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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Léto v Blansku

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 realizovaných zakázek

Léto je v plném proudu. Dovolená mne čeká až v půli srpna, a tak se až na občasný 
krátký výlet zdržuji v našem městě. Člověk si ale i tady u nás dokáže užívat léta plnými 
doušky. Se vším, co k tomu patří. Moje vlastní tipy na výlety na kole i pěšky, kam 
za kulturou a kam dobrou zmrzlinu – to vše si přečtete v dnešním letním úvodníku.

Letní sporty
 V našich podnebních podmínkách máme v 
zimě zimu a v létě teplo, tudíž pro zcela běžné-
ho sportovce lze některé sporty pěstovat pouze 
sezónně. Ne že by se to v zimě nedalo, ale třeba 
pro pěší turistiku a jízdu na kole jsou teplejší mě-
síce daleko příjemnější. Máme obrovské štěstí, 
že žijeme ve městě, které je tak blízko Moravské-
mu krasu. Zkuste třeba patnáctikilometrovou vy-
cházku ze Skaláku přes Horní můstek Macochy, 
lesem do Sloupu a zpátky Pustým žlebem. Pokud 
se vám to zdá málo, doporučuji okruh začít na 
Horním můstku, po žluté do Sloupu, kousek po 
silnici do Šosůvky, přes Holštejn a Lipovec, dále 
do Ostrova u Macochy a odsud zpátky k propasti. 
Tato trasa je delší, ale po cestě se budete kochat 
krásami našeho okolí a uvidíte místa, o kterých 
jste možná ani nevěděli, že tu jsou. 
 Pro cyklisty je v našem okolí také spousta tras, 
ovšem většina z nich je do kopce – z kopce. 
Pokud toužíte po rovině, zajeďte si do Adamova, 
případně až do Bílovic nebo Maloměřic podél 
Svitavy. Až na úsek Blansko – odbočka pod 
Novým hradem, který vede po frekventované 
silnici, se jedná o pohodový výšlap. A pokud 
chcete něco bez kopců, ale na celý den, můžete 
tuto stezku protáhnout až do Břeclavi. Jeli jsme 
tuhle více než stokilometrovou trasu nedávno a 
bylo to úžasné! Jižní Moravu na kole nelze než 
doporučit. A zpátky? Z Břeclavi se do Blanska 
dostanete vlakem s přestupem v Brně.
 Jedinou vadou na kráse naší moravské přírody 
se v posledních letech stávají mohutně vykácené 
lesy. Některá místa v okolí se změnila k nepo-
znání, například okolí Kuniček, Hořice a mnoho 
dalších. Občas je to velmi smutný pohled.

Kultura
 Mám rád koncerty pod širým nebem - to je 
zkrátka něco úplně jiného! Od doby, co se 
rozvolnilo, jsem absolvoval nespočet kulturních 
akcí, mnoho z nich i u nás v Blansku. Naše 
město letos nabízí o něco více akcí než loni, ale 
například za Boskovicemi jsme stále pozadu, což 
je škoda. Ale i tak si myslím, že letos je kulturní 

nabídka v našem městě pestřejší, než tomu bylo 
v minulých letech. Věřím, že s novým vedením 
Kultury Blansko bude mít tento trend v budoucnu 
vzrůstající tendenci. 
 Letos se mimořádně těším na Gulášobraní. 
Na této již tradiční akci letos premiérově budeme 
vařit s týmem Monitor a zároveň na stánku pro-
dávat i mé paštiky, takže se na vás na všechny 
moc těším a zvu na ochutnávku. Akce se usku-
teční 31. července v Zámeckém parku a vstup 
je zdarma.

Dovolená...?
 Bohužel vůbec netuším, kam pojedeme letos 
na dovolenou a hodlám to řešit až na poslední 
chvíli. Velice mne rozesmála informace, kterou 
jsem si přečetl minulý týden na internetu: ostrov 
Mauritius se otevírá celému světu! Ovšem s 
jednou podstatnou podmínkou. Očkovaní zů-
stanou 14 dní v hotelovém resortu v karanténě, 
neočkovaní nevytáhnou 14 dní paty z hotelového 
pokoje. Po uplynutí této lhůty se mohou volně 
pohybovat po celém ostrově. To můžu být rovnou 
doma, nebo třeba rovnou v blázinci a vyjde to na 
stejno. 
 A tak je to všude. Situace se mění ze dne na 
den a dnes člověk skutečně neví, co bude zítra. 
Proto zřejmě ani letos neopustíme s rodinou 
republiku, ale po pravdě řečeno, nevadí mi to. V 
Česku je pořád mnoho překrásných míst, která 
jsme dosud nenavštívili. Umím si docela živě 
představit kombinaci hory - řeka - cyklostezky. 
Uznejte sami, že Česko je právě k tomuto na-
prosto ideální destinací :-)

Zmrzlina
 K létu tato dobrota prostě patří. V Blansku 
je mnoho míst, kam se dá zajít na zmrzlinu, já 
osobně v poslední době jezdím do Lažánek do 
FARMOS CAFE. Pokud vás zajímá proč, přejdě-
te na str. 4, kde se rozepisuji více dopodrobna. 

 Přeji všem čtenářům krásné letní dny a klidnou 
dovolenou, ať už budete kdekoli a s kýmkoli.

Martin Müller

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

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

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.

FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO 22.7. a 5.8.
GULÁŠOBRANÍ - Zámecký park 31.7.

BUDEME TU PRO VÁS. Přijďe ochutnat.

DOPRAVA ZDARMA! Objednávejte na e-shopu www.odmartina.cz

RILLETTES
Francouzská pomazánka.

Maso, sádlo, sůl a pepř. 

V jednoduchosti je síla!.
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Bývalou jídelnu ZŠ TGM 
srovnali se zemí 

Začala stavba přemostění

Víte? Nevíte?

 Ve čtvrtek 15. července zahájili dělníci demolici přístavby, v níž se po léta nacházela školní jídelna a 
kuchyně. Bourání trvalo tři dny. Budova školy tak získá zpět svou původní podobu z roku 1928. 

 Zástupci vedení města Blanska, Jihomoravského kraje, Správy a údržby silnic JMK, Správy železnic a 
zástupci fi rmy Metrostav DIZ symbolicky poklepali základní kámen stavby přemostění na Staré Blansko, 
které má být dokončeno v listopadu 2022. Dělníci tak mohli začít pracovat na úpravách areálu bývalých 
uhelných skladů na Svitavské ulici. 

 Demoliční práce jsou součástí projektu za 86 milionů 
korun, který město hradí ze svého rozpočtu. „Dosa-
vadní jídelna už nevyhovovala kapacitně, byla také 
na hranici životnosti. Skelet budovy navíc obsahoval 
zdraví škodlivý azbest, proto bylo nezbytné jídelnu 
nahradit a město k fi nancování tohoto projektu při-
stoupilo navzdory výpadkům v příjmech způsobených 
onemocněním covid-19,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří 
Crha. 
 Hned po skončení školního roku začaly přípravné 
práce na demolici. Dělníci odstranili okna, vnitřní oblo-
žení, podhledy, příčky i část podlahy. Vzhledem k tomu, 
že v panelovém obložení a podhledech se nacházel 
azbest, museli při přípravách na bourání dodržet 
speciální postupy. Bylo nutné vystavět přechodovou 
komoru, která oddělila budovu jídelnu od zbytku školní 
budovy. Při samotném bourání byla následně použita 
speciální vzduchotechnika, která fi ltrovala vzduch, aby 
částečky azbestu neunikaly do okolí. 
 „Demolici prováděl pětadvacetitunový bagr vyba-
vený třítunovými stříhacími nůžkami. Budovu musel s 

 „Přemostění bude nejvýznamnější a nejdražší stav-
ba v letošním roce, ale také jedna z nejvýznamnějších 
a nejdražších staveb v historii Správy a údržby silnic 
JMK. Stavba bude zajímavá i z technického hledis-
ka, ocelové oblouky budou vyrobeny v mostárně a 
smontovány budou až na místě. Spolu s betonovou 
deskou pak budou vysuty na mostní pilíře, to bude 
jistě zajímavá akce nejen pro občany Blanska,“ uvedl 
náměstek ředitele Správy a údržby silnic JMK Roman 
Hanák.
 Podle Zdeňka Mičky z fi rmy Metrostav, která pře-
mostění postaví, je celá stavba složitá také tím, že 
most se realizuje nad vodním tokem a nad širokou a 
frekventovanou železniční tratí. „I když bude doprava 
na ní částečně ve výluce, z pohledu bezpečnosti 
prováděných prací a organizace to bude velice složité 
a bude klíčové dodržet všechny nastavené termíny,“ 
podotkl.
 Součástí projektu je výstavba okružní křižovatky u 
Penny Marketu. Hotová má být do listopadu letošního 
roku. Začnou taktéž práce na mostních pilířích a výroba 
ocelové konstrukce mostu. „V průběhu jara příštího 
roku je budeme po částech navážet do Blanska, aby 
mohl být následně červnu příštího roku během pár dní 
proveden výsuv na pilíře. Něco podobného se nevidí 
zase tak často,“ zmínil Zdeněk Mička.
 Jakmile bude postavený most, může se začít pra-
covat také na budování podchodu u vlakové zastávky 
Blansko-město a trvalé uzavření silnice vedoucí přes 
koleje. „Ten přejezd není nebezpečný proto, že by byl 
slabě zabezpečený, je zabezpečený přesně podle 
technických norem a další legislativy. Jeho riziko ale 
spočívá v tom, že je velmi frekventovaný chodci i au-
tomobilovou dopravou. Koridorovou trať mezi Brnem a 
Českou Třebovou využívá také velké množství vlaků a 
to neustále poroste. Navíc přejezd je v blízkosti želez-
niční zastávky, na které zastavuje každý osobní vlak, 
tím se samozřejmě prodlužuje doba uzavření závor 
na přejezdu. Po dokončení přemostění a uzavření 
současného přejezdu dojde k zásadnímu zvýšení 
bezpečnosti i plynulosti dopravy v centru Blanska,“ 
vysvětlil ředitel oblastního ředitelství Správy železnic 
Libor Tkáč.  
 „Přemostění je nutností nejen z dopravního hlediska, 
dojde díky němu také k výraznému posílení bezpeč-
nosti. Operativně budou moci zasahovat i na Starém 

