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Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpracování znaleckých posudků pro dědická řízení.

Zajištění právního i daňového poradenství pro občany.

Exkluzivní prodej bytu 3+kk v cihlovém domě, 

blízko centra města, bez balkonu, 2. patro, 63 

m2, ihned volný. Nabídková cena… 3,5 mil.Kč

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek

Sotva jsme se vzpamatovali z dopravní komplikace v podobě uzavřeného centra, 
jehož průjezdnost byla obnovena koncem června, se začátkem školního roku nám v 
Blansku přibyla další velká starost, která neunikla nikomu, kdo se po městě pohybuje. 
Dopravní situace je v těchto dnech naprosto katastrofální pro všechny účastníky 
provozu a již nyní je jasné, že skončí až na konci listopadu. 

 Největší vrásku na čele všem řidičům bez výjim-
ky činí fakt, že se v Blansku budují dva kruhové 
objezdy v jednom termínu. Když se začal stavět 
kruháč u Penny marketu, brblali jsme, že musíme 
hlavní tah objíždět bokem, a to i přesto, že se na 
uzavřené části vozovky dlouhou dobu prakticky 
nic nedělo. To jsme ještě netušili, jaká hrůza nás 
čeká od 30. srpna, kdy se uzavře hlavní tah z 
důvodu stavby okružní křižovatky u Sportovního 
ostrova. Od tohoto dne jsou všechna auta směřo-
vána přes centrum města, tvoří se dlouhé kolony 
a průjezd na Brno se stává hrou, v níž vyhraje 
ten, kdo má čas a pevné nervy. Pokud jste ještě 
neměli tu čest absolvovat v dopravní špičce cestu 
městem, mohu vám ji přiblížit. 
 Je pátek, okolo půl třetí odpoledne, vyjíždím 
ze Zborovců směr Lažánky. Na Bezručově máme 
změnu přednosti v jízdě, kde je hlavní silnice 
vedena z centra města směrem ke Kaufl andu. 
Protože nyní jedu po vedlejší, řadím se poslušně 
do kolony aut, která dávají přednost. Ta začíná 
u učiliště. Po několika dlouhých minutách popo-
jíždění se dostávám na křižovatku, ale vidím, 
že mým směrem je to ucpané až ke kruháči na 
Smetanově ulici. Sem přijíždím po pětadvaceti 
minutách! Vjíždím na kruhový objezd a pouštím 
jedno auto ze směru od staré pošty, za kterým 
stojí kolona až k dalšímu kruhovému objezdu. 
Pokračuji pod kinem a couráme se, nicméně 
aspoň se pravidelně posunujeme. Podtrženo, 
sečteno – v Lažánkách jsem za pětatřicet minut. 
Cestou zpátky zkouším jet spodem po Svitavské 
(samozřejmě po cestě musím objet stavbu u 
Penny) a vida, že auta stojí „jen“ u Billy, říkám 
si, že tudy to nebude tak hrozné. Jenže kruhový 
objezd u staré pošty je totálně přecpaný a já tu 
strávím dalších dvacet minut, pak dlouhé minuty 
stojím frontu na kruháč na Smetanově a teprve 
na Seifertově pomalu směřuji zpět na Zborovce. 
Cesta do Lažánek a zpátky mi tedy nakonec 
zabrala cesta téměř pětasedmdesát minut. 
 Přemýšlím, co všechno se dalo udělat jinak. 
Rozumím tomu, že kruhová křižovatka u Sportov-
ního ostrova je nutná, přestože její stavba budí 
rozporuplné názory. Chápu zmiňované důvody, že 
po této komunikaci budou někdy v příštím roce 
jezdit náklaďáky přepravující součásti momen-
tálně budovaného přemostění. Jen nerozumím 

tomu načasování. Pro mne je uzávěra dvou takto 
důležitých dopravních bodů v jeden moment 
nepřípustná. Jako by nešlo napřed vybudovat 
kruháč u Sportovního ostrova a až teprve potom 
začít stavbu přemostění…
 Jak ulehčit této dopravní šlamastyce? V místě, 
kde se odbočuje na Seifertovu, byli v pátek od-
poledne policisté a dopravu se snažili řídit. To je 
skvělé a věřím, že jejich práce by byla prospěšná 
i v jiných místech objízdné trasy. Přestože je to 
těžké a na silnici prakticky denně spatřuji „hodné“ 
šoféry, mohli by být ještě více ohleduplní a na 
některých exponovaných místech si lépe vyho-
vět. Jak jsem si všiml, mnoho aut se například 
bojí vpasovat na kruhový objezd na Smetanově; 
chápu, je třeba trochu pohotovosti a obezřetnosti, 
ale řidiči jedoucí z centra budou jistě shovívavější 
a dočkáme se tak lepší průjezdnosti směrem ze 
Svitavské. 
 Jak jsem si ověřil, při příjezdu od Brna se dá 
cesta lehce časově zkrátit, když odbočím směr 
Písečná a vystoupám bočními ulicemi až na Sado-
vou, odkud se dá sjet dolů k Seifertově poměrně 
bez problémů. Cestu od koupaliště si naopak 
nezkrátím přes K. J. Mašky, jelikož k Severce 
je zákaz odbočení. No a cestu do Brna, která je 
nesmírně náročná nejen díky rozkopanému Blan-
sku, ale taky díky dvěma semaforům po cestě na 
Lipůvku, si nezlehčím ani tím, že to vezmu přes 
Černou Horu. I zde se opravuje  a musím přes 
Žernovník. 
 Asi nejvíc je mi líto občanů městských částí 
Olešná a Hořice, neboť cesta odsud do města 
a zpátky se může protáhnout klidně i na hodinu, 
jelikož mimo objížďky stále zavřeného Starého 
Blanska musí absolvovat ještě blanenský doprav-
ní galimatyáš. 
 A tak by se dalo ještě dlouho pokračovat, jelikož 
tohle nejsou jediné stavební práce, které u nás 
denně komplikují život řidičům i chodcům. 
 Těším se, až bude po všem, stejně jako vy. 
Bude to ale trvat ještě další dlouhé měsíce. Jen 
doufám, že k už tak dost vypjaté dopravní situaci 
nepřijdou další omezení, objížďky a uzávěry. Už 
teď je to příliš. Přeji všem řidičům pevné nervy a 
jízdu (nejen) Blanskem bez nehod.

Martin Müller

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

• O víkendu 
 poctivá domácí kuchyně

• od 24.9. KONOPNÝ pivní speciál

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

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

Hledáte ideální prostory pro firemní akci? 

pečujeme o své hosty - ubytování 
- catering 
- konferenční prostory
- přípravu skupinových aktivit 
- individuální řešení na míru

    Rádi pro vás zajistíme

konference@olberg.cz 
774 415 439

Hrajeme kličkovanou
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Předvolební rozhovor
s poslancem Liborem Hoppem

Freddieho sloupek

Straním se, či hýbám?
 V naší zemi máme takový hezký zvyk. A to ten, že 
téměř neustále je před nějakými volbami... Nicméně 
zvyknout se dá na vše...
 Ty nadcházející, parlamentní, které by se měly opa-
kovat ve čtyřletých intervalech (ale častější bývá inter-
val kratší) mnozí považují za ty nejdůležitější. Osobně 
si myslí, že pro běžného obyvatele mají větší dopad 
na jeho bezprostřední život ty místní, chcete-li komu-
nální volby, ale třeba je to jen můj, ojedinělý názor... 
Ostatně ten mám hlavně z toho důvodu, jaký je u nás 
nastaven volební systém. V tom, který je praktikován 
se totiž nejeden (spíše ale všichni) dostává do situace, 
kdy volí kandidátku plnou jmen lidí s titulem i bez něj 
a tyto lidi v životě neviděl ani neuvidí a má jen velmi 
nepatrnou, většinou pak ale vůbec žádnou povědomost 
o tom, jaký ten člověk je, jaké názory zastává, jestli po 
sobě zvedá upuštěné papírky, vynáší odpadky a není 
na sousedy sprostý... Jediné, co o tom člověku víme, 
je to, jaký má na sobě stranický, či „hnutelní“ dres a 
jakou asi pozici ve straně či hnutí má, zda se „proloktil“ 
k místu volitelnému, anebo se nechal „ukecat“ jen tak 
„do počtu“. V tomto se mi volební systém nelíbí a nepíši 
o tom zdaleka poprvé a asi ani naposledy. Že bych však 
kvůli tomu nespal, to nehrozí...
 V souvislosti s ostrou předvolební rétorikou je mi zá-
hadou, jaký je vlastně rozdíl mezi „stranou“ a „hnutím“... 
Znamená to snad, že ve straně je to úplně jinak než v 
hnutí? Že by třeba strana byla statickou ekipou a v hnutí 
ekipou pohyblivou? Netuším, nevím, nechápu. Za mne 
je to jen jiný výraz pro sdružení lidí, kteří se nějakým 
způsobem dohodli vrhnout se do věcí veřejných (neza-
měňovat prosím s bývalým názvem pro jedno politické 
uskupení) a promlouvat tak do směřování naší země 
na další léta...
 Před každými dalšími volbami mnou cloumá pocit 
nepříjemna. Je totiž stále těžší a těžší si vybrat nejen 
kandidáta (tedy tvář), ale i pomyslný tým, kterého 
kandidátní listinu mám zahodit do schránky, příznač-
ně zvanou „urna“. Je samozřejmě nemožné, aby 
mi jakékoli uskupení vyhovovalo bezvýhradně, ale i 
při zapojení poměrně bohaté fantazie a smyslu pro 
kompromis (v politice tak důležitý) mi v rozhodovacím 
procesu nepomáhá... Ostatně ona fantazie pravidelně 
rozsvěcuje spíše varovně blikající červené světlo typu 
„čeho všeho jsou zvolení zástupci ještě schopni“... A 
bývám pravidelně po každých volbách stejně udiven, 
co vše je ještě možné, myslitelné a proveditelné...
 Dělení na pravici a levici již dávno odzvonilo, jak 
si tak pročítám volební programy, zdravý rozum se 
odstěhoval někam na míle daleko... Stačí se podívat 
na ty fantasmagorie ohledně „New Green Deal“, 
který rezonuje Evropou... Už jen náznaková podpora 
této šílenosti a stranohnutí jemu oddané je pro mne 
nevolitelné z jednoho prostého důvodu... Nemyslím 
si totiž, že sedím-li na zdravé větvi košatého stromu, 
zvaného život, je podřezání si právě této větve dobrým 
nápadem... Ale o tom jindy...
 Prostě nevím, koho si zvolím... A je mi jedno, jak se 
to uskupení jmenuje, protože to je ta poslední věc, která 
by byla důležitá... Z kolečka čtverec názvem neuděláš...
 Nemám to jednoduché, ale to asi nikdo...
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

