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Tři otázky pro krajské zastupitele - str. 2 Nemocnice Blansko testuje na Covid-19 - str. 4

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Ve městě Blansku se do volebních místností 
dostavilo celkem 6 401 obyvatel (z celkového 
počtu 16 125). Platných hlasů pak bylo 6 347. 
Volební účast u nás překonala celorepublikový 
průměr, který činil 37,95 %. V Jihomoravském 
kraji byla účast 38,82 % a v Blansku 39,70 %.  
 „Celkem 27 voličů využilo možnost volit už ve 
středu 30. září z auta na speciálním drive-in stano-
višti pro pacienty s COVID-19, které bylo zřízeno 
armádou na parkovišti na Sportovním ostrově pro 
voliče z celého území bývalého okresu. Možnost 
volit do zvláštní přenosné volební schránky, s níž 
by volební komise přišla k nim domů, nemocní 
s koronavirem nevyužili,″ uvedl vedoucí odboru 
hospodářské zprávy, který průběh voleb zajišťo-
val, Miroslav Peterka.
 V našem městě, stejně jako v celém Jiho-
moravském kraji, zvítězilo hnutí ANO 2011. Na 

dalších pozicích v Blansku stanuly strany ODS 
s podporou Svobodných a SOM, Česká pirátská 
strana, KDU-ČSL. V Jihomoravském kraji se 
na dalších třech místech objevily stejné strany, 
ovšem v jiném pořadí. Druhá skončila KDU-ČSL, 
třetí piráti a čtvrtá ODS. 
 Co se týká přednostních hlasů, v Blansku, na 
prvních místech stanuli František Hasoň 293 (1 
054), Jiří Crha 242 (1 251), Emil Pernica 146 
(758), Jan Nečas 130 (1 021). Čísla v závorkách 
udávají celkový počet hlasů v Jihomoravském 
kraji. Absolutním vítězem krajských voleb se stal 
Jan Grolich (KDU-ČSL) s počtem 12 172 hlasů. 
 Do krajského zastupitelstva se dostali čtyři 
blanenští kandidáti. Jiří Crha (ODS), František 
Hasoň (KDU-ČSL), Jan Nečas (ANO 2011) a Jan 
Hrnčíř (SPD). 

-mka-

Pro klienty v kanceláři k dispozici dezinfekce i rouška.

Splňujeme veškeré podmínky nového realitního zákona.

Již téměř 30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi. Rádi i vám 
pomůžeme při prodeji nebo pronájmu

• zprostředkujeme prodej domů a bytů

• zpracujeme posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické poradenství

Krajské volby 2020
 První říjnový víkend se nesl ve znamení voleb do krajského zastupitelstva. Lidé v Jihomorav-
ském kraji mohli vybírat z 841 kandidátů na šestnácti kandidátních listinách. Volilo se celkem 
65 krajských zastupitelů. Výsledky hlasování v Blansku vidíte v tabulce.

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 41 0,64
12 KDU-ČSL 819 12,90
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 382 6,01
19 Česká pirátská strana 945 14,88
22 Moravané 23 0,36
34 Zdraví Sport Prosperita 20 0,31
44 Spolu pro Moravu 230 3,62
45 Česká str.sociálně demokrat. 427 6,72
50 ANO 2011 1 361 21,44
51 Starostové pro jižní Moravu 382 6,01
56 Levice 5 0,07
60 DSSS - ČiKR 8 0,12
63 Komunistická str.Čech a Moravy 469 7,38
70 Trikolóra hnutí občanů 201 3,16
76 ODS s podpor. Svobodných a SOM 1 003 15,80
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 31 0,48
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Freddieho sloupek
Všeho moc škodí

