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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Pořád se něco děje
Dnes se pokusím v úvodníku shrnout události několika posledních dní. Je samozřejmé, 
že všechno se sem na úvodní stranu nevejde, a tak se budu snažit zmínit zde alespoň 
to nejdůležitější. Něco se povedlo, něco naopak ne…

 Poslední středu v září byla slavnostně otevřena 
opravená komunikace v lokalitě Žlíbky. Ta spojuje 
Těchov a Obůrku a byla v dost špatném stavu, tak-
že si renesanci stoprocentně zasloužila. Opraveno 
bylo 351 metrů pozemní komunikace, renovováno 
bylo veřejné osvětlení a na přání některých oby-
vatel Těchova byla komunikace doplněna dvěma 
lavičkami a odpadkovým košem. A tak se udělala 
velká sláva. Sjeli se sem nejvyšší zástupci města 
Blanska, nechyběl ani majitel stavební fi rmy, která 
dílo postavila, dostavil se i předseda těchovské 
občanské aktivity. Přes novou asfaltku se natáhla 
páska a pánové v saku ji svorně přestřihli, aby 
novou asfaltku mohla využívat veřejnost. Tímto 
happyendem měla být celá věc uzavřena. 
 Bohužel se tak nestalo. 
 Uzavřena totiž kupodivu byla nově zrekonstru-
ovaná komunikace, a to jak pro vozidla, tak pro 
pěší. Ještě tentýž den. Jak jsem zjistil na tiskovém 
oddělení města, během prohlídky došlo k nalezení 
závady na odvodňovacím potrubí na mostku. Ten 
podle dostupných zdrojů není ani v majetku města. 
Takže zavřít a opravit. 
 To se stane... Ovšem jakkoli se snažím na celou 
prekérní situaci nahlížet s rozumem, pořád nechá-
pu, proč se pořádala estráda s páskou, když ještě 
nebylo vše hotové, resp. když se očekávala ještě 
nějaká kontrola? Chápu, že termíny se v zájmu 
šíření pozitivního veřejného mínění mají stíhat, ale 
zde by snad bylo na místě výslednou práci nejprve 
pořádně zkontrolovat a až potom stříhat nůžkami 
a cestu otevřít. I za cenu, že se termín dokončení 
posune. Takhle má totiž město z ostudy kabát a 
na dotaz, proč se věci seběhly tak, jak se seběhly, 
dává rozpačité vysvětlení.
 Aby toho nebylo málo, v okolí nové silnice se 
teď v říjnu bude těžit dřevo, takže zákaz vjezdu a 
vstupu bude platit určitě do konce října. To se asi 
taky nevědělo dřív… Palec dolů :-(

 Od prvního víkendu v říjnu nám bude ve ve-
černích hodinách svítit Sportovní ostrov Ludvíka 
Daňka! Událost, na kterou čekala celá řada blanen-
ských běžců, bruslařů, ale i těch, kteří sem chodí 
v pozdně odpoledních hodinách na procházku 
s kočárkem, se obešla bez větší pozornosti, ba 
dokonce ani žádná páska se nestříhala… Každo-
pádně jde o velice pozitivní zprávu, jelikož den se 
stále zkracuje a spousta lidí se začne již brzy vracet 
domů z práce za tmy. Nové lampy tedy konečně 

fungují, měly by osvětlovat ovál denně od setmění 
až do 22 hodin. 
 Neškodilo by věnovat takovým zprávám trochu 
více prostoru na webu a sociálních sítích města. 
Za skvělou věc, kterou osvětlení na SO určitě je, 
palec nahoru :-)

 Reakcí a názorů z řad veřejnosti se dočkal i můj 
úvodník Quo vadis, kulturo?, který jste si mohli 
přečíst v minulém čísle. Ze strany KSMB nebo z 
města nebyla reakce žádná. Pouze na sociálních 
sítích ředitel KSMB Pavel Langr radí, aby veřejnost 
přišla podpořit průvod v historickém kostýmu a 
ušetřila tak za letošní poměrně drahé vstupné (v 
historickém kostýmu je prý vstup zdarma). Takže 
výhodu mají ti, jež mají doma ve sklepě brnění. Ti 
ostatní mohou jet na vlastní náklady do Brna, mi-
nimálně za tři stovky si vypůjčit kostým a v pondělí 
jej zase vrátit. To se jistě vyplatí! Za tento argument 
palec dolů :-(

 V den státního svátku 28. září odstartoval další 
ročník Půlmaratonu Moravským krasem. Letos 
se přihlásilo o něco více běžců než loni, závod 
proběhl dobře a jeho hladký průběh nenarušily 
ani průtrže mračen, které se rozprostřely nad 
městem a částečně i nad trasou závodu. Přestože 
jsem zaslechl drobné reptání z řad diváků, že ve 
stáncích s občerstvením chybí nabídka jídla, po 
sportovní stránce nebylo PMK co vytknout. Nejen 
za sportovce palec nahoru :-)

 Po besedě s občany v Dělnickém domě, která 
se odehrála v září, se na radnici začalo hovořit o 
tom, že tato setkání by mohla bývat pravidelně. 
Dokonce snad každé tři měsíce! Dle mého skvělá 
myšlenka… Mám jen obavu z toho, že občané 
Blanska zde budou zastoupeni v dost mizerném 
počtu. Uznejte sami: 70 – 80 lidí, kteří projevili 
zájem si vyslechnout, případně se zúčastnit debaty 
v září ohledně záměru zastavění NR, to je na dva-
cetitisícové město hodně málo. Fakt je, že to bylo 
brzy (v 16.30 jsou někteří ještě v práci), ale třeba 
na radnici vyslechnou i tuto prosbu veřejnosti a 
posunou začátek alespoň o hodinu, aby si někteří 
nemuseli brát volno.
 Pokud se tak stane a město uspořádá další 
podobné setkání, rozhodně si za záměr diskutovat 
veřejně s občany zaslouží palec nahoru :-)

Martin Müller

- Prodej velkého RD se 2 byty Rájec, 698 m2, vysoký nadstandard...NC – Info. jen v RK

- Prodej chalupy 3+1 Vysočany, 199 m2, voda, elektřina, plyn, u lesa...NC – 990 tis. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS ... NC – 229 tis. Kč

- Prodej řadové garáže Blansko – nad přehradou, 20 m2, EE, I/2020...NC – 490 tis. Kč

Hledáme pro registrované klienty byty a další nemovitosti všech 

velikostí na prodej v Blansku i v jeho blízkém okolí.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Půmaraton: stupně vítězů ovládli Keňané 

Nemocnici navštívil ministr zdravotnictví 

Blanenské kino prošlo rekonstrukcí 
VOLNÉ PROSTORY

 K PRONÁJMU! 
Mutlifunkční budova blízko centra. 

Vhodné např. pro kancelářské práce, 

služby, ordinace.

Informace na tel: 603 210 397.

Freddieho sloupek
Bůh s námi

 Mnozí mu tak přezdívali a ačkoli se mi příčí běžného 
smrtelníka k Bohu byť jen přirovnávat, tak při vědomí, 
že jeho jméno v němčině znamená „bůh“, dokážu to 
přijmout jako nadsázku.
 Karel Gott byl člověk jistě výjimečný. Populární, 
profesionální, obdivovaný a respektovaný. Není divu. 
V oboru lidské činnosti, kterému se věnoval neměl v 
naší zemi konkurenci a jak mnozí spekulovali, kdyby se 
narodil třeba v anglosaském světě, pak za předpokladu, 
že by mu štěstěna byla nakloněna stejně jako u nás, by 
z něj byla celebrita s celosvětovým přesahem. I tak se 
jeho popularita rozšířila daleko za hranice naší země a 
on sám, či jeho hlas byl skvělým vývozním artiklem a 
propagací naší země.
 Nebudu předstírat, že bych byl jeho skalním poslu-
chačem, nicméně jeho hlas mi byl sympatický a nikdy 
jsem neměl potřebu vypínat zvuk u přijímače TV nebo 
rozhlasových vln, když se na nich objevil. Na rozdíl od 
mnohých jiných interpretů, kdy zvuk a obraz vypínám z 
lásky ke svému zdravotnímu stavu.
 Naše kulturní scéna přišla o ikonu. O legendu, které 
se jen tak někdo brzy nevyrovná. Pokud vůbec. Pokud 
bych použil paralelu k lednímu hokeji, je to takový Wayne 
Gretzky naší populární hudby.
 Jeho skon, jakkoli tragický pro jeho rodinné příslušní-
ky, se však velmi záhy stal předmětem snahy o zviditel-
nění. Koho jiného, než politiků. V tomto směru se není 
čemu divit. Vydělávat se na něm snažili komunisté, není 
důvodu, aby se z něj (lépe řečeno z jeho smrti) nesnažili 
vytěžit něco politici soudobí (no, on v tom jejich způsobu 
myšlení zase není až takový rozdíl).
 Domnívám se, že Karel Gott si zaslouží důstojné 
rozloučení, vzpomínku, poděkování a úctu. Snad i to roz-
loučení se státními poctami, přece jen byl legendou. Ale 
vlajky na půl žerdi, státní smutek a ihned se objevující 
návrhy co po něm pojmenovat? To se na mne nezlobte, 
ale to je trochu přehnané. Všechno má svůj čas. Do 
duše mistrovi nevidím, ale nevěřím tomu, že by mu to 
bylo příjemné. Na mysl se tlačí příklad Václava Havla, 
kolem kterého jeho okolí celkem úspěšně buduje kult. 
Nic se nemá přehánět.
 Smrt však, bohužel, nepřichází sama. Pár dní po „zla-
tém hlasu“ nás opustila jiná legenda, tentokrát divadelní 
– paní Vlasta Chramostová. Ta, díky svým občanským 
postojům, na popularitě značně strádala. Za minulého 
režimu mohla být hlavní hereckou protagonistkou pouze 
v tzv. „bytových divadlech“, jinak se jí umělecká činnost 
týkat nesměla.
 Nic to však nemění na tom, že to byla žena talento-
vaná, statečná, poučená z vlastního velkého přešlapu v 
50. letech, nicméně zasluhující si stejnou úctu jako její 
pěvecký kolega. Svoji kariéru na prknech, co znamenají 
svět, vyměnila za pevný občanský postoj, přičemž mlčky 
anebo i s lehkým úsměvem trpěla svůj osud.
 I ona si, dle mého názoru, zaslouží podobných poct, 
jako Karel Gott. Někteří z těch „zviditelňovačů“ jí možná 
nemohou ani teď přijít na jméno, protože nás opustila 
„nevhod“. Ostatně, některé z hysterických výkřiků (na-
příklad) z Hradu o tom svědčí.
 Je mi to líto. Moc líto. Snažit se vytřískat politický ka-
pitál tím, že se chci zviditelnit na něčí smrti je primitivní, 
hloupé, trapné a hodné opovržení. Ale nedá se nic dělat. 
Tak to u nás prostě chodí.
 Ale ať už je to jakkoli, nezbývá než dodat...
 Paní Vlasto, pane Karle, odpočívejte v pokoji...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