ohledem na okolí rozstřihávat postupně. Průběžně se 
také odvážel a třídil stavební materiál, který v blízkosti 
školy nelze skladovat. Nyní se prostor čistí a následně 
se bude odstraňovat také železobetonová základová 
deska a odpadní jímka,“ informoval Hynek Grünwald, 
který zajišťoval stavební dozor. 
 Nová budova s kuchyní a jídelnou před pár týdny 
vyrostla v areálu za školou. Kapacita kuchyně se 
navýší až na tisíc obědů za den. Z původních 72 míst 
k sezení nyní bude 156. Na místě zbourané jídelny 
vznikne nový hlavní vchod. 
 Novou jídelnu budou žáci i učitelé využívat hned od 
začátku nového školního roku, stejně jako upravené 
atrium ve dvoře školy a nový spojovací krček. Práce 
na jednom z největších investičních projektů města 
ale budou pokračovat až do příštího léta. Musí se 
dokončit přeložka inženýrských sítí, vybudovat nový 
hlavní vstup v místě někdejších šaten, vestibul s no-
vou recepcí, dokončit zázemí nových šaten. Úprav se 
dočká celý prostor před školou. 

-mka-

Blansku složky IZS, zlepší se tak dostupnost lékařské 
péče ale i možnost zásahu policie nebo hasičského zá-
chranného sboru nejen v průmyslové zóně v této části 
města. Bezpečnost zvýší také vybudování podchodu 
pod železniční tratí v zastávce Blansko-město a násled-
né uzavření přejezdu pro automobilovou dopravu, který 
patří mezi nejméně bezpečné v rámci celé ČR,“ řekl 
starosta Blanska Jiří Crha a požádal obyvatele města 
o shovívavost a trpělivost při realizaci mostu, protože 
jako každá stavba přinese určitá omezení. „Věřím ale, 
že zlepší dopravní obslužnost v našem městě. Trvalé 
spojení obou částí Blanska je nutné,“ doplnil.
 Most bude mít délku 155 metrů, celková délka 
stavby dosáhne 431 metrů. Most v nejvyšším místě 
dosáhne 22,5 metru nad kolejiště. Na současné ko-
munikace bude most z obou stran napojen okružními 
křižovatkami. Stavba bude stát více než 264 milionů 
korun. 

-mka-

Komentář
O ctnostech

 Moji rodiče mne vychovávali ke skromnosti. Byli 
tak naučení od svých rodičů, tatínek pocházel z 
chudé rodiny z malé vesnice, měli záhumenek, 
pár králíků a slepic, jeho rodiče byli do února 1948 
malí rolníci, po únoru museli do družstva a život 
prožili jen prací. Maminka byla dcerou zubního 
dentisty, kterému komunisté v padesátých letech 
sebrali ordinaci a tím celou rodinu uvrhli do bídy, 
které došla tak daleko, že babička jako důchod-
kyně musela nastoupit do práce, aby zajistila k 
důchodové almužně alespoň trochu peněz navíc. 
Můj tatínek vždycky říkal: musíme si našetřit, na-
šetřit na bydlení, později odkládáním desetikorun 
ze sotva dvoutisícové mzdy třeba na auto. Pokud 
si pamatuji, všichni mí sousedé fungovali úplně 
stejně. Byla 70. a 80. léta a normální lidé to tak 
měli.
 Začátkem let devadesátých se najednou uvolnily 
poměry a nabytá svoboda dala nám všem mož-
nosti, které do té doby existovaly jen na západ od 
našich hranic. Někomu se začalo dařit v podnikání, 
někdo měl štěstí při restitucích, jiný měl příbuzné v 
zahraničí. A někdo jiný dostal „bílou obálku“ a v ní 
výpověď z práce. Začaly se rozevírat nůžky mezi 
lidmi bohatnoucími a nebohatnoucími. 
 Lidé masivně opouštěli dosavadní návyky 
„našetřit a pak koupit“. Byli jsme bombardováni 
reklamou nabízející úvěry, půjčky, půjčování se 
stalo fenoménem. Každý člověk chtěl televizi, auto, 
dům, dovolenou, dárky pod stromeček. A chtěl to 
hned. Aby ne. Zboží a služeb se najednou zjevilo 
přehršel a tak se velmi rychle společnost, do té 
doby plná sportovců, zahrádkářů, chatařů, turistů, 
přeměnila na společnost trávící většinu volna v 
Kaufl andech a Globusech.
 A mnoho z nás nakupovalo na dluh. A bohužel 
mnoho z nás přecenilo svoje možnosti a znenadání 
se ocitlo v neřešitelných dluhových pastích.
 Dnes se odhaduje, že asi 800 tisíc lidí je posti-
ženo exekucemi. Osm procent české populace. 
Znám ze svého okolí celou řadu takto postižených. 
Mnozí jsou v dluzích, které nikdy nemohou splatit. 
V této atmosféře vychovávají děti, které pochytá-
vají od svých rodičů jejich návyky, a ty si pak sami 
odnášejí do svých životů. Zásady, že normální je 
nepracovat a žít z podpory, nebo že se pracuje jen 
na brigádách a načerno, nebo že dluhy se neplatí. 
Také že za naše průšvihy může vždycky někdo jiný. 
Také že za komunistů bylo líp.  A v horší rovině jsou 
návyky drogové, alkoholové, trestní.
 800 tisíc lidí mezi námi jsou ti, kteří se s tím 
potýkají, ti šťastnější se „vyhrabou“, ti méně šťastní 
se utopí v dluzích a ti ostatní končí na ulici. Jsou 
nezajímaví pro své spoluobčany, jsou nezajímaví 
pro politiky, jsou na okraji společnosti.
 My, kteří máme to štěstí a podobný osud se 
nám vyhnul, bychom měli těmto našim spoluobča-
nům pomáhat. A hlavně bychom měli přemýšlet. 
Přemýšlet o tom, jak žít, jak správně žít. Naučit 
se znova těm starým zásadám, že nemusím mít 
všechno hned, že normální je pracovat, že musím 
pomoci druhému, když to potřebuje. A že „nejen 
chlebem živ jest člověk“. A taky že štědrost, pře-
jícnost a střídmost jsou ctnosti a nikoli slabosti.

-mn-

Zkušenost s očkovacím 
centrem CAFISCO

 Rád bych se podělil o vlastní zkušenost s očko-
váním v CAFISCU:
 Začnu pozitivně - rezervace není povinná. Na roz-
díl od jiných center si můžete vybrat vakcínu, všechny 
schválené Státním ústavem pro kofeinovou léčbu. 
Očkují tu především Úsměvem, k dispozici jsou i 
vakcíny Pftipus, Jameson & Jameson, Kofeinus, 
Zrmrzlinus a Zákus-kus. Ideální je očkování opakovat 
minimálně jednou týdně, což Vám zaručí spolehlivou 
ochranu proti všem mutacím i mutantům.
 Abych nebyl jen “pozitivní”, musím zmínit i vedlejší 
účinky - jedná se zejména o vysmátost, pohodu a 
radost. A je tu i velké riziko nákazy, dokonce přímo od 
personálu! Snadno se tu můžete nakazit úsměvem a 
dobrou náladou. Na druhou stranu - získáte protilátky 
proti naštvanosti a blbé náladě, což se vyplatí. A jako 
bonus Vám zdarma vystaví certifi kát s Qavárenským 
kódem.
  Když shrnu všechna pro a proti - toto speciální 
očkování, zejména úsměvem, všem doporučuji, cítím 
se po něm skvěle.
 Ani jedna ruka nebolí a vedlejší účinky jsou úžas-
né.
 Marcelko a Laďo, děkujeme za vše, co pro nás 
každý den děláte. Vážíme si toho a máme Vás rádi.