 To je staré pořekadlo a platí, myslím si, vcelku 
univerzálně již drahná desetiletí, ba staletí.
 Nastoupila nám tedy ta druhá vlna, nebo jak 
se to dá říct a bojím se, že se budeme vzpama-
továvat hodně dlouho. Na jedné straně už (oproti 
jaru letošního roku) neobjevují jen jednostranné 
názory na nákazu tím „čínským šmejdem“, ale i 
názory opačné. Na straně druhé je prostý občan 
zmatený tím víc, jak zmatená je vláda a přísluš-
ní vykonavatelé „dobra“, kteří se o naše zdraví 
starají.
 Jeden nejmenovaný evoluční biolog (JF) straší 
desetitisíci, ba statisíci mrtvých. Ale bližší studium 
chování tohoto člověka mne naplňuje dojmem, 
že je sice vysokoškolsky vzdělán, přesto nemá 
„všech pět pistolníků“ pohromadě. Další lidé zase 
zesměšňují vše, co se kolem té nemoci děje. 
Obojí je špatně.
 Zavřít školy přece neznamená jen chránit děti a 
učitele a personál uvedených institucí. Znamená 
to uvrhnout je do nejistoty. A spolu s nimi rodiče, 
kteří místo toho, aby se věnovali své práci musí 
zůstat doma... Dopad na ekonomiku je tak více 
než zřejmý... 
 Práce z domu, studium z domu se zdá být 
dobrým řešením, ale jen do jisté míry. Za prvé, ne 
každá profese může být provozována „od stolu a 
PC s připojením na síť“... Zedník tu cihlu prostě 
musí položit na jinou, z obýváku to provádět nelze.
 Dalším rizikem práce „na dálku“ spočívá v 
tom, že se z člověka plíživě a nenápadně může 
stát magor. Bez každodenní reálné interakce s 
ostatními lidmi nám (chcete-li, či nechcete) lo-
gicky musí časem „hrábnout“. Hovořím z vlastní 
zkušenosti.
 Nic nepodceňuji. Ale mám drobnou připomín-
ku.
 V mládí jsme radostně lezli po stromech a plazili 
se v blátě. Když si někdo odřel koleno, přiložili 
jsme jitrocel a neběželi hned domů s tím, že je 
třeba tetanovky a lokálního krytí. Na písku jsme 
se plazili, s prominutím, ve sra**ách a přesto se 
nějak stalo, že jsme přežili do dnešních dnů.
 Pokud člověka zavřete do sterilní bubliny, 
začne degenerovat a stane se náchylnějším k 
nákazám, co svět „venku“ přináší...
 Pamatujme totiž na to, že psychický dopad 
izolace může vyústit ve velmi nebezpečnou 
diagnózu. Ne nadarmo se vězňům v samovazbě 
zkracovaly tresty, protože být na cele sám je o 
nervy, zdraví a život. Zatím s nákazou bojujeme 
tak nějak „po Francouzsku“... Zalezeme do ulity a 
máváme bílou vlajkou... Chystáme se rezignovat 
na aktivní život, protože třeba ten hokej se v 10 
lidech v hale hrát nedá... To pak jde o život, i když 
trochu jinak...
 Buďme tedy ostražití, ale ne zastrašení...  
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Tři otázky pro nové krajské 
zastupitele z našeho města

Jiří Crha (ODS) 
1. Volební výsledek, kterého 
dosáhla ODS, jsem očekával. 
Škoda, že jsme nezískali o man-
dát více, zastupitelem by se stal 
také starosta Boskovic. Volební 
účast mě příjemně překvapila, 
obával jsem se, že bude nižší.

2. Věřím, že mezi priority bu-
doucí koalice se nám podaří 
prosadit maximum z volebního 
programu ODS, zejména po-
kud jde o oblast dopravy nebo 
školství.

3. Za klíčový projekt pro naše 
město považuji vybudování 
přemostění na Staré Blansko, 
na kterém bude spolupracovat 

město s krajem. A je spousta dalších projektů jako např. dokončení re-
konstrukce předzámčí nebo oprava ZUŠ na Kollárově ulici.

František Hasoň (KDU-ČSL)
1. S výsledky voleb jsem velmi 
spokojen, řekl bych, že předčily 
mé očekávání. KDU-ČSL skon-
čila na druhém místě v kraji i na 
okrese Blansko a mně se poda-
řilo získat mandát zastupitele. 
Navíc probíhají jednání o nové 
koalici a můžeme získat post 
hejtmana. Za tyto výsledky patří 
velký dík jednak všem, kteří k 
volbám přišli a dali nám hlas, 
ale také všem, kdo se jakkoli 
podíleli na spolupráci ve volební 
kampani.

2. Mým cílem pro následující 
volební období je být užitečný 
svému městu a okresu Blansko. 
Prioritní oblasti, kterým bych se 