 Necelé čtyři stovky běžců se postavily na start hlavního závodu letošního Půlmaratonu Moravským krasem. Letošní závod přinesl změnu v 
termínu oproti posledním ročníkům, kdy se konal v parném létě. Konec září přinesl příznivější počasí, co se týká teploty. Ovšem na části trati 
závodníky doprovodil liják. Odpoledne plné sportovních i kulturních zážitků se však vydařilo. 

 Nejprve deset minut po čtrnácté hodině odstar-
toval Dětský půlmaraton a Lidový běh. Šlo o běh 
na 800 metrů. Běžci vyrazili asfaltovými ulicemi 
středu města. Chlapci a děvčata ročníků 2007 a 
mladší byli rozřazeni do kategorií a v každé byli 
vyhlášeni ti nejlepší. Na start Lidového běhu se 
mohl postavit kdokoliv, kdo měl chuť si zaběhat – v 
tomto závodě se výsledky nevyhodnocovaly. Každý 
účastník obou běhů obdržel pamětní medaili. 
 Ve 14.40 vyběhli na trať dlouhou 2,4 km běžci, 
kteří si netroufl i na celý půlmaraton. Trasa Běhu 
městem vedla také středem města. Tento závod 
nebyl rozdělen na kategorie, vyhodnocovali se 
tři nejrychlejší muži i ženy, kteří obdrželi věcné 
ceny. Ve stejnou dobu na trati bojovali o titul Mistra 
města Blanska závodníci ročníků 2001 – 2006 v 
Půlmaratonu mladých. 
 Hlavní závod odstartoval v 16 hodin. Trasa vedla 
ulicemi středu města a po silnici kolem závodu ČKD 
Blansko do Moravského krasu a zpět. Na stupních 
vítězů stanuli převážně Keňané. Vyhodnocovalo se 
pět mužských a čtyři ženské kategorie. První tři z 
každé kategorie obdrželi věcné ceny a absolutní 
vítěze mužské i ženské kategorie čekaly fi nanční 
odměny. 
 Absolutními vítězi v mužské kategorii byli Elijah 
Mutuku Wambua na prvním místě, Hosea Kiplagat 
Tuei na druhém a Nelson Kipkogei Cheruitic na 
třetím. Na stupních vítězů v absolutním pořadí 
ženské kategorie stanuly Lucy Nthenya Ndambuki, 
Gladys Jepkurui Biwott a Lenka Kohnová.
 Součástí sportovního odpoledne byl také bo-
hatý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro 
nejmenší byl připraven skákací hrad, trampolína, 
ukázky policejní techniky a malování na obličej. 

Mluvené slovo měl na starosti moderátor ho-
kejových zápasů Komety Brno Michal Chylík. 
Ještě před startem prvního běhu začal hudební 
program za doprovodu DJ Roberta Juřeka. V 15 
hodin vystoupila blanenská kapela APF v čele 
s frontmanem Martinem Štěpánkem mladším. 
Kapela zahrála novější známé rockové i popové 

 V pondělí 7. října vedení Nemocnice Blansko přivítalo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který zařízení navštívil zejména z důvodu řešení otázky 
vzdělávání mladých lékařů. Spolu s ministrem přijel také krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta, dále poslankyně Parlamentu České republiky Taťána 
Malá a Lenka Dražilová. 

skladby. Během odpoledne také vystoupili členové 
Sokola s ukázkou jejich sletových skladeb. Pro-
gram zakončila blanenská skupina Velvet se svou 
kostýmovou retro show. Přesněji řečeno – program 
zakončil prudký liják, který se spustil v polovině 
představení. 

 -mka-

 „Společným cílem této ministerské návštěvy bylo 
jak pro vedení města, tak i vedení nemocnice ukázat 
ministrovi chod nemocnice na vlastní oči a přesvědčit 
ho, že má tato nemocnice s více než 450 zaměstnanci, 
4 lůžkovými odděleními, 183 lůžky a čtyřiatřicetiletou 
historií svoje nezastupitelné místo v síti zdravotnických 
zařízení v Jihomoravském kraji,“ zmínil starosta města 
Jiří Crha. 
 Blanenská nemocnice má v současné době akredi-
taci na školení lékařů. Ta však v příštím roce má skon-
čit a dle nového nařízení ji již nemůže obdržet znovu, 
protože nemocnice, která není kompletní, akreditaci 
mít nemůže. Mladí lékaři, kteří si plní atestaci, však 
tvoří významnou součást personálu. Z toho vyplývá, že 
pokud nemocnice přijde o akreditaci, nastane problém 
s nedostatkem lékařů. 
 Téměř dvouhodinová návštěva se skládala z pro-
hlídky všech provozů zařízení a představení jednotli-
vých oddělení. Ministr zdravotnictví sdělil, že se bude 
záležitostí akreditace zabývat. „Přislíbil v nejbližší době 
zmapování situace v celé ČR, tedy konkrétně to, kolika 
nemocnic se vyhláška o vzdělávání lékařů negativně 
dotkne. Následně situaci vyhodnotí a je připraven k 
systémovému řešení této problematiky, tedy k noveli-
zaci vyhlášky o vzdělávání,“ upřesnil Crha.
 Řešení této situace je v současné době prioritou 
vedení města i nemocnice. 

-mka-

V polovině června byla zahájena rekonstrukce blanenského kina, která zahrnovala jednak výměnu pa-
desát let staré elektroinstalace, a jednak stavební úpravu vstupního portálu. 

 „Hned z počátku se vyskytl menší pro-
blém s překvapivě složitým podkladem 
schodů,“ uvedl ředitel Kulturního střediska 
města Blanska Pavel Langr. První etapa 
oprav byla ukončena začátkem října. V 
další etapě se plánuje celkové zateplení 
budovy, výměna oken a dobudování za-
střešení terasy kavárny. 
 Co se týká vybavení samotného kina, 
do budoucna se počítá s novým výkonněj-
ším hardwarem a softwarem, laserovým 
dataprojektorem a instalací zvukového 
systému Dolby Atmos. „Minulý měsíc 
navštívil kino pracovník fi rmy D-Cine-
ma a provedl akustické zaměření sálu. 
Očekáváme cenovou nabídku a studii 
proveditelnosti. Aktuální systém je po 
osmi letech již zastaralý a my chceme jít 
s dobou, proto chceme v našem kině tu 
nejmodernější technologii,“ dodal Langr. 

-mka-

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

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

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

NEJNOVĚJŠÍ MÓDNÍ NEJNOVĚJŠÍ MÓDNÍ 
KOUSEK!KOUSKOUS

Udělejte si 
radost. 

Jen tak!

Dále v nabídce:
- dětská celokožená a membránová obuv 
- pánská zimní obuv Bugatti, AX BOX 
- dámské kozačky Capris, KTR, Attiba aj. 
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Na kávě se Zdeňkem Grünwaldem 
Za praktickým lékařem pro dospělé, zastupitelem a radním města Blanska, dále zástupcem 
předsedy klubu Dynamiters Zdeňkem Grünwaldem jsem zavítala do jeho ordinace v blanenské 
nemocnici. S panem doktorem by se dalo mluvit hodiny, ale času ani prostoru v novinách bohužel 
není nazbyt. Dotkli jsme se hned několika témat. 

Sponzor rubriky:

 Jak jste zahájil lékařskou praxi?
 Promoval jsem v roce 1986, atestoval jsem v 
roce 1989 a nastoupil jsem jako závodní lékař 
do ČKD. Od roku 1993 jsem v této ordinaci na 
poliklinice a pracuji jako praktický lékař (dřív se 
říkalo obvodní lékař). 

