratickým režimům. Místo 
vítání na nejprestižnějších politických scénách celého 
světa slyšíme z těchto zemí výhrady a kritiku k chování 
našeho prezidenta. Vidíme smutné fotky ze setkání 
hlav států, kde na okraji na vozíčku sedí hlava státu 
České republiky. Aby nedošlo k omylu – nepíšu výhradu 
k fyzickému stavu prezidenta, i Franklin Delano Roo-
sevelt, 32.prezident USA strávil část života na vozíku. 
Ten vozík našeho prezidenta však víc než jeho fyzický 
stav symbolizuje stav jeho duše. Duše plné zla. Jeho 
chytrost se dala do služeb ďábla. Prezident, který se 
holedbá zásadou, že jen blbec nemění své názory. 
Prezident, který popřel všechny své dřívější zásady a 
drží u moci trestně stíhaného podvodníka, prezident, 
která má Ústavu za cár papíru.
 Lež a nenávist zvítězila.
 Ale věřím, že jen dočasně. I sovětská armáda u nás 
byla jen dočasně. A už není. A lež a nenávist musí být 
poražena. Česká společnost se umí projevit skvěle. 
Někdy když jde jen o hokej nebo fotbal. Ale někdy také 
když jde o život. Jako třeba v těchto dnech po tragédii 
na Jižní Moravě.
 Věřím, že stejně vyspěle si povedeme v říjnu a pak 
za rok v lednu 2023. Věřím, že pravda a láska po dlouhé 
době zase zvítězí.

-mn-

Ofi ciality
 Dopravní situace v Blansku se v posledních týd-
nech stávala zcela neúnosnou. S rozvolňováním ve 
školách, v kultuře i obchodu pochopitelně přibylo také 
dopravních prostředků, které ucpávaly dennodenně 
hlavní dopravní tepnu v Blansku. O to více jsem uvítal 
zprávu, že průtah městem se šoférům otevře téměř 
o čtrnáct dnů dříve, než bylo původně plánováno. 
Říkal jsem si, že tohle se zástupcům našeho města 
opravdu povedlo…
 Na Facebooku se v sobotu 19. června brzy ráno 
objevily obrázky vedoucích pracovníků města, na 
kterých stříhají pásku a slavnostně otevírají zrekon-
struovaný střed města. K mému překvapení jsem 
však zjistil, že automobily sice mohou střed města 
projet, ale chodci klopýtají přes hory prosívky, kopce 
dlažby a pracující dělníky. Matkám s kočárky a lidem 
o holi tak nezbývá než chodit po silnici, kde však ve 
špičce projíždí jedno auto za druhým.
 Lhal bych, že mne nepotěšila skutečnost, že je 
průtah městem otevřený. Naopak, beru to jako ob-
rovský klad a městu patří velký dík za to, že stavba 
nejenže neměla zpoždění, ale naopak se řidičům ule-
vilo o celých jedenáct dní dříve. Paráda. Jen mi tam 
vzhledem k rozkopaným chodníkům, nedokončeným 
pracím na náměstí Republiky a s tím souvisejícím 
nekomfortem pro chodce příliš nesedí ty ofi ciality 
se stříháním pásky. Osobně bych je raději viděl až 
v momentě, kdy bude celé dílo hotové. 
 Může se totiž klidně stát, že vlivem jakékoli nepřed-
vídatelné okolnosti se termín dokončení prodlouží a 
práce v centru budou probíhat ještě v červenci. A za 
to by se od nás zástupci města asi nedočkali díků a 
plácání po zádech…

Martin Müller

CAFISCO děkuje
 Během uplynulých deseti let provozu kavárny 
jsme zažili mnohé, okamžiky úsměvné, dojemné i 
nervy drásající, ale rok 2020 všechno přesáhl. Roční 
lockdown jsme přečkali jen s podporou vás a za to 
vám patří náš dík.
 Děkujeme Pavle, za Tvůj přístup a psychickou 
podporu.
 Děkujeme našim nejbližším :-)
 Děkujeme Káťo, Bětko, Báro, Aleši, Jano, Kristýno, 
Adame, Tedíku, Víťo, Dušane, Dane, Peťo a Áďo, 
Marci, Petře, Stando a Jardo, Lumíre, Lucko, He-
lenko, Emile, Kamile, Ivo, Jirko, Dášo a Aleši, Aleno, 
Petře, Staníku, Leni, Marcelo, Edino, Zdenále, Kláro, 
Martino, Laďo, Evo, Dášo a Eliško ♥

Laďa a Marcelka

Foto: Město BlanskoFoto: Město Blansko
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Na kávě s Petrem Pedrem Hurdesem
 I když mám rád rozhovory s lidmi, které osobně moc neznám, udělat rozhovor s dobrým kamarádem je pro mne vždy svátkem a práce se v ten moment 
stává koníčkem. S Petrem se známe snad pětadvacet let, patří mezi mé nejlepší přátele a sdílíme spolu spoustu skvělých hudebních i nehudebních 
zážitků. Petr je muzikant, skladatel, hudební aranžér, zpěvák a hudební podnikatel. Veřejnost jej zná z jeho skupiny Tom Sawyer Band a v poslední době 
také z TV Šlágr, ve které se snaží prosadit s vlastní tvorbou.

si i velké koncerty, na kterých bylo třeba 6.000 lidí! 
Nakonec se i tato kapela bohužel rozpadla…

 Kdy jsi začal hrát v menším seskupení Tom 
Sawyer band na svatbách a oslavách?
 K tomu jsem se dostal o něco málo později, asi 
v roce 1999, kdy mi bylo čtyřiadvacet. Mohl za to 
vlastně kamarád – muzikant – Jarek Musil, který 
mne přesvědčoval, že právě tyto malé kapely jsou 
momentálně v kurzu a schopný hudebník se tak 
dokáže muzikou dobře uživit. Moje konečné rozhod-
nutí ale způsobil Vašek Ševčík ze SURFu, u kterého 
jsem předtím necelý rok pracoval, a který mne ze 
dne na den vyhodil. Tenkrát jsme už žili s přítelkyní, 
mojí nynější manželkou Markétou v podnájmu a 
přemýšleli jsme, co bude dál. Markéta mě podržela 
a s poznámkou, že to prostě nějaký čas vydržíme o 
rohlících a vodě, mi dala souhlas s tím, že zkusím 
sehnat nějaké hraní.
 V SURFu jsem stihnul jen tak natočit pár svých 
demonahrávek, což se nakonec projevilo jako velmi 
rozumný počin. Nabízel jsem je po hospodách a 
hotelích s prosbou, že bychom tam zahráli. Netrvalo 
dlouho, přišla první, druhá, třetí svatba, zde jsme 
domluvili další akce a pomalu se začali rozjíždět. 

 Jak jsi přišel ke svému parťákovi Honzovi 
Gajdošovi?
 Honza se mnou hrával už v kapele Tama, když 
mi bylo šestnáct a od té doby spolu hrajeme pořád. 
Takže jsme spolu na pódiu neuvěřitelných třicet let.