rád věnoval, jsou následující:
 - Rodinná politika - oblast rodinné politiky zasahuje do každé oblasti 
našeho bytí. Tradiční rodina ve formátu děti, rodiče a prarodiče je pro 
mě základním kamenem společnosti a je třeba jí věnovat maximální 
pozornost.
 - Sociální oblast – vnímavost k potřebám druhých, zvláště jakkoli zne-
výhodněných a pomoc těm, kteří se sami postarat nemohou.
 - Výzkum, podnikání, inovace – pracoval jsem 25 let ve strojírenském 
průmyslu a je to také oborem, který jsem vystudoval a mám v něm praktic-
ké zkušenosti. S tím úzce souvisí podpora učňovského školství, řemesel 
a drobného podnikání.
 - Rozvoj obcí – podpora dotačních programů pro výstavbu a opravy 
infrastruktury obcí, které by přinesly fi nanční prostředky na opravy a budo-
vání komunikací v intravilánu obcí, které jsou v jejich majetku, a programů 
na budování čističek odpadních vod a protipovodňových opatření.
 - Podpora všech dotačních titulů, které umožní fi nancování činnosti 
spolků, jež jsou mnohdy jediní nositelé tradic, společenského života a 
kultury v našich obcích.
 - Územní plánování – téma navazuje na moji stávající oblast působení 
na blanenské radnici. Výjimečnou pozornost je v tomto bodě třeba věnovat 
ochraně zemědělské půdy a dostatku zeleně v zastavěných územích i 
mimo ně. Důležitá jsou opatření ke zmírnění vlivu sucha v krajině, jako je 
například návrat remízků a mokřadů, podpora zelených střech a návrat 
malých políček.

3. Město Blansko je v mnoha ohledech provázáno s činnostmi v kom-
petenci kraje.
 Jako nejvýznamnější společný počin města a kraje pro nejbližší roky 
vidím stavbu přemostění na Staré Blansko. Práce na přípravě probíhají 
a bude potřeba se zasadit o to, aby stavba zdárně proběhla.
 Další důležitou oblastí je dopravní obslužnost, kde je nezbytné pokra-
čování projektu rychlostní komunikace R(S)43 a zlepšení stavu silnic ve 
správě kraje, namátkou silnice z Blanska na Sloup nebo z Dolní Lhoty 
do Spešova.
 Nejdůležitější činnost kraje na podporu obcí jsou různé dotační tituly, 

ať už obecné nebo na konkrétní projekty. Samozřejmě budu usilovat o to, 
aby se do Blanska podařilo dostat co nejvíce fi nančních prostředků na:
 - nové lázně
 - rozvoj sociálních služeb zejména pro seniory a velmi chybějící chrá-
něné bydlení a odlehčovací služby pro hendikepované
 - rozvoj středního školství, především odborných škol a učňovských 
oborů
 - rozvoj volnočasových a kulturních aktivit a příslušné infrastruktury
 - zkvalitnění služeb nemocnice Blansko a udržení dostupnosti a kvality 
lékařské péče

Jan Nečas (ANO 2011)
1. Byl jsem příjemně překvapen 
z volební účasti. Vzhledem ke 
složité době, způsobené ko-
ronavirem, ve které se nyní 
nacházíme, jsem měl obavy, 
že volební účast bude znatelně 
nižší.
 Vzhledem k tomu, že hnutí 
ANO v JMK prošlo těsně před 
volbami poměrně zásadní tur-
bulencí, je výsledek celkem 
úspěchem. Značně jsme posílili 
zejména v jednotlivých oblas-
tech, kde například v Blansku 
jsme s převahou vyhráli násko-
kem. A naopak vítěz v minulých 
krajských volbách v Blansku 
utrpěl poměrně velký debakl. To 
by mohlo být možná i příslibem 

do dalších komunálních voleb.
 Naopak nás nepodrželo Brno, kde jsme ztratili hodně procent, a tudíž 
jsme zůstali na stejných mandátech, jako před čtyřmi roky.
 Koalice zatím není ustanovená, ale zdá se, že zůstaneme v dalším 
volebním období v opozici. Pan Grolich již před volbami avizoval, že s 
námi do koalice v žádném případě nepůjde a při totálním fi asku našeho 
současného koaličního partnera je prostor pro vyjednávání znatelně nižší. 
Obzvlášť, když strany mají pokyny z vyšších míst – všichni proti ANO. 
Uvidíme, jak bude jevící se koalice fungovat.

2. Nevím, nakolik toho budu moci z případné opozice ovlivnit, ale rád 
bych, aby byly dotaženy ke zdárnému cíli projekty, které jsme zejména 
v dopravní obslužnosti rozjeli, jako je např. nákup nových vlakových jed-
notek, které by měly za dva roky být nasazeny i na trati do Blanska. No a 
pak je to i modernizace informačních a odbavovacích systémů ve veřejné 
dopravě. Ale zejména budu podporovat další opravy silnic II. a III. třídy, 
které jsou v kompetencích kraje a podporovat tlak na ŘSD, aby pokračo-
vala příprava páteřní silniční sítě, zejména D43 a D52. To je ale běh na 
hodně dlouhou trať, nicméně dříve se snad dočkáme úpravy stávající I 
43, zejména vybudování mimoúrovňových křižovatek u Kuřimi a Lipůvky.

