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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Čtyři roky uplynuly jako voda a jsou tu další volby. Nyní je přesně ten čas bilancovat a za-
vzpomínat na to, co všechno se za uplynulé volební období událo. Vedení našeho města bylo 
v rukou “staronové” koalice ODS a ČSSD. Ovšem už příští víkend se může všechno změnit. A 
zcela správně se domníváte, že tím, kdo to může nejvíce ovlivnit, jste právě vy. 

Přijďte k volbám! 
ní hlas. Možná doma sedíte a říkáte si, že zrovna váš 
hlas nikoho nespasí a nic nezmění.. Ale opak je pravdou. 
Blansko je stále velice malý volební okrsek a každý hlas 
je tudíž nesmírně cenný. Potřebný! I jednotky mohou 
rozhodnout o osudu našeho města. Proto je naprosto 
zásadní - a teď se dopustím drobného klišé - prostě jít 
volit. Nechci moralizovat, ale každý volič by měl v sobě 
najít alespoň drobet zodpovědnosti a projít si předvo-
lební materiály a jednotlivé kandidáty, aby věděl, koho 
vlastně volí. 
 V tento moment musím říct ještě jednu velice podstat-
nou věc… Slyšel jsem názory některých lidí, že budou 
volit nové kandidáty a strany prostě z principu. Protože 
to bude změna a oni změnu chtějí. Neuváženě, jedno 
jakou, za každou cenu. Tohle je ale hodně krátkozraké. 
Jestliže si o kandidátech nezjistíme detaily, neseznámí-
me se s jejich názory na město a na to, jak je vést, může 
nás pak postihnout nemalá katastrofa. Pokud se nepletu, 
mezi kandidáty je spousta takových, jejichž dosavadní 
politické zkušenosti, znalosti, vazby a kontakty jsou 
nulové. 
 Otázka zní: Stojí nám taková změna za to? Budou 
takoví lidé prospěšní našemu městu? Nebudeme lito-
vat? Nechci na nikoho ukazovat prstem, ale v každém 
případě je na kandidátní listině mnoho tváří, za něž 
hovoří jejich vlastní činy. 
 Já určitě budu volit právě ty, kteří v politice mají něco 
za sebou. Představa, že se tak zodpovědné funkce 
jako je starosta města ujme někdo, kdo přes den někde 
nahazuje fasádu, večer u piva komentuje mimo fotbalu 
i politiku a kandidátku upekl se svými kamarádíčky a 
půlkou rodiny někde na koleni, mne straší v těch nejděsi-
vějších snech. Takhle si změnu k lepšímu nepředstavuji. 
 Letos upustím také od tzv. “kroužkování”. V kandidát-
kách je sice mnoho zajímavých tváří, ale třeba ti, které 
bych rád na radnici viděl, zaujímají místa až někde ke 
konci a můj hlas pro ně by jim stejně nepomohl. Protože 
nejsem ortodoxní a nemám žádnou oblíbenou politickou 
stranu, raději zvolím nějakou zajímavou kandidátku 
složenou z lidí, o kterých si myslím, že by mohli naše 
město dobře řídit, a odevzdám jí své hlasy všechny. 
Tuto metodu spatřuji smysluplnější; myslím, že dokáže 
konečný výsledek daleko více ovlivnit. Rozhodující pro 
mne budou lidé se zkušenostmi a ti, kteří se o naše 
město a jeho problémy dlouhodobě zajímají. Víc ne-
prozradím a radit vám vůbec nehodlám. V konečném 
důsledku je to jen a jen na vás...
 Ať se v těchto dnech podíváme kamkoli, na sociální 
sítě či do médií, uvidíme tam buď košíky plné hub, 
nebo politiku. A tak mě napadá, že obojí nás může v 
případě neznalosti či chybného úsudku snadno otrávit. 
Tak opatrně! Sbírejme a konzumujme jen to, co opravdu 
známe… 

Martin Müller

Prodej RD 2+1+ Blansko – Na Vyhlídce,
pozemek 261 m2, garáž, dvorek, zahrádka,
nedokončená nadstavba…NC – 2,6 mil. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 770 tis. Kč

- Výměna bytu 3+1 Blansko „bytovky“ za byt 2+1 do 2. p. v Blansku u parku Erbenova
- Pronájem bytu 2+1 Blansko - Dvorská, 1.NP, volný ve IV/2018...NC – 9.500 Kč/měs.
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč/měs. 
- Prodej garáže Blansko – Divišova, 18 m2, EE, k dispozici od 11/2018...NC – 250.000 Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

1032 m2, Orlické hory 
2+1, chlév, stodola,

zahrada, krásné místo.
 Cena: 570.000,– Kč.

RD Horní 
Heřmanice 

G

Zahrada, 
Doubravice 

nad Svitavou

CP 429 m2, klidné místo, 
elektřina na pozemku,

chatka. Cena: 185.000,– Kč 
vč. provize.

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK
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RD 4 +1 

Lažánky-Blansko

prostorná zahrada, 
sklep, kachlová kamna, 
klidná část, CP 1028 m2. 

Cena: u makléře.

G

197 m2, možnost dvou-
generačního bydlení 

2+1, 2+1, zahrada, 
parkovací místo, po 

rozsáhlé rekonstrukci. 
Cena: 1.900.000,– Kč.

RD Ludíkov 
G

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Jsme tu pro vás

 Jak jste spokojeni s dosavadním vedením města vy? 
Když se ohlédnete a zhodnotíte čtyři roky zpátky, máte 
z výsledků radost? Pravda je, že v posledních letech se 
stala spousta věcí a každý, komu není lhostejné dění 
ve městě, si všimnul významných kroků radnice, ale 
dost možná taky těch, které se podle jeho soudu příliš 
nepovedly. 
 Stran investic se skutečně podařilo naše město 
zvelebit v mnoha směrech. Jako příklad můžeme uvést 
třeba revitalizaci sídliště Sever, zateplení a opravy v 
blanenských školách, spoustu nových chodníků, hřiště 
s umělým povrchem a městská sportoviště vůbec, dále 
přístrojová obnova v blanenské nemocnici, jíž je Blansko 
zřizovatel, a tak se na fi nancování nových technologií 
podílí (např. nové CT, rekonstrukce rehabilitace, mag-
netická rezonance...) a další. 
 Oproti tomu byl v uplynulých letech docela rozporupl-
ně diskutován hotel Dukla. V posledních volbách jsme 
si jako občané v referendu svobodně odsouhlasili jeho 
zbourání, následně v anketě vyhlášené vedením města 
rozhodli o tom, že na jeho místě bude klidová zóna. 
To, že objekt nebyl zbouraný úplně celý, bylo vnímáno 
občany rozpačitě, ale budiž. Že se termín dokončení 
celé stavby neustále odsouval, i to se stává. Ovšem 
občany zajímá především výsledek, který je ze všeho 
nejrozporuplnější. Zatímco jedni vnímají stavbu jako 
paskvil hodný opovržení, druzí sem chodí trávit čas 
s dětmi, poslechnout si místní kapely, které tu začaly 
pravidelně hrávat, nebo sem prostě jen posedět s ka-
marády. Já sám jsem o hotelu Dukla napsal už stovky 
slov zde na stránkách Monitoru; a taky se netajím tím, 
že nebýt Dukly, byli by kolikrát novináři o chlebu a vodě, 
ale to je realita. Dukla byla, je a nadále bude jedním z 
nejdiskutovanějších témat v Blansku. Pokud chcete 
znát můj názor, pak vězte, že přestože mne výsledná 
stavba dost překvapila, nakonec jsem si zvykl a snažil 
se zde najít to dobré. A našel jsem. Jak říká jedna má 
známá - buď na toto místo budeme nadávat nebo si na 
něj prostě zvykneme a budeme se snažit se s ním sžít. 
Jako spousta dalších jsem zvolil druhou možnost. Vzpo-
mínám třeba na Letní Dukla festival. Stojím na pódiu 
se svou kapelou a pod námi je 300 nadšených diváků. 
Zpívají, tančí, děti si hrají, den jak malovaný a já jsem 
pyšný na to, jak moje město najednou žije. Teď už stejně 
nezměníme vůbec nic, tak co… Mrzí mě na tom všem 
jen jediná věc. Že se vedení města nepodařilo dotáhnout 
celou stavbu do konce, protože na místě chybí dopředu 
avizovaná kavárna. Ale nechme se překvapit, třeba se 
dočkáme nějakého posunu či přepracování původního 
projektu v dalším volebním období :-)
 Zpět k volbám. O naši přízeň se bude letos ucházet 
desítka politických subjektů. ODS, ČSSD, SPD, ANO, 
Volba pro Blansko, Piráti, KDU, Chceme změnu, KSČM 
a Jauner Československo. Každý z nás má jeden voleb-
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V kině se sešli 
fi lmaři z celého světa

Práh jižní Morava 
zve na přednášku

 Jak lépe komunikovat a udržet si dobrou atmosféru 
v rodině se posluchači dozví na přednášce, kterou v 
rámci Dnů duševního zdraví 2018 pořádá Práh jižní 
Morava. Přednáška nese název Jak zvládat život s 
člověkem se schizofrenií a dalšími duševními nemo-
cemi. 
 Duševní onemocnění se často poprvé projeví už 
během dospívání. Mladý člověk tak většinou zažívá 
první symptomy nemoci v rodinném kruhu a rodina je 
nezbytně vtažena do péče, což během zhoršeného 
stavu může být skoro nepřetržitě. Právě atmosféra v 
rodině může výrazně ovlivnit stres člověka s duševním 
onemocněním a jeho motivaci se sebou něco dělat.
 O tom, jak zvládat život s lidmi se závažnou duševní 
nemocí a podporovat je v procesu zotavení, přijedou 
přednášet Josef Závišek, předseda Sdružení pomoci 
duševně nemocným a Jiří Šupa, odborný vedoucí slu-
žeb Práh jižní Morava. Přednáška se koná v Městské 
knihovně Blansko 11. 10. v 18 hodin a organizuje ji 
Terénní tým Blanensko v rámci projektu „Dobří sou-
sedé jsou také na Blanensku“.