Komentář
O poltických 
stranách

 Moje maminka měla nedávno 90 let. Slavili jsme, 
sešli se příbuzní a známí, vykládalo se a povídalo.
Plkal jsem se svou švagrovou a tu mi přistála otáz-
ka: koho budeš volit? Řekl jsem jí odpověď, kterou 
zná, ví že volím třicet let pořád stejně, i když někdy 
s větším a jindy s menším sebezapřením. Chvíli 
bylo ticho a pak říkám já: a koho vlastně budeš 
volit Ty? A ona – nevím. A pak rozčíleně: vždyť není 
koho volit! Já na to – co to povídáš? A pustil jsem 
se do výkladu, který by v přepisu zněl asi takto:
 Máme v české republice demokratický politický 
systém, je zakotven v Ústavě. Od revoluce se 
politické strany vyvíjely, některé vznikaly, časem 
zanikaly, KSČ se přejmenovala na KSČM. Až do 
roku 2010 byly strany, které se podílely na vládách, 
víceméně demokratické. V roce 2010 se poprvé 
ve vládě zjevilo uskupení nazvané Věci veřejné 
a velká skupina voličů, zklamaná z předchozí 
Topolánkovy vlády, této formaci dala svůj hlas v 
naději, že nové tváře vnesou do politiky světlo, 
čistotu, étos. Radek John, populární novinář, dal 
svoje jméno do čela hnutí a stal se symbolem Věcí 
veřejných. Jak se však brzy ukázalo, demokracie 
ve straně Věci veřejné byla jen zástěrka, která 
skrývala vůdcovský záměr Víta Bárty. Tehdejší 
tisk (ještě svobodný) odhaloval jeden skandál za 
druhým a strana se rozpadla a tehdejší vrcholní 
politici se odporoučeli. 
 V roce 2013 po pádu Nečasovy vlády se ve 
veřejném prostoru objevilo další uskupení, jakýsi 
klon Věcí veřejných, tentokrát ovšem na daleko 
vyšší úrovni – hnutí ANO. Andrej Babiš již neopa-
koval chyby Víta Bárty, koupil si klíčové sdělovací 
prostředky (zejména MF DNES a Lidové noviny), 
koupil si mnohé novináře a geniální propagandou 
začal získávat voliče zklamané dosavadní politikou 
předchozích vlád. Jak to je s demokratickými pra-
vidly uvnitř hnutí ANO bylo nejlépe vidět na sněmu 
hnutí ANO 1.3.2015, kdy předseda hnutí Andrej 
Babiš obdržel 186 hlasů ze 186 hlasů možných, 
tedy rovných 100%. No komunisti mu museli se 
svými tradičními 99,6% v období totality závidět. 
 Dnes po 8 letech vlády ANO naše politická scéna 
vypadá asi takto: máme tu strany demokratické 
a ty ostatní. Demokratické strany se uskupily do 
dvou koalic a strany ČSSD. Koalice Pirátů a STAN, 
která reprezentuje levostředovou liberální formaci 
a koalice SPOLU, složená z KDU-ČSL, TOP 09 a 
ODS, což je pravostředové konzervativní uskupe-
ní. A ČSSD jakožto levicová strana, ovšem stále 
strana demokratická. No a pak tu máme ty ostatní 
strany. Je tu ANO, vůdcovské hnutí oligarchy Ba-
biše, jehož hlavní motivací je být u moci a ošetřit 
si svoje podnikání a dotace (a dnes hlavně osobní 
svobodu, která je ohrožena), dále „stroj na peníze“ 
(SPD T. Okamury), jejíž program je jakýkoli, ale 
vždy takový, aby se dostali do Sněmovny. A další 
vůdcovská strana Přísaha Roberta Šlachty, o níž 
se nedá zjistit téměř vůbec nic. No a zbývající 
strany, které se pohybují na okrajích politického 
spektra a volitelnosti, jako jsou Trikolóra, Volný 
blok, komunisté a další, z nichž některé demo-
kratické jsou (Trikolóra, Zelení), jiné ani náhodou 
(Volný blok, KSČM).
 Takže jaký výběr máme? V zásadě by si každý 
měl položit otázku – budu volit demokratické strany 
nebo ty nedemokratické? A v rámci tohoto rozhod-
nutí pak vybírá každý podle svého zaměření.
 Demokratické strany mají tu výhodu, že mají 
mechanismy, jimiž se schopní lidé mohou prosadit 
a také mají nástroje, jak se neschopných nebo vše-
hoschopných zbavit. Nedemokratické strany tyto 
mechanismy nemají. Jak funguje „vnitrostranická 
demokracie“ v ANO nebo v SPD vídáme často v 
přímém přenosu. O „demokratických pravidlech“ v 
KSČ se zmiňovat nemusím, starší čtenáři pamatují 
doby, kdy spousta komunistů končila na popravišti.
 Koho bude volit moje švagrová, nevím. Ale 
věřím – jsem si jist, že si vybere mezi stranami 
demokratickými. 
 A moje devadesátiletá maminka? Vždy volila 
lidovce a zůstane jim věrná – to mi slíbila.

-mn-

 Veronika Jakusidisová, Filip Král, Jakub Vágner, starší žákyně z Basketbalového klubu Blansko a 
Jiří Ošlejšek. Tyto sportovce ocenili zástupci města Blanska, tentokrát však nikoli na plese, ale na 
konci srpna na radnici. 
 Stejně jako v mi-
nulých letech byli i za 
rok 2020 oceněni tři 
jednotlivci, jeden spor-
tovní kolektiv a osob-
nost trenéra. Vybrali je 
blanenští radní na ná-
vrh sportovní komise. 
„Ocenění nejlepších 
sportovců jsme za rok 
2020 kvůli covidovým 
omezením původně 
vůbec nechtěli udělo-
vat. Činnost sportov-
ních klubů byla loni 
z velké části ochro-
mena, zrušena byla 
celá řada soutěží a 
závodů. Nekonal se 
ani tradiční sportovní 
ples, na kterém nej-
lepší sportovce tradičně vyhlašujeme. Přesto mnozí 
sportovci navzdory omezením trénovali a dosáhli mi-
mořádných výsledků. A také výborně reprezentovali 
město. I proto jsme se rozhodli také letos nejlepší 
sportovce ocenit,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha.
 Atletka a mistryně České republiky ve víceboji v 
kategorii žákyň Veronika Jakusidisová se v minulém 
roce úspěšně účastnila celé řady atletických mítink. 
Na Europen Kids Athletics Games EKAG 2020 obsa-
dila 1. místo v běhu na 60 metrů, ve skoku do dálky i 
skoku do výšky a byla vyhlášena jako nejlepší mezi 
děvčaty v kategorii Výkon her.  
 Blanenský rodák a odchovanec brněnské Komety 
– hokejista Filip Král – se v minulosti účastnil zápasů 
s českou reprezentací do 18 let či světového pohá-
ru. Aktuálně působí v zámoří, kde hraje za Toronto 
Maple Leafs. „Mám tam smlouvu ještě na dva roky, 
během té doby se budu snažit v zámoří nějak stabilně 
usadit a třeba i nakouknout do NHL,“ nechal mladý 
hokejista nahlédnout do svých plánů.
 Mezi nejlepší jednotlivce se zařadil také kulturista 
Jakub Vágner, člen oddílu kulturistiky a silového troj-
boje ASK Blansko. Je držitelem národních rekordů 
v juniorské i mužské kategorii do 105 kg a mistrem 

České republiky juniorů v klasickém silovém trojboji. 
 Starší žákyně z Basketbalového klubu Blansko 
loni zápasily v kategorii U15. Zvítězily v neregionální 
lize 2020 bez jediné porážky. „Měly jsme tréninky i 
během covidu, i když hlavně on-line. Holky měly růz-
né sportovní i nesportovní on-line výzvy, posilovaly 
jsme, házely doma na koš,“ vyjmenovala trenérka 
Karolína Gyurgyik. 
 „Když se mohlo hrát, byly jsme překvapené, že 
covidová přestávka neměla na výkon holek až tak 
silný dopad, měly fyzičku a hrály dobře. Teď jsme 
zvědavé na novou sezónu a nové soupeře, kteří 
nás čekají, Přerov, Českou Třebovou, naštěstí holky 
jsou bojovné a když je potřeba, jdou do soubojů, tak 
věříme, že bude nová sezóna úspěšná,“ doplnila 
Lada Matušková, další z trenérek týmu, který nyní 
startuje v nadregionální lize U17 a jehož všechny 
hráčky jsou zařazené také do společné přípravy s 
týmem dospělých. 
 Za dlouholetou činnost trenéra atletického oddílu 
ASK Blansko byl oceněn in memoriam Jiří Ošlejšek. 
Pod jeho vedením vyrostlo mnoho úspěšných talentů 
a reprezentantů. 

-mka-

Hejtman ocenil 
Nemocnici Blansko

 Nemocnice Blansko získala od hejtmana Jihomo-
ravského kraje Jana Grolicha bronzovou pamětní 
medaili za obětavé nasazení při zvládání krizového 
stavu v letech 2020 – 2021, který vznikl v souvislosti 
s onemocněním covid-19 vyvolaným koronavirem 
SARS-CoV-2. 

 Za osobní nasazení při zvládání pandemie hejt-
man ocenil i jednotlivce. Za blanenskou nemocnici 
to byly Mgr. Jana Klesková, Marie Kolmačková, Dis. 
a Andrea Dvořáčková, a to konkrétně za koordinaci 
a vedení očkovacího centra, které během letních 
měsíců fungovalo ve sportovní hale na Údolní ulici 
v Blansku. 
 „Poděkování patří nejen oceněným, ale samo-
zřejmě všem našim zaměstnancům. Dále děkujeme 
Jihomoravskému kraji za fi nanční podporu, městu 
Blansku za pomoc s organizací, policistům a hasi-
čům, jihomoravským záchranářům, Obchodní akade-
mii a Střední zdravotnické škole Blansko, studentům 
středních a vysokých škol a všem, kdo se jakýmkoliv 
způsobem zapojili do provozu očkovacího centra,“ 
vyjmenovala ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra 
Danihelková.

-mha-

 V letošních volbách kandidujete za koalici 
SPOLU. Proč?
 Odpověď je jednoduchá. Považuji to jako jedinou 
možnou variantu pro budoucnost naší země.

 Čím si myslíte že můžete být prospěšný?
 Snažím se přenést jednání ve sněmovně do sro-
zumitelné řeči pro občany. Jsem člověkem, který má 
blízko k lidem – vnímám jejich potřeby. V každoden-
ním životě často s nimi hovořím i o tom, jak vnímají 
politiku.

 Jak tedy vidíte potřeby našich občanů?
 Jednou  z mých priorit je podpora mladých lidí 
a to především výstavbou dostupného bydlení. Je 
třeba, aby se opět začaly ve  velkém stavět obecní 
byty z nízkým tzv. startovacím nájemným, aby mladí 
lidé mohli začít normálně fungovat, založit rodinu a 
nestresovat se tím, že v dnešní době nedosáhnou 
na vlastní bydlení. 