Vaši kavárenští povaleči :-)

Bouráme, stavíme… 
A taky nestavíme

 Pokud jste si mysleli, že si společně se slav-
nostním přestřihnutím pásky otevírající opětovný 
průjezd centrem můžeme oddychnout od rozkopa-
ného města, kolon, prachu a nepořádku, jste na 
omylu. Jedna stavební akce vystřídala druhou a 
mnoho dalších nás ještě čeká. Ačkoli jsem rád, že 
investiční akce frčí v našem městě i přesto, že se 
vlivem pandemie v mnoha jiných koutech republiky 
spíše škrtalo, některé věci mi docela dost vadí.
 Blansko letos trpí podstatnými omezeními, které 
občanům znepříjemňují život. Centrum stále není 
hotové, i když se mělo stavět do konce června. Jak 
bylo zveřejněno městem, opravované chodníky 
jsou sice nad rámec domluvených prací, ovšem 
parkovací stání na nám. Svobody mělo být hotové 
již tři týdny. A není. I proto náměstí v centru denno-
denně „zdobí“ prach, hluk a smrad a je evidentní, 
že tento stav bude trvat ještě hezkých pár dnů.
 Aby toho nebylo málo, přibyla hned dvě dopravní 
omezení – zavřená je ulice Dvorská a také průtah 
městem u Penny, kde začaly práce na přemostění. 
Tedy aspoň ofi ciálně, protože zatím jsem v zavře-
ném úseku neviděl ani jednoho dělníka. Když jsme 
tudy jeli s kamarádem minulou sobotu, svorně jsme 
si zanadávali, že když už se tu nic neděje, mohli 
nám průtah otevřít alespoň o víkendu. Kdyby tu 
byla aspoň vysypaná nějaká hromada štěrku, která 
by bránila průjezdu a působila tak dojmem jakési 
rozpracovanosti, člověk by se nad tím možná ne-
pozastavil, ale takhle to vypadá, že první pracovní 
týden strávili dělníci na dovolené. Snad to má své 
důvody… 
 Na Severu mají v posledních dnech šoféři 
docela veselo. Dvorská se rekonstruuje (hurá!), 
ale co čert nechtěl, objízdná trasa vede po Má-
nesově ulici, která je rozkopaná z obou stran. Ve 
dvou místech si auta dávají navzájem přednost, 
protože si nevyhnou. A pokud máte štěstí a jede 
proti vám autobus, můžete zažít adrenalinovou 
klaustrofobickou jízdu. Po cestě do kopce či z 
kopce navíc průjezdu pravidelně překáží technika 
dělníků, otáčí se tu vozidla stavby a dějí se tu další 
hrůzostrašnosti. Chápu, že sehnat v dnešní době 
fi rmu na zcela konkrétní termín je dost složité, 
ale rekonstrukce Dvorské v době, kdy v podstatě 
jedinou možností je objížďka úsekem oboustranně 
rozkopaným, vyvolává obyvatelům sídliště Sever 
pupínky po celém těle. 
 A pak jsou u nás ve městě další místa, kde by se 
mělo usilovně bourat, převážet a stavět, ale neděje 
se tu vůbec nic. Skleníky. Před několika týdny 
naběhlo komando pracovníků s velkou slávou 
do areálu, během 14 dní srovnali torza bývalých 
skleníků se zemí, aby se tady několik dalších týdnů 
nedělo zhola nic. Nechci být špatným prorokem, 
ale celá tato blesková akce „čistící čety“ na mne 
působí dojmem, že developer udělal pouze gesto 
„Vlk se nažral a koza zůstala celá“. Jsem velice 
zvědavý, jak budou práce na stavbě obchodního 
centra, jenž mělo už snad loni stát, dále probíhat. 
Já osobně jsem patřil hned od začátku do tábora 
těch, kteří obchodní centrum v Blansku uvítají, ale 
abych pravdu řekl, dochází mi trpělivost. Výmluv na 
Povodí Moravy, na pandemii, na úředního šimla, na 
počasí, na rosný bod nebo na bůhví kolik dalších 
nesmyslů už bylo dost.
 Moc se těším na přemostění, na opravené 
chodníky, na nové obchodní centrum, na všechny 
ty kruháče i nové silnice. Uskromním se a budu 
trpělivý. Jen si říkám, že by se tohle všechno mohlo 
alespoň jednou obejít bez výmluv, slibů, odkladů a 
zbytečných cavyků.

Martin Müller
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Filipem Králem
 V naší rubrice „Na kávě s …“ se čtenáři Monitoru s Filipem Králem potkali již v květnu před dvěma lety. Talentovaný blanenský hokejista měl tehdy za 
sebou první zkušenosti ze zámoří, zavzpomínal  si na své začátky  v brněnské Kometě a úspěchy v mládežnických reprezentačních výběrech. V současnosti 
má za sebou rok, kdy sice vynechal zahraniční angažmá, pravidelně však nastupoval v prvním útoku Komety, kde patřil ke klíčovým hráčům. Okusil také na 
několik utkání dres české mužské reprezentace. Momentálně tráví jednadvacetiletý sportovec zasloužený aktivní odpočinek v rodném Blansku. O uplynulé 
sezóně jsme si společně popovídali.

ale pak to zase přestalo. V play off  bylo dobré, že se 
nám podařil otočit průběh série s Vítkovicemi, Třinec 
pak už byl jasně lepší, pro nás nehratelný. Taky pak 
zaslouženě ligu vyhrál.

 Ty jsi si ale zahrál vydatně, ne?
 Je to tak, naše první lajna dala, myslím, osmdesát 
procent gólů v základní části, stejně tomu bylo v play 
off . Hrálo se mi bezvadně, výborně jsme si vyhovovali. 
Holík, Müller i Zaťovič jsou borci, kteří mají oči všude a 
dokážou tě najít kdekoliv. Akorát jsem jako nejmladší 
na tréninku od nich při báčku dostával pěknou sadu. 
Ale na to jsem byl zvyklý, počítal jsem s tím.

 Jako jeden z nejmladších budeš asi fungovat 
ještě i dál. Nebo ne?
 V Kanadě se to bere trochu jinak. Tam je v týmech 
mladších kluků víc než v naší extralize. Stejně starých 
jako já je v mančaftech hrozně moc.

 Do zámoří se ještě vrátíme. Já bych se vrátil 
ještě k něčemu, co souviselo s tvými výbornými 
výkony v extralize. Jak to bylo s tvými prvními 
starty v mužském týmu s pomyslným lvíčkem na 
prsou? Čekal jsi, že trenéři ozvou?
 Když do repre začali nakukovat stejně staří kluci jako 
já, Martin Nečas nebo Filip Zadina, tak jsem trochu 
doufal, že by mohla přijít i moje chvíle. Před sezónou 
ještě ne, když jsem začínal v Přerově a čekal, že mne 
povolají z Toronta. Po měsíci v Kometě už se objevily 
náznaky, že bych mohl letět do Ruska, to ale ještě 
bohužel nevyšlo. Pak do Švédska jsem si už tajně 
věřil,  myslel jsem si, že na to výkonnost mám. 

 Upřímně, věřil sis i na nominaci na mistrovství 
světa?
 Tajně jsem doufal. Ale pak jsem byl postaven před 
volbu. Zůstat a bojovat o nominaci nebo letět do 
Toronta. Vzhledem ke své budoucnosti za mořem 
jsem zvolil druhou možnost. Rok jsem tam nebyl a 
potřeboval jsem se rozkoukat na příští rok. I pohovor 
s trenérem mi pomohl, řekl mi, že mám odletět. Šanci 
v nároďáku ještě dostanu, to mi řekli jasně.

 Sleduješ svoje statistiky?
 No tak jen tak z hlavy v extralize myslím 48 zápasů, 
v play off  devět. V reprezentaci tři zápasy, zatím bez 
kanadského bodu. 

 Tak teď si užíváš zasloužené prázdniny? Nebo 
ti už skončily?
 Už tři týdny jsem v osobní individuální přípravě 
doma v Blansku. Mám kondičního trenéra Miloše 
Pecu, pracuji s ním už pátý rok. V Brně tři, teď dva už 
mi posílá každý den videa na mobil, co mám zrovna 
dělat. 

 Dodržuješ to?
 Dodržuju! Musím. Když už třeba nemůžu, zavolám 

 Nedávno jsme se potkali na příjemné akci – na 
svatbě blanenského hokejisty Tomáše Jílka. Jak 
ses na ní octnul?
 On hraje v Blansku už dlouho. Začínal pod mým 
taťkem, jsme dobří kamarádi už aspoň sedm let. Ví-
dáme se velice často, pozvání na svatbu byla taková 
jasná volba.

 Jsi s Blanskem velice svázán. Myslíš, že někdy 
na pomyslném sklonku kariéry naskočíš na led v 
jeho dresu?
 Myslím si, že určitě. Tady budu někdy chtít dohrát. 
S nadsázkou jako třeba Jágr na hraně padesátky, spíš 
dřív, on je rarita.

 Máš za sebou trochu jiný rok, než jsi asi pláno-
val. Že ho celý vlastně odehraješ v Kometě…
 Ano. Pro mne je priorita dostat se do NHL a hrát v 
ní. Ale byl jsem nakonec rád, že jsem mohl nastoupit 
za Brno.

 Jak k tomu došlo? V Americe se nehrálo?
 To ano, ale divně. Na farmě se pořádala utkání jen 
tak mezi sebou, bez tabulky, o nic nešlo. Vedení přímo 
chtělo, abych zůstal v Česku a byl herně vytížený. Byl 
tam impuls od nich. Já jsem souhlasil. Mohl jsem zůstat 
doma a odehrát sezónu v Kometě. Volba nebyla úplně 
jednoznačná, chvilku jsem o tom přemýšlel. Nakonec 
jsem se rozhodl takto. Ve hře bylo nějaké Švédsko 
nebo Finsko. Priorita ale zůstala nakonec v Brně.

 Stal se z tebe jeden z pilířů mužstva, tak vytíženě 
sis asi dlouho nezahrál…

 V juniorce jsem nastupoval také takové minuty, ale 
mužský hokej je o něčem jiném. Byl to rozdíl, sice 
stejná hra, ale mezi chlapy. Po měsíci jsem si zvykl a 
pak už mi to tak nepřišlo. Byl jsem velice rád, že můžu 
být v lize. 

 Ačkoliv jeden z nejmladších, stal ses oporou. 
Jak tě brali mazáci?
 Jelikož jsem tam už něco odehrál, už mne brali. 
Vzhledem ke každoročním obměnám kádru jsem 
jich znal tak půlku. Tu kostru týmu určitě. I vzhledem 
k tomu, že jsem každé léto v Kometě trénoval. A roli 
hrála i osoba trenéra Zábranského. S tím jsem prak-
ticky odmala vyrůstal. Ten mne vedl od sedmé třídy, 
myslím. To byl základ. Spolupráce s ním byla úplně 
bez problémů. 