-r-

Sbírka pro charitu 
překonala rekord 

 V tradiční sbírce, kterou uspořádala Oblastní charita 
Blansko, lidé přinesli 8 tun použitého oblečení, hraček, 
nádobí, elektrospotřebičů a dalších věcí do domác-
nosti. „Sbírka byla tentokrát opravdu úspěšná. Lidé 
darovali věci, které jsme opravdu potřebovali, jako 
jsou mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, nádobí 
a další. Navíc jsme vybrali tolik věcí, co ještě v žádné 
sbírce,“ přibližuje vedoucí Charitního šatníku Franti-
šek Jahoda. Děkujeme dárcům a všem ostatním, kteří 
se na sbírce podílejí.

Vladěna Jarůšková

Zámek ve svatebním 
 Tradiční Blanenské zámecké dny ve svatebním se 
konaly o víkendu 15. – 16. září v Muzeu Blanenska u 
příležitosti Dnů evropského dědictví. Po loňské Malé 
mořské víle byla letošním tématem Kráska a zvíře. 
 Kromě svatby na nečisto a tematických prohlídek 
svatebně vyzdobeného zámku návštěvníky potěšily 
dvě módní přehlídky. Jednak ukázka šatů pro nevěsty 
a družičky ze svatebního salonu Evanielle, a jednak 
přehlídka Střední školy designu a módy Prostějov, při 
níž studenti a studentky předvedli svoje školní práce. 
Hudební program v průběhu nedělního odpoledne 
zajistila kapela Rockfór. 

-mha-

Otevřenými dveřmi 
oslaví šestnácté výročí

 Letos v říjnu je tomu šestnáct let, kdy blanenské 
SENIOR centrum zahájilo poskytování sociální služby 
pro seniory, dříve známé spíše pod označením „do-
mov důchodců“. Bývá už tradičně zvykem, že každý 
rok v říjnu se v naší republice otevírají dveře všech 
poskytovatelů sociálních služeb. To znamená, že 
člověk, kterého zajímá dění v této oblasti, se může 
na vlastní oči přesvědčit, jak taková sociální služba 
funguje v praxi. Ve středu 10. října se tato možnost 
naskytne lidem, kteří by se chtěli podívat právě do 
Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem 
v SENIOR centru Blansko. 

 Toto zařízení, které poskytuje pobytovou sociální 
službu pro seniory nejen z Blanska, ale i z ostatních 
míst Jihomoravského kraje, zve všechny zájemce z 
řad veřejnosti na Den otevřených dveří. Od 8 hodin 
do 16 hodin se každému návštěvníkovi bude věnovat 
některý z pověřených pracovníků. Zodpoví otázky, 
provede domovem a případně poradí, jak postupo-
vat v situaci, pokud máte doma seniora s potřebou 
celodenní odborné péče a nevíte si rady.
 Domov se nachází nad blanenskou poliklinikou a 
lze se k němu pohodlně dostat autem odbočkou z 
ulice Sadová. Zveme vás na návštěvu a prohlídku 
místa, kde se rozhodně čas nezastavil, a kde jsou 
poskytovány seniorům kvalitní a profesionální služby.

Petr Novotný, metodik a soc. pracovník

HLEDÁME
TRENÉRY 
 DO NEMOCVIČNY

HLEDÁME!

Těší se na Tebe tým Nemocvičny

www.nemocvicna.cz | tel. 725 444 070 | ostra@nemobk.cz

Freddieho sloupek
Volební hesla za fšechny 
prachy...

 Hezky se nám to zase nachýlilo a za humny nečíhá drak, 
ale další volby... Když nad tím tak přemýšlím, drak by byl 
možná lepší (aspoň ten hodný, z pohádky, jejíž název jsem 
si vypůjčil).
 Už kdysi jsem se v jednom ze sloupků zamýšlel nad 
některými volebními slogany, tehdy šlo tuším o volby 
celorepublikové. Připadaly mi směšné, zkratkovité a vše-
obecné. Asi to však bude tím, že je to jen slogan, který má 
přilákat ve své zkratce voliče. Anebo je naopak odlákat.
 Víte, jakýkoli sebelíbivější slogan nedokáže zakrýt 
případnou neschopnost kandidáta nebo kandidátů. Ani 
nedokáže objasnit jejich schopnosti. Slogan sám o sobě 
může leccos naznačit. Byl jsem svědkem „upřímnosti“, 
„mobilisace“, „lepší země“ a tak bych se mohl rozepisovat 
dál. Ve fi nále... Nic nepomohlo...
 Ve volbách vítězí demagogie, populismus, zkratkovité 
náznaky „řešení situací“. Vyřešíme, postavíme, uděláme, 
zajistíme. No a po čtyřech letech se člověk ohlédne a 
zjistí, kolik kilometrů nových silnic se postavilo, jak moc 
se zlepšila situace ve školství, ve zdravotnictví, v sociální 
oblasti obecně... Většinou jen mizivě.
 Na druhé straně není třeba házet fl intu do žita. Třeba 
se opravdu jednou to politické prostředí zkulturní a lidé, 
třeba i trestně stíhaní nebudou v čele našich vlád, lhářům 
(i kdyby seděli na jakémkoli hradě) naroste dlouhý nos 
jako Pinocchiovi a zpochybňování zločinů doby minulé 
bude trestáno stejně, ať se týká jakékoli ideologie.
 Opravdu tomu věřím. Stejně tak, jako věřím tomu, že si 
tento týden vsadím šest čísel nejmenované loterie a teta 
štěstěna mne oblaží sladkými miliony vyhraných stokorun...
 K volbám je třeba chodit, už jsem o tom hovořil několi-
krát. Jen v některých případech to neplatí. Zejména v těch, 
kdy se člověk uchýlí k tomu, aby volil tzv. „menší zlo“. To 
je totiž cesta do pekel. Přál bych si politiky, na komunální, 
krajské i celostátní úrovni nezkorumpované, gramotné, 
moudré a uvážlivé. Snad se toho někdy i dočkám. Bůh ví.
 Ostatně zkušenost z jedné z politických stran v naší 
zemi, které jsem měl tu možnost být členem mne naučila, 
respektive mi připomněla to známé: „Nevěř nikomu, kdo 
se tváří, že to s tebou myslí dobře“. Za krásnými slovy, 
usměvavou tváří a vlídnou gestikulací se může skrývat 
mnohé. Vlk si taky nechal upilovat jazyk, aby obelhal 
kůzlátka. Takže i vzletné tituly a rádoby zásluhy mohou být 
zavádějící... Velmi zavádějící... Takový Heydrich byl velmi 
vzdělaný, inteligentní muž... Josef Mengele, považte byl 
dokonce povoláním lékař... A přesto oba byli nehorázné 
zrůdy...
 ... hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Luxusní obuv 

pro muže

BUGATTIBUGATTI
má stylmá styl

 Vedení Blanska představilo nový vizuální styl, kterým se nyní bude město vyznačovat. Jde zejména 
o nové logo, které se využívá při prezentaci Blanska ve veřejném prostoru, na sociálních sítích a pro 
propagační účely. 
 „Jednotná vizuální identita je nedílnou součástí 
moderní propagace města. Chyběl nám jednotící 
prvek, který by propagační výstupy charakterizoval. 
Jakmile se objevil vhodný dotační titul, projekt, jehož 
součástí bylo i zpracování vizuální identity, jsme do 
něj zařadili,“ uvedla vedoucí oddělení propagace a 
cestovního ruchu Martina Hejčová. 
 Záměrem bylo vytvořit logo, které bude jednodu-
ché, moderní a variabilní a které představuje Blansko 
jako moderní město, bránu Moravského krasu, a zá-
roveň v sobě ponese určitý odkaz na historii a tradici 
města. Na tradici a historii odkazuje zjednodušený 
symbol věže, modrý rám okolo ní potom symbolizuje 
bránu Moravského krasu. „Logo je zpracováno i v 
jazykových mutacích, které budeme využívat pro 
komunikaci s partnerskými městy,“ podotkla Hejčová. 
 Zavádění loga do praxe bude podle ní probíhat 
postupně, zejména s ohledem na rozpočtové mož-
nosti města. Po přechodnou dobu se veřejnost tedy 
bude setkávat jak s verzí propagačních předmětů, 
formulářů a dalších materiálů s městským znakem, 
tak s novým logem. Objeví se také na webových 
stránkách města. 
 „Jsou použity tradiční městské barvy. Modrá a bílá 
jsou tradiční barvy Blanska už odnepaměti. Všechny 
významné blanenské rody, které město v minulosti 