    Z dalších mohu jmenovat daňo-
vou uznatelnost nákladů v rodině, 
fl exibilní trh práce, podporu zkrácení 
úvazku, práci z domova a další. Dále 
je potřeba konečně skutečná dů-
chodová reforma, jistota pro dnešní 
seniory je jasná vize pro ty budoucí. 
Jasná pravidla jsou mnohem lepší. 
Doprava a dopravní infrastruktura, 
musí se jednoznačně zrychlit výstav-
ba a oprava komunikací, abychom 
mohli jezdit po slušných a kvalitních 
silnicích.
     Co se týče vzdělání, mělo by dojít 
ke snížení objemu učiva s prioritou na 
hlavní předměty, individuální přístup 
k žákům. Samozřejmostí je podpora 
sportu; jeho fi nancování musí být 
transparentní a předvídatelné na 
několik let, nikoliv závislé na aktuální 
politické reprezentaci. Sportování má 
nenahraditelný význam pro vývoj dětí 
a mládeže.

   Jaký je Váš pohled na životní 
prostředí?
    Prioritou je ochrana vody a vod-
ních zdrojů v krajině, to musí být náš 
národní zájem. Co se týká zelené 

energetiky, jsem přesvědčen o tom,  že je třeba jít 
touto cestou, ne však ukvapenými rozhodnutími EU. 
Jako například abychom všichni najednou jezdili v 
elektrických autech a neměli si je kde dobít, pokud 
nebude vybudovaná dostatečná infrastruktura, poté 
musí být vyřešeno, co dále s bateriemi. Myslím si, 
že dnešní auta se spalovacími motory produkují 
minimální nebo skoro žádné emise.  

 Co nám chcete říct závěrem?
 Znovu, jak už jsem několikrát řekl, jednoznačně 
podporuji malé a střední podnikání a není možné aby 
v případě zhoršení epidemiologické situace dochá-
zelo k opakovanému uzavíraní podniků a služeb.
 Chci, abychom my, naše děti a vnuci žili v zemi bez 
dluhů. Jsem vždy připraven s kýmkoliv komunikovat 
a diskutovat. Budu rád, když nás v těchto nastáva-
jících volbách do PS ČR podpoříte.

Kandidát č. 9
Mgr. Libor Hoppe

Očkovací centrum se 
přesunulo do nemocnice

 Zdravotníci blanenské nemocnice doposud apli-
kovali téměř 40 tisíc dávek vakcíny Comirnaty od 
společnosti Pfi zer/BioNTech. Očkovací centrum se 
na začátku září 2021 přesunulo ze sportovní haly do 
budovy Nemocnice Blansko, kde již nebude možné 
naočkovat tolik lidí, jako ve velkokapacitním centru. 
V něm pracovaly souběžně tři očkovací týmy; v ne-
mocnici bude očkovat pouze jeden tým, který zvládne 
odbavit přibližně 150 zájemců denně. Očkování bude 
od 6. září probíhat v prostorách bývalého oddělení 
nukleární medicíny, stejně jako tomu bylo na jaře, 
kdy se začínalo očkovat. 

-mka-
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Na kávě s Pavlem Peroutem: Dobro je v každém člověku
 Bývalý starosta Rájce-Jestřebí Pavel Perout nyní působí v Oblastní charitě Blansko. Co je náplní jeho 
práce? Co je to fundraiser nebo jak se může každý zapojit do pomoci? O tom jsme si popovídali tentokrát 
v blanenském parku u vlakové zastávky za příjemného počasí mariánského léta. 

 Na kávě se s vámi kolega z Monitoru sešel před 
osmi lety. Tenkrát jste byl starostou Rájce-Jestřebí. 
Co se od té doby změnilo? 
 Od té doby se změnilo hodně. Změnu uvítala 
především moje rodina, protože mám více času na 
své nejbližší. Profesně jsem se věnoval dotačnímu 
managementu v Brně a potom jsem dostal nabídku 
na práci v blanenské Charitě. Zde pracuji už pátým 
rokem.  Ze začátku i na dotačním managementu, 
pak na výběrových řízeních, přípravě investičních 
akcí, jako člen týmu mimořádných událostí, a hlavně 
jako fundraiser. Není to moc známé slovo, nicméně 
jde o navazování různých vztahů, vazeb, spolupráce 
s fi rmami a jednotlivci a péče o dárce. Řada lidí má 
zájem pomáhat, ale někdy nemají čas, někdy nemají 
možnost potkat se s nějakou výzvou, sbírkou apod.  
Proto je potřeba vytvářet prostředí s nabídkami, aby se 
lidé mohli zapojit. Dělají se tedy různé sbírky, setkání, 
výzvy nebo i koncerty s charitativním přesahem. Nyní 
plánujeme Klub dobrých dárců. 
 Řada lidí dostala od života různé dary, ať už přebytek 
času, peněz, věcí, a chtěli by se podělit s druhými jako 
dárci nebo dobrovolníci. My jako Charita propojíme 
tuto pomoc k těm, kteří ji potřebují, což jsou lidé bez 
domova, lidé s rozbitými vztahy, narušeným zdravím, 
lidé s hendikepem, lidé v nouzi, krizi apod. 

 Jak to probíhá prakticky? 
 Blanenská charita působí poměrně na velikém úze-
mí, jde zhruba o 600 km čtverečních. Na tomto území 
máme řadu služeb. Staráme se například o mládež v 
nízkoprahovém zařízení Zlatá zastávka v Adamově, v 
nízkoprahovém denním centru a noclehárně v Blansku 
zase o lidi, kteří mají problém se životem a bydlením. 
Maminkám s dětmi v krizi pomáháme v azylových 
domech v Blansku a Boskovicích. O lidi s mentálním 
i zdravotním postižením se staráme v terapeutických 
dílnách a máme pro ně chráněné bydlení Betany 
Boskovice, ve stacionářích Emanuel Doubravice a 

Emanuel Boskovice. Pomáháme v rodinách s dětmi 
pomocí Sociálně aktivizačních služeb. Pomáháme 
lidem v právní poradně, v případě akutních problémů 
službou Krizové pomoci. V rámci terénních služeb 
naše ošetřovatelky a pečovatelky jezdí napříč celým 
okresem a pomáhají lidem v jejich domovech. Velmi 
důležitou službou je také Mobilní hospic svatého Mar-
tina pro nemocné v terminálním stádiu. 
 U řady služeb je potřeba zajistit dofi nancování. Stát 
a zdravotní pojišťovny sice fi nancují hodně věcí, ale ne 
všechno. Abychom mohli pomáhat v plném rozsahu, 
oslovujeme regionální fi rmy a různé dárce s výzvou o 
pomoc, podporu a spolupráci. Podle přání dárců pak 
dary směřují do služeb, kterou chtějí podpořit a k lidem, 
kterým chtějí pomoci.
 Často se stane, že někdo ze spolupracující fi rmy 
má zkušenost s našimi službami v rámci své rodiny, a 
najednou mu ta spolupráce začne dávat opravdu smysl. 

 Myslíte si, že fi rmy v našem regionu se zapojují 
dostatečně? 
 Musím říct, že máme štěstí na podporovatele a 
dobré lidi, je jich tady na okrese velké množství. Jsou 
to desítky fi rem a stovky jednotlivců, kteří se do pomoci 
zapojují. Je to samozřejmě proměnlivé; některé fi rmy 
odejdou, objeví se zase nové. Abychom oslovili fi rmy, 
které se ještě nezapojily, připravujeme různé kampa-
ně. Jednou z nich je například kampaň „7 statečných 
pro Charitu“. Cílem kampaně je připomenout staré 
pravidlo, že silnější vždycky může pomoci slabším a 
bezbranným. Kampaň nabízí novým fi rmám možnost 
pomoci lidem v regionu, kde působí. Dalšími akcemi 
jsou „Snídaně pro Charitu“, „Den pro Charitu“ nebo 
„Koláč pro hospic“ Jedná se o kampaně, které pomáhají 
budovat fi remní kulturu, kdy se fi rmy zapojují do řetězce 
společenské odpovědnosti, a zároveň tím pomáhají 
přímo ve svém okolí. 
 Někdy fi rma pošle dobrovolníky, kteří postaví stano-
vý tábor pro děti z azylového domu, jindy smontují nové 

postele do noclehárny. Někdy je to zmíněná Snídaně 
pro Charitu, jindy se fi rmy zapojí do akce Koláč pro 
hospic. Mám radost, když se každý nějak zúčastní.  
Nemusí pomáhat zrovna nám, ale tím, že není lhostej-
ný, tak pomáhá svět kolem sebe přetvářet k lepšímu. 

 Můžete přiblížit plánovanou aktivitu Klubu dob-
rých dárců? 
 Letos jsme se rozhodli založit Klub dobrých dárců. Je 
to myšlenka oslovit lidi z řad veřejnosti, zda by nechtěli 
začít pravidelně přispívat. Pravidelné dary nemusí být 
velké. Může to být třeba cena jedné kávy, nebo jednoho 
oběda – padesát, sto, dvě stě korun měsíčně. Každý 
podle svých možností. Ale důležitá je ta pravidelnost, 
protože ta z toho dělá dar, který s časem narůstá. 
Díky těmto darům můžeme budovat stabilní síť služeb 
a rozšiřovat je. Lidé budou mít šanci pomocí malých 
kapek – malých darů – dělat velké věci. 
 S dárci pak udržujeme kontakt, posíláme jim různé 
informace z charitního světa a samozřejmě poděková-
ní. Dárce také dostane potvrzení o daru a může si jej 
odečíst z daní. 

 Jakým způsobem budete veřejnost oslovovat? 
 Chceme oslovovat postupně jednotlivé regiony 
Blanenského okresu. Oslovíme lidi osobním dopisem 
ve schránce, informacemi na webu, na facebooku, pří-
padně v místních zpravodajích. Pomoc je samozřejmě 
dobrovolná. Dar musí vycházet z člověka, z jeho srdce 
a svobodného rozhodnutí. 
 Rádi bychom vytvořili skupinu lidí, kteří podporují 
pomoc druhým, a chceme budovat vzájemné vztahy. 
Udělat pro ně nějakou zajímavou akci, setkávat se. 
Dávat lidi dohromady. Nedávno jsme byli partnery pěk-
ného koncertu, který pořádalo Kulturní středisko města 
Blanska na podporu obyvatel jižní Moravy, jež postihlo 
tornádo. Peníze, které příchozí darovali, šly přímo na 
sbírkový účet Diecézní charity Brno na pomoc lidem 
postižených tornádem. Koncert měl moc příjemnou 
atmosféru a vybralo se více jak deset tisíc korun. 

 Zaměstnanci blanenské Charity také zamířili na 
jižní Moravu po tornádu… 
 Ano, my jako Charita nefungujeme jenom v rám-
ci našeho regionu, ale v případě velkých událostí 
vyjíždíme dál. V rámci sociálního šetření jsme tedy 
jezdili v týmech i na jižní Moravu. Navíc máme tým 
mimořádných událostí napojený na Krajské operační 
a informační středisko (KOPIS) a za celou Charitu v 
Jihomoravském kraji vyjíždíme k velkým mimořádným 
událostem jako podpora hasičů a policie, takže držíme 
nepřetržitou službu. Na to navazuje i humanitární po-
moc, potravinová banka, pak se to všechno propojuje 
a skládá do obrovské mozaiky pomoci.