 Bylo vaším snem již při studiu pracovat jako 
obvodní lékař? 
 V době mého studia obvodním lékařem nikdo 
moc být nechtěl a na obvody se chodilo spíš jen 
tehdy, když člověk nesehnal nic lepšího, ale já 
jsem neměl nějaké ambice stát se kardiochirurgem 
a podobně, jak moji spolužáci na medicíně. Vzhle-
dem k tomu, že můj strýc pracoval v Ostravě také 
jako praktický lékař, říkal jsem si, že na tuto dráhu 
nastoupím. Nicméně jsem spokojen a myslím si, 
že je to také záslužná práce. 

 Stále vás baví? 
 Jistě. Výhodou mé odbornosti je to, že práce je 
různorodá. Setkáváte se s mnoha různými případy, 
takže pro mě je to rozhodně zajímavější, než se 
věnovat úzce specializovanému oboru. 

 Dá se říct, v čem zásadním se liší lékařská 
praxe dříve a dnes? 
 Liší se to obrovským způsobem. Dřív byl lékař 
odkázán vyloženě na to, co uměl, co znal, pří-
padně na nějaké základní přístrojové vybavení, 
ale dnes se do všeho pouští různé doporučené 
postupy, všelijaká nařízení a vyhlášky, takže člo-
věk už se tolik nemůže spoléhat na svoje vlastní 
schopnosti, ale musí se čím dál víc řídit podle 
těchto vedlejších věcí, což mi začíná trošičku vadit. 
Různých svazujících faktorů je čím dál víc a je tam 
čím dál méně toho vlastního, co do toho můžu 
dát. A hlavně, neskutečným způsobem narůstá 
administrativa.

 Můžete uvést konkrétní příklad? 
 Třeba bolesti na hrudi. V osmdesátých, de-
vadesátých letech stačilo pacientovi změřit tlak, 
poslechnout si ho, samozřejmě jej vyzpovídat – 
řádné odebrání anamnézy je v medicíně základ. 

Dále případně udělat EKG a tím to končilo. Dnes 
už byste s tímto postupem neobstáli. Musíte mu 
vzít ještě krev a udělat laboratorní vyšetření. Po-
kud tato nepřinesou očekávaný výsledek, musí se 
udělat ještě další vyšetření. Zkrátka všechno se 
zpřísňuje a hlavně je také problém v tom, že se v 
medicíně neustále zvyšuje riziko různých žalob. 
Zrovna nedávno jsem četl článek v novinách, že se 
dělá takzvaná alibistická medicína, že se některá 
vyšetření dělají třeba často a duplicitně, ani ne tak 
z důvodu, abychom tu diagnózu měli, ale spíše z 
toho důvodu (to teď nemluvím o sobě, ale obecně), 
že mají lékaři strach z žalob. Což pak celý systém 
prodražuje. Ale bohužel doba je taková a musíme 
se přizpůsobovat tomu, co je. 

 Dnes je čím dál víc lidí, kteří odmítají očko-
vání u svých dětí. Jak se na to díváte? 
 Jednoznačně jsem zastáncem očkování – u 
povinných očkování bych vůbec nediskutoval. 
Myslím si, že očkovací program, který v naší 
republice vznikl někdy v padesátých, šedesátých 
letech, byl v té době na světové úrovni, možná 
jsme byli jedni z nejlepších. Doba po revoluci na 
to velmi dobře navázala. Bohužel se do této pro-
blematiky dostávají další aspekty – svobodomysl-
nost některých lidí do toho vrhá svoje názory. Ale 
podle mě má očkování obrovský smysl a myslím 
si, že dneska máme už i důkazy. Například výskyt 
tuberkulózy, který už byl u nás úplně zažehnán, se 
zase začíná objevovat. Před rokem se po letech 
objevila spalničková epidemie. A teď ten případ 
s kloučkem, který leží v Brně s tetanem – to už 
myslím, že každý rodič by se měl chytit za nos a 
nepochybovat o tom, že to co se mu nabízí, je 
nejlepší, co může mít. 

 Už se i k vám dostávají pacienti, kteří odmí-
tají očkování? 
 Ano, mám pár lidí, kteří odmítají očkování proti 
tetanu. Samozřejmě nemůžu je přemlouvat. Ale 
jsou to opravdu jednotky pacientů. 

 Blíží se období chřipkové epidemie? 
 To se nikdy nedá říct, kdy nastane. Každopádně 

se blíží období očkování proti chřipce. Vždycky 
od září do Vánoc se očkuje. Většinou epidemie, 
pokud se objeví, přicházejí až po novém roce 
někdy kolem poloviny ledna. Nezažil jsem, že 
by epidemie přišla dřív. Samozřejmě očkovací 
vakcíny jsou rok od roku lepší. Právě očekávám 
vakcínu, která už zabírá na čtyři typy chřipkových 
virů, proto letos začínáme očkovat trochu později. 
Jednodušší vakcíny už jsou k dispozici, ale lepší 
vakcíny se do republiky ještě nedostaly. V naší 
ordinaci začneme očkovat koncem října. Zájem 
je sice stále malý, ale rok od roku narůstá. 

 Komu tedy doporučujete očkování proti 
chřipce? 
 Očkování doporučuji u lidí, u nichž by chřipka 
mohla znamenat výrazné zhoršení zdravotního 
stavu nebo ohrožení života. Těmto lidem je také 
očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, kon-
krétně pro lidi starší pětašedesáti let, případně 
u mladších dle doporučení, například pokud trpí 
kardiovaskulárním onemocněním. U mladších se 
očkování doporučuje také v případě, když pravi-
delně přicházejí do kontaktu s větším množstvím 
lidí, kde je riziko nákazy větší. Anebo u lidí, kteří 
si nemohou dovolit chřipku ty tři, čtyři dny vyležet. 

 Vy se necháváte očkovat? 
 Nenechávám, protože si myslím, že nejlepším 
očkováním je pravidelný kontakt s nemocným 
člověkem. Imunitní systém se časem přizpůsobí. 
Vidíte to u dětí. Když nastoupí do školky, okamžitě 
onemocní. A když už tam chodí rok, tak často 
nemocné nebývají, protože jejich imunitní systém 
zareaguje na strukturu bakterií a virů, která se v 
kolektivu vyskytuje, a už si s tím poradí sám. 

 Jaká máte proti chřipce další preventivní 
doporučení? 
 Zejména starší lidé v období chřipkové epidemie 
by se neměli srocovat. To znamená třeba i naku-
povat raději hned ráno, aby nebylo v obchodě moc 
lidí. Zkrátka omezit riziko kontaktu s nemocnými. 
Samozřejmě zvýšit příjem vitamínů a pravidelně 
větrat. V tom už nikdo nic jiného nevymyslí. A 
kdyby vymyslel, je to na Nobelovu cenu. 

 Věříte bylinkám? 
 Věřím. Sice jim moc nerozumím, ale je pravda, 
že když na sobě pocítím začátky nachlazení, 
vždycky začínám zázvorem a rakytníkem. 

 Je dostatek praktických lékařů? 
 Myslím si, že praktických lékařů pro dospělé je 
dost, v Blansku snad není člověk, který by svého 
lékaře nenašel. Obrovský problém je s praktickými 
lékaři pro děti a dorost. Za to ovšem může stát, 
protože Ministerstvo zdravotnictví nadělalo strašný 
zmatek v systému vzdělávání, že se dnes na tento 
obor nikdo nemá zájem školit, protože nikdo neví, 
jak to bude. 

 Jste blanenský rodák?
 Ne, když jsem se narodil, bydleli jsme v Lysicích 
a v roce 1966 jsme se přestěhovali do Blanska. 
Bydlel jsem na ulici, tenkrát to byla třída Budo-
vatelů, dnes je to náměstí Republiky, takže celé 
to prostranství od toho šedesátého šestého roku 
mám uloženo v hlavě. Vím, jak to tam vypadalo, 
vím, že se tam bouraly nějaké staré domy, které 
už byly v době našeho přistěhování neobydlené. 
Pamatuji si, že tam byl starý hotel Dukla, takový 
pavlačový. Pak se boural a v osmdesátých letech 
se budoval nový hotel Dukla. To jsem se zrovna 
učil na vysoké škole na zkoušky, takže jsem sle-
doval ruch na stavbě a Dukla mi vyrůstala před 
nosem. A byl jsem taky u toho už jako radní a 
zastupitel, když se Dukla bourala a řešilo se a řeší 
se dodnes, co bude s prostranstvím po Dukle a 
vůbec se středem města. 