 Jak často jste museli hrát, aby vás to uživilo?
 Po roce 2000 jsme s Tom Sawyer Bandem zažívali 
zlatou éru. Jarek Musil měl pravdu, po malých kape-
lách byl hlad, hráli jsme šestkrát do týdne. Peníze se 
kutálely, ale jak člověk stárne, uvědomuje si, že to 
není to nejdůležitější. Mám teď šestiletého syna a čím 
dál víc cítím, že bych si chtěl užít jeho přítomnosti, 
a ne trávit noci hraním a přes den doplňovat energii 
na další štaci.

 Když jsi strávil s velkou kapelou na pódiu tolik 
let, nechybělo ti to?
 No jasně, že chybělo. Byl jsem rád, když jsem mohl 
krátce spolupracovat s kapelou U Lumíra, s níž jsem 
odehrál několik koncertů. Bohužel jsem nemohl kon-
certovat tak často, jak bych si představoval – mnoho 
termínů jsme měli s Tom Sawyer Bandem dlouho 
dopředu rezervovaných. Pravděpodobně proto mé 
působení v kapele U Lumíra nemělo dlouhého trvání. 
Ovšem s kytaristou Honzou Čumou spolupracujeme 
a děláme muziku dodnes. Abych nezapomněl – s 
Lumírem jsme stihli ještě vydat CD s názvem Naho-
ře, které jsme pokřtili na Rachotě v Blansku. Naše 
zkoušky se potom přesunuly do mého studia.

 Mít nahrávací studio byl tvůj sen?
 Řekl bych spíš logické řešení bytové otázky a 
nutnost (smích). S výrobou hudebních podkladů a 

 Jak se z tebe stal muzikant? Zdědil jsi talent 
po někom z rodiny?
 Moje mamka zpívá odjakživa, její máma hrála a 
zpívala v ochotnickém divadle, praděda ze strany 
otce měl zase svůj vlastní orchestr. Tudíž geny tam 
někde budou.
 S hudbou jsem začal už v mateřské škole. Doma 
jsme měli klavír, na který hrála moje starší sestra 
Soňa. Jednou k nám do třídy přišel nábor z LŠU s 
panem učitelem Volejníkem, který hledal nové žáky 
na hru na housle. Já jsem mu tenkrát zazpíval, za-
tleskal a on mne vybral. Jenže když jsme s mámou 
přišli na první hodinu, jeho třída byla zamčená. Hned 
vedle ale vyučovala Zdeňka Ošťádalová hru na klavír 
a máma usoudila, že když už jej máme doma a učitel 
houslí není přítomen, budu hrát tedy na klavír.

 Bavilo tě to odmala?
 Vůbec ne, nosil jsem čtyřky! (smích). Ale musel 
jsem, nic jiného mi nezbývalo. Zlom nastal v mo-
mentě, kdy jsem byl zařazen do školního orchestru 
a začal muziku vnímat kolektivně. To mě zase bavilo 
moc. Repertoár to byl tedy otřesný, ale to mi tolik 

nevadilo, důležité bylo hraní na pódiu! Bylo 
to úplně něco jiného. Jenže k tomu jsem se 
musel samozřejmě učit i hře na klavír, bylo to 
pro mne nutné zlo, bez kterého by to nešlo.
 Někdy v období začínající puberty jsem 
začal pomýšlet na vlastní kapelu, se kterou 
bychom hráli skladby, které se nám líbí. Ka-
marád z orchestru v LŠU Martin Krupica měl 
aktivního otce v závodním klubu v Adamově, 
a ten nám domluvil zkušebnu i s částečným 
vybavením, což bylo pro třináctileté kluky za 
minulého režimu něco neskutečného! Dali 
jsme si jméno Farao, začali jsme zkoušet a 
hrát a neskutečně mě to nakoplo. Pamatuji 
si, že v té době jsem začal z klavíru nosit 
dokonce jedničky. Hrávali jsme na schůzích 
svazáků, na základních školách, v léčebně 
pro nemocné v Ostrově a na dalších mís-
tech. 

 Co jste hráli?
 Michala Davida, Hložka a Kotvalda, Stan-
du Procházku, Ivetu Bartošovou… Zkrátka 
to, co tenkrát v osmdesátých letech frčelo. 
Mně se však líbily písničky i od zahraničních 
interpretů, které jsme hrát nemohli. Proto 
jsem začal chodit na zkoušky jiné adamo-
vské kapely Kent. Napřed jsem jen tak 
koukal, později jsem začal i hrát. Klukům z 
kapely Farao se to nelíbilo, a tak mě vyhodili. 
 Všechno zlé je však k něčemu dobré, jak 
se říká… V té době jsem se seznámil s Ditou 
Fleischlingerovou (sestra kytaristy Karla Fle-
ischlingera) a Jirkou Dočekalem, se kterými 
jsme hned na začátku devadesátých let za-
čali hrát pod názvem Tama. Docela zvláštní 
náhodou bylo, že jsme začali písničkami od 

dnes již legendární blanenské kapely Kandidát rock. 
Ani ve snu by nás nenapadlo, že brzy převezmeme 
jejich název. Jirka Dočekal musel na vojnu, nám 
chyběl basista a Petr Staněk z Kandidát rocku zase 
hledal zbytek kapely, protože se rozpadli. Tak jsme 
to dali dohromady a začalo mé mnohaleté působení 
v kapele Kandidát rock. Tenkrát jsme si to užívali, 
naše taneční zábavy navštěvovaly davy lidí. To mi 
bylo necelých devatenáct.

 Taky jsi byl na vojně?
 Pravda, ani mě vojna neminula, narukoval jsem v 
roce 1994. Měl jsem ohromné štěstí (a trochu protek-
ce), že jsem zůstal ve Křtinách a na kšefty s kapelou 
jsem většinou dostával opušťák. Takže aktivní hraní 
jsem neopustil ani na vojně.
 V průběhu mé služby vlasti jsem dostal nabídku 
do další kapely, se kterou jsem později zažil jedno 
z nejlepších hudebních období v životě. Ta kapela 
jsem jmenovala The Jump, hrála svoje vlastní pís-
ničky a zažívala velké úspěchy v celé republice. Vím, 
že třeba na rádiu Hády tenkrát vedla hitparádu asi 
půl roku v kuse. Projeli jsme celé Česko, pamatuju 

studiovými pracemi jsem začal kdysi dávno doma v 
ložnici. Možná si někteří kamarádi vzpomínají, jak u 
mě na posteli nahrávali kytary :-) S přibývající prací 
přibývalo také hudebních nástrojů a další techniky a 
domů se mi to všechno nevešlo. Tak jsem si pronajal 
prostory a začal postupně budovat studio. S tím 
přišly i první CD – to úplně první u mě natočil Miloš 
Pernica. Druhé CD pro mne bylo tak trochu osudo-
vé, tenkrát se daly věci do pohybu. Nahrával u mne 
Honza Žanek Hlaváček, známý brněnský zpěvák a 
propagátor hantecu. Od té doby jsou z nás výborní 
přátelé a svým způsobem může Žanek za to, že dnes 
píšu vlastní písně a zpívám je na TV Šlágr.