držely, je měly ve znaku,“ upozornil vedoucí odboru 
kanceláře tajemníka Jiří Kučera. Vytvoření nového 
loga podle něj v žádném případě neznamená, že 
město Blansko nadále nebude používat ofi ciálně svůj 
městský znak. „Ten má svou bohatou historii a na 
významu vůbec neztrácí. Jenomže podle městských 
znaků se za hranicemi nebližšího regionu dokáže 
správně orientovat jen zkušený heraldik. V současné 
době moderní symbol předává zprávu daleko rychleji 
a pohodlněji. Takto loga vnímejme – vždy je to určitá 
zkratka,“ vysvětlil Kučera.  
 Vytvoření nové vizuální identity, včetně nového 
loga a jeho verzí, grafi ckého manuálu a akčního 
plánu budoucího použití loga a grafi ckých prvků 
stálo 116 tisíc korun. Z 95% byla tato částka hrazena 
z dotace Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu.  

-mha-

 Na samém začátku září se v Blansku konal ojedinělý fi lmový festival UNICA 2018. Šlo o celosvě-
tové fi nále soutěže amatérských fi lmařů. Soutěžní fi lmy se promítaly v kině, další zázemí poskytl sto 
osmdesáti účastníkům Dělnický dům.

 „Je pravidlem, že každý rok se festival koná v 
jiné zemi,“ uvedl ředitel festivalu Jaroslav Jeřábek. 
V České republice se UNICA konala naposledy v 
roce 1994 v Hradci Králové. UNICA letos oslavila 
osmdesáté výročí. U jejího vzniku bylo tenkrát i 
Československo. Členských zemí je v současné 
době celkem třicet. 
 „UNICA je pod patronací Unesca, takže je to velice 
vážené uskupení. Při této příležitosti do Blanska 
zavítal také vysoce postavený činitel organizace 
Unesco,“ upozornil Jeřábek. Podle něj není jedno-
duché festival do dané země dostat. Jednak je to 
náročné fi nančně, ale i vlastní realizace je hodně 
náročná. 
 Výbor příslušné země musí podat tři roky předem 
žádost na světový výbor UNICA a dodat všechny 
materiály – fotografi e hotelů, kinosálu, kongresového 
sálu a navrhnout výlety. Festival zahrnuje vždy také 
jeden celodenní a jeden půldenní výlet. „Žádost 
o pořadatelství jsme podávali již v roce 2014 na 
festivalu UNICA v Piešťanech na Slovensku, tam 
nám nebylo vyhověno, protože proti nám stáli Ru-
muni, kteří zažádali dřív. Zadařilo se o rok později,“ 
popsal ředitel festivalu. Loni si zástupci našeho 
města převzali vlajku v německém Dortmundu. 
 Intenzivní přípravy trvaly dva roky. I 
když navenek to znát nebylo, celý tým 
Kulturního střediska města Blanska 
měl rozdělené úkoly, zajišťovala se 
doprava, výlety, stravování, potvrzo-
valo ubytování. Bylo nutné zařídit kom-
pletní tlumočnický servis. UNICA musí 
probíhat kromě jazyka pořadatelské 
země také ve třech světových jazycích 
– angličtina, němčina a francouzština. 
Tlumočníci se po této stránce starali 
o všechny hosty, byli vždy k dispozici. 
Soutěžní snímky, které běžely na plát-
ně v kině, se překládaly do těchto tří 
jazyků. Diváci měli možnost poslouchat 
překlad ve sluchátkách. 
 Po každém bloku soutěžních fi l-

mů byla diskuze s porotou, která 
snímky zhodnotila. V čele poroty 
zasedl Martin Štoll.  Šlo o krátké 
fi lmy, jejichž délka nebyla výrazně 
omezena, ale každá země musela 
vybrat a dodat kolekci fi lmů, které 
budou mít dohromady jednu hodi-
nu. 
 Kromě hlavní soutěže probíhal 
také workshop mladých lidí od 
18 do 25 let. Ti byli rozděleni do 
skupinek a pod vedením českého 
animátora Milana Šebesty se učili 
tvořit animovaný fi lm. Workshop 
probíhal v angličtině. Jeho výstu-
pem bylo vytvoření upoutávky, 
která zve na příští ročník festivalu, 
jež se uskuteční v Holandsku. 
„Workshopu se zúčastnilo dvacet 

lidí, což je úspěch, protože třeba loni v Dortmundu 
se ani žádný nekonal,“ podotkl Jeřábek. Dá se říct, 
že Česko je animátorská velmoc, proto byl zvolen 
tento žánr. 
 „Musím říct, že všichni návštěvníci byli spokojeni. 
Chodili za námi a říkali, že takový festival UNICA 
dlouho nezažili, že o ně bylo skvěle postaráno. Zku-
šenosti jsme nabyli zejména na patnácti ročnících 
celorepublikového kola soutěže mladých fi lmařů 
Zlaté Slunce,“ sdělil ředitel festivalu. 
 Jako nejlepší národní kolekci porota vybrala 
Švédsko, které taktéž získalo zlatou Felliniho me-
daili – hlavní cenu UNESCO. V jednotlivcích získal 
první místo jeden soutěžící ze Španělska a jeden 
ze Švédska. Český fi lmař Jaroslav Nykl obdržel 
bronzovou medaili. Kompletní výsledkovou listinu si 
můžete prohlédnout na www.unica2018.cz. 
 Hlavními partnery festivalu bylo Ministerstvo kultu-
ry České republiky, město Blansko a Jihomoravský 
kraj. „Kulturní středisko města Blanska děkuje všem 
svým partnerům, kteří se na akci podíleli a přispěli k 
jejímu bezproblémovému průběhu,“ doplnil Jaroslav 
Jeřábek. 

-mha-
foto Stanislav Mrázek
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Na kávě s Pavlem Kolmačkou 
Novým ředitelem Oblastní charity Blansko se letos stal Pavel Kolmačka z Lipovce. Popovídali 
jsme si o tom, co Charita nabízí a jak se třeba mohou zapojit lidé, kteří chtějí pomoci. 

Sponzor rubriky:

 Jaká byla vaše profesní cesta k postu ředitele 
Oblastní charity? 
 Jsem absolventem Fakulty ekonomiky a manage-
mentu Univerzity obrany v Brně. V Charitě pracuji již 
třináct let, nejsem tedy úplný nováček. Začínal jsem 
jako rozpočtář, pak projektový a fi nanční manažer, 
potom zástupce ředitelky pro úsek správy. Prvního 
července letošního roku jsem vystřídal dlouholetou 
ředitelku Janu Sedlákovou.  

 Čím myslíte, že jste zaujal komisi při výběro-
vém řízení? 
 Ve výběrovém řízení jsem určitě nic převratného 
nevymyslel, protože Charita je rozjetý vlak, do kte-
rého jsem naskočil. Nejsem úplně nový, takže vím, 
jak to tady chodí, jaké služby děláme. Myslím, že 
důležité byly moje zkušenosti, znalost místního pro-

středí a orientace 
ve službách, které 
poskytujeme. Filo-
zofi e je nastavená 
tak, že se snažíme 
dělat to, co je v re-
gionu potřebné, co 
nedělá nikdo jiný a 
na co jsme zároveň 
schopni zajistit fi-
nance.

   Kolik služeb Cha-
rita nabízí? 
  Devatenáct so-
ciálních služeb, 
zdravotní služby – 
ošetřovatelskou a 
domácí hospicovou 
péči, dvě služby 
rodinné politiky, hu-
manitární činnost, 
tým mimořádných 

událostí. Potom doplňkové služby, jako půjčovna 
kompenzačních pomůcek, půjčovna dětských potřeb, 
pedikúra apod. 
 V prvé řadě reagujeme na potřeby v regionu. Sa-
mozřejmě máme představu o tom, co je tady potřeba, 
komunikujeme velmi úzce s odborem sociálních věcí 
v Blansku i Boskovicích. Důležitá je také spolupráce s 
farnostmi. V současné době se pouštíme do projektů 
s Místními akčními skupinami – MAS Moravský kras 
a MAS Boskovicko PLUS. Získávají prostředky na 
činnost v regionu, podařilo se nám díky nim služby 
posílit. 