 Jaký je váš osobní názor na tento prostor? 
 Myslím si, že tady teď vznikla jakási špatná si-
tuace kvůli neinformovanosti lidí. Už od roku 2002 
je tady nějaký regulační plán středu města, který 
hovoří o tom, že střed města má být zastaven. My 
jsme jako rada ani zastupitelstvo v současné době 
určitě neiniciovali žádné zastavění prostoru. Můj 
názor je třeba takový, že teď si musíme trošičku 
zvykat na to, jak to tam vypadá. Bojovali jsme se 
zbouráním Dukly – tam jsem jednoznačně rád, 
že se zbourala, protože to, co z ní hrozilo, by pro 
Blansko byla obrovská zátěž. Pak se trošičku bo-
jovalo s prostorem po ní, došlo k nějakému zdržení 
ne vinou města, ale spíš vinou fi rem, které tam 
pracovaly. A když už se všechno uklidnilo a lidé 
si začínají zvykat, začínají tam chodit, konají se 
tam nějaké kulturní akce, tak najednou se objeví 
informace, že se má prostor zastavět. Situace 
byla taková, že zřejmě nějaká fi rma, která zkoumá 
různé územní plány různých měst a zjišťuje si, kde 
by mohla něco vybudovat, zjistila, že v regulačním 
plánu středu města Blanska je možnost takové 
výstavby a obrátila se na radu města se studií, co 
by tam chtěla postavit. Je pravda, že tato studie se 
v radě ani v investiční komisi nikomu moc nelíbila, 

plánovaná výstavba byla hodně vysoká i široká. 
Nicméně na základě této iniciativy jedné fi rmy 
město zveřejnilo záměr středu města. Přihlásily 
se další fi rmy, ale podle mě teď není žádná studie 
taková, která by stála za odsouhlasení. Ale zase 
už se něco rozjelo, už se na tom může začít pra-
covat. Když teď zjistíme, že se lidem ve městě 
žádná studie nelíbí, nechá se to být a třeba za pár 
let, když přijde někdo s něčím lepším, může se to 
začít řešit znovu. Ale v této chvíli si myslím, že by 
prostor mohl zůstat tak, jak je. 

 Jak dlouho jste v zastupitelstvu města Blan-
ska? 
 Od roku 1996. 

 Máte Blansko rád? 
 Určitě. Kdybych je neměl rád, nebyl bych tady. 
Blansko se mi hrozně líbí. Mám rád i Lysice, odkud 
pocházím, protože tam mám vzpomínky na dět-
ství, takže pravidelně jezdíme do Lysic, byť třeba 
jen na procházku se psem. Mám k těmto místům 
úzký vztah. I když hodně rád cestuji, velmi rád se 
z cest vracím zase zpátky. 

 Co by se dalo ve městě zlepšit? 
 Určitě parkování. Přesto, že se dělá regene-
race sídlišť, nárůst dopravy je tak rychlý, že se 
parkovacích míst stále nedostává. Druhá věc je 
průjezdnost Blanskem – když se něco spravuje 
na Svitavské, hned je problém. Další problém, 
ale snad řešitelný, je přejezd na Staré Blansko. 
Ale blýská se na lepší časy. Jinak si myslím, že 
ve městě celkem všechno máme, o sport je zde 
postaráno, i když je potřeba do všech zařízení 
stále investovat. 

 Jak jste se dostal k hokeji? 
 Někdy v roce 1997 mě oslovil Jindra Král, teh-
dejší místostarosta, že zakládá dětské mužstvo, 
protože jeho děti měly zhruba těch sedm let, a 
jestli by náš syn nechtěl taky hrát. Začal jsem s 
ním tedy chodit na tréninky, a vzhledem k tomu, 
že už jsem v té době měl za sebou taky nějakou 
hokejovou kariéru, byť jen v mládežnických kate-
goriích, nabídl jsem se mu, že mu s dětmi pomůžu. 
Začal jsem tedy dělat asistenta trenéra dětských 
mužstev, udělal jsem si i trenérskou licenci. Děti 
postupně odrůstaly, a když Jindra přestoupil k 
prvnímu mužstvu, jelikož se tady hrála druhá liga, 
byl jsem jeden čas i hlavním trenérem mládež-
nických mužstev. HC pak skončilo, přestala se 
hrát druhá liga a chlapci, kterým bylo v té době 
sedmnáct, osmnáct, neměli kam jít a museli by s 
hokejem skončit. Takže tuším v roce 2009 jsme 
založili hokejový oddíl Dynamiters, kde jsem se 
stal místopředsedou výkonné rady a v roce 2013, 
vzhledem k tomu, že neměl kdo trénovat, jsem si 
musel obnovit trenérskou licenci a po dobu čtyř 
let jsem působil jako trenér. V současné době 
působím zase jako místopředseda výkonné rady, 
ale vzhledem k tomu, že předseda odstoupil a 
nikdo tuto funkci nechce dělat, zbývá to na mě. 
Je to funkce poměrně náročná, hlavně co se týče 
času, organizačních schopností a shánění peněz. 
Snažím se sehnat peníze, vést účetnictví, zajiš-
ťovat autobusy, ledy pro hráče a v rámci svých 
možností zajišťovat hráče. 

 Jak to vidíte do budoucna? 
 Zatím nevím, všechno závisí na penězích. Třeba 
Boskovice oproti nám mají rozpočet asi čtyřnásob-
ně vyšší. Díky tomu, na kterého hráče si ukážou, 
toho mají. U nás těch peněz je poskrovnu, žádní 
větší sponzoři nejsou, proto jsme odkázáni na 
peníze z města nebo nějakou dotaci z kraje. Takže 
jdeme ze sezóny do sezóny. Problém je ten, že 
v hokeji si musíte platit i rozhodčí, což například 
ve fotbale neexistuje. Tam ho platí svaz. Kromě 
rozhodčích platíte ledy, a byť je cena z města 
dotovaná, je potřeba ty peníze sehnat. Platíme 
autobusy – cesty na utkání. Když má oddíl nějaké 
sponzory, můžou se podílet třeba i na výstrojích. 
Naši hráči si musejí výstroj platit sami. Nám se asi 
dvakrát podařilo, že jsme mohli hráčům přispět na 
hokejky. Třeba do letošní sezóny jsme vstupovali 
se dvěma tisíci na účtu. Naštěstí se nějaké peníze 
podařilo sehnat, tak sezónu dohrajeme. 

 Jak se klubu daří? 
 Daří se nám jakýmsi způsobem soutěží pro-
plouvat. Poslední jsme nikdy neskončili. Loni jsme 
skončili těsně před branami play off . A poslední 
play off  jsme hráli někdy kolem roku 2014. Pak 
nám odešli tři nebo čtyři dobří hráči, a tím jsme 
se dostali tam, kde jsme. Kdybychom měli pení-
ze, můžeme si koupit hráče. Ale to je zase druhá 
věc. Když budeme kupovat hráče, nebudou hrát 
ti, kteří tady vyrůstali a tým budovali. Buď chcete 
mít úspěchy, děláte to vyloženě komerční, anebo 
hokej hrají ti, kteří v Blansku vyrostli, mají k němu 
vztah, jsou ochotni se podílet i fi nančně, a pak 
zkrátka výsledky nejsou úplně nejlepší. Ale co 
slyším od lidí, tak i když výsledky nejsou, hokej, 
který hrajeme, je pořád ke koukání. 

Marie Kalová
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Nemocnice pořídila nový analyzátor 
na oddělení klinických laboratoří
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Cenová houpačka

Oslavili Den seniorů

 Až pět set vzorků krve nebo moči za hodinu. Tolik dokáže zpracovat nový analyzátor, který má nyní 
k dispozici oddělení klinických laboratoří v Nemocnici Blansko. Ke slavnostnímu zahájení provozu 
nového analyzátoru došlo ve čtvrtek 26. září 2019. Akce se zúčastnilo jak vedení blanenské nemoc-
nice a zástupci města Blansko, tak i vedení společnosti Siemens Healthineers, která je dodavatelem 
tohoto přístroje. 

 Důvodem pro poří-
zení nového analyzá-
toru byl nevyhovující 
technický stav něko-
lika starších bioche-
mických analyzátorů. 
„Nemocnice Blansko 
na základě této sku-
tečnosti vypsala v 
roce 2018 výběrové 
řízení na nový analy-
tický systém. Právě na 
základě výběrového ří-
zení byl vybrán systém 
Atellica Solution od 
společnosti Siemens 
Healthineers,“ uvádí 
ředitelka blanenské 
nemocnice Vladimíra 
Danihelková. 
 Hlavní předností za-
řízení je mimořádně 
rychlý výdej výsledků. Systém Atellica Solution je 
novinkou na poli přístrojové techniky pro bioche-
mické laboratoře. Jeho součástí je unikátní řešení 
transportního mechanismu. Ten umí přepravovat 
vzorky oběma směry. Nehrozí tak, že by například 
urgentní vzorky čekaly ve frontě za rutinními. 
 Rychlost vydávání výsledků podporuje i zcela nová 
technologie citlivějších a kratších testovacích metod. 
Další výhodou je možnost nastavení automatické 
údržby stroje. Díky tomu mají pracovníci laboratoří 
mnohem více času na odbornou práci při klinickém 
hodnocení a interpretaci výsledků. 
 Nově instalovaný analyzátor na oddělení klinic-
kých laboratoří obsahuje všechny tři základní části 
potřebné na tomto pracovišti: modu pro vstup a vý-
stup vzorků Sample Handler, dvakrát biochemický 
analyzátor a imunochemický analyzátor. Ve všech 
případech se jedná o velmi výkonné systémy. 
 „Sample Handler zvládne zpracovat až 500 vzorků 

za hodinu. Biochemické analyzátory zvládnou pro-
vést až 3600 testů za hodinu při použití až 140 metod. 
Imunochemický analyzátor si poradí s 440 testy za 
hodinu s využitím 42 metod. Nový analytický systém 
zkrátil dobu odezvy naší laboratoře minimálně o 20 
procent,“ popisuje Danihelková s upozorněním, že 
v některých závažných stavech je důležitá každá 
minuta, o kterou lékař dostane laboratorní výsledky 
dříve a může včas rozhodnout o vhodné léčbě pro 
pacienta.  
 „Věříme, že služby laboratoře blanenské nemocni-
ce s novým integrovaným systémem Atellica Solution 
využijí nejen všechna oddělení Nemocnice Blansko, 
ale také praktičtí lékaři a ambulantní specialisté v 
okruhu cca pětadvaceti kilometrů,“ dodává ředitelka 
nemocnice. 