 Jak zpětně hodnotíš rok v Kometě? Z hlediska 
svého i týmu jako celku?
 Z mého pohledu se povedla určitě. Asi nikdo ne-
čekal před sezónou, že se mi bude dařit tak, jak se 
to povedlo. Začínal jsem v Přerově, od listopadu pak 
přišlo Brno. Vybudoval jsem si pozici prvního, druhého 
beka, hrál jsem v první lajně, s Petrem Zámorským ve 
dvojici celou druhou část sezóny. Dařilo se mi herně 
i bodově. Ani o jednom utkání nemůžu říct, že bych 
hrál vyloženě špatně. Co se týče týmu, bylo to trochu 
jiné než jindy. Moc se nám nedařilo, pohybovali jsme 
se pořád tak v polovině tabulky.

 Pořád se čekalo, že Kometa najednou zabere 
jako obvykle a ono to nepřicházelo…
 Ano. Maximálně jednou série asi pěti výher v řadě, 

mu, čím co mám nahradit nebo jestli už to mám vyne-
chat. Teď třeba se bavíme před devátou ráno. Půjdu 
se nasnídat. Půl desátá, desátá začínám nějakou 
rozcvičkou. Pak jdu skákat schody nebo běhat nějaké 
sprinty. Následuje posilovna. Střídavě ruce, nohy, 
Většinou kolem jedenácté, tam si to odjedu a jdu na 
oběd. Odpoledne nějaké běhání. Pokud jdu delší trasy, 
osm deset kilometrů, když kratší tak pět. 

 Co led?
 Na ten chodím dvakrát týdně tady s klukama v 
Blansku, středa, pátek jen se s nimi jen tak sklouznout, 
pokecat, posedět v kabině. Přespříští týden už začnu 
naplno v Brně a Přerově trénovat. Potom bych měl 
někdy začátkem září odletět nejdříve na nováčkovský 
kemp. Potom to bude už ten ofi ciální Toronta, kde 
budou všichni hráči, co by měli hrát NHL. Tam se chci 
porvat o místo v týmu.

 Jsi stále hráč celku Toronto Maple Leafs, kam 
jsi byl nadraftován, jak vidíš svoje šance? 
 Ještě dva roky tam minimálně budu. Šance do NHL 
je vždycky. Ale bude tam hodně lidí, hráčů, kteří tam 
dorazí se stejnými představami o uplatnění do bu-
doucnosti. Konkurenční boj, všichni na stejné startovní 
čáře. Toronto si bere hodně Evropanů, mezi deseti 
beky jsou asi jen dva z Kanady. Hodně Finů, Švédů, 
domácích minimum. O nějaké protekci se nedá vůbec 
bavit. 

 Bude mezi vámi rivalita?
 Asi tam určitě je. Musí být. Ale Toronto má jak na 
farmě, tak v hlavním týmu nastavený stejný systém 
hry, to do nás cpou, abychom kdykoliv mohli nasko-
čit do áčka, takže ti kluci tam nějakou tu rivalitu ani 
přehnanou mít nemůžou. Spíše se snažíme se naučit 
spolupracovat.  

 Kolik vás na tom přípravném kempu bude?
 Dohromady tak sedmdesát. Z toho obránců zhruba 
dvacet. Toronto má pod smlouvou 48 hráčů, plus 
mínus, pak dalších asi dvacet připravených.

 Na farmě se hraje jaká soutěž?
 Tam je AHL. Smlouva se podepisuje dvoucestná, to 
znamená, že se může hrát AHL i NHL, kdykoliv může 
být hráč vytáhnut do hlavní soutěže. Kdybych ji neměl, 
hrál bych jen AHL, nemohl bych v NHL nastoupit. Je 
to složité. 

 Hraješ-li jen AHL, je to i fi nanční přilepšení nebo 
to stíháš utratit?
 V přepočtu na české koruny je to asi hromada pe-
něz. Ale v Torontu je fi nančně náročné žít. Doteď mi 
naštěstí bydlení platili, ale od příštího roku si ho budu 
muset hradit sám. Beru si i přítelkyni, takže to nebude 
jednoduché. Myslím, že tak s bídou deset procent 
peněz by mi mohlo zůstat navíc, na střádání peněz 
do budoucna by to však určitě nebylo. Kdybych hrál 
v Kometě, paradoxně bych si možná vydělal víc, ale 
mně teď o peníze v první řadě nejde. Jdu tam, abych 
se ukázal a jednou tu vysněnou NHL hrál.

Bohumil Hlaváček
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Samoplátkyně mohou využít 
slevový poukaz na vyšetření prsu

Čím dříve nás lidé kontaktují, 
tím rychleji se budou cítit lépe

Na zmrzlinu do Lažánek
 Patřím k těm, kteří můžou zmrzlinu prakticky pořád, ovšem v létě se pro mne stává zcela nezbytnou. 
V Blansku najdete mnoho míst, kde koupíte dobrou zmrzlinu, já jezdím na tu nejlepší do Lažánek. 

 FARMOS CAFE je nový podnik, který provozuje 
regionální online obchod potravin FARMOS.CZ, jenž 
znáte z našich novin. Nabízí ryze domácí zmrzlinu 
TOMIVO GELATO od Tomáše a Iva z Lipůvky. Ne-
jenže mne těší, že tady v regionu umí někdo udělat 
výtečnou zmrzku, za kterou by se nemuseli stydět 
ani v Itálii, ale líbí se mi, že neustále obměňují pří-
chutě, takže každý týden mohu ochutnat nějakou 
jinou. Maková, melounová, borůvková, se slaným 
karamelem a mnoho dalších… V nabídce najdete 
vždy osm druhů zmrzliny a jedna je lepší než druhá. 
 Jezdím sem i na kávu; v létě upřednostňuji espre-
sso s mlékem na ledu a tady jej dělají moc dobré. K 
tomu si dám domácí zákusek nebo limonádu, sednu 
si na terasu, koukám na kopce prokvetlé krasovou 
činností naší krajiny a hned je ten svět krásnější. 
Navíc jsem si tu zvykl i nakupovat potraviny domů. I 
přes omezený prostor má FARMOS CAFE v nabíd-
ce rajčata a ovoce od regionálních pěstitelů, nivu z 
Otinovse, zrající sýry z Protivanova, sýrové nitě z 
Kostelce na Hané, vejce z Veselice, džemy ze Ždáru 
a další. V nabídce pochopitelně nechybí ani paštiky 
Od Martina :-)
 Pokud patříte mezi ty, kteří nakupují na farmos.
cz, můžete spojit příjemné s užitečným. FARMOS 
CAFE totiž funguje také jako výdejní místo. Můžete 
se tak přidat k mnoha zákazníkům, kteří se sem rádi 
zastaví na zmrzlinu nebo šálek kávy a při té příleži-
tosti si vyzvednou objednané zboží z e-shopu. Nebo 
naopak.
 Já osobně jsem si FARMOS CAFE velmi oblíbil. 
Mají tu nejlepší zmrzlinu široko daleko, špičkovou 
kávu, domácí dezerty, můžu zde nakoupit farmářské 
potraviny a vyzvednout si nákup objednaný na far-
mos.cz. Je tu ale ještě jedna důležitá věc, kvůli které 
jsem stálým hostem této kavárny. Jejich nabídka 

obsahuje výhradně výrobky malých regionálních 
výrobců, které nekoupíte v žádném supermarketu. 
I já sem vozím svoje paštiky a moc dobře vím, jak 
důležitá je podpora nás – drobných podnikatelů. 
Mezi ně patří právem také FARMOS CAFE a moji 
podporu si tak právem zaslouží. Pokud pojedete 
kolem, vyzkoušejte sami. Nebudete litovat.

Martin Müller

 Mamografi cké nebo ultrazvukové vyšetření prsu v Nemocnici Blansko mohou ženy-samoplátkyně 
od začátku srpna do konce prosince letošního roku absolvovat levněji v rámci projektu Ženy ženám 
2021. Organizace Aliance žen s rakovinou prsu za podpory společnosti AVON Cosmetics opět nabízí 
na tento druh prevence poukazy na 200 korun. „Nezapomínejte na prevenci, včasné odhalení karci-
nomu je podmínkou pro jeho úspěšnou léčbu,“ vzkazují zdravotníci Nemocnice Blansko. 

 Ženy nad 45 mají preventivní vyšetření prsů každé 
dva roky hrazeno ze zdravotního pojištění. Ženy ve 
věku 40 – 45 let mohou absolvovat mamografi cké 
vyšetření jako samoplátkyně za 800 korun. Do 40 let 
se provádí ultrazvukové vyšetření, jehož cena je 500 
korun. Dvěstěkorunový poukaz mohou využít ženy 
jakéhokoliv věku, tedy i pacientky starší 45 let, které 
nechtějí čekat dva roky na další vyšetření. 
 Na bezplatné AVON lince za zdravá prsa si zájem-
kyně o mamografi cké nebo ultrazvukové vyšetření 
mohou vyžádat dvěstěkorunový poukaz. Telefonní 
číslo 800 546 546 je v provozu v pracovní dny od 10 
do 18 hodin. Slevu je možné zajistit si také na e-mai-
lové adrese asistentka@breastcancer.cz. Poukazy 
budou distribuovány do vyčerpání zásob.
 Kromě objednání slevových kupónů nabízí AVON 
linka za zdravá prsa také podporu a informace ohled-
ně nádorového onemocnění. Slouží na ní proškolené 
pacientky a ve středu dopoledne bývá na telefonu k 
dispozici zkušený onkopsycholog. 
 Aby sleva mohla být uplatněna, musí vyšetření 
proběhnout na některém z akreditovaných pracovišť, 

mezi která radiodiagnostické oddělení Nemoc-
nice Blansko patří. „Mamografi cký screening má 
v Nemocnici Blansko dlouhodobou tradici. Tento 
preventivní program je dán vyhláškou o screeningu 
z Ministerstva zdravotnictví a my se k němu už roky 
hlásíme, máme na něj napojenou i operativu. Za-
městnanci radiologického oddělení vyšetří 6 000 žen 
ročně,“ říká ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra 
Danihelková. 
 K vyšetření prsů v Nemocnici Blansko, při kterém 
chce pacientka využít poukaz, je třeba objednat se 
na telefonním čísle 516 838 185 nebo na bezplatné 
lince 800 149 485. 
 Originál poukázky na poskytnutí příspěvku ve výši 
200 Kč vydaný Aliancí v rámci projektu Ženy ženám 
2021 předloží žena zdravotnickému zařízení v den 
vyšetření (od 1. 8. 2021 do 30. 12. 2021) a doplácí 
pouze zbytek ceny za provedené vyšetření podle 
aktuálního ceníku. V případě ultrazvukového vyšet-
ření tedy doplatek činí 300 Kč, u mamografi ckého 
vyšetření 600 Kč. 