 I vy osobně jste byl na jižní Moravě?
 Několikrát. Nejprve jsme tam jeli asi týden po tor-
nádu, procházeli jsme poničené domy, poslouchali 
příběhy místních. Za týden jsme tam jeli znovu a lidé už 
nás znali. Když jsme jim přijeli předat fi nanční pomoc, 
byli nesmírně vděční za každou korunu, kterou mohli 
dostat na obnovu svých domovů. Jelikož jsme dělali 
průzkum přímo v terénu, pomoc šla cíleně jednotlivým 
rodinám podle stupně poškození jejich domů. 

 Co vám v rámci zaměstnání dělá největší radost? 

 Dělá mi obrovskou radost potkávat se s lidmi, kteří se 
chtějí zapojit a hledají cestu, jak pomoci druhým. Pak 
už stačí jen fantazie a výsledek může být úžasný. Ať už 
je to prodej obrazů nebo výrobků z terapeutických dílen 
na fi remním vánočním večírku, snídaně na podporu 
charitních služeb, krabice s dárky a vánoční stromečky 
pro děti z Azylových domů, nákup vybavení do kuchyně 
pro maminky v Azylových domech, dárky pro seniory od 
Ježíškových vnoučat, dary na nové auto s plošinou pro 
vozíčkáře. Když se potkáte s lidmi s podobným smýš-
lením, je z toho veliká radost. Dobíjí to baterky a dává 
práci smysl. Taková byla například akce blanenského 
sdružení ART-TEP, které na šachovém workshopu v 
červnu v zámeckém parku, podpořilo naši výzvu Auto 
pro Betany. Účastníci workshopu vyrobili krásné sochy 
a ty se potom vydražily na dražbě. Vybralo se 182 tisíc, 
které pomohly při nákupu auta s plošinou pro vozíčkáře. 
Můžete vnímat jen úžas a vděčnost za dobrotu lidí.
 Co úplně změnilo pohled na charitní práci a fun-
draising v poslední době, byl covid. Firmy se nuceně 
uzavřely do karantény, zrušily se všechny akce, které 
jsme měli naplánovány, což byly většinou charitativní 
koncerty a setkání. Najednou se muselo začít přemýš-
let jinak. Ale proti tomu, jak situace vypadala hrozně, 
vznikla obrovská vlna solidarity. Když jsme potřebovali 
pomoct v nějaké službě, bylo to až neuvěřitelné, jak 
druzí lidé pomáhali.  Některé fi rmy věnovaly ochranné 
štíty, další fi rmy vyráběly na 3D tiskárnách spony, které 
drží roušky, řada fi rem i jednotlivců nám věnovala pe-
níze na dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky, 
jejichž potřeba náhle neskutečně vzrostla. Velké díky 
všem, kdo pomohli v těžkých chvílích covidu.

 Jak vnímáte „konkurenční“ sociální služby? 
 Na okrese je víc poskytovatelů sociálních služeb, 
třeba Červený kříž, Domov Olga… Vždycky se snaží-
me vystupovat jako partneři. Nebýt jako konkurence, 
protože si myslíme, že zájem o služby je tak veliký, 
že tu pomoc může poskytovat kdokoli, kdo je k tomu 
vybavený. Když budeme spolupracovat, bude to jen 
ku prospěchu věci. 

 Kromě práce v Charitě jste nyní rájeckým zastu-
pitelem. Čemu se v této oblasti ve vašem městě 
věnujete? Dokážete si představit stát se znovu sta-
rostou, nebo tuto funkci rád přenecháte ostatním? 
 Žiji ve městě Rájec-Jestřebí, které mám rád a na 
kterém mi záleží, a tak pracuji v zastupitelstvu a ve 
fi nančním výboru. Ve výboru se snažíme vybalancovat 
rozpočet města s potřebami lidí tak, aby se budovaly 
věci podle priorit a lidem se žilo ve městě dobře.  I když 
se někdy na zastupitelstvu neshodneme (hlavně nad 
prioritami), tak si vážím toho, když zastupitelé myslí 
samostatně, vlastní hlavou a neprosazují pouze osobní 
zájmy nebo akce pro lacinou popularitu. 
 Funkce starosty vyžaduje plné nasazení. Je to práce 
nesmírně pestrá a pořád se musíte učit nové věci.  A 
základem je, že musíte mít rádi druhé lidi. Vždyť pro ně 
to děláte. Bohužel je to práce většinou na úkor vlastní 
rodiny, volného času, přátel a koníčků. Proto každý 
starosta vybuduje kus díla, věnuje svému městu kus 
svého života a pak se musí jít dál. Takže o návratu 
nepřemýšlím. Nová generace vnese do města nový 
pohled a pro růst města je to vždycky lepší.

Marie Kalová
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Dětský den v Horní Lhotě

Reakce - polemiky

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

 Poslední prázdninovou neděli 29. srpna jsme se od 15 hodin sešli na parketu U Kaštánka na 
odloženém karnevale s charitativní sbírkou z března a rádi jsme tak pomohli kamarádce Marušce 
Skotákové v její nelehké životní situaci.

 Počasí se na nás napřed 
mračilo, ale nakonec se 
umoudřilo a vydrželo po ce-
lou dobu karnevalu v dobré 
náladě stejně jako my i ostat-
ní návštěvníci karnevalu.
 Skvělé a netradiční sou-
těže bavily nejen děti, ale i 
dospělé. Za každou účast 
dostaly děti sladkou nebo 
jinou odměnu dle vlastního 
výběru.
 Po celou dobu karnevalu 
se všichni uvolnili při kvalitní 
hudbě vlastní tvorby hor-
nolhotské kapely Rockfór, 
která se zapojila v průběhu 
celého programu a na závěr 
pro nadšené posluchače přidala navíc pár oblíbených 
hitů. O kvalitní ozvučení celé akce se postarali Martin 
Štěpánek a Maritn Müller, děkujeme!
 Připravené štěstíčko se sponzorskými dary potě-
šilo všechny přítomné krásnými výhrami, které do 
tomboly věnovali VIDA centrum Brno, paní Marta 
Truhlářová, Wellness hotel Panorama, Informační 
kancelář Blanka, Pizzerie Piccolo a Hračky Wiki.
 Většími peněžními obnosy přispěli Hornolhotští 
divadelníci, Skupina K-band, Vladimír a Luboš Be-
ránkovi, Pizzerie Piccolo, manželé Ševčíkovi z Horní 

Lhoty a TOP Autosalon Blansko - celkem to bylo 11 
000,- Kč.
 S dobrovolným vstupným, výběrem ze štěstíčka a 
charitativním plyšákobraním se díky štědrosti všech 
přítomných vybralo a předalo celkem krásných 21 
080,- Kč.
 Všem moc děkujeme a rádi jsme Marušce Skotá-
kové předali celý obnos včetně dárkového poukazu z 
Dárkového servisu a květinářství Blansko v hodnotě 
1 000,- Kč.

Hodně zdraví a štěstí přejí HM

PLCHOVI Z DOLNÍ LHOTY NABÍZÍ:
• BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ: ODRŮDY ANTONIA a BERNINA , 
obě odrůdy jsou varný typ A, ŽLUTÁ DUŽNINA
VÝBORNÁ CHUŤ I SKLADOVATELNOST
• ČESNEK (BJETIN)
• KROUHANÉ ZELÍ

OBJEDNÁVKY A INFO NA TEL. 608710640, 775270159

 Jako jeden z mála žijících pamětníků od zahájení 
jednání o kruhovém objezdu Poříčí -Mlýnská územním 
řízením dne 20.2.2007 mám povinnost reagovat na 
14 let stále se opakující přenášení viny na ostatní a 
nepravdy.
 Jednou z nich je, že stavba měla být hotova už při 
rekonstrukci průtahu městem před šesti lety a nemohla 
být kvůli odvolávání části obyvatel. Pokud umím ještě 
počítat, tak se jednalo o rok 2015. Do tohoto roku 
nebylo dosud na tuto stavbu vydáno ani územní ani 
stavební povolení, takže její realizace v  té době  mohla 
probíhat jedině nezákonně a protiprávně.
 První územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno 
11.1.2013, t. j. 6 roků od zahájení řízení.  KrÚ JMK, 
odborem územního plánování a stavebního řádu, bylo 
pro zjištěné vady a nedostatky dne 29.5.2013 zrušeno. 
Druhé územní rozhodnutí bylo vydáno za další 3 roky 
25.4.2016.
 První stavební povolení bylo vydáno 25.08.2017.  
KrÚ JMK, odborem dopravy, bylo dne 28.02.2018 
zrušeno pro nedostatky a vady předložené žádosti a 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povo-
lení. Podstatným důvodem pro zrušení bylo vyjádření 
nesouhlasu  nadřízeného orgánu Policie ČR – Kraj-
ského ředitelství policie JMK, odboru služby dopravní 
policie, ze dne 22.11.2017 z hlediska nevhodnosti a 
nefunkčnosti navrženého řešení. Současně Policie ČR 
vyjádřila i podezření na možné procesní pochybení pří-
slušných správních úřadů při projednávání stavebního 
záměru.
 V návaznosti na dosavadní průběh projednávání 
je pozoruhodné, jak se dle rozhovoru podařilo vše 
legislativně odblokovat až letos a KrÚ JMK, odborem 
dopravy, potvrdit druhé vydání stavebního povolení 
ze dne 12.6.2020. Přesto, že v tomto stavebním po-
volení je uvedena naprosto jiná charakteristika území 
výstavby oproti původně uvažovanému, čímž nebyly 
dodrženy podmínky při oznámení archeologického 
nálezu dle zákona č.186/2006 Sb. §176. Ze stejného 
důvodu bylo stavební povolení KrÚ JMK potvrzeno na 
základě neplatného územního rozhodnutí.
 Pokud je v rozhovoru rozebírán termín realizace 
tohoto kruhového objezdu, je naprosto zřejmé, že 
realizace kteréhokoliv ze tří plánovaných znamená v 
každém případě v kterémkoliv termínu uzavření prů-
tahu Blanskem a převedení maximálně intenzivního 
provozu na průtahu, včetně nákladní a kamionové 