 Chybí v regionu nějaká služba? 
 Myslím si, že zde chybí komplexní podpora a po-
moc lidem s duševním onemocněním. Toto je však 
spíš úkol pro kraj, respektive stát. Pro tyto lidi na Bla-

nensku v nedávné době vznikl charitní projekt týkající 
se tohoto dlouhodobě palčivého tématu – jmenuje 
se Vykročit z kruhu a pomáhá lidem s duševním 
onemocněním začlenit se na trh práce. Pracujeme 
s nimi, máme tréninková místa. Mají patrony, kteří je 
doprovází při běžných denních činnostech, aby se 
nebáli aktivizovat a zapojit do pracovního procesu a 
tím i zpět do života. Dále v regionu chybí noclehárna 
pro ženy bez domova. Už dlouho se to řeší. 

 Jsou tady ženy bez domova? 
 Není jich určitě tolik jako mužů, ale jsou tady. Když 
v největších mrazech nabízíme službu tzv. teplé židle 
na noc, několik se jich objeví. 
 Jinak si myslím, že v regionu jsou služby nasta-
veny tak, aby každému, kdo potřebuje, mohlo být 
pomoženo. Nejtěžší je zachytit potřebného. Pokud 
o něm nevíme, nemůžeme mu pomoci. 

 Kdo tedy potřebné vyhledává? 
 Jsou to naše služby, farnosti, obce, sousedé – 
kdokoliv. 

 Jsou lidé všímaví ke svému okolí? 
 Určitě ano. Máme mj. krizovou pomoc, která vyjíždí 
dennodenně. Kdyby nás lidé neupozornili, potřebné 
bychom nenašli, protože samozřejmě nejezdíme od 
dveří ke dveřím. Někde se něco děje třeba ohledně 
dětí – někdo nás přivolá a my přijedeme zjistit situaci, 
takže se to pak dál může řešit. 

 Jaké jsou plány Charity pro další období? 
 Ve spolupráci s ORP Blansko plánujeme přestavbu 
azylového domu pro matky s dětmi na Sladkovského 
ulici. Už je to poměrně stará budova. Na podzim 
bude vyhlášena výzva pro získání dotace, takže 
momentálně se dolaďuje projekt. Současná kapacita 
je čtyřiadvacet lůžek, nová by se měla blížit padesáti. 
 Letos jsme zavedli službu Charitní záchranné 
sítě, která pomáhá lidem řešit krizovou situaci, na-
příklad když někomu vyhoří dům. Takového člověka 
můžeme ubytovat do krizového bytu a následně s 
ním pracovat, předávat ho sociálním a následným 
službám, které mu dále pomohou. 
 Nyní čerstvě získala Charitní poradna akreditaci 
na sepsání a podání insolvenčních návrhů s návrhem 
na povolení oddlužení. Poradna má pracoviště v 
Boskovicích, Blansku a Letovicích.

 Jaká akce pro veřejnost vás v nejbližší době 
čeká?
 Ve středu 3. října bude Koláč pro hospic. Mobilní 
hospic sv. Martina je v tuto chvíli taková naše vlajko-
vá loď. Zajišťuje důstojné umírání doma a podporu 
blízkých nevyléčitelně nemocného člověka. U této 
služby je problém s fi nancováním, protože pojišťovny 
nám zaplatí zdravotní sestru, ale neplatí lékaře a 
další členy či koordinaci multidisciplinárního týmu, 
který zahrnuje například psychologa a duchovního. 
Momentálně chystáme smlouvu s pojišťovnou, chtěli 
bychom rozjet hospicovou ambulanci. Ale hospicová 
péče je jedna z činností, kterou by Charita dělat měla, 
ať už je to fi nancováno nebo není. Takže na ni putuje 
výtěžek z Koláče pro hospic a dále i část peněz z 
Tříkrálových sbírek. 

 Jaký je o službu zájem?
 Zájem o službu vzrůstá; od začátku letošního roku 
jsme doprovodili asi sedmdesát lidí – loni to bylo 
sedmdesát za celý rok. Hospicová péče tedy určitě 
v našich službách zůstane. 

 Jak se mohou lidé zapojit do pomoci? 
 Kromě toho, že mohou lidé přispět fi nančně, ať 
už prostřednictvím Tříkrálové sbírky nebo dárcov-
stvím v průběhu roku, uvítáme dobrovolníky, kteří 

jsou ochotni pomáhat ve svém volném čase. Jsou 
potřeba nejen v sociálních službách, ale i při dalších 
aktivitách, jako jsou například prodejní stánky. Když 
chceme podniknout třeba nějakou propagační akci, 
není v silách zaměstnanců, aby jí věnovali čas na 
úkor své práce, proto musíme využívat pomoc dob-
rovolníků. Pak například pořádáme jednou za čtvrt 
roku sbírku šatstva a různého vybavení domácností, 
tudíž lidé mají možnost přispět i tímto způsobem. 

 Mohu tedy přijít do Charity s tím, že bych ně-
jaký svůj volný čas ráda věnovala třeba dětem 
nebo hendikepovaným či starým lidem? 
 Ano, přesně taková je naše vize. 

 A funguje již tento systém dobrovolnické po-
moci? 
 Skvěle to funguje u Tříkrálové sbírky, za což 
patří koledníkům velký dík. V jiných oblastech nám 
dobrovolníci chybí. Teď se nám třeba nabídla psy-
choterapeutka, že by pro naše uživatele, případně 
pracovníky, mohla dělat zdarma psychoterapii. Mož-
nosti pro dobrovolníky jsou široké, máme například 
týdenní stacionář v Doubravici, centrum denních 
služeb a chráněné bydlení v Boskovicích, sociálně-
-terapeutické dílny, azylové domy atd. Tam se každá 
ruka hodí, třeba i jen jako pomoc při vycházce s 
vozíčkáři. A proto bychom rádi nějaké dobrovolníky 
získali. 

 Stále bojujete s fi nancemi z roku na rok? 
 V sociální sféře se s fi nancemi bojuje neustále. V 
únoru každého roku posíláme žádost za jednotlivé 
sociální služby na JMK, a až v červnu se dozvíme, 
zda se s nimi na další rok počítá a bude na ni přispívat 
kraj a ORP z rozpočtu. Ale částka ve výsledku závisí 
na tom, kolik peněz stát kraji přidělí. A když ta částka 
není dostačující, musíme hledat peníze jinde. 

 Kolik lidí ročně využije služby Oblastní charity 
Blansko? 
 V roce 2017 naše služby využilo přibližně 6 tisíc 
lidí a rodin.

 Jak se služby Charity během let vyvíjejí? Vy-
vstávají nějaké nové problémy, přibývá některý 
typ klientů?  
 Určitě je trend, tam kde to jde, přicházet za 
klientem domů, tedy do jeho přirozeného prostře-
dí. Pokud to nejde, nabízíme klientům pobytové 
služby rodinného typu. V posledních letech takto 
vznikly služby chráněné bydlení v Olešnici a Bo-
skovicích a také týdenní stacionář v Doubravici 
nad Svitavou. Dlouhodobě také narůstá dluhová 
problematika. 

 Co vás na práci v Charitě nejvíc těší? 
 Rád pracuji s lidmi. Baví mě rozmanitost práce. 
Když se něco povede, to člověka samozřejmě potěší. 
Jako ekonom jsem měl přehled spíše jen prostřednic-
tvím čísel, i když jsem vždy věděl, že za těmi čísly je 
člověk, kterému pomáháme. Teď to vidím mnohem 
zřetelněji, například do mailu mi přijde poděkování 
za pomoc, kterou zprostředkovali naši zaměstnanci. 
Vidím, že ta práce má smysl. Také když třeba přijdu 
do služby pro lidi s mentálním postižením a vidím 
klienty, kteří se usmívají, to vždy potěší. 

 Je něco, co vás trápí nebo z čeho máte obavy? 
 Snažím se to nepřipouštět. Mám dvě malé děti, 
takže samozřejmě když vidím v azylovém domě mat-
ky s dětmi, nenechává mě to chladným, ale člověk 
musí být profesionální a musí se od toho oprostit. A 
o to víc pak přemýšlet, jak jim pomoct. 

Marie Hasoňová

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez
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POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU! 
letos již potřetí

Podpořte hospicovou péči

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANKA, Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 1.10.2018

BLANKPŘEDPR

VST NEK:
STUPENEK: B PUTOVÁNÍ  LESEM 

ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI
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PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00-17.00 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 50,– Kč; DĚTI 30,– Kč. AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
Výtěžek z celé akce bude věnován dětem z Mateřské školy Blansko, Dvorská 96. Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a KSMB .

SOBOTA 3. 11. 2018  od 14.00 hodin

 Rok se s rokem sešel a máme tu již třetí ofi ciální ročník Putování lesem za pohádkou aneb Pojďte s 
námi za pohádkou!