-mka-

 Včasné rozpoznání příznaků duševního onemocnění je důležité pro další průběh nemoci. Na 
Blanensku funguje tým, který se přímo zaměřuje na včasnou pomoc lidem s psychickými obtížemi. 
Služba je založená na rychlém kontaktu a mezioborové spolupráci odborníků v různých oblastech 
péče o duševní zdraví. 

 Tým složený z psychiatra, psycho-
loga, sociálního pracovníka a zdra-
votní sestry pracuje na rozšiřování 
povědomí o závažných duševních 
onemocněních, pomáhá lidem roz-
poznat jejich příznaky a nabízí také 
individualizovanou podporu a léčbu. 
Služba je jedinečná zaměřením na 
lidi, kteří jsou teprve v riziku rozvo-
je onemocnění, nebo u kterých se 
problémy projevily v nedávné době. 
Včasná pomoc přispívá k rychlejšímu 
zvládnutí nemoci, lepšímu fungování 
a celkovému zvýšení kvality života. 
„Čím dříve nás lidé kontaktují, tím 
rychleji se budou cítit lépe,“ říká 
psycholog týmu včasných intervencí 
Radim Koníček. 
 Služba je založená na spolupráci 
s praktickými lékaři, ambulantními 
psychiatry nebo učiteli. „Nejčastěji 
se na nás obrací lidé, kteří si přečetli 
náš leták u praktického lékaře nebo 
ve škole. Dále nám volají lidé, kteří 
pozorují zhoršený psychický stav 
u někoho v rodině,“ říká psychiatr 
Stanislav Matoušek. Na rozdíl od 
psychiatrické ambulance tým nabízí 
komplexní podporu, a to téměř bez 
čekací doby. Pracovníci se pohybují 
především v terénu. „Převážně vyjíž-
díme za klienty do jejich místa bydli-
ště nebo si domluvíme schůzku tam, 
kde jim to přijde nejvhodnější, třeba 
přímo u nich doma,“ uvádí sociální 
pracovník František Forbelský. 
 Tým spolupracuje také se středními školami na 
preventivních akcích. Diskutuje se studenty o du-
ševním zdraví a možných projevech rozvíjejícího se 
duševního onemocnění. Pracovníci týmu studentům 
popisují, co jsou běžné obtíže a v jakých případech 
by naopak měli vyhledat odbornou pomoc. „Problémy 
se spánkem, soustředěním nebo v každodenních 
činnostech, jako je škola, práce, běžné aktivity nebo 
třeba slyšení hlasů, podezíravost, pocit pronásledo-
vání, izolovanost a změny nálady jsou asi nejčastější 
příznaky psychických obtíží, se kterými se na nás lidé 
obrací,“ vysvětluje zdravotní sestra Lucie Tesařová.
 Služby včasné pomoci jsou určeny všem lidem 
z Blanska ve věku 16 až 60 let a jsou poskytovány 
zdarma. Pracovníky je možné kontaktovat telefonem, 
e-mailem nebo je navštívit každé pondělí dopoledne 
v prostorách organizace Práh jižní Morava na adrese 
Svitavská 2383 v čase 8 – 10 hodin. Tým zahájil 

činnost v dubnu 2018 a během prvních dvanácti 
měsíců fungování poskytl podporu 88 osobám a 29 
rodinným příslušníkům. Týmy včasné pomoci jsou v 
ČR celkem tři, další pomáhají v Plzni a na Praze 8. 
Služba je dostupná díky projektu, který je součástí 
probíhající reformy péče o duševní zdraví a který je 
realizován Národním ústavem duševního zdraví.

Telefon: +420 777 465 192
E-mail: blansko@nudz.cz
www.vizdom.cz

Tým včasných intervencí je dostupný:
• na telefonu v pondělí až pátek: 8 – 16 hodin
• po domluvě na osobní schůzce v čase a místě dle 
vašeho výběru (na Blanensku)
• bez předchozí domluvy každé pondělí v čase 8 – 
10 hodin na adrese Svitavská 2383
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Připomněli památku bitvy 
u Zborova

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

Nová kavárna na Poduklí 
vyvolává celou řadu diskuzí

 Nebudu se vyjadřovat k tomu, zda investice města do nové kavárny je v pořádku či nikoliv, stejně tak 
nebudu hodnotit cenu stavby ve výši téměř 7 mil. Kč. Pro veřejné sdělení je potřeba řada informací, které 
v tuto chvíli nemám. Ze své pozice však tyto informace hodlám zjistit a celou investiční akci zkontrolovat. 

 Moderní podoba kavárny v centru města se mi 
upřímně líbí. Je jasné, že v tomto směru budou pano-
vat naprosto protichůdné názory. Bude tábor těch, pro 
které je vzhled kavárny atraktivní a moderní (sem se 
řadím i já), stejně tak bude skupina lidí, pro které je to 
vagón, obludnost, aj.. Na názor má každý právo a já si 
někdy až s úsměvem čtu pestrá přirovnání a asociace 
blanenšťáků. Co ale považuji za opravdu podstatné, 
to bude vlastní chod této kavárny. Tím myslím skvělé 
služby, kvalitní sortiment a příjemnou obsluhu. A to 
ukáže až čas.
 Další polemika je ohledně toho, zda už v Blansku 
není kaváren dost. Osobně si myslím, že dost jich bude 

až tehdy, kdy se další nová kavárna neuživí. A 
s tím si myslím žádná ze stávajících problém 
nemá. Kavárenský život je prostě trend doby 
a to, že vznikne nová kavárna v novém centru 
našeho města mi přijde naprosto v pořádku. 
Ostatně kavárna nebo cukrárna je věc, kterou 
ať přijedu do centra jakéhokoliv města, hledám 
právě tam. 
 No a v neposlední řadě jsem opravdu ráda, 
že provozovatelem kavárny bude společnost, 
která za své čtyřleté působení zvládla v Blan-
sku vybudovat opravdu silnou značku s dobrým 
jménem. Nejen kladné hodnocení na gastro-
mapě Lukáše Hejlíka, ale to, že je původní 
kavárna u radnice neustále plná a téměř nikdy 

zde nenajdu volné místečko, o tom svědčí. Když se 
mi to přece jenom podaří, vychutnám si zde dobrou 
kávu ve stylovém a krásném prostředí. Dokáži zde 
vypnout a relaxovat s rodinou, ale stejně tak v klidu 
uskutečnit pracovní schůzku. A to se mi líbí ze všeho 
nejvíc - atmosféra, kde se míchá pohodové business 
prostředí k pracovním setkání, ale i obyčejný život 
maminek s malými dětmi, studentů a párů. Když zde 
sedím s voňavou čerstvou kávou v ruce, je mi prostě 
dobře. A na ten pocit se v nové kavárně na Poduklí tě-
ším ze všeho nejvíc. Kavárně fandím a přeji jí spoustu 
věrných zákazníků.

Lenka Dražilová, poslankyně

METALKOVO a.s.METALKOVO a.s.
Pražská 1602/7  |  678 01 Blansko  |  www.metalkovo.cz

Tel. 606 723 487  |  e-mail: simeckova@metalkovo.cz

Hledáme:

• SVÁŘEČE
• BRUSIČE
• LAKÝRNÍKY
• OPERÁTORY CNC

 104. výročí bitvy u Zborova si v pátek dopoledne připomněli účastníci setkání v parku v ulici Sva-
topluka Čecha. Pietní akt, který zakončila československá hymna a čestná salva, se jako tradičně 
uskutečnil u sochy Zborováka.
 Bitva Zborova v Haliči se odehrála 2. července 
roku 1917. Do historie se zapsala jako první význam-
né vystoupení československých legií na východní 
frontě za první světové války. Úspěch vojáků v bitvě 
s rakousko-uherskou armádou tehdy vedl ke vzniku 
dalších vojenských jednotek z českých a slovenských 
zajatců.
 „S úctou a hrdostí před sochou Zborováka vzpo-
mínáme prvního samostatného vystoupení našeho 
vojska během první světové války. Bitva u Zborova 
byla první bitvou, které se zúčastnily československé 
legie na východní frontě, a sehrála 
významnou roli při formování samo-
statného československého státu,“ 
uvedl v projevu blanenský starosta Jiří 
Crha.
 Před pomníkem zazněla jména osmi 
legionáři, kteří pocházeli z blanenské-
ho regionu a padli v bitvě u Zborova. 
„Dohromady náš kraj dal českoslo-
venským legiím 1148 legionářů. Na 
ruské frontě to bylo 915 legionářů, na 
italské 180 legionářů a na francouzské 
50 legionářů, jeden legionář bojoval 
s Angličany a dva legionáři z tohoto 
kraje jsou neidentifi kováni,“ upřesnil 
Jiří Jaroš z Československé obce 
legionářské.