přepravy, do středu města nebo jinou krajskou silnici.
 Neodkladnost realizace kruhového objezdu je 
neustále podmiňována komplikovanou dopravou na 
této křižovatce a nebezpečím pro chodce, směřující 
na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. I toto je  nutno 
pravdivě upřesnit vyjádřením aktuálně předloženého 
Dopravního posouzení pro stavební povolení, zpra-
covaného odbornou společností HBH Projekt spol. 
s r.o. : neodsouhlasením  zákazu průjezdu vozidel 
východní částí centra města ( Policií ĆR,DI Blansko 
ze dne 23.1. 2015) nenastává přetížení této křižovatky 
dopravou, která ji v současné době nevyužívá. Tato 
neuskutečněná úvaha byla důvodem žádosti o rekon-
strukci křižovatky Poříčí - Mlýnská s předpokládaným 
maximálním navýšením dopravy o 848 osobních 
vozidel za 24. hod. na ulici Mlýnská.
 Nebezpečí pro chodce je na této křižovatce  stejné 
jako na ostatních křižovatkách a přechodech, zejména 
při nedodržování předepsané rychlosti a pravidel sil-
ničního provozu řidiči. V porovnání s minulostí je také 
nutno uvést, že počet diváků, chodících na Sportovní 
ostrov na tradiční sportovní akce, je podstatně nižší 
vzhledem k poklesu jejich úrovně, zrušení nebo pře-
místění jejich činností.
 Konečné rozhodnutí KrÚ JMK, dle terminologie 
zákona" z úřední moci", je pozoruhodné rozdílným pří-
stupem a  názorem KrÚ JMK k záměru v průběhu 14ti 
letého projednávání a jeho závěrem. Jako důkaz cituji 
z Rozhodnutí KrÚ JMK ze dne 28. 02.2018:" Vyjádření 
nadřízeného orgánu Policie ČR ze dne  22.11.2017 se 
stává součástí spisu a KrÚ JMK je názoru, že obsah 
i závěr nadřízeného orgánu Policie ČR by měl MěÚ 
Blansko vzít v úvahu a zvážit další postup ve věci." 
Stejně  tak nebyla akceptována vyjádření odborných 
projektantů, jihomoravského koordinátora BESIPU 
a pracovníka brněnského CENTRA DOPRAVNÍHO 
VÝZKUMU s upozorněním na možné problémy.  V 
neposlední řadě i závažné připomínky  nás, neustále 
osočovaných účastníků řízení.
 Podnětem pro napsání tohoto příspěvku je upřesně-
ní předkládaných argumentů, na základě kterých lze 
důvodně pochybovat o tom, že konečné rozhodnutí 
KrÚ JMK je v souladu s právními předpisy. Dle usta-
novení § 94 odst. 1. Správního řádu v tom případě 
nadřízený správní orgán v přezkumném řízení z moci 
úřední přezkoumává  pravomocné rozhodnutí.

-jš-

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT
VE STÁNKU NA DUKLE OD 11 HODIN

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

• Z kvalitních a čerstvých surovin, bez přidané chemie.
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V English Studiu se naučíte i čínsky

na adrese Kino Blansko,

Hybešova 6

 

Vás vítá v novém

školním roce
English Studio

Těšíme se!

Máte zájem o studium

angličtiny? 

Domluvte si schůzku na

english.studio.bk@seznam.cz.

Více informací na

www.anglictinabk.cz. Nově

také výuka čínštiny.

Navštivte
nás!

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Studovat čínštinu není úplně obvyklé. Proč jste 
se pro ni rozhodla?
 Už při studiu na gymnáziu jsem se chtěla učit 
nějaký exotický jazyk – lákala mě představa, že to 
je něco naprosto neznámého a zajímalo mě, jestli je 
takový jazyk „naučitelný“. Nedokážu ani říct proč, ale 
nejvíce mě zajímala právě čínština, o žádném jiném 
jazyku jsem ani neuvažovala. Chtěla jsem tehdy 
chodit do jazykového kurzu čínštiny, ale v Blansku 
žádný nebyl. Když jsem se potom rozmýšlela, kam 
na vysokou školu jít, nakonec zvítězily právě jazyky. 
Rozhodla jsem se pro čínštinu, ale studovat jen jeden 
jazyk se mi nezdálo dostatečně perspektivní. Proto 
jsem si k tomu přidala i angličtinu, která mě vždy 
bavila.

 Když se řekne čínština, mnoho lidí si představí 
takzvaný rozsypaný čaj. Je těžké se takto odlišný 
jazyk naučit?
 Myslím, že v čínštině jsou pro českého studenta 
obtížné v zásadě dvě věci: jednak samozřejmě právě 
písmo, tedy čínské znaky, a jednak tóny. Čínština 
je totiž tónový jazyk se čtyřmi tóny, kde první tón je 
rovný, druhý stoupavý, třetí klesavý a stoupavý, a 
poslední klesavý. V praxi to znamená, že ta stejná 
slabika, vyslovená s jiným tónem, může mít úplně 
jiný význam. Když budu konkrétní, tak slabika maj 
označuje dvě zcela rozdílná slova: kupovat a prodá-
vat. Který význam máme na mysli záleží právě na 
tónu, se kterým ji vyslovíme. Znaky jsou nicméně v 
obou případech jiné.
 Na druhou stranu je ale čínština v mnoha ohle-
dech oproti češtině či angličtině o dost jednodušší. 
Čínština třeba nezná skloňování slov nebo rozdílné 
slovesné tvary pro různé osoby, stačí se tedy naučit 
jen jeden tvar slova a s tím si pak vystačíme. I vyja-
dřování času je celkem jednoduché. V čínštině také 
zcela odpadají problémy s psaním velkých či malých 
písmen tak, jak to známe třeba z češtiny. V nepo-
slední řadě mají čeští studenti oproti některým jiným 
národům tu výhodu, že mnoho hlásek, které jsou v 
češtině, existuje také v čínštině. Nejsou nám tedy 

cizí a snáze se je naučí-
me. Z vlastní zkušenosti 
vím, že je pro mnohé 
cizince těžké naučit se 
vyslovovat třeba ť, ch 
nebo rozlišovat mezi d 
a t, ale Češi s tímto 
problémy nemívají.
 Takže, abych to shr-
nula, určitě je čínština 
pro českého studenta v 
mnohém náročná, nic-
méně věřím, že když je 
člověk správně vnitřně 
motivován, její studium 
může být velká zábava 
a může přinášet radost 
z objevování něčeho 
nového.

 Byla jste někdy v 
Číně? 
 V Číně jsem byla díky 
studentskému stipendiu 
dvakrát a dohromady 
jsem tam strávila dva a 
půl roku. Poprvé jsem 
vyjela během bakalář-
ského studia na rok do 
města Čcheng-tu, po-
druhé na magisterské 

studium do města Wen-čou. Tam jsem měla být na 
celé magisterské studium, tedy tři roky, ale nakonec 
z toho byl jen rok a půl, koronavirus mi plány překa-
zil, Čína uzavřela hranice a já se nemohla z Česka 
po zimních prázdninách vrátit. Studium jsem tedy 
dokončila dálkově a kufr s věcmi z kolejí mi posílala 
kamarádka.

 Nečekal vás po příletu do Číny kulturní šok? Co 
bylo na životě tam pro vás nejtěžší? A co naopak 
nejlepší?
 Že bych vyloženě utrpěla nějaký „šok“, to určitě 
ne. Spíš šlo o to celkově se adaptovat novému pro-
středí a zvyklostem a myslím, že se mi to podařilo 
celkem rychle. Měla jsem kolem sebe skvělé lidi a to 
mi určitě pomohlo rychle se aklimatizovat a cítit se v 
Číně skoro jako doma. Bylo mi tam opravdu dobře a 
takové věci jako třeba mlaskání a hlasité popotaho-
vání nosem u jídla, což Číňané často dělají, mě po 
poměrně krátké době už nechávalo chladnou.
 Když jsem byla v Číně poprvé, bylo nejtěžší být 
právě takto daleko od domova, a to na celý školní rok. 
Ale jak říkám, měla jsem kolem sebe super lidi, vše 
pro mě bylo nové a já to velmi nadšeně objevovala, 
takže po velmi krátké době se mi sice stále stýskalo, 
ale už tak „normálně“. A jak jsem obrečela odjezd 
do Číny a následné odloučení od rodiny, tak jsem 
pak obrečela i odjezd z Číny. Opravdu to byl skvělý 
rok. Když jsem byla v Číně podruhé, ve Wen-čou, 
to už bylo celkově jiné, už jsem věděla, co čekat. 
Ve Wen-čou bylo asi nejtěžší to, že jsem tam byla 
jediná Češka. Když jsme šli někam s kamarády, 
často se to „rozkouskovalo“ podle jazyků, takže třeba 
Italové se bavili italsky, kluci z Hondurasu španělsky, 
Arabové arabsky. A já se tam neměla s kým bavit, 
protože česky nikdo neuměl. Ale zase to bylo dobré 
na procvičování jazyka.
 A nejlepší byla ta celková zkušenost být tam a zažít 
to. Prožila jsem v Číně kus svého života, setkala jsem 
se s extrémně milými a pohostinnými lidmi, viděla 
krásná místa. Netvrdím, že vždy bylo vše růžové, 
ale mé vzpomínky a zážitky jsou veskrze pozitivní a 

určitě bych se do Číny ráda podívala znova, alespoň 
jako turista. Trochu mě mrzí, že v českém mediálním 
prostoru se píše o Číně téměř výhradně jen negativ-
ně, což jen umocnil koronavirus.

 Znají Číňané Česko?
 Většina Číňanů, s kterými jsem se o tom bavila, 
Česko neznala. Je to ale myslím vcelku logické 
vzhledem k tomu, jak malá země jsme a jak daleko 
od Číny se nacházíme. Myslím, že průměrný Čech 
toho asi taky moc neví o například Jižním Súdánu 
nebo Bruneji – je to pro nás zkrátka moc daleko a 
bezvýznamné. O dost míň pochopitelná mi neznalost 
Česka přišla u jednoho spolužáka z Německa, který 
se mě zeptal, jakým jazykem se u nás mluví. 
 Myslím, že průměrný Číňan vidí Evropu jako, zjed-
nodušeně řečeno, jednu velkou bohatou zemi, kde 
všichni umí anglicky. Nicméně relativně dost Číňanů 
o Česku už někdy slyšelo - starší generace často 
znala Československo a mladší generace slyšela o 
Praze. Taky se mi nejednou stalo, že nějaký Číňan, 
kterému jsem řekla, odkud jsem, mi začal nadšeně 
vyjmenovávat jména českých fotbalistů.

 Co se v Číně jí? Chutnalo vám tam?
 Tím, jak je Čína velká, je i to, co se kde jí, velmi 
různorodé. Na severozápadě jsou muslimové, na 
severu Mongolové, na jihu se pěstuje rýže, … Takže 
ta jídla se liší. Každopádně nudle a rýže jsou takové, 
myslím, vcelku univerzální a jedí se téměř všude. 
Byla jsem ale třeba na návštěvě u kamarádky v 
severní části Číny a tam se hodně jedly brambory. 
Připravili mi tam i nějaké tradiční jídlo, které vypa-
dalo a i chutnalo skoro jako halušky, což mě velmi 
překvapilo.
 Mně v Číně chutnalo moc. Obecně nejsem v jídle 
nijak vybíravá a ráda zkouším nové věci, takže jídlo 
mi problémy určitě nedělalo. Něco bylo ale i na mě 
trochu moc, třeba takového grilovaného štíra nebo 
slepičí hlavu jsem potřebu ochutnávat neměla. 
 Jestli mi v Číně nějaké jídlo chybělo, tak to byl 
chleba podobný našemu a tvrdé sýry. Oboje se tam 
dá sice koupit, ale je to drahé. Ale občas jsem si 
dopřála a dala si na večeři chleba se sýrem :-)

 Jaká je životní úroveň v Číně v porovnání s 
Českem?
 Na to je velmi těžké odpovědět jen v pár větách. 