-mka- 
foto: Veronika Pernicová
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 V úterý 1. října ve-
dení města Blanska 
uspořádalo v Dělnic-
kém domě oslavu 
Dne seniorů. Senioři, 
kteří přijali pozvání, 
zhlédli cimrmanov-
ské představení di-
vadelního spolku z 
Rájce-Jestřebí České 
nebe. V druhé polovi-
ně odpoledne zahrála 
hudební skupina Tom 
Sawyer Band. 

-mka-
Foto: Ondřej Požár

 Říjnové srovnání cen dopadlo následovně: nejlev-
nější nákup jsme pořídili v Penny Marketu, nejdražší 
v COOP. Rozdíly ve výsledné ceně byly tentokrát 
poměrně výrazné, ale způsobila to zejména cena 
fi lé (zapsáno vždy nejlevnější fi lé z aljašské tresky, 
které v obchodě měli). 
 V Kaufl andu v poslední době nakupování výrazně 
znepříjemňuje neustálé přesouvání zboží. Třeba 
mléko, od té doby, co byla prodejna reorganizo-
vána, se nachází už asi na čtvrtém místě. Jaký to 
má důvod? To pořád zaměstnanci hledají vhodné 
umístění? Nebo je to jen nechutná strategie, jak 

zdržet zákazníky v prodejně co nejdéle? Pokud 
přijdete do obchodu s úmyslem koupit mimo jiné i 
mléko, tak je prostě budete hledat tak dlouho, do-
kud je nenajdete. Když totiž rychle nenajdete svou 
oblíbenou čokoládu nebo zboží, které můžete něčím 
nahradit, pět minut je v regálech pravděpodobně 
hledat nebudete. Mléko se však nahradit nedá. Že 
by tedy cílem obchodníků bylo zdržet zákazníka 
v obchodě, aby při hledání mléka narazil ještě na 
dalších pět produktů, které „potřebuje“ a přihodí do 
košíku? 

-mka-

Penny Billa Lidl Kaufl and Albert Hruška COOP
Květák 39,90 29,90 39,90 24,90 49,90 29,50 29,90
Cibule (1 kg) 9,90 10,90 19,90 17,90 19,90 14,70 17,00
Brambory (1 kg) 19,90 19,90 22,45 19,90 13,90 13,90 19,00
Kysané zelí (500 g) 14,15 14,90 14,90 16,90 14,90 18,60 25,90
Mléko čerstvé 1 l 14,90 14,90 14,90 14,90 15,90 20,90 16,90
Bílý jogurt 150 g 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 7,90 7,90
Tvaroh měkký 250 g 17,90 17,90 17,90 15,90 21.90 22,90 17,90
Gouda 100 g 15,53 13,90 17,16 13,90 15,45 15,99 17,90
Sádlo škvařené 250 g 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 17,90 34,90
Filé (1 kg) 147,25 162,25 137,25 162,25 174,75 220,00 247,50
Listové těsto mražené 11,90 14,90 16,90 19,90 13,90 13,90 15,90
Pudink vanilkový (37 g) 3,50 4,90 2,50 4,90 4,50 6,50 5,90
Kokos strouhaný (200 g) 7,98 9,95 9,45 9,45 9,95 19,90 7,45
Mák (100 g) 19,95 15,96 19,95 22,45 19,95 25,96 24,95
Čočka (1 kg) 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 60,70 49,80
Celkem 383,36 390,86 393,76 403,85 435,50 509,25 538,80
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Společnost GMC-měřicí technika, s. r. o.  s mezinárodním působením 
a se sídlem v Blansku vypisuje výběrové řízení na pozici

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ PORADCE
POŽADUJEME
•  VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnického směru
•  Znalost německého, nebo anglického jazyka
•  Spolehlivost, fl exibilitu
•  Řidičský průkaz sk. B
•  Ochotu k častým služebním cestám (včetně zahraničních)
•  Znalost práce na PC

NABÍZÍME
•  Práci v příjemném prostředí
•  Nadprůměrné fi nanční ohodnocení
•  Zaměstnanecké benefi ty
•  Stabilitu zaběhnuté společnosti
•  Pružnou pracovní dobu
•  Smlouvu na dobu neurčitou

Zájemci o pracovní pozici nechť zašlou své nabídky včetně strukturovaného 
životopisu e-mailem nebo poštou: 

e-mail: gmc@gmc.cz
GMC-měřicí technika, s.r.o., Fügnerova 2316/1a, 678 01 Blansko

• relaxační masáž
• sportovní masáž
• thajská masáž
• lávové kameny
• Dornova metoda + Breuss masáž
• kraniosakrální biodynamika
• kynsiotaping 
• lymfatická masáž
• hirudoterapie

MASÁŽEMASÁŽE
CENTRUM JEŽEKCENTRUM JEŽEK

Smetanova 6, Blansko
tel.: 797 804 115

www.masazeblansko.cz

PRODEJDÁRKOVÝCHPOUKAZŮ

Co můžeme udělat pro přírodu? 

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

Příští číslo 
vychází
za 14 dní

25.10.2019

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

 Začátkem října připravili zaměstnanci Muzea Blanenska přednášku, která měla být inspirací, co 
všechno můžeme udělat pro přírodu, abychom ji zachovali alespoň v takovém stavu, v jakém je teď. 

 Lektorka Helena Továrková z nadace Veronica, 
která sídlí v Brně, se snažila ukázat, že chovat se 
ekologicky není zase tak těžké. Mnoho návštěvníků 
nepřišlo, což je škoda; snad si více lidí brzy uvědomí, 
že téma ochrany přírody je opravdu důležité. Přitom 
kliknutím na Facebooku projevilo svůj zájem o před-
nášku přes sto padesát osob. Nakonec jich dorazilo 
asi jen dvanáct. 
 Co se týká chování k přírodě, podle přednášející 
se dá vymyslet ledacos. Třídění odpadu je snad pro 
většinu lidí již samozřejmostí, ale mluvilo se o dalších 
tipech, co pro životní prostředí udělat. Rozmístit po 
městě krmítka pro ptactvo (přičemž rozmístění ne-
stačí, je vhodné je také čas od času čistit), starat se 
o prameny potoků, založit na sídlišti sdílený kompo-
stér, zapojit se do aktivity sázení stromů, vytvořit na 
zahradě „hmyzí hotel“ anebo se domluvit s vedením 
města, jestli je možné osadit kousek veřejné zeleně 
květinami, které jsou kromě estetického efektu také 

doslova prostřeným stolem pro hmyz, který opyluje 
květy. Tráva by se například podle odborníků neměla 
sekat na méně než deset centimetrů, aby půda ne-
vysychala a měla možnost se ochladit rosou, která 
se na velmi nízkém porostu ani nevytvoří. 
 Více tipů pro ekologické chování najdete na www.
veronica.cz. 

-mka-
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Blansko hostilo sjezd 
rybářských sdružení

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 28 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

 * GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY, 2 DĚTI POBYT A STRAVA ZDARMA*   
 * 1 DÍTĚ ZCELA ZDARMA, PROGRAM SENIOR 55+ / SLEVA 50%***
 *  ZAJISTĚTE SI VÝBĚR HOTELU A TERMÍNU SE SLEVOU VČAS!!!

LÉTO 2020 JIŽ V PRODEJI – ZÁLOHA JEN 990 Kč!

* V ZIMĚ ZA EXOTIKOU, NA HORY, DO TERMÁLŮ NEBO ZA POZNÁNÍM***

KSČM v krajském zastupitelstvu 
(nejen) pro občany Blanenska

Svitavská 434/10 
Blansko

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

 Páté volební období Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které ohraničují roky 2016-2020 se 
přehouplo do své poslední čtvrtiny, a tak je čas na bilancování. Klub KSČM není součástí koalice 
ANO, ČSSD, Starostů pro jižní Moravu a TOP09 s Žít Brno, avšak ani přesto jsme nerezignovali na 
naše priority představené ve volebním programu 2016.

 Problémem, který se dotýká většiny z nás, je 
oblast dopravy. Rozhodně platí požadavek KSČM 
na realizaci D43, pokračování výstavby silnice II/374 
nebo kvalitní a koordinované opravy silnic II. a III. 
tříd, které má kraj na starosti, tak, aby řidiči netrávili 
život v kolonách nebo nesmyslných objížďkách. Do-
prava však nejsou jen auta, ale také dráha, 
a proto řešíme nákup 36 vlakových souprav 
z peněz EU. Usilujeme také o zjednodušení 
spojení boskovických občanů s moravskou 
metropolí, a tak tzv. Boskovická spojka je 
stále aktuálním požadavkem KSČM, stejně 
jako přemostění ul. Svitavské v Blansku, což 
jsou oblasti, kde může kraj výrazně pomoci. 
Ve spolupráci s občany a s důrazem na je-
jich potřeby bychom též rádi zdokonalovali 
integrovaný dopravní systém, který funguje 
v Jihomoravském kraji. 
 Jednou z dalších je například oblast 
podpory sociální oblasti a zdravotnictví, kde 
jsme svými hlasy tlačili mj. na rozšiřování 
Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově 
u Macochy, ale také na vybavení Nemocnice 
Blansko. Naše nemocnice je totiž součástí 
sítě zdravotnických zařízení kraje a myslím, 
že je na místě, aby vybavení této nemocnice 
bylo na špičkové úrovni, což je samozřejmě 
velmi nákladné. Stejně tak má KSČM zájem 
na tom, aby i nemocnice v Boskovicích byla 
zachována a poskytovala širokou péči obča-
nům. I přesto, že tyto služby vyžadují nemalé 
fi nanční prostředky, jako KSČM máme za to, 
že středobodem všeho je člověk. 
 Stranou nezůstávají ani menší obce, 
kterým Jihomoravský kraj poskytuje každo-
ročně celou řadu dotačních titulů, jenž mají 
zlepšit život tamních obyvatel. Za KSČM se 
mohli na naši podporu spolehnout dobrovolní 
hasiči, zájmové organizace, kulturní a spor-
tovní akce. U mnohých z nich byla podpora 
Jihomoravského kraje otázkou existenční. 