 Jak jste se s Žankem seznámili?
 Bylo to taky tak trochu dílem náhody. Na hotelu 
Santon na Brněnské přehradě jsme hráli s Tom Sa-
wyer Bandem svatbu a ve druhém sále zase bavil 
jinou společnost Žanek. O přestávce jsme se dali 
do řeči a z Žanka vypadlo, že o mně slyšel, a že 
by chtěl, abych mu vytvořil hudební doprovody pro 
své písničky v hantecu. Tak začala naše dlouholetá 
spolupráce. Na jeho druhé CD Betelná koc jsem 
mu dokonce skládal hudbu ke dvěma písničkám, 
což mělo za následek, že jsem začal skládat vlastní 
písničky. Když nad tím tak přemýšlím, Žanek stojí 
vlastně skoro za vším podstatným, co se v mém 
hudebním životě odehrálo v posledních několika 
letech (úsměv).

 Takže i za možností účinkovat v TV Šlágr?
 No jasně! Před rokem a půl mi volal, že jeho 
kamarád, který připravuje repertoár pro TV Šlágr, 
potřebuje udělat vlastní písničky. Ten muzikant se 
jmenoval Martin Motýl a jeho písničku Vyznání zná 
skoro každý, byl to velký hit. Martin mne hned druhý 
den kontaktoval a vyžádal si vzorek mé hudby. Tak 
jsem mu něco poslal a dohodli jsme se na spolupráci. 
Do dnešního dne jsem pro něj složil sedm skladeb. 
Čtyři z nich už vyšly na jeho novém CD.
 Když přišla druhá covidová vlna, přijel za mnou do 
studia a já mu nesměle navrhnul, že bychom mohli 
nazpívat duet. Odpověděl, že to není vůbec špatný 
nápad, a tak vlastně vznikla skladba Pravá láska, 
kterou jsme společně zpívali na autorské soutěži 
Zlatý Šlágr. A protože ve Zlatém Šlágru mohl mít 
každý interpret dvě písně, zazpíval jsem tu ještě 
píseň Přání, kterou otextoval Libor Machata.
 Díky tomu, že píšu hudbu pro více autorů, soutě-
žilo letos ve Zlatém Šlágru hned pět mých skladeb, 
což považuji za obrovský úspěch. Možná díky tomu 
si mne všimnul majitel TV Šlágr Karel Peterka a 
navázali jsme spolupráci.

 Zlatý Šlágr – co je to za soutěž?
Je to autorská soutěž, ve které soupeří 80 skladeb. 
Se skladbami, které jsem i zpíval, jsem vypadl hned v 
prvním kole, ale není divu – zatím mne vlastně nikdo 
nezná, na rozdíl od jiných soutěžících. Ale se dvěma 
dalšími písněmi, které jsem napsal pro jiné interprety, 
jsem se dostal až do semifi nále, což je velký úspěch! 

Pokračování na následující straně



2. července 20214

Na kávě s Petrem Pedrem 
Hurdesem

Lidé mohou přihlašovat projekty 
do participativního rozpočtu

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

Dokončení z předchozí strany

 Momentálně se rozjíždí soutěž Zlatý Šlágr – Druhá 
šance. Zatím nevím, jak to vypadá, nějak to nestíhám 
sledovat. Ale probíhá zde i celá řada dalších soutěží 
– třeba Zlatá rouška (jak říká Žanek – Goldnové čuňa-
dekl :-)), kterou jsem třikrát po sobě vyhrál s písničkou 
Dědovo blues a dostal se do fi nále. 

 Chystáš vlastní CD?
 To už je na světě! Jak pokračovala koronavirová 
omezení, nehráli jsme a ani zakázky pro kolegy mu-
zikanty nebyly. Využil jsem tedy dostatek času na to, 
abych dál skládal, aranžoval a nahrával. Ke dvěma 
svým písním jsem přidal dalších devět a společně s 
dalšími dvěma písničkami převzatými jsem je vydal na 
CD Toužím, které je již několik týdnů v prodeji. Koupit 
je můžete u mě na stránkách www.pedromusic.cz nebo 
v blanenské informační kanceláři Blanka.

 Na tvém profi lu Pedromusic na Facebooku jsi 
sdílel momentky z natáčení klipu. Takže tě skuteč-
ně budeme moct pravidelně vídat na TV Šlágr?
 To je zatím v jednání, ale všechno je na dobré cestě. 
Své nové CD jsem poslal Karlovi Peterkovi do Šlágru, 
aby posoudil, jestli se mu líbí. Za tři týdny mi zavolali z 
produkce a bez jakékoli předchozí dohody mi oznámili, 
že za týden přijede kameraman natočit klipy k osmi 
písničkám z mého CD. To byl opravdu šok!
 Za tuto šanci jsem moc rád, i když to znamenalo 
týden tvrdých příprav, jelikož na Šlágru to chodí tak, že 
interpret je sám sobě zároveň režisérem, scénaristou 
i choreografem (smích). Musel jsem tedy vymyslet 
nejen co budu zpívat (to bylo vlastně to nejjednodušší), 
ale také lokace, kompars, tanečníky a mnoho dalších 
věcí. 
 Jelikož mám Blanensko rád, chtěl jsem, aby i klipy 
byly z mých oblíbených míst v okolí. Natáčeli jsme v 
Blansku na zámku, u jeskyní v Ostrově, u rybníka v 
Jedovnicích a na dalších místech našeho regionu. 
Kameraman byl skvělý profík, snažil se mne podpořit v 
mých nápadech, natáčeli jsme záběry z dronu… Takže 
doufám, že vzniknou klipy, které nebudou tuctové, 
kterých je na Šlágru bohužel mnoho. S natáčením mi 
pomáhala i manželka Markéta, která si vzala volno 
z práce a celé dva dny se mi věnovala. Moc si její 
podpory vážím.

 Kde se vidíš tak za rok, za dva?
 Abych pravdu řekl, neřeším to, žiju přítomností. 
Teď momentálně hraju s Honzou Gajdošem v kapele 
Tom Sawyer Band na svatbách, večírcích, oslavách a 
různých tanečcích v okolí. Prakticky stejně, jako tomu 
bylo v minulých letech. Abych pravdu řekl, po těch 
dvaadvaceti letech hodnotím naše hraní několikrát 

týdně po nocích jako poměrně náročnou záležitost, 
a to nejen fyzickou, ale psychickou. Docela mne to 
unavuje. 
 Ve svém možném účinkování na Šlágru vidím příle-
žitost k tomu, abych mohl jednou dělat to, co opravdu 
chci – hrát pohodové koncerty s vlastním repertoárem 
pro lidi, kterým se budou písně líbit. Vždycky jsem si 
přál hrát vlastní skladby, propagovat je a dělat jejich 
prostřednictvím lidem radost. Teď se mi to možná splní. 
Nebo taky ne.

 Když to nevyjde na Šlágru, můžeš se prosadit 
jinde, ne?
 Je to strašně těžké. Své skladby jsem nabídnul už 
mnoha rádiovým stanicím a ve většině případů mi 
vůbec neodpověděli. Ale už jsem velký kluk a nedělám 
si iluze – v mém věku a s mým repertoárem můžu asi 
těžko pomýšlet na to, že budu hvězdou na Óčku. Totéž 
platí pro muziku na platformách jako Apple music, 
Spotify, Deezeer a dalších. Ty ani primárně nejsou 
určeny pro lidi 50 plus… Ale tohle ani není můj záměr, 
moje cílová skupina je úplně jiná.

 Tvoje cílová skupina je tedy 50 plus?
 To zase říct nechci! Chci dělat taneční popík, ať už 
se bude líbit šedesátiletému, nebo naopak dvacetile-
tému posluchači. Často jsem na akcích s Tom Sawyer 
Bandem svědkem toho, jak si naši lidé stěžují, že se na 
hity od kapel jako Mirai nebo Kryštof špatně tancuje. 
Pro tyhle lidi chci dělat muziku.

 V létě se s kapelou Tom Sawyer Band často obje-
vujete v Blansku a okolí. Kde vás můžou Blanenští 
vidět letos?
 Léto je tradičně nadupané akcemi. Standardně hrá-
váme v hospodě U Štěpánků, na přehradě na Gizele, 
také každou středu v hotelu Panorama. Tyto akce jsou 
se vstupným zdarma, takže všechny srdečně zvu.

 Uslyšíme i tvoje vlastní skladby?
 Napřed jsem nechtěl, ale v poslední době jsem 
docela překvapený, lidi Šlágr sledují a chtějí po mně, 
abychom zahráli nějakou moji skladbu. Tak uvidíme.

 Jak jsi zmínil, máš šestiletého syna. Bude z něj 
taky muzikant, nebo je zatím brzy na podobné 
úvahy?
 Před Vánocemi jsem vzal Lukáška do studia s 
plánem, že pro babičky natočíme písničku jako dárek. 
Nasadil jsem mu na hlavu sluchátka a pustil Kluky 
kočičí, načež mi oznámil, abych mu dal muziku víc 
nahlas a pak to s ledovým klidem napoprvé čistě 
nazpíval. Takže ani tohle jablko se zřejmě daleko od 
stromu neodkutálí…

Martin Müller

 Zájemci mohou opět na radnici posílat návrhy na vylepšení města. Odstartoval totiž třetí ročník 
participativního rozpočtu, pro který zastupitelé schválili částku 600 tisíc korun stejně jako v před-
chozích letech. Tuto sumu uvolní z městské kasy v příštím roce na vítězný projekt. O nápadech, které 
splní podmínky, bude veřejnost hlasovat na podzim. 

 Podmínky zůstávají prakticky stejné; podnět může 
podat každý občan starší 18 let a projekt se musí 
týkat úprav veřejného prostranství či budov v majetku 
města. „Nově letos stačí podnět přihlásit elektronicky 
pouze vyplněním on-line formuláře, fyzicky je pak 
nutné dodat jen arch s podpisy minimálně dvaceti 
občanů města starších 18 let, kteří návrh podporují,” 
upřesnila vedoucí fi nančního odboru Alena Skoupá 
s tím, že návrhy je možné podávat do 21. září 2021.
 Podrobná pravidla jsou k dispozici na webu města. 
„Třetí ročník výzvy Společně PRO Blansko jsme 
se rozhodli vyhlásit navzdory škrtům a omezeným 
fi nančním příjmům veřejných rozpočtů z důvodu 
koronaviru. Částku jsme ponechali stejnou jako v 
předchozích letech a jsem rád, že návrh rady schválili 
také zastupitelé města,“ uvedl místostarosta Blanska 
František Hasoň.
 Jestliže si někdo nebude jistý, jak vyplnit formu-
lář, stačí navštívit Blanenskou informační kancelář 
Blanka. Zdejší pracovnice návrh do formuláře zadají. 
Taktéž je možné využít bezplatnou konzultaci, kterou 
každému navrhovateli nabízí zaměstnanci odboru 
správy a rozvoje města. Ti zejména poradí, zda je 
návrh realizovatelný, a také pomohou s fi nanční 
stránkou projektu, aby návrh nepřekročil částku 600 
tisíc korun. „Je lepší se předem poradit a probrat 

všechny možnosti, abychom nemuseli projekty 
později vyřazovat kvůli nesouladu s pravidly,“ zmínila 
Alena Skoupá.
 „Budeme rádi, když součástí návrhu bude také 
fotodokumentace nebo video prezentace projektu,“ 
doplnil místostarosta.
 Loni zvítězil projekt Lavičky pro oddech a setká-
vání generací. Výroba vyvýšených laviček, stolků a 
sedátek se v těchto dnech dokončuje a v nejbližších 
týdnech by se měl nový mobiliář objevit v ulicích 
města. „O participativní rozpočet je zájem, to dokládá 
loni přihlášených osmnáct projektů. A my jsme za 
zajímavé náměty od veřejnosti vděční. Bereme je v 
potaz, i když konkrétní projekt nevyhraje hlasování. 
Dobré nápady se totiž snažíme realizovat i z jiných 
prostředků města,“ vysvětlil starosta města Jiří Crha.
 Jedním z projektů, který město zrealizuje i přesto, 
že nevyhrál, jsou skříňky pro sportovce na Sportov-
ním ostrově Ludvíka Daňka u parkoviště nedaleko 
baseballového hřiště. „U Domu s pečovatelskou služ-
bou na ulici 9. května pak postavíme nový altánek. 
Připravujeme také zastřešení kontejnerového stání 
na Jasanové ulici, po kterém volali obyvatelé sídliště 
Písečná,“ vyjmenovala vedoucí odboru správy a 
rozvoje města Petra Skotáková.

-mka-

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
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Nemocnice Blansko opět získala 
ocenění za péči o pacienty s mrtvicí

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

FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO 8.7. 
BUDEME TU PRO VÁS. Přijďe ochutnat.

Objednávejte na e-shopu www.odmartina.cz nebo na tel. 606 728 334.
DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 249 Kč.

RILLETTES
Francouzská pomazánka.

Maso, sádlo, sůl a pepř. 

V jednoduchosti je síla!.

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

 Diamantové, tedy nejvyšší ocenění získala Nemocnice Blansko za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou 
za rok 2020. Centrum vysoce specializované péče o pacienty s ikty pod vedením primáře Dušana Tenory bylo 
oceněno v rámci největší evropské iktové konference ESO (European Stroke Organisation) a iniciativy Angels. 
 Jednotlivá centra, kterých je v České republice 
pětačtyřicet, se hodnotí za vybrané časové období. 
Komise bere v potaz několik kritérií, která určují kvalitu 
poskytované péče – například doba od příjezdu pacienta 
po zahájení rekanalizační léčby nebo četnost provádění 
rutinního screeningu poruch polykání. 
 Podle primáře neurologického oddělení Dušana 
Tenory se péče o pacienty s iktem posunuje rychlým 
tempem neustále dopředu. Rozhodující je zahájit léčbu 
co nejdříve od výskytu prvních příznaků; roli hrají minu-
ty. „Právě rychlost od příjezdu pacienta po poskytnutí 
specializované terapie je velmi důležitá pro úspěšnost 
léčby. Čím dřív se léčba podá, tím víc buněk se zachrání; 
každou minutu odumírají dva miliony neuronů,“ zdůraznil 
primář.
 V blanenské nemocnici se zhruba před třemi roky vý-
razně zrychlil proces přijímání, vyšetření a zahájení léč-
by pacienta. Lékaři mají iktový mobil, na který dostanou 
hlášení, že záchranáři vezou člověka s mrtvicí. Všichni 
se nachystají, připraví se CT, nikde se na nic a na nikoho 
nečeká. Pokud lékař na základě CT vyšetření rozhodne 
o podání trombolýzy (podání léku na rozpuštění krevní 
sraženiny, která ucpává mozek), dostane ji pacient hned 
a na místě. Dříve se totiž ještě před zahájením léčby 
převážel na oddělení iktové péče. Tímto krokem tedy 
zdravotnický personál ušetřil v průměru asi dvacet minut. 
 Ztrácet čas ovšem nesmí ani pacient, respektive lidé 
z jeho okolí. Nemohou otálet s voláním rychlé záchranné 
služby. „Když člověka píchne na hrudníku, je už automa-
tické, že hned volá záchranku, protože má podezření na 
infarkt. Mělo by to stejně fungovat i v případě objevení 
se prvních příznaků mozkové mrtvice. Běžně se ale 
stává, že pacienti s příznaky mrtvice čekají zbytečně 
dlouho doma (myslí si například, že potíže odezní, že 

je to jen přeleželá ruka, nechtějí obtěžovat, protože je 
často nic nebolí atd.) a rodina je doveze na neurologii 
až druhý den autem,“ upozornil lékař Dušan Tenora s 
tím, že trombolýza se musí podat do čtyř a půl hodiny 
od vzniku mozkové příhody. 
 Mezi první příznaky patří zejména pokleslý koutek, 
ochrnutí končetin a porucha řeči. „Pokud máte pocit, že 
s člověkem ve vašem okolí není něco v pořádku, řekněte 
mu, aby se usmál nebo vycenil zuby. Jestliže se jedna 
strana hýbe méně a obličej se zdá být asymetrický, 
volejte okamžitě 155. Stejně tak, pokud nevydrží mít 
předpažené ruce dlaněmi vzhůru deset vteřin bez pokle-
su, nebo když mluví nesrozumitelně a neumí pojmenovat 
základní věci,“ popsal primář blanenské neurologie.
 Důležité je také nemoci předcházet. To znamená v 
prvé řadě dodržovat zdravý životní styl, který zahrnuje 
dostatek pohybu a zdravou stravu, dále nekouřit, nepře-
hánět to s alkoholem, snažit se vyvarovat stresu a umět 
odpočívat, hlídat si krevní tlak. 
 Cerebrovaskulární program byl v Nemocnici Blansko 
zahájen již v roce 2000 společně se vznikem iktové 
jednotky. Nemocnice získala statut Iktového centra 1. 8. 
2013 a byla zařazena do sítě specializovaných pracovišť 
v Česku. V kritériích ESO Angels uspěla v minulosti již 
několikrát. Za roky 2017 a 2019 získala platinové oce-
nění, za rok 2018 diamantové. „Je to ocenění práce per-
sonálu celého neurologického oddělení (standardního i 
JIP) a všech, kteří se v nemocnici nějak podílejí na péči o 
tyto pacienty, především rehabilitační, radiodiagnostické 
a interní oddělení, laboratoř, logopedie, psycholog a 
další. Všem jim za to patří velký dík,“ uvedla ředitelka 
blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.

-mka-
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,

ENYAQ iV

PLNĚ ELEKTRICKÁ

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO
2
: 0 g/km 

spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

* Jedná se o předběžné hodnoty.

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

* Prodám demižony za symbolickou cenu - 10, 20, 25 l. 
Tel. 608061752.
* Prodám Hyundai Accent 1,4. Zakoupen nový v ČR, 
nikdy nehavarovaný. STK 9/22, servisní knížka, klima, 
v 9/2020 nové zimní pneu, nové brzdové destičky, tlu-
miče, světlomety, výměna oleje, fi ltrů. Letní pneu dobré, 
centrální zamykání, posilovač. Bez investic. Cena 39.900 
Kč, tel. 777733722.
* Prodám zachvalou rohovou sedací soupravu 250 x 190 
cm - roh, světle zelená, 5 polštářů, rozkládací, úložný 
prostor, cena 2000 Kč. Tel. 724192895.
* Prodám trafo 220/24 V, 0,5 kW. Tel. 737533842.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Od 1. července 2021 je pro Vás Informační kancelář 
Blanka otevřena v letní otevírací době (Po–Pá 9:00–
18:00, So 9:00–12:00 a 13:00–17:00; Ne 13:00– 17:00 
hod.) a za zvýšených bezpečnostních pravidel. 

Aktuální předprodej vstupenek:
Svěcený: Ve znamení argentinského tanga – 4. 7. 
2021 od 19:00 h. Výpustek u Křtin. Cena vstupenky: 
490 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit 
online na colosseumticket.cz nebo přímo v Informační 
kanceláři Blanka.
Svěcený: Romantický galakoncert – 12. 7. 2021 od 
19:00 h. Výpustek u Křtin. Cena vstupenky: 490 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na 
colosseumticket.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka.
Talkshow Aleše Cibulky: Když princové jsou na draka 
- 12. 7. 2021 od 18:00 h. Letní kino, Lysice. Cena vstu-
penky: 280 Kč. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti.
Záviš - 15. 7. 2021 v 19:30 hod. Bar Koruna, Blansko. 
Cena vstupenky: 100 Kč. Vstupenky si můžete rezer-
vovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo v 
Informační kanceláři Blanka.
Muzika pro Karolínku: Javory Trio, NpVŠ - 21. 7. 2021 v 
19:00 hod. Zámek Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
290 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit 
online na ticketportal.cz nebo přímo v Informační 
kanceláři Blanka.
Muzika pro Karolínku: Fleret Akusticky - 28. 7. 2021 v 
19:00 hod. Zámek Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
260 Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři 
Blanka od 18. června 2021.

Aktuálně v prodeji
Krasobus – zpáteční jízdenka na sezonní turistickou 
linku Blansko – Skalní mlýn a zpět. Součástí vstupenky 
slevové  kupony (Aquapark Blansko, Zámek Blansko, 
Kostel sv. Martina,  Kateřinská jeskyně, Doprava v 
Moravském krasu, Bowling Blansko, Hotel Olberg, 
Vinotéka u Brázdů). Cena jízdenky 30 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

Jana Pernicová: Divadlo 
vzniklo šťastnou náhodou

Fotoseriál: Divadlo v Horní Lhotě

 V úvodníku jsem psal o tom, že se v Horní Lhotě hrálo ochotnické divadlo. Známou pohádku O 
princezně, která ráčkovala, zhlédly ve třech představeních téměř dvě stovky nadšených diváků, a 
to nejen dětí. Hru nastudovali ochotníci spolku Hornolhotských maminek a všechna představení se 
odehrála v sále v Horní Lhotě. Jak vznikl celý nápad, kdo v divadle hrál i plány do budoucna přibližuje 
v rozhovoru režisérka představení Jana Pernicová.

 Jano, kdy jste přišli s nápadem hrát v Horní 
Lhotě divadlo?
 O této možnosti se bavíme už víc než pět let. 
Myšlenka je ale jedna věc a dovést ji až do konce 
věc druhá. Přestože na toto téma probíhaly četné 
debaty, nakonec stejně končily u toho, že se díky 
pracovní vytíženosti nemůžeme sejít. To se změnilo 
vlastně až v období nuceného volna v době pan-
demie koronaviru. Jelikož mnozí z nás jsou aktivní 
muzikanti, přineslo toto nucené volno možnost se 
divadlu konečně věnovat. Byla to vlastně taková 
šťastná náhoda, byť ve zcela nešťastné době. 

 Nikdy předtím se u vás v Horní Lhotě divadlo 
nehrálo?
 V 50. letech u nás existoval spolek ochotníků, 
který vedl pan Knies, dokonce hráli také pohádky. O 
tom, že v Horní Lhotě tento spolek existoval, jsme 
se dozvěděli až v průběhu zkoušek a hodně nás to 
překvapilo i potěšilo. Takže aniž bychom o tom věděli, 
vlastně navazujeme na tradici divadelnictví v Horní 
Lhotě.

 Proč zrovna pohádka?
 Jsme spolek Hornolhotských maminek a v našem 
názvu je již jaksi zakličováno, že pořádáme akce 
zejména pro děti. Na tom, že chceme komedii, jsme 
se jednohlasně shodli. Pohádka O princezně, která 
ráčkovala, je takovou českou klasikou, je to legrace a 
všem nám to dávalo velký prostor pro seberealizaci. 
Navíc není náročná na kulisy, jelikož se jedná o in-
scenaci, která se odehrává pouze ve dvou scénách.

 Mohla bys představit všechny, kdo se na hře 
podíleli?
 Vlastně je to takový rodinný podnik. Režii jsem si 
vzala na starosti já; měla jsem konkrétní představu, 
ovšem žádná role na mě nezbyla a roli (ne)režiséra 

nikdo nechtěl (smích). Lenka Součková napsala 
scénář a její syn Filip se postaral o techniku, zvuk a 
světla. Rolí herců se ujala téměř kompletní rodina 
Štěpánkova. Martin starší si střihnul asi nejvtipnější 
roli pana rádce, jeho žena Sylvie ztvárnila roli chůvy, 
Martin mladší hrál zahradníka Kryštofa a nejmladší 
Kryštof zahrál prince, který přišel na námluvy. Prin-
ceznu Karolínku zahrála Anička Hoderová a její bratr 
Tadeáš se na pódiu objeví v závěru pohádky v roli 
zločince. Jedinou výjimkou je Jitka Langrová, která 
nebydlí v Horní Lhotě, ale mnoho let s námi spolu-
pracuje a s její účasti se dopředu počítalo. Zahrála 
si královnu Karolínu.

 V pohádce se také dost zpívá…
 To je pravda, pohádka je plná písniček, což nám 
vzhledem k našim hudebním profesím taky trochu 
hrálo do karet. Přítomnost zpěvu beru vůbec jako 
velkou přidanou hodnotu této pohádky. Velikou 
práci na hudební přípravě odvedl Martin Štěpánek 
mladší, který pro všechny skladby vytvořil doprovod 
ve studiu, což mu zabralo mnoho hodin. Výsledek 
ale stojí za to. 

 Jak probíhaly přípravy a zkoušky?
 No, občas to byla velká legrace! Myslím, že na 
naše celodenní soustředění nikdo z nás jen tak 
nezapomene (smích). Docházelo k mnoha vtipným 
situacím, komolily se a zapomínaly texty, dokonce v 
důsledku chyb vzniklo i pár originálních replik, které 
jsme zakomponovali do představení… Jak už jsem 
uvedla, všichni jsme byli divadlem nepolíbení, ale 
nechybělo nadšení a chuť zkusit něco nového, což 
nás hnalo dopředu. Zkoušeli jsme s několika nuce-
nými přestávkami v době nejpřísnějšího lockdownu 
asi čtyři měsíce. Do toho jsme museli sehnat desítky 
rekvizit; sháněli jsme je doma, u kamarádů, něco 
nám půjčila kapela Velvet, ochotníci z Ráječka, 
Dana Beránková a další. Ráda bych jim touto cestou 
poděkovala.

 Představení vzbudilo velké ovace diváků. Po-
čítali jste s tím?
 Abych pravdu řekla, nepočítali jsme dopředu vů-
bec s ničím! Patnáct minut před prvním představením 
jsme nevěděli, jestli budeme hrát pro pár známých, 
nebo před plným sálem. Lidi přišli. A to, že se skvěle 
bavili, smáli se a tleskali, pro nás bylo tou největší 
odměnou. Děkujeme!

 Nabízí se otázka: Co bude dál?
 Přesně tahle věta zazněla po prvním našem před-
stavení, když jsme jej společně hodnotili. Přiznám se, 
že docela vážně přemýšlím nad tím, že A co bude 
dál…? bude název našeho nového ochotnického 
spolku. Končit totiž nikdo z nás nechce.

Martin Müller

Nestárnoucí Kubík dál 
sbírá trofeje

 Jachtařskou stálicí se dá nazvat blanenský Michal 
Kubík. Ač svým pětapadesátiletým věkem již veterán, 
nadále prohání na všech mistrovských závodech 
velmi zdárně svoji konkurenci. Umístění na stupních 
vítězů sbíral i v letošním červnu. Na Moravském 
poháru v Tovačově nejprve přivedl jachtu v posádce 
se synem Martinem na druhé místo, aby na násle-
dujících pohárových závodech na rybníku Bezdrev 
s manželkou Danou vystoupil na stupeň nejvyšší 
(viz foto). A konečně na Mistrovství ČR na Velkém 
Dářku v uplynulém víkendu s posádkou, kterou mu 
tvořil znojemský Jan Vacula, bral stříbro.

-boh-

„Poděkování“
 „Poděkování“ patří MUDr. Dandovi za přiznání 
I. stupně ošetřovného ve výši 880 Kč měsíčně pro 
dvaadevadesátiletou p. Foitovou. 

 V březnu tohoto roku prodělala covid 19 s těžkým 
průběhem, který málem nepřežila. V nemocnici strá-
vila 6 týdnů. Teď si žije svým životem - je klientkou 
domu s pečovatelskou službou, má středně těžkou 
demenci, a tudíž se bez asistence pečovatelek 
neobejde. Tato péče stojí měsíčně kolem 4.000 
Kč, což samozřejmě první stupeň ani zdaleka 
nepokryje. 
 A proto se ptám, jestli v této společnosti starý 
člověk nedosáhne ani na druhý stupeň ošetřovného, 
aby si mohl zaplatit nezbytné služby? No není tohle 
výsměch normálním starým lidem, kteří celý život 
pracovali a pro tuto společnost něco odvedli?

Josef Foit

V zdravém těle 
zdravý duch

 Doba, kdy jsme nesměli ve škole cvičit, již naštěstí 
pominula. V závěru školního roku si však obě první 
třídy na ZŠ Salmova nedostatek pohybu bohatě 
vynahradily. FK Blansko pro ně totiž připravilo do-
poledne plné sportu, kde si všichni mohli pěkně 
protáhnout kostru. Veselou hru Na ocásky, střelbu 
na bránu, překážkovou dráhu, fotbálek i další aktivity 
si všichni náramně užili. Dětské rozzářené obličeje 
svědčily o velké spokojenosti a odměnou všem byla 
nejenom příjemná sprcha z vodních rozstřikovačů, 
ale i sladkosti, ovoce, nápoje, které si všichni za své 
sportovní úsilí zcela jistě zasloužili. 
 Díky organizátorům za super akci! Mladých a na-
dějných sportovců tam bylo plné hřiště, takže možná 
dostane FK Blansko v brzké době posilu. Protože 
nejenom učením a uměním živ je člověk, také pohyb, 
sport a hlavně sportovní chování šlechtí a zoceluje 
člověka. Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 

Irena Čepová
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Staronovým trenérem 
fotbalistů je Petr Vašíček

Atleti absolvují soutěže družstev

 Fotbalisté FK Blansko po nevydařené sezóně, v níž se jim nepodařilo udržet druhou nejvyšší 
soutěž, když již několik kol před koncem dalo vedení na vědomí, že již v ní nebudou pokračovat v 
budoucí sezóně. V ní budou nastupovat v moravskoslezské fotbalové lize, tedy pro nezasvěcené 
zjednodušeně řečeno ve třetí lize. Jako trenér je povede třiapadesátiletý kouč Petr Vašíček, muž, 
který již u mužstva v této soutěži před lety byl. K Blansku má srdcařský vztah, to byl hlavní důvod, 
proč nabídku vedení klubu nakonec přijal, i když mu bylo jasné, že to nebude jednoduché. S mým 
dlouholetým kamarádem jsme si nejen o tom popovídali.  

 Teď jsi záchranář se vším všudy, říkám to pro-
to, že vím, co jsi poslední dny dělal. Asi bychom 
o tom mohli začít, než se pustíme do fotbalu…. 
 Pracuji momentálně u bezpečnostní agentury a 
máme na starosti mimo jiné železniční zastávku v 
břeclavské oblasti. Byli jsme hned ve čtvrtek večer 
povoláni, abychom v nynější složité potornádové si-
tuaci na jihu Moravy řešili tamní problémy související 
s naší činností. Byl jsem svědkem velkého optimismu 
lidí na jednu stranu, na druhou situaci těch, kteří jsou 
z toho nešťastní, otázka je to, jak to kdo bere. Člověk 
si uvědomuje, že podobná pohromy se může stát 
třeba i u nás. My jsme zvyklí, že podobné tragédie 
se dějí někde daleko od nás, najednou jsou americ-
ké katastrofi cké fi lmy reálně u nás. Může se to stát 
každému, takový je bohužel život.

 Všichni jsme svědky ohromné solidarity lidí…
 Ukazuje se obrovská soudržnost. Každý o tom 
debatuje, každý chce nějak pomoci.

 Dostal jsi se konkrétně do nějaké postižené 
obce?
 To ne, my máme na starosti jiné věci. Vše je tam 
řízeno, oprávnění k povolení vjezdu není jednodu-
ché. Viděl jsem to jenom z dálky a upřímně, není to 
pěkný pohled.

 Vraťme se k předmětu našeho rozhovoru. Po 
kolika letech se vracíš k blanenskému fotbalu?
 Přibližně po dvanácti letech. Trénoval jsem společ-
ně s Tomášem Šenkem mužstvo shodou okolností 
rovněž v MSFL. 

 Vedl jsi tehdy tým, který se podařilo poskládat 
hodně z kluků našeho regionu, které jsi nalákal, 
aby si zahráli takovou soutěž. Teď je situace asi 
hodně odlišná, ne?
 Tenkrát ti dobří hráči tady na Blanensku byli a 
navíc chtěli něco dokázat. Tam to bylo podstatně 
jednodušší. Dnes je situace úplně jiná. A nejenom 
na Blanensku. Všude je úbytek nejen fotbalistů, ale 
sportovců vůbec. Není už ta kvalita. A navíc je tady 
ještě jiný problém, který musím pojmenovat. Někteří 
oslovení hráči prohlásí, že do Blanska rozhodně ne.

 Co s tím?
 Já jsem si vytyčil dvě věci. První krátkodobé ře-
šení je vzít to, co je, a nějak s tím muset pracovat a 
postupně přesvědčovat ty kluky, kteří tady byli, aby 
se vrátili a pak dlouhodoběji začít s nimi pracovat, 

 V pondělí byla zahájena příprava. Kdo se ti na 
první sraz dostavil?
 Zatím asi deset lidí.

 Měli tady působit hráči béčka Zbrojovky…
 Včetně kompletního realizačního štábu. Z toho 
bohužel sešlo. A tak jsem byl osloven já, který chtěl 
původně působit u dorostu. Při rozhodování u mne 
nakonec zvítězilo to, že si myslím, že bude vše da-
leko lépe fungovat, když tým povede někdo, kdo to 
tady zná víc než najatý profesionál.

 S kým můžeš počítat ze stávajícího kádru?
 Jen tak z hlavy – Mach, Kropáček, Alexa, Ne-
šetřil, Feik. Bohužel na poslední chvíli se rozhodli 
odejít Sedlo do Startu Brno a Žák do Prostějova. S 
těmi už jsme počítali. Další mám v jednání. Budu 
jednat osobně s těmi, kteří byli osloveni, ale nemají 
zatím důvěru v blanenský fotbal, jsou, jak se říká, 
ukřivdění. Nebo říkají, že se necítí na třetí ligu. 
Nebo že si ještě počkají, jak to bude fungovat. Je to 
složité. 

 Stejně jako ty trochu nechápu, teď mohou 
dokázat, že na to mají…
 Mají pocit, že je někdo odložil a teď by je potřebo-
val. To je ale otázka pro někoho jiného.

 Máš už realizační tým?
 Znovu problém. Nikdo nechce jít se svojí kůží na 
trh. Oslovil jsem nejdříve Tomáše Šenka, ten ale 
nakonec asi půjde aspoň k dorostu. Nakonec jsme se 
dohodli, že mi asistenta bude dělat Erik Mihola, který 
trénoval Drnovice u Lysic. Jsou na něho velice dobré 
reference od Vladana Horáka z Kunštátu. Dodělal 
si licenci B a chce studovat i nejvyšší A. Už spolu 
konzultujeme přípravu, myslím, že to bude velice 
dobré. Je svědomitý, rád by zaváděl nové myšlenky. 
Vedoucího mužstva řešíme, už je to na dobré cestě. 
Staronovým masérem bude duše kabiny Saša Malits, 
trenérem brankářů Jarda Piták. 

 Co strážce svatyně?
 Zatím počítám s Nešetřilem, vlastním odcho-
vancem, řešíme dvojku, vypadá to na Klimeše z 
Boskovic, který teď působil v Lanžhotě.

 Jaké máš představy o pozici v tabulce?
 Nedělám si iluze, bude to boj o záchranu. Myslím, 
že třetí liga je pořád stejná džungle jako před lety, 
když jsme ne tak úplně vlastním přičiněním padali. 
Hraje se pořád nejen na hřišti. 

 Co nejbližší příprava?
 Když budete číst tyto noviny, budeme mít za sebou 
zápas v Boskovicích naplánovaný na posledního 
června. Dál máme naplánovaný Žďár, Znojmo. To 
už, doufám, budeme mít doplněný kádr aspoň šest-
nácti lidí. Něco už mám slíbeno z míst, kde je dobré 
jednání a pochopení. 

 Náš rozhovor bych rád ukončil z jiného soud-
ku. Našel sis čas na sledování našich hráčů na 
EURO?
 No tak samozřejmě. Obdivuji práci trenéra Šilha-
vého, který přesně ví, co může od svých svěřen-
ců chtít. Je tam velice cítit soudržnost. Holeš a 
Schick budou na trhu velice žádaným zbožím. 
Obdivuji disciplinovanost týmu, něco takového 
bych rád zavedl u svého týmu. V menším měřítku 
tu udělat mančaft, který bude šlapat. Žádnou po-
raženeckou náladu. Jak to dopadne, se necháme 
překvapit.

Bohumil Hlaváček

Václav Kolář mistrem republiky

Chcete, abychom psali o vašem sportu?

Kontaktujte redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

 Biketrialový šampion Václav Ko-
lář přidal do své nepřeberné sbírky 
další titul. Ve Veselí na Moravě se 
stal mistrem republiky pro rok 
2021. Jak uvedl na své faceboo-
kové stránce, nebylo to pro něj 
až tak jednoduché. „Poslední dva 
týdny jsem měl mimořádně nabité. 
Spousty shows, cestování, offi ce, 
individuální tréninky a na vlastní 
přípravu nebylo moc času a ener-
gie,“ řekl. Špatně se mu dýchalo a 
únava byla více než znát.
 V sobotu pak vyhrál závod Čes-
kého poháru ve Sklence u Prahy. 
„Musím říct, že to byl letos první 
závod, kdy jsem odjížděl s dobrým 
pocitem sám ze sebe, což je pro 
mne důležité,“ byl spokojen nedávno 
třicetiletý Kolář. Jak dodal, kromě 
smolného defektu na jedné ze sekcí 
jel jinak celkem bez chyb a vyhrál s 
velkým náskokem. „Jsem rád, že se 
zase konečně závodí, jelikož pocit 
z vítězství a dobré jízdy stejně nic 
nenahradí,“ pousmál se.

-boh-
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Trenér Petr Vašíček s asistentem Erikem Miholou. Foto Josef KratochvílTrenér Petr Vašíček s asistentem Erikem Miholou. Foto Josef Kratochvíl

 Měsíc červen se u AK Ludvíka Daňka Blansko nesl zejména ve znamení soutěží družstev. Do zá-
kladní části nastoupila družstva přípravek, mladšího žactva, starší žáci, dorostenky a ženy.

 Velkého úspěchu dosáhly přípravky, které v obou 
kolech soutěže obsadily druhé místo a s přehledem 
tak postoupily ze skupiny do krajského fi nále, kde 
se pokusí vylepšit loňskou bronzovou pozici. To se 
uskuteční v září v Břeclavi.
 Od mladšího žactva nastupují do závodu zvlášť 
družstva děvčat a chlapců. První kolo soutěže 
proběhlo v Brně na Moravské Slávii, druhé se usku-
tečnilo v Blansku. Děvčata v součtu kol obsadila 
šesté místo a postup jim těsně unikl. Chlapci byli 
úspěšnější, v obou kolech skončili shodně pátí a 
mohou se těšit na krajské fi nále rovněž v září ve 
Slavkově u Brna.
 Kola staršího žactva proběhla v Břeclavi a Hodo-
níně. Družstvo chlapců je pouze pětičlenné, přesto 
slušně zabodovalo. Zazářila štafeta ve složení 
Miadik, Kuběna, Filka, Lát, která v družstvech brala 

plný počet bodů. Soutěž byla zároveň mistrovstvím 
Jihomoravského kraje a zde je jen těsně překonalo 
domácí kvarteto Břeclavi.
 Dorostenky nastoupily v červnu pouze k jednomu 
kolu ve Zlíně, jsou průběžně čtrnácté a další kolo je 
čeká až na podzim. Jsou také členkami úspěšného 
družstva žen, jejichž druhá liga začala ve Znojmě, 
kde družstvo posílené o bývalé členky klubu získalo 
skvělé čtvrté místo. Další kolo se mělo uskutečnit v 
Hodoníně.  Místní atletický stánek U červených dom-
ků byl však poničen tornádem, a tak se místo konání 
přesouvá do Vyškova. „30. června pořádáme na 
našem stadionu setkání příznivců blanenské atletiky, 
jehož součástí bude sbírka na obnovu atletického 
stadionu v Hodoníně,“ uvedla jedna z organizátorek 
Gabriela Ellingerová.

-boh-

Kateřina Šebková, Kristýna Nollová, Natálie Poláčková a Veronika Jakusidisová z družstva ženKateřina Šebková, Kristýna Nollová, Natálie Poláčková a Veronika Jakusidisová z družstva žen

Dorostenci Atlasu bojovali 
na Hummel Open Game

 Florbalisté začali po uvolnění opatření pozvolna s rozběhem dosud násilně utlumené činnosti. 
Jako první se do akce dostali dorostenci Atlasu Blansko na tradičním Hummel Open Game v Brně. 

 Na turnaji byli nalosováni do těžké skupiny, kde 
všichni soupeři hráli první ligu. „O to větší byla 
euforie, když jsme ve skupině dvakrát vyhráli, když 
jsme porazili Třebíč 4:0 a Okříšky 5:2,“ byl nadšen 
prezident klubu Martin Pivoda. Jak doplnil, pak však 
s favorizovanými pražskými týmy přišly porážky, s 
FG TEAM 8:1 a se Spartou 3:1. „To proti takovému 
velkoklubu byl nádherný výsledek,“ pokyvuje hlavou 
Pivoda. Ve vyřazovací části čekal Atlas další velký 
soupeř FBC Liberec.  „S delším hracím časem to pro 
našich devět statečných hráčů v poli a brankáře byl 
nepřekonatelný soupeř, který nás porazil 6:0,“ uznal. 
Jak ihned dodal, za bojovnost, nasazení a obětavý 
výkon patří borcům velká pochvala. „Věřím, že se 
takhle budeme prezentovat i nadále,“ dívá se do 
budoucna optimisticky.

 Po uvolnění opatření začali všichni fl orbalisté 
Atlasu v květnu s tréninky venku. Elévové trénovali 

jednou týdně, dorost a junioři dvakrát a mladší a 
starší žáci dokonce třikrát týdně. Muži se potkávali 
zatím jen jednou týdně na společném fotbálku na 
Klepačově. „V červnu se elévci již dostali do orlovny, 
která je jejich tréninková i v normální sezoně. Dorost 
s juniory absolvoval v červnu tři tréninky v hale v 
Adamově,“ vypočetl prezident. 

 Co se týče pokračování přípravy, zatím ještě nemá 
Atlas u všech kategorií daný jasný plán. „Muži každo-
pádně budou od srpna trénovat v hale ve Svitávce, 
jelikož v naší domácí na Údolní je očkovací centrum, 
tam nemůžeme. Teď proběhl los a do 20. 7. musíme 
potvrdit halu, ve které budeme od září hrát mistrovské 
zápasy. Snad do té doby bude jasno, do kdy bude 
fungovat centrum a jestli budeme moci hrát zápasy 
v našem městě,“ nemá jasno Martin Pivoda. 

Bohumil Hlaváček   