Nechci, aby má odpověď vyzněla nějak zkratkovitě, 
proto se pokusím odpovědět obecně: tím, jak je Čína 
obrovská, jsou i rozdíly v životní úrovni mezi jednot-
livými částmi velké. Na jedné straně máte bohatá a 
moderní města typu Šanghaj, na druhé straně máte 
chudší části, které se nacházejí převážně na západě 
Číny a také venkov. V Česku je úroveň života ve 
městech a na vesnicích víceméně stejná, v Číně to 
ale neplatí a ty rozdíly jsou mnohdy obrovské.
 Dovolím si ještě jeden poznatek, který s touto 
otázkou trochu souvisí: jak je Čína vnímaná apriorně 
jako komunistická země, tak v mnoha ohledech je 
toto označení minimálně diskutabilní. Například: 
mezi 500 nejbohatšími lidmi světa je přibližně 100 
Číňanů, systém sociálních dávek a jiných benefi tů 
od státu tam není zdaleka tak rozšířený jako třeba u 
nás – pokud nepracujete, od nikoho nic nedostanete, 
na vysoké škole se platí školné, ... Těch věcí je víc, 
ale v mnoha ohledech je v Číně tvrdý kapitalismus, 
alespoň tedy podle toho, jak tyto pojmy vnímám já. 
Samozřejmě, vládnoucí režim a z toho plynoucí řada 
dalších věcí je potom věc druhá.

 Pojďme nyní k výuce: kromě nové výuky čín-
štiny učíte v English Studiu také angličtinu. Kde 
jste angličtinu studovala a co vás baví na učení 
jazyků?
 Na střední škole jsem chodila na angličtinu právě 
do English Studia, kde byl můj učitel majitel školy, 
Alan Windsor. Potom jsem vystudovala bakalářský 
dvouobor Anglická fi lologie – Čínská fi lologie na 
Univerzitě Palackého a poté jsem ve studiu angličti-
ny pokračovala i ve zmíněném Wen-čou na tamější 
univerzitě.
 Učení mi přijde jako velmi přirozený a zábavný 
způsob, jak předávat dál to, co člověk zná a umí. 
Velmi mě to baví a motivuje mě, když vidím u svých 
studentů pokroky nebo když se jim povede složit 
zkouška, na kterou se připravovali.

 Co se v lekcích čínštiny studenti naučí?
 Kurz pro začátečníky slouží k tomu, aby studenti 
pronikli do čínštiny jakožto do zcela jiného jazyko-
vého systému – naučili se pchin-jin, tedy ofi ciální 
transkripci standardní čínštiny do latinky, naučili se 
psát a číst základní znaky, domluvili se v některých 
jednoduchých situacích. 
 Pokud budou mít studenti zájem o individuální lek-
ce, bude obsah lekcí záležet jen na jejich potřebách 
a na naší domluvě. Můžeme se například zaměřit 
výhradně na konverzaci bez nutnosti znalosti znaků, 
případně se připravovat na mezinárodní zkoušky z 
čínštiny HSK 1 až HSK 4.
 V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů ohledně 
lekcí čínštiny se na mě studenti mohou obrátit na 
english.studio.chinese@seznam.cz.

-r-

 Chystáte se do Číny? Nebo vás jen zaujal tento zvučný jazyk a rádi byste pronikli do jeho tajů? English Studio doposud nabízelo pouze kurzy anglič-
tiny; od letošního školního roku má však jednu novinku. Tou jsou lekce čínštiny, kterými vás provede mladá sympatická lektorka Lenka Dítětová.

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

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

přijmeme

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned
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Vítáme vás v TRYGERU

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

 Vítáme vás v TRYGERU, místě, které se společně snažíme zlepšovat každým dnem i 
lekcí. Místě, kde si každý přijde na to svoje. Jsme cvičební studio s širokým repertoárem, 
najdete u nás kruhové tréninky, full body intervaly, jumping, pilates, dance cardio, jógu a 
další lekce, které připravujeme.  

Zde vám představujeme novou sestavu sed-
mi skvělých lektorek, které spojuje společná 
vášeň ke sportu a sálovým lekcím. U každé 
z nich se můžete těšit na zábavu, dril, pot a 
spoustu endorfi nů po každé lekci.
 Ať už na jumpingu, kruháči nebo kterékoliv 
lekci, věříme, že si naše cvičení jednoduše 
zamilujete a společně tak vytvoříme komuni-
tu. Komunitu lidí, ve které se každý bude cítit 
dobře a hlavně, bude se k nám do TRYGERU 
rád vracet. 
 Abychom toho mohli docílit a přímo v srdci 
Blanska vytvořili cvičební studio na úrovni, 
potřebujeme vaši pomoc, pomoc koholi z vás! 

 Jak? 
 Ideálně si k nám rovnou přijít zacvičit, re-
zervační systém naleznete na webovkách 
www.tryger.cz Nebo se o nás alespoň zmí-
nit kamarádce, sousedce, popřípadě rovnou 
sdílet některý z našich příspěvků ze stránky 
Tryger_Blansko na svůj FB profi l a dostat tak 
náš projekt mezi všechny, co se k nám chtějí 
připojit. 
 Moc si vážíme každého sdílení, zpětné re-
akce či recenze. Děkujeme, že nám pomáháte 
růst. 

tým TRYGER

Kate - dance cardio, Vendy - full body intervaly, Nela - jumping, Žanet - kruhové tréninky, Irena 
- pilates, Anet - jumping, Natália - jóga

ŠKODA ENYAQ iV – emise CO
2
: 0 g/km;  spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,

ENYAQ iV
PLNĚ ELEKTRICKÁ

* Jedná se o předběžné hodnoty.
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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 8 CD Božanka - chorvatské, slovenské písně, 
nepoužité, nevhodný dar, PC 789 Kč, nyní 400 Kč. 
Blansko. Tel. 737565661.
* Prodám včelařskou váhu a elektr. medo-met 4ram., čes-
ká výroba, dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 608061752.

* Žena 62 let, hledám opravdového muže. Abstinent, 
nekuřák podmínkou. Tel. 721123334.

      RŮZNÉ    

      SEZNÁMENÍ    

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej vstupenek:
Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. Dříve zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
ZRUŠENO! Dva nahatý chlapi -  23. února 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům Blansko. Divadelní představe-
ní Dva nahatý chlapi je zrušeno. O vrácení vstupného 
lze požádat podáním pohledávky přes Insolvenční 
rejstřík na společnost TICKET ART PRAHA, s.r.o.
Hradišťan - 4. 10. 2021 v 19:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 430 Kč. Původní termín: 
30. 3. 2020. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Blanenské divadlo: Koprovka aneb Na útěku – 15. 
10. 2021 v 19:00h, Dělnický dům, Blansko, Cena 
vstupenky: 130 Kč. Vstupenky v předprodeji v Infor-
mační kanceláři Blanka od 10. 9. 2021.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku - 17. 10. 2021 v 17:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka.
ZRUŠENO! Katapult Boskovice 45let Nostalgia Tour 
- 24. 10. 2020 v 19:00 hod. Sokolovna Boskovice. 
Vstupné se vrací v místě zakoupení vstupenek.
Pojďte s námi za pohádkou - 6. 11. 2021 od 14:00 h. 
Start: areál herny stolního tenisu na Podlesí, Blan-
sko. Cena vstupenky: 30 Kč – děti/ 50 kč – dospělí. 
Původní termín: 7. 11. 2020. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
Horkýže Slíže a The Desperate Mind - 19. 11. 2021 
od 19:30 hod. Vstupenky zůstávají v platnosti, vstup-
né se nevrací. Původní termín: 14. 3. 2020.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 2021 v 19:00 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 
330Kč/ 300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat 
i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo v 
Informační kanceláři Blanka. 
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support -  2. 12. 2021 
v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Vánoční turné: Petr Bende - 7. 12. 2021 v 19:00 h. 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 330 Kč. 
Vstupenky zůstávají v platnosti. Původní termín: 
30. 11. 2020.
Karel Plíhal – recitál - 9. 12. 2021 v 19:00 h. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. Vstupenky zůstá-
vají v platnosti. Pokud Vám nový termín nevyhovuje, 
lze požádat o vrácení vstupného do 30. září 2021. 
Nevhodné pro děti do 12 let.

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

Žáci absolvovali soustředění

 FK Blansko nejsou jen muži, ale i mládež. Soutěže 
dorostu i všech žákovských kategorií se již rozjely. 
Jejich zahájení předcházela dvě týdenní soustředění. 
Nejprve se za účasti 40 dětí v domácích podmín-
kách stadiónu na Mlýnské sešli starší a mladší žáci. 
„Absolvovali za pět dní celkem deset tréninkových 
jednotek. To znamená, že jsme za týden nahnali ob-
jem jako za celý měsíc,“ byl spokojen Pavel Rajtšlégr, 
jeden z trenérů, kteří měli akci na povel. „Pracovali 
jsme na rozvoji herních činností jednotlivce i týmo-
vém pojetí hry, snažili se také o utužení kolektivu 

a sociálních vazeb mezi kluky,“ dodal. Podle něho 
mělo na úspěchu soustředění významný podíl také 
krásné počasí. „Věříme, že nám získané dovednosti 
pomohou v celé nadcházející sezóně, kterou snad 
dohrajeme celou bez přerušení v důsledku covidu,“ 
doufá Rajtšlégr. V následujícím týdnu se za podob-
ného programu i počtu mladých adeptů fotbalu pak 
sešli na svém soustředění i hráči všech kategorií 
přípravek.

-boh-
Foto Pavel Rajtšlégr

Soupeřky, těšte se, vzkazuje Jana Sotáková
 Osmadvacetiletá blanenská atletka Jana Sotáková, která před několika lety patřila k naší absolutní špičce v běhu na 100 metrů překážek, má znovu 
chuť se ještě poprat se soupeřkami, jak řekla v nadsázce pro titulek našeho krátkého povídání i o tom, co dělala během doby, kdy zmizela z podvědomí 
sportovní veřejnosti.  

 Objevila ses najednou v dresu svého mateř-
ského blanenského klubu na závodech druhé 
ligy žen. Byla to jen náhoda nebo dlouhodobější 
úmysl znovu atletiku dělat?
 Tak ze začátku to byl jen výsledek toho, že mne 
Jirka Ošlejšek přemlouval, že to mám zkusit, že ještě 
nepatřím do starého železa. Ať přijdu na závody. Už 
loni jsem chtěla trochu potrénovat, ale covid všech-
no pozastavil. No a pak Jirka stihl nečekaně náhle 
zemřít. A i protože jsem mu to slíbila, jsem na jaře 
začala s přípravou. Zatím mi to na jedny závody v 
blanenských barvách vyšlo, myslím, že jsem holkám 
i pomohla. 

 Jak moc tě Jirkova smrt zasáhla?
 Asi jako ostatní, mne možná o něco víc. V mém 
životě hodně znamenal. On mi věnoval strašně 
moc času. Od mých asi dvanácti let do nějakých 
sedmnácti osmnácti jsme byli v podstatě každý den 
spolu na stadiónu, každý víkend někde na závodech. 
Hrozně moc pro mne znamenal. Když jsem od něho 
odešla, chvíli nám oběma trvalo, než jsme si na to 
zvykli. Jak jsem přijela, vždy si na mne udělal čas, 
zajímalo ho, co dělám. Když navždy odešel, velice 
mne to zasáhlo.