Myslím, že potřeby regionu by měli formulovat a pro-
sazovat ti, kteří mu rozumí. A právě tyto lidi ze všech 
koutů Jihomoravského kraje KSČM v Zastupitelstvu 
Jihomoravského kraje má.  

Stanislav NAVRKAL, zastupitel 
Jihomoravského kraje a města Blanska za KSČM

 V sobotu 5. října se v Dělnickém domě uskutečnil sjezd rybářských spolků z Jihomoravského, Zlínské-
ho, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. Sjezdu se zúčastnilo 230 významných hostů včetně zástupců 
Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR. Dále zástupci správy toků jednotlivých 
povodí, Lesů ČR a zástupci vedení jednotlivých krajů. 

 „Jsem velmi rád, že 
takový sjezd se usku-
tečnil v našem městě. 
Místní rybářský spolek 
je desátým největším 
spolkem v rámci Ji-
homoravského kraje, 
aktivně se stará o 
mládež v oblasti envi-
ronmentální výchovy, 
pořádá dětské dny a 
rybářské závody pro 
děti, přičemž tyto akce 
mají pozitivní ohlas z 
řad blanenské ve-
řejnosti. Spolek také 
opravuje rybníky jak 
ve městě, tak v nej-
bližším okolí, řádně se 
stará o svůj majetek, 
což je vidět i na pěkně 
opravené klubovně v 
Mlýnské ulici. Sjezd 
byl odměnou místním 
rybářům za jejich práci,“ uvedl starostaměsta Jiří Crha.
 Sjezd měl také určit další směr ochrany rybích 
společenstev ve volných vodách a přijmout zásadní 
dokumenty pro pravidla lovu ryb a další vnitrosvazo-
vé předpisy, kterými se budou sportovní rybáři řídit 
následující čtyři roky. „V době, kdy se potýkáme s 
nedostatkem povrchových vod, kdy nám vysychají 
dříve k chovu hojně využívané malé přítoky větších 

řek, kdy rybí společenstva jsou doslova decimována 
rybožravými predátory, kdy malé vodní elektrárny 
nedodržují často povolené limity odběrů, pak práce 
pro rybářské spolky není vůbec jednoduchá,“ uvedl 
k důležitosti sjezdu předseda rybářského spolku v 
Blansku Martin Sklář.

-mka- 
Foto: Ivo Stejskal 

Restaurace MYSLIVNA

SVATOMARTINSKÁ HUSA
A MLADÉ VÍNO 8. - 11.11.8. - 11.11.

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

AA

NABÍZÍME:

DOMÁCÍ ZABÍJAČKADOMÁCÍ ZABÍJAČKA
pro fi rmy a početnější skupiny. 

Vhodné jako vánoční večírek!
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Garáž na Severu (nad přehradou), č. parcely 45/34. Cena: 
nejvyšší nabídka. Tel. 774855964.
* Mini Cooper černý, nová stk, 65 tis. Kč Tel. 730655978.
- Ořechy s měkkými skořápkami z letošní urody. Cena dohodou, 
tel. 602543044.
* 15 m3  smrkového dřeva po kůrovci  v k.ú.Žernovník. Cena 
300 Kč/m3. Vlastní odvoz. Tel. 773266978.
* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Přívěsný vozík s plachtou 125 x 207 cm. Stoly kancelářské a 
psací . Ceny dohodou. Info na tel. 608889821.

      PRODEJ    

* Daruji elektrický psací stroj. Pouze SMS 739743661.
* 56let, 165/65, delší dobu sám, sportovní typ, hledá partnerku 
k vážnému seznámení do 50 let, i mladší (baculku), plnější 
postavy, nejlépe z Bk. Tel. 736748367.

      RŮZNÉ    

Kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici VEDOUCÍ VÝROBY

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře 

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu 
odpovídající platové ohodnocení / 13.plat / 5 týdnů dovolené /

stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

…aktuální volné pozice na  http://www.buse.cz/cs/kariera

Masarykova 9 / 678 01 Blansko

Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání (technického směru výhodou)
- předchozí zkušenost s řízením výroby 
(30 pracovníků a více) 
- řidičský průkaz sk. B
- aktivní přístup k práci, samostatnost 
a zodpovědnost
- velmi dobré organizační schopnosti a řídící 
schopnosti
- schopnost motivovat zaměstnance

Náplň práce:
- zodpovědnost za komplexní zajištění procesů výroby společnosti, 
počínaje technologickou přípravou výroby až po expedici výrobků 
(řízení, plánování, organizace výroby) 
- organizační řízení a komunikace včetně kooperace technických 
pracovníků - vzájemná kooperace úseku konstrukce, vývoje, 
zásobování, výroby a expedice
- úzká spolupráce s obchodním oddělením 
- zodpovědnost za vykonávané činnosti přímo vedení společnosti
- zodpovědnost za analýzu systému plánování zakázek, koordinaci 
a optimalizaci výrobních kapacit

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.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.

90 let ASK Blansko
Část X. – DANCE TAPPERSČást X. – DANCE TAPPERS

 Jak pomíjivé či zavádějící může být poznání něčeho, 
pokud se na danou problematiku člověk dívá pouze 
povrchně a s nedokonalým nadhledem. O tom jsem 
se přesvědčil, když jsem se začal blíže zajímat o tento 
sport, pokud se tak dá nazvat a nestačil jsem se divit. 
Ne, že bych si myslel, že to není „ makačka „ na fyzičku, 
to tedy ne, ale přece jenom jsem to považoval za cosi 
jednoduššího. Avšak opak je pravdou. Jako každá lid-
ská činnost ve sportu, nebo jinde, má i step svá pravidla 
a zákonitosti.
 Je to tanec, který se dá provozovat jak jednotlivě, 
tak ve skupině pohybem nohou, kdy se chodidly, 
střídáním pata-špička za doprovodu hudby vyluzuje 
rytmus. Obuv je speciální, mající připevněné kovové 
plíšky. Nejčastější a nejvhodnější hudba je jazz, použít 
lze také jinou, jako je country, rap, disko… Není však 
problém tančit i bez hudebního doprovodu. Angličané 
tento tanec nazývají tap dance, u nás se vžil výraz 
step, který má několik variant, respektive stylů a to je 
anglický, cloggink – americký / nejpopulárnější forma 
jejich lidového tance / a step irský, který se těší velké 
oblibě v ČR, tím i ve skupině TJ ASK Blansko. Step 
obsahuje 11 základních úderů, 3 dvojité a z nich jsou 
odvozeny složité.
 Step vznikal průběžně kolem poloviny 18. století v 
okolí New Yorku, coby pouliční zábava irských, ang-
lických a afrických přistěhovalců, kdy tanečníci mezi 
sebou soutěžili a zároveň předváděli své umění. V ČR 
se objevil poprvé někdy mezi lety 1961-1965 v Praze.
 V Blansku se této činnosti věnovala skupina nad-
šenců již před rokem 2001. Ale pod názvem Dance 
Tappers, přešla do TJ ASK Blansko až od tohoto data. 
Od samého počátku založení byla vedoucí oddílu 
Klára Šacherová, která tuto funkci vykonává dodnes. 
V následujících letech se tanečníci pravidelně každým 
rokem účastní mistrovství České republiky ve stepu, 
které je zároveň kvalifi kací na mistrovství světa. Svůj 
post pravidelně ročně obhajují a světového mistrovství 
se zúčastňují. V irském stepu, který upřednostňují, se 
na MS v roce 2000 umisťují na 6. a v roce 2001 na 
5. místě a v témže roce  na MČR získávají zlato. V 
roce 2002 jsou pro změnu 3. a na MS v Riese / SRN / 
obsazují 8. místo. V roce 2003 je to na MČR 3., na MS 
v Riese 15. a u malé skupiny 4. a 14. místo. Sólistka 
Dagmar Hlaváčková se na MČR umístila na 9. a duo 
Klára Šacherová s Jorgou Součkovou na 6. pozici.
 V soutěžích obsazují jak hlavní kategorii / 16 – 39 

let /, tak juniorské a dětské. Oddíl se věnuje  mládeži, 
vědom si toho, že aktivovat ji v mimoškolní činnosti s 
důrazem na pohyb, je v ČR prioritou doby. Činnost v 
Dance Tappers  je týmová práce a vše kolem, to značí 
choreografi e, kostýmy, hudba, spojené s nápaditostí, 
originalitou a zručností, si dokáží navrhovat sami.
 Kromě soutěžní sféry se účastní různých kulturních, 
sportovních či společenských akcí. Mimo region působí 
v celé ČR, např. v pořadu sourozenců Gondíkových 
GO – GO show, v Beltine na festivalu keltské kultury, v 
představení Kytice v TV centru v Brně, Zlínské bese-
dování, Invex, Den stepu, Otvírání jara v Černé Hoře, 
bubenická show v Bruntále a v mnoha jiných.      
 V posledním období se oddíl víceméně převážně 
zaměřuje na propagaci v rámci různých celospolečen-
ských akcí v širokém záběru, působícím na území celé 
České republiky. Když jsem se ptal vedoucí oddílu, jaký 
je problém omezující závodní činnost, bylo mně odpo-
vězeno, že se na uváděné akce zaměřují především z 
důvodu potřeby velice kvalitních tanečníků do soutěží, s 
kterými v současnosti v klubu nedisponují. Rozšiřují tedy 
činnost mezi mladé lidi, kde je potřeba pro začínající 
stepaře velice důležitá a důsledná výchova s přípravou 
pro závodění, vyžadující nemalý čas a úsilí.
 Step v ASK Blansko je převážně dámskou záležitostí 
a zde nastává druhý důvod momentální stagnace, tkvící 
v pobytu převážné části žen na mateřské dovolené.
 Přejme členům klubu stepu hodně úspěchů v obnově 
činnosti při výchově nových stepařů z řad nastupující 
mladé generace a plnohodnotný návrat žen po splnění 
svých mateřských povinností.