 Pomník hrdinům od Zborova je kulturní památkou. 
Autorem sochy legionáře ve výstroji ruské armády 
je akademický sochař Karel Babka. Litinová plastika 
byla odlita v roce 1933 v blanenských železárnách 
ve třech kopiích. Do dnešních dnů se zachovala jen 
jedna z nich – ta v Blansku.
 Na závěr setkání k 104. výročí bitvy u Zborova 
zazněla píseň Karla Hašlera Hoši od Zborova a 
československá hymna. Legionáři v dobových uni-
formách vypálili čestnou salvu.

Zdroj: Město Blansko
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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

Lysice

1. srpna 2021
od 19,30 hodin

Letní kino

Lukáš Pavlásek

Akce se koná 
za podpory:

sobota 31 / 7
900–1700

GULÁŠO
BRANÍ

BLANSKO 
Z Á MECK Ý PA RK 

vstup zdarma

NOVÁ ZNA KA
KULTURNÍHO
ST A

KULTURA
BLANSKO

ZAL. 1298
BLANENSKÝ

rovnost

kotlíkové guláše
ochutnávka | 14 h

Ukulele Orchestra jako Brno

4 psi
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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 trafo 220/24 V, 0,5 kW. Tel. 737533842.
* Ráda bych nabídla vám nebo vašim rodičům, prarodi-
čům pomoc jako asistentka sociální péče. Od hygieny, 
doprovodů k lékaři nebo na úřady až po nákupy či úklid. 
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na uvedeném 
tel. čísle. Tel. 730680038.
* Pronájmu garáž na ulici Údolní. Tel. 737900946.
* Pracující muž hledá podnájem pokoje v Blansku. Do 
5.000 Kč. Tel. 777499168.
* Prodám starší bicí "junior" soupravu. Tel. 606160282.
* Bc. žena 40 let, bez závazku, hledám přítele k vážnému 
seznámení. Věk: do 42 let, vzdělání: minimálně středo-
školské. Tel. 722154145.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Během prázdninových měsíců 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 bezpečnost-
ních pravidel. 

Aktuální předprodej vstupenek:
Muzika pro Karolínku: Fleret Akusticky - 28. 7. 2021 v 
19:00 h. Zámek Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
260 Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři 
Blanka od 18. června 2021.
Na Stojáka Lysice – 1. 8. 2021 od 19:30 h. Letní kino 
Lysice, Lysice. Cena vstupenky: 250 Kč.
Václav Koubek - 5. 8. 2021 v 19:30 h. Bar Koruna, 
Blansko. Cena vstupenky: 130 Kč.  Vstupenky si mů-
žete rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo 
přímo v Informační kanceláři Blanka.
Svěcený: Na Vivaldiho! – 16. 8. 2021 od 19:00 h. 
Jeskyně Výpustek u Křtin. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na 
colosseumticket.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka.
Roman Dragoun - 19. 8. 2021 v 19:30 h. Bar Koruna, 
Blansko. Cena vstupenky: 130 Kč. Vstupenky si můžete 
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo 
přímo v Informační kanceláři Blanka.
Prodloužená jízda s Václavem Koptou - 24. 8. 2021 v 
19:00 h. Zámek Blansko,  Blansko. Cena vstupenky: 
180 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit 
online na ticketportal.cz nebo přímo v Informační 
kanceláři Blanka.
Olšofest: Progres 2 - 28. 8. 2021 v 19:00 hod. Areál 
Autokempu Olšovec, Jedovnice. Cena vstupenky: 150 
Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři 
Blanka od 25. června 2021.
Svěcený: Na Vivaldiho! – 4. 9. 2021 od 19:00 h. Jeskyně 
Výpustek u Křtin. Cena vstupenky: 550 Kč. Vstupenky si 
můžete rezervovat i zakoupit online na colosseumticket.
cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.

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

Basketbalistky hodnotí složitý 
průběh uplynulé sezóny

 Se závěrem školního roku ukončily blanenské basketbalistky sezónu 2020-2021. Stejně jako tomu 
bylo i v jiných sportech nešlo o obvyklou sportovní činnost spojenou se zápasy a dalšími basketba-
lovými aktivitami jako desítky sezon předcházejících, ale o tréninky postavené na základě doposud 
nepoznaném. „Trenéři všech týmů museli hráčky aktivovat při velkých omezeních, která mohla mít 
za následek kolaps činnosti celého Basketbalového klubu Blansko. Všichni to zvládli bezvadně,“ po-
chvaluje si předseda Milan Ševčík. Jak dodal, důkazem je nárůst počtu děvčat, která se do sportování 
ve formě basketbalu po rozvolnění mimořádných vládních hygienických a proti epidemiologických 
opatření do přípravy zapojila, především v kategoriích minižákyň a žákyň.

 Tým žen se po celou dobu trvání covidové pande-
mie zaměřil na individuální přípravu. „Jde o hráčky, 
které pod vedením trenérů Pavla Zouhara a Jana 
Nečase basket hrají delší dobu a ví, co taková pří-
prava obnáší. Jak aktivní byly, bude znát při zahájení 
pravidelných tréninků a prvních zápasech,“ uvedl 
Ševčík. Ženy startují v oblastním přeboru, ve kterém 
je letos přihlášeno ve dvou skupinách rekordních 
čtrnáct týmů. 
 Kadetky U17 byly zařazeny do nadregionální ligy. 
Děvčata se připravují pod vedením trenérek Lady 
Matuškové a Karolíny Gyurgyik zčásti s týmem žen. 
„Také na nich se projeví, jak vážně brala individu-
ální tréninky v průběhu uplynulého období,“ myslí 
si předseda. V loňském roce hráčky absolvovaly 
předsezonní soustředění v Jedovnicích, které si i 
letos zopakují. 
 Žákyně U15 si pod vedením Petry Popelkové, 
Ivany Alexové a Natálie Dvořákové užívaly nových 
forem tréninků asi nejvíc. V této kategorii je zapojeno 
více než 25 děvčat. Svoji sezonu zahájily v srpnu 
2020 tradičním soustředěním v Hustopečích.  Hlavní 
trenérka U15 Petra Popelková k uplynulému období 
říká: „Začaly jsme se připravovat na vysoké koše, 
dosud holky hrály minibasketbal s malým míčem 
na snížený koš. V září jsme se zúčastnily dobře 
obsazeného přípravného turnaje v Kyjově a tam 
bylo odehráno naše první a také na dlouhou dobu 
poslední mistrovské dvojutkání.“ Tím sezóna skon-
čila. V následujícím týdnu byl vyhlášen lockdown a 
všechny sportovní aktivity pozastaveny. „Abychom 
neztratily kontakt, scházely jsme se pravidelně na 
online trénincích,“  dodala.  
 V dubnu se konečně začala situace uklidňovat a 
mohlo se opět začít trénovat. Nejprve jen po menších 
skupinkách, později i celý tým žákyň U15 dohromady. 
K přípravě se využívaly různé venkovní prostory. „V 
okamžiku, kdy se mohl basketbal vrátit k trénování 
uvnitř, bylo z naší sportovní haly vytvořeno očkovací 
centrum, takže nastal další problém,“ smutní trenér-
ka. Přechodným útočištěm se stala díky pochopení 
majitele sportovní hala v Ráječku, v níž mohly žákyně 
kromě fyzické aktivity trénovat i driblink a střelbu na 
koš. „V květnu a červnu jsme odehrály pouze dvě 
přátelská utkání proti klukům. Začátkem června 
jsme vyrazily na třídenní minisoustředění do Letovic, 
kde jsme se nezaměřily ani tak na košíkovou, jako 
spíše na stmelení kolektivu. Vypadá, že se nám to 
podařilo na výbornou, takže nezbývá, než se těšit 
na nastávající sezónu. Ta bude zahájena, jak jinak, 
než soustředěním v Hustopečích,“ doplnila Ivana 
Alexová.
 Nejmladší basketbalistky jsou rozdělené do tré-
ninkových skupin - přípravka, U10, U11 a U12. 
„Problémem je velký počet děvčat se zájmem o 
sportování v souvislosti s omezenou kapacitou vnitř-
ního tréninkového prostoru, kterým disponujeme. 
Naštěstí zvlášť výrazný nárůst byl v době, kdy se 
mohly konat první společné tréninky venku. Platilo, 
že nejlepší náborovou formou je možnost vidět 
trénink na vlastní oči, případně si ihned vyzkoušet 
co obnáší,“ vysvětluje Milan Ševčík. Jak řekl, na 
perfektní dostupné organizaci tréninků minižákyň se 
podílí hlavní trenér Slávek Streit a trenérky Vendula 
Krátká s Monikou Sedlákovou.  Slávek Streit situaci 
v přípravě minižákyň okomentoval: „ Společně jsme 
ukončili předchozí sezónu tradičním opékáním 
špekáčků na zahradě DDM v Blansku. Začali jsme 
vydařeným srpnovým soustředěním v Hustopečích, 