 Bereš svůj návrat na závodní dráhu jako, nad-
neseně řečeno, nějakou splátku vůči němu? 
 To jo, Asi by měl radost. Asi by se i smál, jak se 
teď nad překážkami plácám. Byl už zvyklý na moje 
trochu jiné výkony. Nechal ve mně to, že se do 
Blanska ráda vracím, vždycky, když jsem zde, moje 
cesta míří na stadión. Na jaře jsem s Martinkou Hla-
váčkovou trénovala děcka na překážkách a uzrálo 
ve mně rozhodnutí, to ještě zkusit. Minimálně něco 
jim předat.

 Tedy jako trenérka nebo závodnice?
 I to druhé. Teď v době, kdy si dělám doktorát, to si 
chci zkusit. Jestli bude prostor dostatečně trénovat, 
příští rok chci zase běhat pod 14 sekund.

 Takže hlásíš ofi ciálně návrat na závodní drá-
hu?
 Zatím opatrně, už jsem si to odkoukala, myslím, že 
mi to docela šlo. S časem až tak spokojená nejsem, 
mám na víc.

 Takže, soupeřky těšte se, to bude dobrý titu-
lek?
 Jo. Těšte se, to napiš! Mám do toho chuť.

 Naťukla jsi tady téma doktorát. Ne každý ví, že 
jsi před slibnou sportovní kariérou dala přednost 
studiu a profesní kariéře…
 Dá se to tak říct. Nelituju toho. V atletice jsem si 
trochu sáhla na dno, jednu dvě sezóny se mi neda-
řilo, měla jsem to náročné i v osobním životě, nějak 
jsem kolem sebe neměla lidi, kteří by mne podpořili. 
Pokračovat v atletice by tehdy asi k ničemu nebylo. 
Měla jsem ještě matematiku, upnula jsem se k ní.

 Vím, že jsi byla vždy mimořádně nadaná stu-
dentka. Můžeš prozradit, kam jsi to dotáhla?
 Po matematické třídě na prestižním gymnáziu 
v Brně jsem šla na bakalářské studium odborné 
matematiky na Masarykově univerzitě, což jsem 
vystudovala s červeným diplomem. Zaměřuji se na 
teorii čísel, abstraktní algebraickou část matemati-
ky. Magisterské studium jsem dělala  v Leidenu v 
Holandsku, na stipendium jsme odešla na Berkeley 
do Ameriky. Tam jsem byla dva roky. Tamní model 
studia mi moc neseděl. V jeho průběhu jsem se profi -
lovala do kryptografi e a informatiky. V Amsterodamu 
jsem dostala příležitost dělat něco mezi teorií čísel, 
kryptografi í a kvantovými algoritmy, dostanu se teď 
k moderním tématům, kvantovým počítačům. 

 Nastiň naprostým laikům velmi zjednodušeně, 
čím se tedy zabýváš?
 Když se připojíte na internetu na libovolnou 
stránku, chcete na správnou stránku, abyste nešli 
na nějakou hackerskou. To zabezpečení se dělá po-

mocí šifrování. V momentě, kdy by měl někdo nějaký 
obrovský kvantový počítač, už by to nemuselo být 
bezpečné. Moje výzkumná skupina studuje, čím by 
se to šifrování dalo nahradit, aby to bezpečné bylo. 
Já to dělám po matematické stránce, hledám, jestli 
tam není chyba, jestli tam někdo něco nepřehlédl. 

 Děláš to jako práci nebo v rámci studia?
 V Nizozemí je doktorát vlastně normální zaměst-
nání, takže mám i docela pěkný plat. Tedy studium 
i práce současně. Teď jsme měla chvíli volno, jinak 
v rámci covidu dělám z domu, nemusím do kanclu. 
Nyní se vracím zpátky, protože v rámci doktorátu 
musím i učit, u nás na vysoké.

 Život v Nizozemí ti vyhovuje?
 Mně se tam líbí, jak je to tam všechno placaté. 
Jezdím pořád na kole. Poměrně dost času trávím 
venku, když pořád někam popojíždíte. Žije se mi 
tam dobře.

 Máš možnost trénovat?
 Ano, na dráze tamního klubu. Taková pohodová 
skupina. Mám i trenéra, který mi pomáhá. Překážky 
si dělám sama, vím o tom víc než on, to mi nechává. 
Přístup na dráhu mám. Jestli tam budu i startovat, 
uvidíme. Nebo jestli bude čas urvat se na závody u 
nás.

 Mohu se zeptat na tvůj osobní život? Jirka mi 
svého času říkal, že máš před svatbou…
 Z toho naštěstí sešlo. Ukázalo se včas, že by to 
nebyl asi harmonický stav. Teď už jsem pátý rok za-
daná s holandským přítelem, ten říká, že na svatbu 
ještě není čas. Klape nám to. 

 Co do budoucna? Plánuješ kariéru v Holand-
sku?
 To ještě nevím. Podle toho, jestli budu mít práci 
tam nebo si ji zajistím u nás. Já si myslím, že české 
kořeny pořád mám, máme krásnou přírodu, kopce. 
I s tím, že jsem si již zvykla žít někde v zahraničí, 
dovedu si představit i budoucnost u nás. Jak to 
dopadne, se uvidí. Je hodně pravděpodobné, že 
ještě nějaký čas budu venku, kdyby se mi povedlo 
ale získat nějakou stálou pozici třeba v Brně, umím si 
to představit. Třeba udělat nějakou docenturu. Práce 
na univerzitě mne naplňuje, baví mne. Myslím, že 
bych se i u nás s tím, co dělám, uživila, v místním 
povědomí jsem.

Bohumil Hlaváček

Matematička nad překážkami. Foto Ondřej EllingerMatematička nad překážkami. Foto Ondřej Ellinger

Kubíkovi vyhráli celkově 
Český pohár

 Nestárnoucí blanenský jachtař Michal Kubík nadá-
le drtí svoje soupeře. V posádce se svou manželkou 
Danou si s předstihem zajistili vítězství v Českém 
poháru ve třídě Vaurien. Po třetím místě v závodě 
na Vranovské přehradě minulý víkend, jim čerstvě v 
Tovačově druhá příčka zajistila celkové prvenství v 
celém seriálu. 

-boh-

Vzpomínka
Scházíte nám,ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváte.

 Dne 25.září 2021 vzpomeneme nedožitých 100let 
a 17.října 30 roků,kdy nás opustil náš tatínek a 
dědeček pan MIROSLAV DVOŘÁČEK z Blanska 
a 24.října uplyne 7 let ,co nám navždy odešla naše 
maminka a babička paní MARIE DVOŘÁČKOVÁ z 
Blanska.

S láskou a úctou stále vzpomínají
syn Miroslav a dcera Jana s rodinami

Mládežnický fotbal
Divize st. dorost: 
Blansko – Břeclav 1:1 (1:0), Farník T.  
Divize ml. dorost: 
Blansko – Břeclav 2:3 (2:2), Jírava, Sedláček. 
KP st. žáci: 
Břeclav – Blansko 1:7 (1:3), Vládek, Nejezchleb 2, 
Doležel, Valenta, Janíček. 
KP ml. žáci:
Břeclav – Blansko 2:1 (1:0), Novotný. 
I.třída st. žáci:
Soběšice – Blansko B 4:2 (3:1), Novotný, Žampach. 
I.třída ml. žáci: 
Soběšice – Blansko B 3:1 (1:1), Nečas. 
OP st. přípravka: 
Blansko A – Lipovec B 16:2 (10:1), Konečný 3, Škva-
renina, Zouhar, Slouka, Bezdíčková 2, Farník, Baláž, 
Brázdová, Ševčík, Semrád. Blansko B – Lipovec A 
1:2 (0:1), nehl.

-boh-
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Blansko zdolalo po boji rivala 
z Rosic, pak však padlo na Baníku

Erik Mihola je novou 
tváří na lavičce Další anglický týden mají za sebou blanenští fotbalisté. Nejprve dokázali na domácím hřišti zdolat 

ambiciózní celek z Rosic, který se pod vedením Michala Kuglera netajil tím, že přijel do Blanska 
vyhrát. Ve středu se před dobrou pětistovkou diváků pustili nebojácně do hráčů prvoligového Zlína. 
Zápas skončil jejich možná krutou porážkou, všichni přítomní ale uznale pokyvovali hlavami nad 
jejich výkonem. Čtyři branky pak inkasovali v neděli od rezervy dalšího prvoligového celku – Baníku 
Ostrava. Ta byla podle očekávání v reprezentační pauze posílena i fl uktuanty z prvního mužstva a 
třemi rychlými brankami v prvním poločase rychle rozhodla utkání.

FK Blansko – FC Slovan Rosice 2:1 (0:1). Branky: 
47. Tulajdan, 68. Reteno Elekana – 9. Přerovský 
(pen.). Blansko: Nešetřil – Feik, Fall, Chyla, Smrčka 
– Minařík – Hladký (85. Pyš), Machálek (79. Alexa), 
Mach, Kroutil (56. Reteno Elekana) – Tulajdan.
 Hned čtyři hráči ze základní sestavy Rosic, 
která vyběhla na blanenský trávník, měli v dřívější 
či nedávné době co do činění s domácím klubem. 
Brankář Juran a obránce Šíp před časem, Buchta 
a Přerovský čerstvě. Poslední jmenovaný se za-
psal do brankového zápisu utkání hned v úvodu. 
Rozhodčí posoudil sporný zákrok na něho jako 
penaltový a sám postižený z pokutového kopu 
překonal Nešetřila, kterému moc nechybělo, aby 
jeho střelu k tyči kryl – 0:1. Hra byla nahoru dolů, 
vyrovnání mohlo přijít po střele Hladkého, která jen 
těsně minula tyč Juranovy branky, na druhé straně 
kryl Filovu střelu efektně Nešetřil.
 Krátce po změně stran přišlo vyrovnání, zásluhou 
Tulajdana, který již ve druhé minutě překonal Jurana 
– 1:1. Zápas začal mít poněkud nervózní průběh, 
starali se o to zejména přemotivovaní Rosičtí, kteří 
v jednom okamžiku nepříjemně atakovali i gólmana 
Nešetřila. V 68. minutě přišlo rozhodnutí. Juran 
chyboval při nedůsledném vyběhnutí a míč se dostal 
před Reteno Elekanu a ten míč napodruhé dostal 
za jeho záda – 2:1. Za obrovské radosti, kdy střelec 
utekl všem až k lavičce za trenérem, vypukla velká 
euforie. Do konce zápasu ale zbývalo ještě hodně 
času. Ten ale naštěstí pro Blanenské utekl rychle 
a bez úhony, všechny body zůstaly doma. 

FC Baník Ostrava B – FK Blansko 4:0 (3:0). 
Branky: 16. Jaroň (pen.), 21. Jaroň, 28. Martiník, 79. 
Sanneh. Blansko: Nešetřil –Chyla, Smrčka, Blažík, 
Fall - Hladký, Mach (46. Elekana), Alexa, Pyš (52. 
Tenora) -  Machálek, Tulajdan.
 Baník od začátku hrál první housle. Skóre se 
změnilo již po čtvrthodině hry. Zákrok Nešetřila 
ve vápně na pronikajícího hráče soupeře ocenil 
rozhodčí poměrně přísně penaltou, kterou proměnil 
nejlepší střelec MSFL Jaroň – 1:0. Stejný hráč pak 
krátce na to využil zmatků v blanenské obraně a 
přidal druhý gól – 2:0. V zadních řadách hostů to 
nebývale skřípalo a pro ně nepovedenou první 
půlhodinu ukončil třetím brankovým úspěchem Mar-
tinik, který z hranice vápna zamířil při zemi přesně k 
tyči – 3:0. Jaroň ještě mohl završit hattrick, Nešetřil 
byl ale proti. 
 Blansko po změně stran hrálo podstatně důstoj-
nější roli, když hned několikrát sahalo po snížení 
hrozivého stavu. V 62. minutě se mohla kopat 
penalta na ostravskou branku, píšťalka rozhodčího 
ale po zákroku na Reteno Elekanu zůstala němá. 
Brance blízko byl i střídající Tenora v 70. minutě, 
jeho střelu točenou k tyči však brankář Baníku Číž 
s vypětím všech sil vytáhnul na roh. Podruhé se 
blýsknul po dalším blanenském pokusu po jeho 
zahrání. Na straně hostí chybělo tentokrát střelecké 
štěstí. To naopak stálo při domácích a 79. minutě 
uzavřel brankový účet zápase přesnou placírkou 
podél Nešetřila ostravský Sanneh – 4:0.   

 Blansku teď patří stále velmi lichotivá čtvrtá 
příčka. Jeho šňůru zápasů bez prohry  v uply-
nulém týdnu přetrhl nejprve v pohárovém duelu 
prvoligový Zlín, aby ji pak porušilo i v ligovém 

utkání ostravské béčko. Zhuštěný program na-
dále pokračuje ve středu zápasem v Novém Měs-
tě na Moravě proti Vrchovině. V sobotu následně 
do Blanska zavítá další rezerva prvoligového 
týmu – Slovácko B. Zápas se bude hrát od 16 
hodin už opět zpátky nahoře na Kolbence, kde 
je rychlá rekonstrukce trávníku skončena. A do 
třetice pak následující týden zajedou Blanenští 
na hřiště do této chvíle bezbodových Otrokovic, 
které v dosavadním průběhu soutěže zatím jen 
jednou skórovali. 

Bohumil Hlaváček 

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

Blansko - Zlín 1:4. Foto Josef KratochvílBlansko - Zlín 1:4. Foto Josef Kratochvíl

Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 
redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

Domácí prohráli se Zlínem
se vztyčenou hlavou

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Blansko – Slovácko BBlansko – Slovácko B

so 11.9. v 16 hod.so 11.9. v 16 hod.
Mistrovské utkání MSFLMistrovské utkání MSFL

hřiště na Údolníhřiště na Údolní

MSFL v číslech
Další výsledky, 5. kolo: V. Meziříčí – Slovácko B 
2:1, Frýdek – Uh. Brod 2:2, Vratimov – Jihlava B 3:0, 
Vrchovina – D. Benešov 0:1, Kroměříž – Otrokovice 
3:0, Uničov – Ostrava B 1:3, Zlín B – Znojmo 4:0, 
Hlučín – Olomouc B 0:1. 6. kolo: Dolní Benešov – 
Vratimov 1:0, Znojmo – Vrchovina 0:2, Hlučín – Jih-
lava B 2:0, Slovácko B – Uničov 1:2, Otrokovice – V. 
Meziříčí 1:2, Olomouc B – Frýdek 7:0, Rosice – Zlín 
B 2:1, Uh. Brod – Kroměříž 0:1.   

Další zápasy, 7. kolo (středa):  Vrchovina – Blansko, 
Zlín B – Hlučín, Vratimov – Uničov, Jihlava B – V. 
Meziříčí, D. Benešov – Kroměříž, Znojmo – Frýdek, 
Rosice – Olomouc B, Ostrava B – Uh. Brod, Slovác-
ko B – Otrokovice. 8. kolo: Blansko – Slovácko B, 
Frýdek – Hlučín, Kroměříž – Olomouc B, V. Meziříčí 
– Uh. Brod, Uničov – Otrokovice, Zlín B – Ostrava 
B, Vrchovina – Rosice, Vratimov – Znojmo, Jihlava 
B – D. Benešov. 9. kolo: Otrokovice – Blansko, 
Hlučín – D. Benešov, Znojmo – Jihlava B, Rosice 
– Vratimov, Ostrava B – Vrchovina,  Slovácko B – 
Zlín B, Uh. Brod – Uničov, Olomouc B – V. Meziříčí, 
Frýdek – Kroměříž. 

-boh-

1. Kroměříž 6 5 0 1 12:4 15

2. Olomouc B 6 4 2 0 18:5 14

3. Ostrava B 6 4 1 1 15:9 13

4. Blansko 6 4 0 2 12:10 12

5. Uničov 6 3 2 1 11:6 11

6. Vratimov 6 3 1 2 10:7 10

7. Rosice 6 3 1 2 8:6 10

8. V. Meziříčí 6 3 1 2 9:8 10

9. D. Benešov 6 3 1 2 6:8 10

10. Zlín B 6 3 0 3 13:9 9

11. Hlučín 6 3 0 3 10:6 9

12. Uh. Brod 6 2 3 1 9:7 9

13. Vrchovina 6 2 1 3 6:9 7

14. Slovácko B 6 1 2 3 8:10 5

15. Frýdek 6 1 2 3 6:15 5

16. Jihlava B 6 1 1 4 7:13 4 

17. Otrokovice 6 0 0 6 1:15 0 

18. Znojmo 6 0 0 6 6:20 0

 Na krátkém popovídání bezprostředně po skončeném pohárovém duelu 
se Zlínem jsme se domluvili s asistentem trenéra Petra Vašíčka Erikem 
Miholou, který ještě nedávno působil jen na okresní úrovni.

 Asi poprvé jsi koučoval tým proti prvoligovému 
soupeři…
 No to určitě. Je to příjemná atmosféra, užívám si 
to. 

 V čem to bylo jiné?
 Máme strašně úzký kádr, Ráno jsme to museli 
neplánovaně lepit. Lamine Fall dopoledne rodil a 
Tomáš Feik se zranil, takže jsme tvořili novou obranu. 
Kluci ale neskutečně bojovali, rozhodně se nemáme 
za co stydět. 

 Mohli jsme hned na začátku dát gól…
 Ono je to o té kvalitě. My se nadřeme na to dostat 
se do šance, oni ty branky dávali snadněji. Hned 
teď chceme hlavně poděkovat za super fanoušky 
a soustředit se na neděli na Baník, abychom v lize 
drželi dál vítěznou šňůru. Kluci byli braní jako takoví 
odpadlíci a teď dokazují sobě i ostatním, že to až tak 
není. Třeba takoví Marek Mach a Štěpán Alexa dnes 
ukázali, že by v lize ostudu neudělali. A nejenom oni. 

 Co dál? Postavení v tabulce je lichotivé?
 Na prvním místě byla pro nás pořád záchrana, ač 

se to zdá divné. Jdeme 
zápas od zápasu, sou-
těž je dlouhá. Teď už to vypadá, že bychom v tom 
klidném středu tabulky mohli působit.

 Já osobně vám hrozně fandím, že tím jak jste 
vletěli do soutěže, jste zacpali „ústa“ všem pe-
simistům a škarohlídům…
 Kádr jsme lepili na poslední chvíli, hráče vůbec 
sehnat nebylo lehké. Kluci si ale sedli, stmelili jsme 
kolektiv, mají super partu a to dělá to, co právě 
prožíváme. Navíc Petr Vašíček je skvělý motivátor, 
stratég, který ví, co na soupeře připravit.

 Ty ses v Blansku ocitl velmi nečekaně rychle, 
měl jsi už prý slíbeno působení v Rájci…
 Když mi Petr zavolal, nemohl jsem odmítnout. Pro 
mladého trenéra, který by to třeba někam rád dotáhl, 
je třetí liga obrovská příležitost. Pro mne je působení 
v Blansku obrovská čest, moc si toho vážím. O tom 
se mi nesnilo. Taková nabídka může přijít jednou za 
život. Věřím, že nezklamu.

Bohumil Hlaváček

 Středeční fotbalový svátek nezklamal. Prvoligový soupeř ze Zlína ve 3. kole MOL Cupu nalákal 
do Blanska velmi slušnou návštěvu. Diváci neodcházeli zklamaní. Domácí hráči svým sympatickým 
projevem byli favoritovi velmi důstojným soupeřem. Výsledek vypadá jasně, neodpovídá ale průběhu 
utkání. Blanenští prohráli, jak se říká, se vztyčenou hlavou.

FK Blansko - FC FASTAV Zlín 1:4 (0:1). Branky: 70. 
Alexa – 15. Simerský, 54. Hrdlička, 62. Čanturšvili, 
85. Pafka. Blansko: Záleský – Pyš, Smrčka, Blažík, 
Chyla – Minařík – Reteno Elekana (50. Kroutil), 
Mach, Alexa (80. Tenora), Machálek (50. Hladký) 
– Tulajdan. 
 Hned první minuta přinesla velkou šanci Blanska. 
Zlínský brankář měl ale dobře postavené tyče, za-
chránilo ho břevno. Hosté byli zpočátku zaskočeni 
aktivitou soupeře, který nepřistoupil do utkání jen s 
defenzivními plány. Sebevědomí jim vrátila až 15. 
minuta, kdy se dostali do vedení přesnou hlavičkou 
Simerského – 0:1. Blanenští sympaticky chtěli hned 
odpovědět, neuspěli však v závaru ve zlínském váp-
ně, ani pak při úniku Macha. Na druhé straně se ještě 
před poločasem dral do šance kapitán hostí Poznar, 
skórovat se mu ale nepodařilo díky pohotovému 
obrannému zásahu Chyly.
 Po návratu ze šaten to bylo opět Blansko, které 
mělo první šanci, Mach ale neseřídil přesně mířidla 
a těsně minul soupeřovu branku. Nedáš dostaneš 
platilo i nyní, v 54. minutě zvýšil Hrdlička – 0:2. Hru 
domácích oživil příchod Kroutila, ani jemu se ale 
skórovat nepodařilo, a tak o výhře Zlína na začátku 
poslední půlhodiny rozhodl Čanturšvili – 0:3. Ani za 

tohoto stavu to ale Blanenští nezabalili a mladičkému 
Alexovi se podařilo pohotovou střelou snížit – 1:3. 
Střídající Tenora druhou trefu nepřidal a tak koneč-
nou podobu dal výsledku zápasu pět minut před jeho 
koncem Pafka – 1:4. 

Bohumil Hlaváček