 Dříve než Vás podrobněji seznámíme s informacemi 
týkajícími se letošního pohádkového putování, dovolte 
nám se krátce ohlédnout za ročníkem loňským.
 S ohledem na to, že loni vládlo krásné babí léto a 
taktéž i zvědavost a touha návštěvníků projít si naši 
pohádkovou cestu způsobila to, že se na startu sešlo 
něco kolem dvou a půl tisíce nedočkavých pochodníků. 
Všichni ti, kteří si zaplatili vstupné a byly chrabrými 
mušketýry vpuštěni na trať, postupně procházeli jed-
notlivá stanoviště s našimi pohádkovými postavičkami. 
Čekalo je jedenáct zastavení, které si museli nechat 
potvrdit do hrací karty, aby splnili podmínky pochodu a 
později, když dorazili do cíle, obdrželi drobnou odměnu 
za svoje putování. Cestou tak mimo jiné potkali i spící-
ho obra Koloděje a nebo tříhlavého draka Huberta. V 
závěru bylo pro účastníky pochodu připravené drobné 
občerstvení spojené s opékáním špekáčků. Pohodovou 
atmosféru celého dne doplňovala muzika k táborovému 
ohni, o kterou se postarala partička z řad organizátorů 
a jejich přátel. 
 Díky všem, kteří dorazili, protože svou účastí přispěli 
k celkovému výtěžku 20.000,- Kč, kterým jsme obda-
rovali děti z Mateřské školy Blansko, Údolní 8. Za tyto 
peníze jim byla následně pořízena odrážedla a kola na 
jejich školní dopravní hřiště.
 Zpětně ještě musíme poděkovat spoluorganizá-
torům, bez jejichž pomoci bychom nic neuskutečnili, 

blanenské Informační kanceláři 
Blanka za vstřícnost a ochotu s 
přeprodejem vstupenek, KSMB za 
poskytnutí stánků a dalšího vyba-
vení v prosotrách cíle a občerstvení 
a Monitoru za mediální podporu. 
Speciální díky patří paní ředitelce, 
celému učitelskému sboru a ši-
kovným maminkám z MŠ Blansko, 
Údolní 8 za napečení a nazdobení 
1916 ks voňavých perníčků.
 Ale teď již pozvání na letošní 

ročník pochodu, který se bude konat první listopa-
dovou sobotu 3.11.2018. První pochodníci budou na 
trať vpuštěni úderem druhé hodiny odpolední a v pět 
odpoledne budou pohádkové brány uzavřeny. 
 Letos na všechny čeká překvapení v podobě dvou 
obměněných pohádkových stanovišt a drobné rozšíření 
tratě s možností výběru cesty přes peklíčko či nebíčko 
;-))
 Kdo jste netrpělivý či neradi stojíte ve frontách, do-
poručujeme využít předprodej vstupenek v blanenské 
Informační kanceláři Blanka, a to již od 1.10.2018. 
Současně budete mít tímto i jistou účast, protože počet 
účastníků nepřevýší 2500 prodaných vstupenek. Toto 
je bohužel maximální kapacita průchodnosti celé tratě 
minulým ročníkem důsledně prověřená.
 Výtěžek z celé akce opět poputuje do jedné z bla-
nenských Mateřských škol -  Mateřská škola Blansko, 
Dvorská 96 .
 Závěrem snad už jen zbývá připomenout, že akce se 
koná za každého počasí a nezapomeňte si vzít baterky 
či jiná svítidla! Důležitým upozorněním je i skutečnost, 
že trať vede lesem po nezpevněných cestách a tudíž 
průjezd pochodu s kočárkem ponecháme na vaší 
vlastní úvaze. 
 Každopádně už teď se těšíme na vaši účast a stejně 
tak i všechny naše pohádkové postavy.

Za organizátory Ivan Jeřábek a Pavel Bouda

 Ve středu 3. října pořádá Mobilní hospic sv. Martina Oblastní charity Blansko tradiční akci Koláč pro 
hospic. Po celý den od 8 hodin ráno do 16 hodin odpoledne budou zaměstnanci hospice a další pracov-
níci blanenské charity ve stáncích na ulici Rožmitálova v Blansku a ve vestibulu nemocnic v Blansku a v 
Boskovicích. 

 Můžete se jich zeptat na cokoliv z hospicové péče 
a přispět na nákup vybavení na tuto službu. Za váš 
dar dostanete již tradičně chutný koláč. Mobilní 
hospic sv. Martina pečuje od roku 2010 o klienty na 
Blanensku a Boskovicku v posledním stádiu nemoci, 
kteří chtějí své poslední chvíle strávit doma se svými 
blízkými. 
 V týmu, který je k dispozici umírajícímu člověku 
čtyřiadvacet hodin denně, je sociální pracovnice, psy-
cholog, pastorační asistent, zdravotní sestra a lékař. 
„Mobilní hospic není jen služba, která se soustředí na 
zdravotní problémy. Častokrát jsou potřební i ostatní 
odborníci týmu, kteří pomáhají rodinám zvládat těžké 
chvíle i po úmrtí milující osoby,“ přibližuje vedoucí 
Mobilního hospice sv. Martina Hana Kudová. 
 Každým rokem zájem o službu Mobilního hospice 
sv. Martina stoupá. Od svého vzniku doprovodili 
hospicoví pracovníci celkem 400 rodin v celém 
okrese Blansko. Z toho jen v letošním roce v péči 
hospice zemřelo 73 klientů ve svých domovech. 
„Jak stoupá zájem, museli jsme zavést pořadník, 
což je u hospicové péče, kdy nevíme, jestli tu 
klient bude ještě zítra, opravdu smutné. Financo-
vání hospicové péče je obtížné, potýkáme se s 

nedostatkem personálu,“ říká vedoucí blanenského 
hospice. 
 Péče hospicového týmu by nebyla možná bez od-
vahy blízkých umírajícího člověka. „Je potřeba velká 
síla, statečnost a vytrvalost rodinných příslušníků, 
kteří se musí vyrovnat nejenom se ztrátou blízké 
osoby a obtížnou péčí, ale často i s okolnostmi, které 
už tak těžkou životní etapu ještě znesnadňují,“ říká 
Hana Kudová a vzpomíná na nedávný případ, kdy 
pracovníci Mobilního hospice sv. Martina pomáhali 
dvěma sestrám, které se rozhodly nechat si doma 
umírající maminku. Nezastavilo je ani množství 
zdravotních omezení jako horečky, zvracení, bolesti. 
„Jejich maminka byla zcela upoutaná na lůžko, dcery 
musely zajistit celodenní péči o ni, chod domácnosti 
a vypořádat se s nedostatkem fi nancí. K tomu všemu 
majitel bytu trval na ukončení nájemní smlouvy s 
okamžitým vystěhováním,“ vzpomíná vedoucí hos-
pice. Jedna ze sester stále studuje a vlivem těchto 
událostí zůstala bez fi nančního zajištění. „Obě dcery 
tuto životní zkoušku zvládají velmi statečně. Bolestná 
zkušenost jim však do života přinesla jistotu, že se na 
sebe mohou spolehnout v jakékoliv situaci,“ dodává 
Hana Kudová.                              Vladěna Jarůšková
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Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Podzim s archeologií je tu

PLCHOVI Z DOLNÍ LHOTY NABÍZÍ:
• BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ: ODRŮDY ADÉLA (B), 
 ANTONIA (A),  ŽLUTÁ DUŽNINA
 VÝBORNÁ CHUŤ  I SKLADOVATELNOST
• KROUHANÉ ZELÍ A ČESNEK (DUKÁT A KAREL)

OBJEDNÁVKY A INFO NA TEL. 516418232, 608710640, 775270159 
WWW.PLCHOVI.CZ TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!    

Přichází říjen a další závodění
 Léto nám uběhlo jako lusknutím prstu a na dveře už opět klepe podzim. Přichází říjen a s ním 
podzimní dávka závodů OBL. Je jich o něco méně než v září, ale i tak je pořád o co soutěžit, a to jak 
v celkovém pořadí ligy, tak v Žákovské lize Tajovský reality. V říjnu běžce čekají tři závody, které jistě 
přinesou spoustu dramatického zápolení o body, ale i pohodové běhání v srdci přírody pro ty, kteří 
si jdou běhání především užít.

 Když to vezmeme popořadě, tak prvním závodem 
je Kunštátská desítka, která proběhne v sobotu 6. 
října v 11 hodin. Závodní okruh zde vede od základní 
školy směrem k zámku, dále pak na Sychotín, Petrov, 
Rudku a opět směrem ke kostelu v Kunštátě. Trať je 
poměrně zvlněná a užijete si na ní časté seběhy, ale 
i vcelku výživná stoupání.
 V neděli 14. října pak proběhne běh kolem Klos-
termannovy studánky. Startuje se v 11 hodin a běží 
se krásnou přírodou v okolí Rudice. Terén je opět 

členitý a odpočinkových úseků 
tu příliš nečekejte. Zajímavostí 
je, že tato akce je současně 
mistrovstvím ČR veteránů v 
krosu. Určitě se zde tedy sejde 
spousta kvalitních borců, kteří 
si to rozdají o republikový titul.
   Hořická rokle pak nabí-
zí dva okruhy velmi těžkým 
lesním terénem. Kdo chce 
tento poměrně náročný zá-
vod absolvovat, má k tomu 
příležitost v neděli 21. října 
v 11 hodin na Hořicích. Je 
třeba počítat opravdu se vším, 
protože v tomto období může 
být ještě docela hezky, ale na 
druhou stranu ke konci října 

počasí umí už docela potrápit. V případě mokrého 
a rozbláceného terénu je tedy vhodné dbát zvýšené 
opatrnosti.
 Poté budou zbývat poslední listopadové a pro-
sincové závody a OBL se bude pozvolna ukládat k 
zimnímu spánku. Přijďte si tedy ještě zaběhat a ověřit 
si svoji formu nebo se prostě jen tak proběhnout a 
nasát podzimní atmosféru.