 Na závěr zbývá jen pro ilustraci sdělit, jak se jednot-
livé styly stepu od sebe liší.
IRSKÝ STEP – obsahuje rychlý a precizní pohyb nohou 
s pevným držením trupu (ne však strnulým) a napnuté 
ruce, přiložené u těla.
CLOGGING-AMERICKÝ STEP – pérování v kolenou, 
nohy se zvedají výš, v pohybu je trup i ruce. Jako 
hudební doprovod se používá většinou styl country.
ANGLICKÝ STEP – s americkým stepem se vizuálně 
prolíná.
 Velmi důležitým aspektem u stepu je také improvi-
zace.
 Vedoucí oddílu stepu je Klára Šacherová a v sou-
časnosti, po dobu její mateřské dovolené ji zastupuje 
a jako trenér působí Mgr. Martin Janák.
Příště: XI. část – Volejbal, XII. část – Rychlobruslení

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
390-520 Kč.
Talk show Kafe u Osmanyho Laffity – 29. 10. 
2019,19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena 350/320 
Kč.
Michal Pavlíček a Trio - 30. 10. 2019 v 19:30 hod., Děl-
nický dům Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/320 Kč.
Putování lesem za pohádkovými postavami aneb 
pojďte s námi za pohádkou – 2. 11. 2019, areál herny 
stolního tenisu na Podlesí, Blansko. Cena vstupenky: 
dospělí 50 Kč / děti 30 Kč. Vstupenky v předprodeji v 
Informační kanceláři Blanka od 7. 10. 2019.
ŠlágrParta & Šlágr párty - 3. 11. 2019, 16 hod. Děl-
nický dům Blansko. Vstupenky na koncert si můžete 
rezervovat online přes předprodejní systém Ticket 
Portal nebo přímo zakoupit v informační kanceláři 
Blanka. Cena vstupenky: 240 Kč – 300 Kč.
Radim Uzel - Sex na všech kontinentech
7. 11. 2019 od 18:30 hod., Kulturní dům Těchov – 
Hospůdka Na točně
Cena vstupenky v předprodeji 200 Kč, na místě 230 
Kč. 
Koncert Mistříňanka - 8. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.
Promítání: Nové Mexiko a národní parky USA – 8. 
11. 2019, 18:30 hod., Sokolovna Lipovec. Cena 
vstupenky: 140 Kč.
Koncert skupiny Harlej - 9. 11. 2019, 20:30 h, Soko-
lovna Boskovice. Speciální host: skupina Komunál. 
Cena v předprodeji: 430 Kč
Hana Zagorová a Petr Rezek - 11. 11. 2019, 19:00 
Dělnický dům, Blansko. Vstupenky na koncert si 
můžete rezervovat online přes předprodejní systém 
Ticket Art nebo přímo zakoupit v Blanenské informační 
kanceláři Blanka. Cena vstupenky: 690 Kč/590 Kč.
Vítání svatého Martina - 10. 11. 2019 Zámecký park, 
Blansko. Cena v předprodeji: 100 Kč; na místě – 200 
Kč. Vstup zdarma mají děti do 155 cm, držitelé prů-
kazu ZTP a osoby v historickém kostýmu.
Blansko Čoko Fest 2019 - 15. – 17. 11. Dělnický dům 
Blansko. Cena jednodenní vstupenky: Dospělí 60 Kč 
/ Student (do 26 let)/ Senior (od 61 let) 40Kč /Dospělí 
2× + Student/senior 2× (4 osoby) 175 Kč. Vstupenky 
si můžete zakoupit online přes předprodejní systém 
Ticketstream  nebo přímo v Blanenské informační 
kanceláři Blanka.
Janek Ledecký – vánoční koncert - 25. 11. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky 
550 Kč/520 Kč/490 Kč.
Petr Bende & band – Vánoční turné 2019 - 3. 12. 
2019 v 19:30 hod. Dělnický dům, Blansko. Předprodej 
vstupenek v informační kanceláři Blanka od 19. 9. 
2019. Cena vstupenky: 330 Kč.
Koncert skupiny Marien – 8. 12. 2019, 15:00 hod., 
Kostel Narození Panny Marie, Lipovec. Výtěžek z 
koncertu bude použit na opravy kostela. Cena vstu-
penky: 170 Kč.
Divadelní představení: Hodina duchů - 6. 1. 220, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
350 Kč/320 Kč.
Talkshow: Ivo Šmoldas a Radim Uzel – 20. 2. 220, 
19:00 hod. Hotel Lysice. Součástí pořadu je i auto-
gramiáda. Cena vstupenky: 200 Kč. .

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

Basketbalisté zahájili
 Basketbalové týmy mládežnického klubu BBK Blan-
sko mají za sebou první zápasy sezóny 2019/2020. A 
matematickou terminologií byly úspěšné ze dvou třetin.
 Plný bodový zisk má v tabulce tým do 19 let, který 
vyhrál dvakrát v domácím prostředí s BBK DS Brno. 
Jednu výhru a jednu prohru si shodně připsaly celky do 
12 a do 15 let. Patnáctiletí hráči svedli dvě vyrovnané 
bitvy v brněnských Žabovřeskách, když se ve druhém 
utkání dokázali v těsné koncovce prosadit a oplatit tak 
soupeři prohru z prvního, také velmi dramatického, 
zápasu.
 Tým do 12 let narazil v úvodním turnaji nejprve na 
silný celek SAM BŠM Brno, ale sympatický výkon na-
značil, že druhý soupeř z Hodonína je porazitelný. Hosté 
mohli na výjimku postavit dva starší hráče, blanenské 
chlapce a děvčata ale tento handicap zdravě naštval a 
výsledkem byla výhra o 27 bodů.
Výsledky týmu U12:
BBK Blansko – SAM BŠM Brno 47:72
BBK Blansko – Sokol Hodonín   67:40
body celkem: Jirků 30, Zezula, 17, Popelka 15, Tylečko-
vá, Kříž S. a Zeman po 12, Kříž D. 9, Alexová, Němec 
a Popelka po 2, Fořtík 1b.
Výsledky týmu U15:
SK Žabovřesky – BBK Blansko 48:42
SK Žabovřesky – BBK Blansko 55:59
body celkem: Sedlák 26, Kraváček 16, Souček, 15, 
Růžička 12, Moll 10, Matuška 7, Formánek 6, Zouhar 
5, Koupý a Křelina po 2 b.
Výsledky týmu U19:
BBK Blansko - BBK DS Brno  60:53 
BBK Blansko - BBK DS Brno  74:47 
body celkem: Malík 25, Orlíček 24, Konečný 19, Jar-
galsaikhan 14, Ježek 13, Mungunbaatar 12, Paul 11, 
Rathouský 10, Lkhagvadivaa 6 b.

-kaj-
foto: BBK Blansko U19 (archiv BBK Blansko)

Výkonnostní vzestup 
plavce Radima Švarce

 Na krátké pětadvacítce v Kopřivnici se sešli o víkendu 
plavci z osmnácti českých a moravských klubů na čty-
řiadvacátém ročníku Velké ceny Kopřivnice. Blanenský 
oddíl vyslal do bojů o medaile ve třech kategoriích deset 
plavců. 
 Družstvo pod vedením svého trenéra Miroslava 
Špačka posbíralo úctyhodných šestadvacet cenných 
kovů, z toho osm mělo nejvyšší hodnotu. Nejúspěš-
nějším blanenským plavcem se stal dorostenec Radim 
Švarc, který si vyplaval tři zlaté, čtyři stříbrné medaile 
a na začátku sezóny hned několik osobních rekordů. 
Blanenskému plavání asi roste další plavecká hvězda. 
 Medailová stálice Milan Kučera nebyl v Kopřivnici v 
optimální formě. I když v některých disciplínách zaostal 
výrazně za svými osobními rekordy, stačilo to nakonec 
na jedno zlato a tři stříbra. Ze třech zlatých a jednoho 
bronzu se radovala úspěšná plavkyně v kategorii 
mladšího žactva Anna Šťávová. Dorostenka Kateřina 
Demová dosáhla na zlato dvakrát a k tomu přidala jedno 
stříbro a jeden bronz. Sbírku medailí zkompletovali 
dorostenci Milan Musil (třikrát stříbro, dvakrát bronz) a 
Jáchym Jirků (stříbro a bronz).