3. Určitě budu podporovat dokončení přemostění v Blansku v roce 2022. 
Moc se o tom raději nemluví, ale největší zásluhu na zásadním urychlení 
této stavby má zejména paní poslankyně Dražilová, která na základě mé 
žádosti domluvila úvodní a základní jednání s vedením SŽ. A tím značně 
urychlila roky trvající přípravu této zásadní stavby pro Blansko.
 Stejně tak bych chtěl i nadále pomáhat zejména sportovním organizacím 
při shánění dotací na svoji činnost, protože především malé oddíly mají 
velké problémy si nějaké prostředky, např. na pořízení nového nářadí, 
získat.

Jan Hrnčíř (SPD)
1. Očekávali jsme, že uspějeme 
ještě lépe, ale i tak jsme oproti 
minulým krajským volbám posí-
lili. Je vidět, že lidé si uvědomují 
význam krajů, protože volební 
účast patřila k nejvyšším v histo-
rii krajských voleb, a to je dobře.

2. Je zřejmé, že skončíme v 
opozici, takže realizace na-
šich programových priorit bude 
obtížnější. Přesto se budeme 
snažit je prosazovat a zároveň 
budeme i nadále pečlivě kon-
trolovat každou vynaloženou 
korunu z kapes daňových po-
platníků.

3. Budu i nadále usilovat o zdár-
nou realizaci přemostění na Staré Blansko a o rozšíření nabídky mobilních 
sociálních služeb ve městě a okolí.

Připravila Marie Kalová

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

NOVÁ MÓDNÍ VLNANOVÁ MÓDNÍ VLNA

V měsíci říjnu probíhá 

velký výprodej skladových zásob. 

Slevy 50 - 80 %Slevy 50 - 80 %

Každému ze čtyř kandidátů z Blanska, kteří se dostali do krajského 
zastupitelstva, jsme položili tři otázky: 

1. Jste spokojeni s výsledky voleb? Splnily vaše očekávání? 
2. Jaké jsou vaše cíle v následujícím volebním období? 
3. Co byste rádi z postu zastupitele JMK udělali pro naše město? 

Další číslo 

Monitoru 

vychází 23. 10. 2020
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Na kávě s Romanou Jelínkovou
Pomáhají lidem s duševním onemocněním. Organizace Práh Jižní Morava letos slaví dvace-
tileté výročí. A čtvrtým rokem má pobočku také v Blansku na Svitavské ulici. S její vedoucí 
Romanou Jelínkovou jsem se sešla a zeptala se jí, jak může organizace lidem pomoci a jak 
poznat možný nástup nemoci. Zaměstnanci totiž pomáhají nejen těm, kteří již onemocnění 
mají, ale i těm, kteří mají počáteční příznaky značící možnost vzniku nemoci. 

Sponzor rubriky:

 Co patří mezi náplň vaší práce?
 Aktuálně nám rok a půl běží projekt zaměřený na 
mladé lidi od patnácti do pětadvaceti let. Tito lidé 
zpravidla nemají ještě žádné duševní onemocnění, 
ale mohou se u nich vyskytovat nějaké počáteční 
příznaky. Mnohdy se stává, že někdo neví, jestli je 
naše organizace pro něj vhodná protože obecně vzato 
se Práh zaměřuje na závažná duševní onemocnění. 
Ale my teď pracujeme právě i s těmi, u nichž nemoc 
ještě nevypukla, a snažíme se jí předejít. Mohou se 
na nás obrátit i rodiče mladších dětí; jsme schopni je 
nasměrovat, kam se mají nejlépe obrátit.

 Jaké je složení vašeho pracovního týmu? 
 Zaměstnanci organizace Práh pracují v multidiscipli-
nárním týmu. Máme sociální pracovníky, a to jak ženy, 
tak muže, takže klient si může vybrat, co je mu příjem-
nější. Dále psychologa, psychiatrickou sestru a peer 
konzultantku, což je člověk, který si prošel duševním 
onemocněním, tudíž může sdílet svoje zkušenosti, jak 
se to dá zvládnout a podobně. Na blanenské pobočce 
je nás celkem deset. 
 Naše služba může být i anonymní, takže se nikdo 
nemusí bát a stydět nás zkontaktovat. Službu posky-
tujeme zdarma. 