Roman Kuběna
Foto: archiv OBL

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

 V Muzeu Blanenska přivítali podzim první z cyklu tematicky zaměřených přednášek a zážitkových 
programů věnovaným regionální archeologii. Archeolog Martin Golec představil nejnovější objevy 
v halštatské svatyni Býčí skále, která je abnormálně bohatým a významným poutním místem zasvě-
ceným podzemní bohyni „Déméthér“. Býčí skála je veřejnosti přístupná jen několikrát do roka a těší 
se velké oblíbenosti u návštěvníků z celé republiky. Během podzimních měsíců mohou návštěvníci 
v Muzeu Blanenska několikrát teoreticky i prakticky pronikat do tajů každodenního života našich 
předků v dávných dobách.

 „Populárně naučný ar-
cheologický cyklus je 
podpořený z dotace Mini-
sterstva kultury a rozšiřuje 
téma nově otevřené ex-
pozice Cesta do pravěku 
Blanenska. V létě proběhla 
Pazourkova letní škola ar-
cheologie, začátkem října 
spustíme nový vzdělávací 
program a zábavnou pro-
hlídku expozice pro rodiny s 
dětmi a teď tu máme bohatý 
podzimní program,“ před-
stavuje Pavlína Komínková.
 V Muzeu Blanenska je od 
letošního roku nově otevře-
na expozice o archeologii 
regionu. Návštěvníci zde 
putují proti proudu času a 
seznamují se se zásadními 
tématy pro archeologii Blanenska. Hutněním železa 
v raném středověku počínaje až po neandrtálce žijící 
v jeskyni Kůlna. Za návštěvu stojí unikátní soubor 
artefaktů z jeskyně Býčí skála zapůjčený z Naturhis-
torisches musea ve Vídni. Nálezy objevené roku 
1872 dr. Heinrichem Wankelem jsou od konce 19. 
století v jeho sbírkách a do Blanska se po 136 letech 
dostávají vůbec poprvé! Soubor téměř sto padesáti 
předmětů tvoří především bronzové náramky a spo-
ny, skleněné i jantarové korále, keramické nádoby 
a přesleny, bronzové nádoby, železné nástroje i 
pozůstatky ceremoniálních vozů. Nálezy nejsou 
takhle hromadně nikde jinde prezentovány, ve Vídni 
jsou uloženy v depozitářích.
 „Nezabývat se tématem Býčí skály z těch důvodů, 
že se jedná o starý výzkum nedostatečně dokumen-
tovaný, by mohlo znamenat zásadní nepochopení 
celé doby halštatské na Moravě,“ upozornil na své 
přednášce odborník zabývající se dlouhodobě feno-
ménem Býčí skály, archeolog z Univerzity Palackého 
v Olomouci, Martin Golec. 
 Archeologie je zábavná forma poznání i pro děti. 
V sobotu 22. září dopoledne byl pro rodiny s dětmi 
připraven tematický program s „paleolitickým lovcem“ 
Janem Půlpánem, účastníci zjistili, co všechno lze 
v přírodě využít k přežití, jak si rozdělat oheň bez 
sirek a zapalovače, nebo si vyzkoušeli výrobu pa-
leolitických oštěpů. v říjnu si mohou účastníci v rámci 
Mezinárodního dne archeologie přijít vyzkoušet, jak 
si lovci a sběrači z doby kamenné vyráběli technikou 
štípání kamenné nástroje z pazourku a dalších ka-
menných surovin. Každý z účastníků si během kurzu 
vytvoří sadu vlastních štípaných artefaktů, které si 
odnese. V listopadu se pak ponoří do pravěkého 

textilnictví, poznají příběhy rostlinných vláken, vy-
zkouší si jejich zpracování v textilní surovinu, zkusí 
si práci u vertikálního tkalcovského stavu a mnohé 
další techniky tkaní. V rámci přednášek Podzimu s 
archeologií byla vybrána klíčová témata, která jsou 
stěžejní pro regionální prehistorii. Kromě nových 
objevů v jeskynní svatyni Býčí skále se návštěv-
níci mohou těšit na přednášku o experimentálních 
tavbách železné rudy po vzoru raně středověkých 
hutníků, které již dlouhodobě probíhají na Staré huti 
u Adamova, nebo na nové překvapivé poznatky o 
neandrtálcích, jenž využívali jeskyni Kůlnu jako své 
obydlí v dobách ledových, čímž z ní udělali evropsky 
významnou archeologickou lokalitu.
 „Snažíme se širší veřejnosti prezentovat nové po-
znatky na poli archeologie nejen formou přednášek 
specialistů na dané téma, ale i formou zážitkových 
kurzů, ve kterých si mohou účastníci na vlastní 
ruce vyzkoušet techniky výroby různých předmětů, 
techniky, které se dnes již nepoužívají, ale díky ar-
cheologům a nadšencům nezůstanou v zapomnění. 
Kombinací přednášek a workshopů také chceme 
oslovit co nejširší publikum. Každému totiž vyhovuje 
jiný přístup, jiná metoda poznání, někdo rád poslou-
chá výklad odborníka, někdo si chce své poznání 
zažít a pro něj jsou zase určené praktické kurzy. 
Program je nastaven pro všechny věkové skupiny, 
věřím, že každý si tam něco najde,“ říká archeolog 
blanenského muzea Marek Novák.
 Podrobnější informace a souhrn všech akcí v 
rámci Podzimu s archeologií jsou dostupné na 
www.muzeum-blanenska.cz

-pk-
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Na obě akcE srdečně zvou kandidáti ODS do komunálních voleb.
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Krásná, velká jablka  Gloster a Ontario na uskladně-
ní bez postřiku z domácího sadu z Lysicka-Kunštát-
ska. Jablka přivezu na Vaši adresu. Tel. 603945673.
* 2ks nové zimní pneu BARUM Polaris 3 155/80 R 
13 na discích na škoda Fábie+2ks mírně jeté vz. 
7mm zimní pneu BARUM Polaris 3 155/80 R 13 na 
discích na škoda Fábie. Tel. 608889821.
* Přívěsný vozík s plachtou za osobní auto. Je od 
fa. AGADOS, HANDY 7, výška plachty 133 cm, 
ložná plocha 2,05x1,25 m, rok výroby 2010, celko-
vá hmotnost 750kg, užitečná hmotnost 610kg. Tel. 
608889821.
* Psí boudu 1+1 kompletně zateplenou (sendvič 
konstrukce) pro menší (nižší) rasy psů - jezevčík, 
bígl, baset, VES.TAJ. apod. Cena 1800 Kč - Dohoda 
i odvoz možný. Tel. 606262914.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* 3+1 na Podlesí v OV, bez RK. Na byt není hypotéka 
ani jiné zástavní právo. Volný ihned, nízké náklady 
na bydlení. Tel. 737106850.

      PRODEJ    

* Pronajmu garážové stání na ulici Absolonova 
v Blansku. Cena dohodou. Telefon 777707727, 
mertenova@cergo.cz
* Hledám pronájem garáže na ulici Údolní, cena 
dohodou - dlouhodobě. Tel. 605836141.
* Nabízíme kvalitní hnůj na vaši zahrádku. Odběr v 
Blansku. Možno i dovézt. Tel. 775236803.
* 64 let, rozvedený, hledá přítelkyni do 70 let. Tel. 
774059973.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert: Petr Bende a hosté – 4. 12. 2018 
od 19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 330 Kč
V pondělí 1. 10. 2018 začíná v blanenské informační 
kanceláři předprodej na lednové divadelní předsta-
vení Hledám milence, zn. spěchá!, které se koná 
7. 1. 2019 od 19:00 h v Dělnickém domě. Cena 
vstupenky: 300/280 Kč.

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

Dojezd vozidla závisí na více faktorech, například stylu jízdy a nabíjení baterie, klimatických podmínkách, jízdním povrchu, věku baterie, tlaku v pneumatikách, údržbě vozidla a dalších. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km na vozidlo a 8 let/160 
000 km na baterii se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault ZOE: kombinovaná spotřeba elektrické energie 0,16–0,18 (kWh/km), žádné emise CO2 (g/km), třída energetické účinnosti A+. 
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Pro homologaci vozidla byla použita metodika WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedures) – celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

5 let záruka Renault na vozidlo a 8 let na baterii

Značka Renault: lídr v elektrických vozech v Evropě

Renault ZOE
Dojezd 300 km  100% elektrický 

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz

5. ročník Blanenské desítky 
přinesl 5 traťových rekordů!