ale v září se situace začala zhoršovat a těsně před 
zahájením soutěží byla všechny sportoviště uzavře-
na. Během září jsme stihli odehrát vítězný turnaj U11 
v Babicích nad Svitavou a domácí turnaj, ve kterém 
jsme obsadili druhé místo.“ 
 Od konce února tohoto roku až do velikonoc si 
tréninkové skupiny nejmladších baskeťaček alespoň 
vyzkoušely on-line tréninky, které po rozvolnění od 
druhé poloviny  dubna nahradily tréninky venkovní. 
„Ač se jich účastnila přibližně třetina nejmladších 
hráček, tak k mému milému překvapení se do 
venkovních tréninků zapojily všechny holky a navíc 
postupem času přišlo i mnoho nových tváří,“ je spo-
kojen Streit. Koncem května se nakonec děvčata 
dostala i do haly. K tréninkům musely všechny týmy 
minižákyň využít azyl v hale na Mlýnské, protože v 
hale na Údolní pokračovalo očkování. 
 Díky skvělé organizaci přípravy minižákyň se po-
dařilo prolínáním tréninků skloubit velký počet hráček 
a omezené prostory v hale Mlýnská s venkovním 
prostředím. V červnu stačila děvčata odehrát čtyři 
přátelská utkání. Dvě utkání v Olomouci proti OSK 
a poslední dva tréninky proběhly při zápasech proti 
BBK Blansko. „I když ani v jednom utkání neuspěla, 
bylo to určitě povedené vyvrcholení celé sezóny, 
ve které dostaly příležitost přičichnout k zápasové 
atmosféře i hráčky, které začaly s basketbalem až 
na jaře. Ke spokojenosti děvčat i trenérů se podařilo 
uspořádat celodenní výlet na Brněnskou přehradu a 
hlavně návštěvu Jump arény. Věřím, že v následující 
sezóně, kterou zahájíme prvním tréninkem už 10. 
srpna a následně od 15. srpna soustředěním v Hus-
topečích. Již nebudeme omezeni tak, jak tomu bylo 
téměř po celé právě skončené období,“ věří trenérka 
skupiny nejmladších děvčat Vendula Krátká. 
 Basketbalový klub Blansko, z.s. se snaží plnit svoji 
roli při výchově dětí a mládeže. Pomocí náborů a 
propagačními akcemi chce dosáhnout zapojení co 
největšího počtu děvčat do pravidelných tréninků, 
které jsou vedené šesti kvalifi kovanými trenéry a 
čtyřmi asistenty. „Novým poznatkem je, že se do 
tréninkového procesu zapojují děvčata stále nižší 
věkové skupiny. Proto se s nimi snažíme speciálně 
pracovat přiměřeně k jejich věku a dovednostem,“ je 
spokojen předseda Milan Ševčík. Podle něho došlo 
k navýšení členské základny zvlášť u skupiny pět 
až osm roků, kde při náboru využil klub stagnace 
ostatních volnočasových aktivit, která se v období 
pandemických omezení projevovala. „Zájem o 
basketbal je dán i tím, že jsme jediným kolektivním 
sportem na Blanensku, ve kterém se připravují vý-
hradně děvčata všech věkových kategorií,“ myslí si 
Ševčík. 
 Pro vedení klubu je podstatné zajišťování fi -
nančních prostředků, které pomáhají v realizování 
činnosti. Zde se projevuje výrazná fi nanční pomoc 
Jihomoravského kraje, Města Blansko, Národní 
sportovní agentury, DDM Blansko a všech sponzorů. 
„Prostředky jsou využívány výhradně k vytvoření 
podmínek pro výkon a rozvoj sportovní činnosti bas-
ketbalistek, zejména pak v oblasti přípravy a účasti v 
dlouhodobých sportovních soutěžích dětí a mládeže, 
ale také kadetek a žen. Vedení klubu děkuje všem 
podporovatelům a rodičům za jejich přízeň, které si 
vážíme. Nadále chceme své příznivce, ale i hráčky, 
basketbalem hlavně bavit,“ uzavírá hodnocení uply-
nulé sezóna Milan Ševčík. Jak dodal, zájemci mohou 
činnost klubu sledovat na adrese www.bkblansko.cz. 

Bohumil Hlaváček

Vzpomínka
 Dne 3.8.2021 to bude 1 
rok, co nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček a ka-
marád, pan Zdenek Smílek 
z Blanska. Všem, kteří jste 
ho znali, děkujeme za ti-
chou vzpomínku.

Manželka Ludmila, 
synové Zdeněk a Luděk, 

vnoučata 
a pravnoučata

Letní vzdělávací kempy 
na ZŠ a MŠ Salmova

 Po školním roce poznamenaném koronaviro-
vými opatřeními a distanční výukou nastal čas 
prázdnin. Na základě loňských zkušeností se 
i letos ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 zapojila 
do organizace letních příměstských táborů pro 
mladší žáky. 

 Ve spolupráci s o.p.s. Věda nás baví se škole 
podařilo vyjednat realizaci šesti turnusů Letních 
vzdělávacích kempů pro děti ve formě příměstského 
tábora, kterých se postupně zúčastní celkem 75 
dětí. Zájem byl i letos velký a nabídnuté termíny byly 
zaplněny přihlášenými účastníky ještě před koncem 
školního roku.
 Akce je dotována MŠMT a týdenní pobyt včetně 
vstupenek, jízdného apod. je pro děti zdarma. Tábory 
jsou již v plném běhu. Poslední turnus bude končit v 
polovině srpna.
 Program vzdělávacích kempů zahrnuje výlety, 
exkurze, pokusy, hry a soutěže. Denně je zajištěno 
také stravování ve formě oběda i svačin. Vedoucími 
táborů jsou pedagogičtí pracovníci školy. Tato aktivita 
je jednou z forem zajištění vhodné náplně volného 
času dětí a v neposlední řadě i pomoc rodičům po 
obtížném školním roce. 
 Přejeme všem účastníkům, aby se jejich letní 
tábory vydařily na výbornou a všichni společně pro-
žili na „Salmovce“ spoustu krásných prázdninových 
dobrodružství!

-r-

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety
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zouhar_bk@post.cz
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Hráči chtějí ukázat svoji kvalitu, říká trenér Petr Vašíček

Amálie Gottwaldová 
má evropský bronz

 Do začátku nové fotbalové sezóny zbývají jen dny. Ta loňská přinesla pro FK Blansko značně rozporuplné zážitky. Nejprve start do historicky první druholigové sezóny s velkými plány a trochu i ambi-
cemi. A trochu s podvědomými obavami, jak to dopadne. Začátek na výbornou. Pak znovunástup proticovidových opatření a uzavření stadiónů pro diváky. Přesto solidní výsledky. Po polovině soutěže 
restart pod novým trenérem Pulpitem a znovu nadějné vyhlídky. A následně po pár měsících pád s naplněním černých předtuch o možných fi nančních problémech. Včetně sestupu do nižší soutěže. Ruku 
na srdce – asi takové, jaká by klubu z města této velikosti příslušela. Ovšem s týmem, kde celkem logicky nezůstal kámen na kameni. Jak to bude dál? S novým lodivodem na lavičce Petrem Vašíčkem 
jsme se potkali před třemi týdny. V rozhovoru jsme se tehdy bavili hlavně o jeho plánech a představách. 

 Hodně se změnilo, máš za sebou tři přípravná 
utkání bez porážky s v podstatě zcela novým 
týmem pod tvým vedením …
 Ještě je před námi moc práce. Je nás pořád málo. 
Zbývá poslední týden na doladění kádru. V záloze 
mám ještě vytipované hráče, kteří asi přijdou. Žádná 
bombastická jména nečekejte, na devadesát procent 
to ale vyjde. O víkendu na pohár ve Velké Bíteši už 
je musíme mít zaregistrované, tím je to dáno.

 Zkus zhodnotit tři přípravná utkání. Zrekapitu-
luji – výhra ve Žďáru, doma se Znojmem a remíza 
na hřišti Vrchoviny v Nověm Městě na Moravě…
 První ve Žďáru byl jiný. To jsem nevěděl, co mi 
ukážou sehnaní hráči, kteří se poprvé potkali v zápa-
se na hřišti. Na avizované utkání v Boskovicích jsme 
totiž vůbec ani neodjeli, omluvili jsme se, protože nás 
bylo ještě málo. Po zápase se již vyrýsovala taková 
nějaká kostra týmu. Byli jsme docela mile překvapeni. 
Další dva soupeři byli již naši budoucí z MSFL. Již 
jsem do tisku řekl, že kluci, kteří vlastně ve svých 
týmech byli odstaveni, dostali v Blansku novu šanci 
a zatím se jí zhostili více než dobře. Mají svoji kvalitu 
a já jim jako trenér věřím.

 Je to tedy pro ty hráče nová motivace?
 Ano. Je to ale, jak se říká, dvojsečná zbraň. 
Jestli se u nás ukážou, sáhne po nich někdo z vyšší 
soutěže. Již jsem ti říkal minule, kvalitních hráčů je 
v současnosti poskrovnu a jak se někdo ukáže, je 
po něm poptávka. A hned se to ukázalo i u nás, po 
jednom hráči se už ptají.  Já bych nerad vychovával 
někoho do jiného týmu, ale dnes to tak je, bohužel.

 Vraťme se k zápasu ve Žďáru…
 Ukázalo se, že tým, který formujeme, je na úrovni 
MSFL. Pozitivní bylo, že se nám povedlo  vyhrát, po-
mohlo to sebevědomí.  Brankou Machálka v závěru 
jsme vyhráli 0:1, když jsme byli po celé utkání lepší.

 Doma se Znojmem jsme hráli velice dobře první 
poločas, to dobrá stovka diváků může potvrdit, ve-
dení 4:1 ani ne po půlhodině hry…
 Bylo by fajn, kdyby to tak vypadalo pořád. Udrželi 
jsme ten výkon ale jen první část zápasu. Musíme 
si udržet koncentrovanost na celé utkání. Je možné 
ale, že Znojmo nastoupilo až do druhé půle s lepší 
sestavou.

 A do třetice přišla remíza 3:3 na hřišti Vrcho-
viny…
 Vedli jsme 0:1 brankou Tulaydana, soupeř ale brzy 
vyrovnal. Druhý poločas přinesl naše chyby prame-
nící z takové horlivosti, prohrávali jsme. Dorovnali 
jsme znovu Tulaydanem, začali soupeře přehrávat, 
ale rychle jsme opět inkasovali. Konečný výsledek 
pečetil z penalty Marek Mach. 