Věra Vencelová
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Kůrovec zastavil Hořickou rokli

Baseballové Mistrovství ČR
 O posledním zářijovém víkendu se na blanenském baseballovém stadionu Strawberry fi eld konalo 
Mistrovství České republiky pro žáky do 9 let. Olympia Blansko měla tu čest ujmout se pořadatelské 
role a pro cca 250 dětí z 16 týmů připravila tři hřiště, tři dny nabité baseballem, tři vzácné hosty, tři 
milá vystoupení a především tři nádherné zlaté poháry pro nejlepší trojici týmů mladých baseba-
llových nadějí, které si v průběhu turnaje musely vydobýt na baseballovém kolbišti svou pozici na 
stupních vítězů. 

 Olympia Blansko postavila do klání o titul Mistrů 
republiky také svůj tým a s velkým očekáváním od 
hochů, kteří v loňském roce dokázali zvítězit na 
největším baseballovém turnaji pro děti do 8 let 
FirstCupu a rovněž získali trofej pro vítěze Českého 
baseballového poháru v kategorii U8, ale zároveň 
s pokorou a vědomím kvalitních soupeřů přivítala 
na domácím hřišti týmy Draky Brno, Hrochy Brno, 
Pipas Brno, Nuclears Třebíč, Tempo Praha, Eagles 
Praha, Kotlářka Praha, Miners Kladno, Beavers 
Chomutov, Rytíře Trutnov, Orli Choceň, Arrows 
Ostrava, Žraloky Ledenice, Baseball Plzeň, Sokol 
Hluboká nad Vltavou. 
 Utkání se začala hrát již v pátek. Týmy byly roz-
děleny do čtyř skupin a domácí chtěli postoupit z 
prvního místa. Olympia Blansko však začala ihned 
zostra a dříve než se stačili blanenští borci rozkou-
kat, prohráli s těžkým soupeřem Draky Brno 2:1. 
Nízké bodové skóre ukázalo, že dominovala výborná 
obrana v poli, zatímco v útoku na pálce se nedařilo.  
Blanenské borce první nezdar nepoložil na kolena, 
ale naopak v sobě dokázali najít kuráž a odhodlání 
a do dalšího zápasu proti Tempu Praha nastoupili 
ještě týž den s plným nasazením.  Obrana byla opět 
takřka perfektní a na pálce se dařilo mnohem lépe, 
o čemž svědčí konečný výsledek a první výhra na 
turnaji 6:2. V posledním utkání v základní skupině 
převálcovali kluci z Blanska Orli z Chocně rozdílem 
11:0. Ve skupině však Blansko skončilo na druhém 
místě za Draky Brno. V dalším sobotním duelu 
tak čekal Blansko další dosud nepoznaný soupeř 
Beavers Chomutov. Blanenští hoši byli neuvěřitelně 
natěšení na další utkání a po fantastickém 4. místě z 
ČBP U10 v Hluboké n. Vltavou z předchozího týdne 
chtěli zúročit, co umí a sáhnout si na medailové 
umístění. Trenéři a fanoušci tajně doufali a věřili 
v úspěch. Výsledek dalšího utkání byl pro domácí 
Olympii dalším krokem k bojům o medaile. Chomu-
tov opět naprosto sebejistým způsobem přehráli 
mladí Olympani 10:0 a přidali další důležité vítězství 
v postupovém pavouku. 
 Olympia Blansko měla v sobotním dopoledni velmi 
dobře nakročeno a blanenští kluci si mohli spolu s 
ostatními hráči a fanoušky užít slavnostní zahájení, 
kterého proběhlo za účasti významných hostů – 
starosty města Blanska Jiřího Crhy, místopředsedy 
ČBA Ondry Konvalinky a poslance PČR Jiřího 
Ventruby. Pánové se ujali úvodního slova a přivítali 

hráče i diváky na blanenském stadionu. Poté bylo 
na programu vystoupení blanenského rockera Ríše 
Dobiáška s elektrickou kytarou, taneční vystoupení 
dívek z R-aerobic Ráječko se sestavou New York 
Yankees. Slavnostní zahájení bylo korunováno 
seskokem amatérských parašutistů ze sdružení 
Parahospody na hlavní hřiště a nejen děti, ale i 
přihlížející dospělí si tak odnesli krásný a nevšední 
zážitek. 
 Poté se opět rozehrály zápasy. Olympii Blansko 
čekal soupeř z Vysočiny. Nuclears Třebíč je tradič-
ním soupeřem blanenského týmu, kterého Blansko 
určitě nepodceňuje. Po dvou směnách však muselo 
být utkání pro déšť za stavu 0:0 přerušeno a dohrá-
valo se v neděli. Olympia začala šťastně 4 doběhy 
a poté již vlastně nepustila soupeře ke slovu. Další 
vítězství řadí Blansko mezi nejlepší 4 týmy turnaje. 
V semifi nále ovšem čekal Olympii obávaný soupeř 
Miners Kladno. Miners dokázali porazit favority tur-
naje Hrochy Brno a blanenští kluci věděli, že nesmí 
zaváhat. Začátek utkání patřil soupeři. Přesto se hrá-
či Olympie nenechali rozhodit a hráli stále svou hru, 
výborná obrana a v útoku odhodlání dovézt domů 
důležité body. Nakonec Blansko v nejnapínavějším 
utkání turnaje vítězí  k obrovské radosti domácích 
fanoušků 5:3 a jde do fi nále!!! 
 Do boje o titul se dostává také favorit turnaje Hroši 
Brno, ale blanenští kluci jdou bez respektu před 
desítkami přihlížejících diváků hrát svou hru! Jako 
jeden tým hráli pod vedením trenérů Jardy Krejčíře 
a Marka Novotného Lukáš Hanák, Martin Fajmon, 
David Sitar, Adrien Kurečka, Honzík Novotný, Jan 
Kučera, Dominik Štěpánek, Radek Doležel, Šimon 
Bruckner, Filip Altrichter a David Grepl. Po slavnost-
ním nástupu začínají blanenští na pálce a soupeř 
má tak výhodu dohrávky. Scénář fi nále je však 
rozdílný od těžkého semifi nále s Miners. Blansko od 
začátku tahá za delší konec provazu a za bouřlivého 
povzbuzování se od počátku zápasu ujímá vedení 
4:0. Přestože Hroši nedávají svou kůži zadarmo, 
dokáží stáhnout jen dva doběhy, Blansko přidává 1 
a v poslední směně už chybí Blansku jen perfektní 
obrana a tři rychlé auty k vítězství. A to blanenští kluci 
umí, tři rychlé auty bez umožněného bodu soupeři 
a Olympia vítězí 5:2. 
 Po třech letech si tak Olympia Blansko vybojovala 
další mistrovský titul a slaví fantastický úspěch! 

-rs-

MEDIÁLNÍ PARTNER

II. KONCERT 
Z CYKLUS 

KYTAROVÝCH 

MILOŠ PERNICA 
a HOSTÉ 2019

30. 10. 
2019 v 19:30 hodin

BLANSKO

HYBEŠOVA 1

a STÉ 2019 HOS
DALŠÍ HOST KONCERTU 

ANDONIS CIVOPULOS

MILOŠ PERNICA

KY
A T RIO

 Člověk míní a kůrovec mění. Tak by se asi dal v kostce shrnout obsah následujícího článku. V 
minulém jsem vás lákal na krásný závod – Hořickou rokli, která měla proběhnout 20. října 2019, ale 
dnes je vše jinak. Oslovil mě ředitel závodu Zdeněk Polák se smutnou zprávou. Hořická rokle v roce 
2019 nebude. Nezastavil jí nedostatek pořadatelů, počasí nebo nechuť závod pořádat. Tím hlavním 
důvodem je Ips typographus, česky lýkožrout smrkový a nejvíce známý jako kůrovec. Více k důvodům 
sdělení, které na Okresní běžeckou ligu zaslal právě ředitel závodu Zdeněk Polák.

Vážení přátelé z OBL,
po páteční schůzce organizačního výboru jsme 
dospěli k závěru, že není v našich silách připravit 
tratě a zorganizovat Hořickou rokli 2019. Důvodem 
je kůrovcová kalamita a s tím související stav lesních 
cest, po nichž jsou vedeny tratě a současně i nemož-
nost využít parkoviště na kraji Hořic pro parkování 
účastníků (parkoviště je momentálně využíváno 
jako meziskládka kameniva a hlíny při rekonstrukci 
komunikace z Olešné na Hořice a podle sdělení 
pracovníků Městského úřadu Blansko nebude do 
data konání závodu volné). Vycházíme-li z počtu 

účastníků v minulých dvou letech (hlavně závodníků 
v dětských kategoriích) bez dostatečné parkovací 
kapacity není možné závod uspořádat. Omlouváme 
se těm, kteří se na závod těšili a plánovali svoji účast. 
Pevně věříme, že v příštím roce budeme schopni na 
historii Hořické rokle navázat.
S pozdravem Zdeněk Polák - ředitel závodu

 I my pevně věříme, že v příštím roce tu Hořická 
rokle opět bude a také, že ten malý brouček už ne-
bude tolik trápit české i moravské lesy.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel