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Senzační úspěch 
výpravy ASK Blansko

 O víkendu 22.9. a 23.9. se konalo v Jablonci nad 
Nisou Mistrovství České republiky žactva. A jak 
tomu už bývá tak atleti  ASK Blansko nesměli při 
této akci chybět. I když naše výprava byla tentokrát 
skromná odváží si ze stadionu Střelnice vynikající 
výsledky. S vítězstvím Pavly Štoudkové se sice tak 
nějak počítalo, ale sami jsme se přesvědčili, že i 
jasný favorit nemusí zvítězit. Pavla to zvládla na 
výbornou a obhájila loňský titul na 800m. K tomuto 
skvělému umístění přidala v sobotním fi nále na 60m 
krásné sedmé místo. Druhá medaile byla obrovské 
překvapení nejen pro nás, ale i pro všechny kdo 
sledovali fi nálový běh na 300m kde naše Veronika 
Jakusidisová ročník 2005 zaběhla vynikající závod 
ve svém novém osobním rekordu 40.88. V napína-
vém běhu  porazila i jasnou favoritku a jen o jedinou 
setinu sekundy skončila na druhém místě. Výborný 
běh předvedla i naše štafeta na 4 x 60 m. Teprve 
mladší žákyně Natálie Poláčková, Kateřina Šebko-
vá, Dominika Bezdíčková a Veronika Jakusidisová  
zaběhly svoje letošní maximum 32,01 a děvčata ve 
stejném složení budou startovat i na nadcházejícím 
Mistrovství Moravy a Slezska v Blansku. V Jablonci 
byla ještě uzavřena nominace na sobotní mezistátní 
utkání žáků v Maďarském Györu a za náš klub budou 
startovat Pavla Štoudková a Veronika Jakusidisová. 
Úspěšné reprezentantky mladších žákyň můžete 
přijít povzbudit v neděli na atletický stadion v Blansku 
kde bude probíhat Mistrovství Moravy a Slezska této 
kategorie.

-MB-

 Ideální počasí přivítalo v sobotu 15. září přes 1100 účastníků největší sportovní akce v našem 
regionu.

 Historie Blanenské desítky nezná jinou vítězku na 
inline bruslích než Lucii Korvasovou. Tato dominá-
torka vyhrála všechny dosavadní ročníky závodu, 
letos v čase 19:12,81 o 8 sekund před svoji sestrou 
Veronikou. V celkovém pořadí dokázali být rychlejší 
jen tři muži! Nejrychlejší z nich byl Filip Zezula za 
18:15,94, který si zopakoval výhru z 1.ročníku. Na 
druhém místě dojel Petr Buryan v čase 18:24,44.
 Podobně dominantní jako Lucie Korvasová je 
mezi koloběžkáři Michal Kulka, kterého pouze v roce 
2015 dokázal porazit Tomáš Pelc. V ostatních letech 
dominoval Michal Kulka a ke čtyřem titulům mistra 
světa přidal také čtyři tituly z Blanenské desítky. 
Největším soupeřem mu letos byl Jan Pavel, který 
závod dokončil jen o 25 setin později než vítězných 
20:39,63. 
 U kategorie žen v koloběhu se konečně dostáváme 
k prvnímu traťovému rekordu o který se postarala 
Kristina Fryzová. Trať absolvovala za 21:00,30 a o 
neuvěřitelné 2 minuty a 10 sekund vylepšila dosa-
vadní rekord Ivy Vedralové z roku 2015. To, že je trať 
Blanenské desítky skutečně hodně rychlá potvrzuje i 
to, že hned prvních pět letošních žen v cíli by původní 
rekord překonalo! Po Kristině Fryzové o pouhé 2 
sekundy pomalejší Andrea Zbožková, vítězka z let 
2014 a 2016 Šárka Waldhauserová, loňská vítězka 
Alena Legátová a těsně i na pátém místě Petra 
Javůrková.
 Po závodech na inline bruslích a koloběžkách 
přišel na řadu ALPA nesoutěžní rodinný běh na který 
vyběhlo 74 startujících.
 Poté již směřovaly zraky diváků k nejpočetnějšímu 
závodu celého dne - běhu na 10 km a štafetovému 

závodu na 2 x 5 km. Nejrychleji v cíli se objevil Ne-
lson Kipkogei z Keni, ale traťový rekord neohrozil. 
Stejně tak Zita Kácser z Maďarska zaostala za časem 
české reprezentantky Lucie Sekanové z roku 2014. 
Nejlepšími českými závodníky byli Tomáš Navrátil 
z Kroměříže a Hana Homolková z Nového Města 
na Moravě, která probíhala do druhého kola ještě 
společně s pozdější vítězkou Zitou Kácser.
 První dva koloběžkáři Michal Kulka a Jan Pavel 
spojili síly a na závodní trať se vydali ještě v běžecké 
štafetě a mezi mužskými dvojicemi byli nejrychlejší! 
Nejrychleji běžely také Zuzana Kučerová s Evou 
Jordovou a časem 42:43"  ustanovily nový traťový 
rekord. Další rekord 36:37" přidal Lukáš Soural s 
Hanou Urbánkovou v mixech.
 25 statečných dokončilo ďábelskou trojkombinaci - 
nejdříve 10 km na inlinech, poté 10 km na koloběžce 
a na závěr ještě 10 km běhu! Z vítězství i z nových 
rekordů trojboje se nejnižším součtem dosažených 
časů stali Vít Ryška a Kristina Fryzová. Oba překo-
nali traťové rekordy dosti výrazně! Vít o 12 minut 
loňský výkon Tomáše Doleschala (letos v trojboji na 
7. místě) a Kristina dokonce o celých 20 minut loni 
první a letos čtvrtou Jitku Kreidlovou! Přestože se 
Jitka Kreidlová sama oproti loňsku zlepšila ve všech 
disciplínách a v součtu o 9 minut, klesla z prvního 
na bramborový stupínek. Kristina Fryzová tak během 
jednoho dne překonala hned dva traťové rekordy! 
Vít Ryška si zase k vítěznému trojboji na MASARYK 
RUNu přidal i vítězný trojboj na Blanenské desítce!
 Výsledky a fotografi e na www.blanenskadesitka.
cz a www.facebook.com/blanenskadesitka
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Šampionka Stloukalová: 
V basketbalu si občas moc nevěřím

STAVEBNÍ TECHNIK | ROZPOČTÁŘ

INSTALATÉR – TOPENÁŘ | ZÁMEČNÍK

KONTAKT: Pavlíková Kateřina | Tel. 728 373 285 | pavlikova@cergomont.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

Jsme specializovaná montážně - stavební fi rma 
se zaměřením na energetické stavby 
a úsporné technologie pro vytápění budov.

NABÍZÍME: 
   - plné i zkrácené úvazky, 
   - pozice vhodné i pro absolventy
   - stravenky v hodnotě 90 Kč
   - kanceláře v centru Blanska
   - odborná školení
   - přátelský kolektiv

 Šestnáctiletá basketbalistka brněnského klubu Žabiny Klára Stloukalová si před měsícem přivezla domů do Blanska stříbrnou medaili z mistrovství 
Evropy. Na velký úspěch, ale nejen na něj, si zavzpomínala v následujícím rozhovoru.

 Tak už ti s postupujícím časem došlo, čeho jste 
v Litvě dosáhly?
 Tak poprvé jsem si to uvědomila cestou domů v 
autobusu. To jsem si říkala, jak velký úspěch se nám 
vlastně podařil. A pak se to začalo mísit s takovým 
smutkem, že se s holkama dlouho neuvidím. Ale 
samozřejmě převládla ta radost.

 Slyšel jsem o tobě, že o svých basketbalových 
dovednostech dost pochybuješ? Rozptýlil šam-
pionát tyto pochybnosti?
 No abych řekla pravdu, tak moc ne. Ale asi to mám 
jen v basketbalu, jinak si v ostatních věcech poměrně 
věřím. Ale snažím se to změnit.

 Teď pojďme k tvým basketbalovým začátkům. 
Jak došlo k tomu, že jsi začala hrát basketbal?
 Na dnešní dobu jsem začala poměrně pozdě, až v 
devíti letech. Chodila jsem do družiny s kamarádkou 
Áďou Šmerdovou (dnes také hráčkou Žabin Brno – 
pozn. red.) a hodně jsme tam spolu hrály různé hry 
včetně házení na koš. Ádin dědeček je funkcionář v 
dívčím basketbalovém klubu v Blansku, a tak jsme 
se jednoho dne rozhodly, že to s košíkovou zkusí-
me vážněji. Měly jsme pocit, že s naší výškou by to 
nemuselo být špatné. A zůstaly jsme u toho dodnes.

 Ty jsi pak hrála i v dalším blanenském klubu 
s chlapci. Myslíš si, že to byla výhoda pro další 
rozvoj?
 Určitě ano. Kluci totiž hrají jiným stylem, je to tvrdší 
a trenéři k nám přistupovali stejně jako ke klukům. To 
znamená, že nás nabádali k agresivnější hře než v 
klasickém dívčím klubu. A to se mi dodnes hodí při 
mé hře pod košem. Už od začátku jsem totiž nastu-
povala na pivotu.
 (Maminka Dana: „Klárce se klukama líbilo, protože 
s nimi prý byla větší legrace a víc ji bavil i samotný 
trénink.“) 

 Pak jsi šla do Žabin, kde tě trénuje současný 
reprezentační kouč Richard Fousek? Je to podle 
tebe výhoda?
 Asi jsem raději, protože mi říká, co mám zlepšit, 
jak mám co hrát. V tom je to asi výhoda. Zná mě a 
ví, co ode mě čekat a já zase naopak vím, co čekat 
od něho. Dokáže mě povzbudit hlavně ve chvílích, 
kdy o sobě třeba pochybuji.
 (Maminka Dana: „Klárka měla i období, kdy dokon-
ce uvažovala, že s basketbalem skončí. Právě tady 
jí trenér Fousek pomohl dodanou sebedůvěrou.“)

 Vraťme se do Litvy. Jaký z ní máš největší 
zážitek?
 Tak asi ten pocit, že jsem hrála proti nejlepším 
hráčkám v mém věku z Evropy. Už můj první turnaj 
v reprezentačním dresu byl hodně emotivní. Stála 
jsem při hymně v národním dresu, bylo to o hodně 
jiné, než například při ligovém utkání. Pak samo-
zřejmě všechny zápasy včetně toho o zlato a také 
ceremoniál s předáváním medailí. 
 Kromě basketbalu jsme toho moc nestihly, občas 
nějaký nákup, ale na poznávání města moc času 
nebylo a já navíc raději dávala přednost odpočinku.

 Hned v prvním zápase s Francií jsi byla neju-
žitečnější hráčkou, dodalo ti to sebedůvěru pro 
další pokračování šampionátu?
 Tak opravdu mě to nejprve hodně nakoplo. Šly 
jsme do toho úvodu šampionátu s holkama s tím, že 
třeba proti Francii nemáme co ztratit. A o to uvolněněji 
jsme hrály, včetně mě. Ale pak na mě dopadla jakási 
tíha odpovědnosti, že bych měla být nějaký tahoun, 
a to spíše chvíli sráželo můj výkon.

 Jeden zápas jsi nehrála kvůli zranění, o co šlo?
 Bylo to v posledním zápase základní skupiny 
proti Belgii. Asi v polovině utkání s Tureckem jsem 
si lehce poranila kotník. Nebylo to nic vážného, ale 
raději jsem ten následující zápas nenastoupila, abych 
to nezhoršila a byla připravena na vyřazovací boje, 
protože před duelem s Belgií jsme už měly zajištěný 
postup. A právě zápas proti Nizozemkám v osmifi nále 
byl jedním z klíčových.  

 Jaký byl ten nejtěžší zápas?
 Asi až fi nále proti Itálii. A myslím to hlavně bas-
ketbalově. Italky byly opravdu silné, navíc měly 
výškovou převahu. Navíc ta nervozita z boje o zlato 
způsobila, že jsme od začátku zbytečně kazily i lehké 
přihrávky a Italky nám hodně utekly. Takže v tom to 
bylo asi nejtěžší. Pro trenéry to bylo asi čtvrtfi nále s 
Maďarkami, protože šlo o postup do bojů o medaile. 

 Finále bylo nakonec po tom špatném začátku 
velmi dramatické a ke zlatu nebylo daleko. Už to 
přebolelo?
 Tak před poslední čtvrtinou, kdy jsme prohrávaly o 
16 bodů, by na nás asi už nikdo nevsadil. Najednou 
jsme ale daly 12 bodů v řadě a ke konci jsme sahaly 
i po vyrovnání. Nakonec to nevyšlo, takže to chvíli po 
fi nále hodně mrzelo, ale nakonec převládla ta radost 
ze stříbra.

 Jaký byl naopak první pocit po vyhraném se-
mifi nále a tedy jistotě medaile?
 Tak já si to prvně vůbec neuvědomovala. Pak 
jsem si říkala: ty jo, my už máme jistou medaili a 
připomnělo mi to pocit po vyhraném semifi nále na 
mistrovství republiky do 17 let v květnu proti USK 
Praha. Určitě je to lepší pocit, než jít do boje o 3. 
místo a tu medaili jistou ještě nemít.

 Na hodně zápasů a turnajů se jezdí dívat i 
rodiče. Byla jsi ráda, že byli také v Litvě?
 V lize už to tak moc nevnímám, ale právě na 
mistrovství Evropy jsem opravdu ráda byla.
 (Maminka Dana: „Byla jsem klidnější, že ji mám 
blíž, než kdybych byla tisíc kilometrů daleko.“)

 Pojďme k jednomu méně příjemnému tématu, 
o kterém se ale nezdráháš mluvit a tím je tvůj 
zdravotní handicap v podobě cukrovky. Jak to jde 
dohromady s basketbalem na tak vysoké úrovni?
 Tak já hraji s pocitem, že mě to nijak zvlášť neo-
mezuje. Už dobře poznám, kdy si musím píchnout 
inzulín i jak se správně najíst, abych třeba mohla 
odehrát v pohodě celý zápas. Navíc jsem domluvená 
s trenérem, že v případě jakýchkoliv potíží mě ihned 
vystřídá.
 (Maminka Dana: „Samozřejmě jsme zjišťovali, jak 
a kdy má co udělat a navíc s přibývajícím věkem 
je to jednodušší. Samozřejmě určité obavy mám 
pořád, i když právě v reprezentaci je velmi kvalitní 
zdravotnický servis.“)

 Myslíš si, že jsi tedy názorným příkladem, že i 
s cukrovkou se dá úspěšně sportovat?
 Já jiného sportovce s cukrovkou osobně neznám, 
ale při správném přístupu se to nějak určitě zvládat 
dá. Ale je to i o výběru sportu. Dříve jsem ještě pla-
vala a tam ta únava ve spojitosti s cukrovkou byla 
větší. Ale dělala jsem i step a street dance.

 Máš ještě čas na jiné koníčky?
 No moc ne, protože v sezóně hraji každý víkend 
zápasy, navíc je to většinou v sobotu i v neděli. Ale 
hrála jsem doposud na klavír a po sedmi letech jsem 
úspěšně absolvovala 1. stupeň. Teď po nástupu na 

střední školu už ale pokračovat nebudu, protože toho 
času bude ještě méně.

 Ty jsi nakonec odmítla nastoupit na sportovní 
gymnázium v Brně, které je provázáno se žabin-
ským klubem. Rozhodla ses pro gymnázium v 
Blansku? Co tě k tomu vedlo?
 Tak důvodů bylo víc. Musela bych brzy vstávat 
a možná bych byla zbytečně přetrénovaná. Navíc 
preferuji školu, protože ta je pro mě důležitější než 
basketbal.
 Kromě toho mám v Blansku velké kamarádky, 

které jsou také hráčky Žabin. Kromě Ádi Šmerdové 
je to hlavně Emča Horáková, a protože na gymnáziu 
je basketbalistek více, tak to naše školní družstvo 
může být ve středoškolských soutěžích hodně silné.
 Ale je možné, že se třeba později rozhodnu pro 
přestup na brněnské sportovní gymnázium. Navíc 
by mě možná v budoucnu lákalo nějaké studium 
v zahraničí spojené s basketbalem. Ale to je ještě 
daleko, přestože se mi po mistrovství Evropy ozvali 
nějací skauti, například z Francie.
 (Maminka Dana: „Klárka ještě nemá úplně jasno 
o tom, čím by chtěla být. Kromě gymnázia uspěla 
na přijímacích zkouškách i na zdravotní škole. Má 
ráda lidi a hlavně děti, tak to možná spojí s nějakou 
fyzioterapií. Já si ji umím představit i jako lékařku, 
třeba diabetoložku.“)

 Máš nějaké předem dané dlouhodobé bas-
ketbalové plány nebo to necháváš postupně 
plynout?
 Nechávám to plynout. V začínající sezóně mě čeká 
liga v Brně, s reprezentačním týmem do 17 let zatím 
žádné větší akce naplánované nejsou. 

 Tak ať se daří nejen v basketbalu, ale hlavně 
ve škole. A především přeji hodně zdraví.

-kaj-

Přečtěte si
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PedikúraPedikúra
   A. Skotáka 1371/8  (za bankou ČSOB 
   jednosměrka rovně od parkoviště)

NOVĚ otevřeno!

bezbariérový
přístup

Tel. 736 770 115

Provozní doba dle objednávek. Nabídka pedikúry 

mokré, suché přístrojové, kombinované 

(mokrá + přístrojová), ošetření zarostlých nehtů, 

kuřích ok, lakování nehtů, gel lak, atd., cena od 220,- Kč

Klára Stloukalová v utkání s NizozemskemKlára Stloukalová v utkání s Nizozemskem
zdroj: FIBAzdroj: FIBA