 Je těsně před vstupem do mistrovské soutě-
že. Skládáš skoro úplně nový tým. Blanenský 
fanoušek si bude zvykat na nová jména. Můžeš 
je představit?
 Ty dva v brance onen fanoušek zná. Kdo je 
lepší, nechám nakonec na jejich trenérovi, koho 
do premiéry postaví. Mně se zdají momentálně 
rovnocenní, není dáno, kde bude jednička. Davida 
Záleského již místní znají, Petr Nešetřil je dokonce 
odchovanec.

 Obrana je téměř zcela nová, nemýlím se?
 Tomáš Chyla má nějaké starty v mládežnických 
reprezentacích. Zbrojovka ho chce asi nechat se 
vyhrát, ne aby nastupoval za její béčko v divizi. Zápas 
od zápasu se lepší, je to jeden z těch, který se bude 
v třetí lize chtít ukázat. Je u nás na hostování. Na 
stoperu rovněž kmenový hráč Brna Dominik Blažík, 
který byl v Rosicích, ty nám ho zapůjčily. Na to, že 
je mladý, na hřišti mluví, organizuje hru, to se mi 
líbí. Jako druhý stoper přichází z Líšně Senegalec 
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Podzimní los FK Blansko

 Blanenský sport má nový sportovní úspěch, možná nastupující hvězdu. Čtrnáctiletá bikerka Amálie 
Gottwaldová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství Evropy mládeže v závodech horských kol, 
které na začátku července hostilo italské horské středisko Pila. Na šampionátu startovalo více než 
600 sportovců ze 30 zemí ve věku 13 až 16 let. 

 Amálka se tam zúčastnila nejprve 
kvalifi kačních závodů a závodu štafet, 
kde sbírala umístění v první desítce. V 
tom hlavním jí nevyšel ideálně start a 
zpočátku se pohybovala kolem dvacáté 
příčky v poli padesáti bikerek. Postupně 
se propracovávala v poli dopředu až na 
druhé místo. Nizozemská soupeřka ji 
ale v závěrečném spurtu odsunula na 
třetí místo.
 Obrovského úspěchu dosáhla již při 
svém prvním velkém startu na meziná-
rodní půdě. „Jela jsem tam hlavně si to 
užít, sbírat zkušenosti, zkusit zabojovat. 
Že to tak vyšlo, jsem byla jedině ráda,“ 
září spokojeností stále i s odstupem 
času. Jak říká, do závodu dala opravdu 
všechno. „Tím jak jsem se probojová-
vala dopředu, jsem vydala hodně sil, 
které mi pak chyběly v cílové rovince,“ 
myslí si. A jaké měla Amálka pocity na 
stupních vítězů? „To bylo úplně nej-
lepší. Tím jak hrála německá hymna 
pro vítězku, jsem si teprve pořádně 
uvědomila hodnotu mého úspěchu,“ 
pokyvuje hlavou.
 Bikerská sezóna závody v Pile ne-
vyvrcholila, je teď zhruba v polovině. 
„Tím jak covid všechno posunul, se u 
nás předtím nezávodilo, holky jezdily v 
Polsku, kde to šlo. V tamním  poháru 
holky skončily první,“ vysvětluje Kate-
řina Gottwaldová, maminka Amálky, 
která se s manželem věnuje naplno 
nejen jejímu sportovnímu růstu, ale i 
své mladší dcery Lucie. Obě děvčata jsou spolu se 
sestrami Eliškou a Annou Hanákovými ze Žďárné 
jedinými členkami CP teamu Boskovice. Ten byl 
založen speciálně kvůli jejich sportovnímu růstu a 
možnostem individuálního tréninku, dívky do něj 
přešly z benešovského Moravce. 
 S cyklistikou začal nejprve otec Martin Gottwald. 
„Po třicítce začal i jezdit závody. Celá rodina ho do-
provázela. No a pak se pořídila kola i pro holky. Amča 
vyhrála hned první závod v Líšni, do kterého nastou-
pila,“ vzpomíná Gottwaldová. Začala pak trénovat s 
Karlem Stloukalem v ACT Lerak Blansko. „Bylo mi 
asi tak čtyři pět let, součástí bylo i plavání, protože 
klub se zaměřoval také na triatlony,“ dodává Amálka. 
Plavat chodí stále v rámci boskovického plaveckého 
oddílu. „Začínala v Blansku, ale tam chtěli, aby se 
tomu věnovala závodně. My to bereme spíše jako 
doplněk, dceru to baví,“ vysvětluje maminka.

 Co čeká jezdkyně CP teamu ve zbytku sezóny? 
„Teď Český pohár, začínáme v Hlinsku. Následuje 
mistrovství republiky v Harrachově, pak další závody 
poháru,“ plánuje Kateřina Gottwaldová. Cyklistice 
se chce její dcera věnovat pokud možno naplno. 
„Pokud mne to bude bavit, chci jezdit a pokud možno 
vyhrávat,“ těší se Amálka, která si váží toho, jak se 
jí i sestře rodiče věnují. „No něco to stojí, minulý rok 
jsme nakupovali kola na cross country i cyklokros, 
Týmu pomáhají sponzoři, toho si ceníme,“ říká 
maminka, kterou úspěchy dětí samozřejmě těší a 
motivují. Jak dodává, už se i přestává o holky bát, 
když vidí, že jezdit opravdu umí a nebojí se do toho 
jít. „Mají to už pod kontrolou, no, a už mi taky nic 
jiného nezbývá,“ usmívá se Kateřina Gottwaldová, 
která se svým manželem dělá pokud možno maxi-
mum pro budoucí sportovní růst svých dcer. 

Bohumil Hlaváček

Lamine Fall. Ten se v Česku pohybuje deset let, 
umí už perfektně česky. Myslím, že s ním nebude 
problém, má ligové zkušenosti. Bude jeden z těch 
starších zkušenějších. 

 Nezapomněl jsi na Tomáše Feika?
 V žádném případě. Tomáše Feika asi představo-
vat není třeba. Odchovanec, který by i přes svoje 
mládí měl patřit k pilířům týmu, na pár utkání si i 
pod trenérem Pulpitem vyzkoušel druhou ligu. Do 
obrany máme ještě Filipa Adamce, který přichází z 
Bystřice, ale je to hráč z našeho okresu, který chce 
dokázat, že má na to hrát MSFL. To se mi na něm 
líbí, že se na rozdíl od jiných nebojí to zkusit. Je to 
taková pracovitá motorka, pořád se snaží.

 Přecházíme do záložních řad…
 Marek Mach bude asi jedním z klíčových hráčů, 
patrně navlékne kapitánskou pásku. Je vůdčí osob-
ností na tréninku i v utkání. Z Líšně přichází Vašek 
Minařík, budou se doplňovat, je na hřišti klidný, roz-
vážný, nekazí přihrávky. Kvitoval jsem, že s Laminem 
Fallem hned měli zájem do Blanska jít, nenechávali 
se přemlouvat, to se mi na nich líbilo. Mirek Kroutil se 
k nám ze Zbrojovky nechal přeregistrovat, s Hladkým 
z Troubska budou výborní krajníci. 

 Branky zatím dává nejvíc Jiří Tulaydan, budeš 
na něho spoléhat?
 To bude asi jasný hroťák. V Blansku je dostatečně 

známý, není zde nováčkem. Čtyři branky ze tří zá-
pasů hovoří za vše. Máme také Tomáše Machálka, 
to bude ten další zkušený mazák. Měl by hrát ale 
spíše jako volnější pod hrotem, stejně jako třeba 
talentovaný Štěpán Alexa.

 Nezapomněl jsi na někoho?
 Ano, kmenového hráče, který měl problémy s 
covidem. Martin Kropáček, ten by měl být třetím do 
stoperské dvojice. Tým ale ještě potřebuje zlehka 
doplnit, jak jsem již předeslal. Měl by přijít minimálně 
ještě jeden hráč z Líšně, který by rád šel za Fallem 
a jeden hráč ze Zbrojovky, jména ještě nechci kon-
kretizovat. 

 Dá se sáhnout do blanenského dorostu?
 Ti nejšikovnější jsou ještě moc mladí, ročník 2007, 
fyzicky by asi na to ještě neměli. Ale chci, aby v rámci 
možností s námi zkoušeli trénovat. Do budoucna s 
nimi určitě chci počítat. 

 Samozřejmě na závěr našeho posledního 
rozhovoru před ostrým startem musí následovat 
nepříjemná otázka na tvůj cíl do sezóny? 
 Přiznám se, že žádný plán nedělám. Ztratil jsem o 
soutěži typu MSFL přehled, byl jsem dlouho mimo. 
Přátelské zápasy napoví, ale neřeknou úplnou 
skutečnost. Řeknu raději alibisticky. Chceme se 
zachránit. 

Bohumil Hlaváček

SO 31.07. 17.00 BLANSKO VRATIMOV
SO 07.08. 10.15 JIHLAVA B BLANSKO
SO 14.08. 17.00 BLANSKO DOLNÍ BENEŠOV
PÁ 20.08 17.00 ZNOJMO BLANSKO
SO 28.08. 16.30 BLANSKO ROSICE
NE 05.09 10.00 OSTRAVA B BLANSKO
ST 08.09. 17.00 VRCHOVINA BLANSKO
SO 11.09. 16.00 BLANSKO SLOVÁCKO B
SO 18.09. 10.15 OTROKOVICE BLANSKO
SO 25.09. 16.00 BLANSKO UHERSKÝ BROD
NE 03.10. 10.15 OLOMOUC B BLANSKO
SO 09.10. 15.00 BLANSKO FRÝDEK MÍSTEK
PÁ 15.10 18.00 KROMĚŘÍŽ BLANSKO
SO 23.10. 14.30 BLANSKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
NE 31.10. 10.15 UNIČOV BLANSKO
SO 06.11. 14.00 BLANSKO HLUČÍN
SO 13.11. 14.00 BLANSKO ZLÍN B
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