 Kdo se na vás nejčastěji obrací s žádostí o 
pomoc? 
 Někdy se na nás obrací rodiče nebo kamarádi, ale 
někdy přijde i ten mladý člověk sám.

 Jaké jsou ty prvotní příznaky, které mohou 
předznamenávat vznik duševního onemocnění? 
 Příznaky spočívají ve změně chování nebo změně 
nálad. Rodiče nebo kamarádi si mohou všímat, že 
se mladý člověk začíná uzavírat do sebe, vyhýbá se 
kontaktu s ostatními, nechce chodit na oblíbené krouž-
ky, které do té doby navštěvoval. Objevují se výkyvy 
nálady – výbuchy hněvu či útlum a deprese. Může 
dostat strach z něčeho, co předtím běžně zvládal. 
Bojí se třeba, že nezvládne školu, přičemž ten strach 
jej ovlivňuje natolik, že má strach do školy chodit. 
Výjimkou není ani snížená chuť k jídlu nebo zvýšená 
únava. U někoho se může objevit i sebepoškozování. 
Je  důležité, aby si toho všimla rodina, kamarádi, učitel, 
prostě kdokoliv, kdo je nablízku.  . 

 Jak tyto změny vznikají? 
 Může to vzniknout v nějakém stresovém období, 
často při přechodu na střední školu, kdy se student 
dostane do úplně nového kolektivu, kde nikoho nezná, 
nebo jsou na něj kladeny zvýšenější nároky. Může za 
tím stát také dlouhý vliv stresu. Zdrojem může být i 
špatná situace v rodině nebo taky ze špatných vztahů 
ze školy. 
 Psychické problémy se často přehlíží nebo bagateli-
zují. Ale ten mladý člověk to v sobě má a jít za psycho-
logem nebo psychiatrem je často vnímáno jako určitá 
nálepka, proto se sám bojí vyhledat pomoc. A pokud 
příznaky trvají delší dobu a nic se s tím nedělá, může 
se rozvinout nějaké závažnější duševní onemocnění. 

 Co například? 
 Může dojít k úplné izolaci, může se dostavit psy-
chóza, kdy má člověk halucinace, bludy nebo slyší 
hlasy, případně se mohou rozvinout poruchy nálady. 
U někoho se objeví i závislosti, poruchy přijmu potravy, 
poruchy chování…. Nemusí to samozřejmě dojít tak 
daleko, každopádně když s tím člověk nic nedělá, 
často se dostává do jakéhosi chronického stavu. I když 
tedy zatím není třeba řešit závažnější onemocnění, 
jsme tu pro klienty, abychom jim zkrátka pomohli 
překlenout těžší období v životě. 
 Snažíme se pracovat s celou rodinou i se školou. 

Stává se nám, že se ozývají školy, že student má 
problémy s docházkou. Ono to navenek může vypadat, 
že je líný, že se mu nechce, ale on má z toho takový 
strašný strach, paniku a úzkosti, že tam nedokáže 
ani dojít. Snažíme se to tedy vysvětlit i ve škole a 
domlouvat se na vhodném přístupu učitele k žákovi. 

 Učitelé o organizaci Práh vědí? 
 Pořádáme workshopy ve školách pro pedagogy, 
aby byli v obraze, kam se mohou obrátit, pokud si 
všimnou změny chování u žáků. Jsme nakontaktovaní 
i na lékaře v okrese Blansko, kteří také mohou rodinu 
nasměrovat k nám, když se na ně někdo obrátí s 
dotazem. Spolupracujeme i s pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v Blansku i Boskovicích, dělají se 
individuální plány pro studenty. 
 A v rámci prevence děláme workshopy i pro stu-
denty – jde o program na dvě vyučovací hodiny a 
sdělujeme jim, co se může dít a jak to vypadá, když 
má někdo potíže. Pouštíme jim dvě videa, která ukazují 
příběhy týkající se deprese a úzkosti. Když to mladí 
lidé zhlédnou, mohou si uvědomit, že se s nimi nebo 
s jejich kamarády něco děje. Peer konzultantka jim 
povypráví svůj příběh a je vždy vidět, že to studenty 
zajímá, kladou otázky. 

 Co máte v plánu v nejbližší době? 
 Plánujeme dělat edukační skupiny pro rodiče – 
seznamujeme je s příznaky onemocnění, radíme jim, 
kam se mohou obrátit. Seminář zároveň funguje jako 
svépomocná skupina; rodiče si navzájem mohou vy-
měnit zkušenosti, což je pro ně také důležité, aby viděli, 
že v tom nejsou sami. Chceme se zaměřit například 
na témata, jak se efektivně učit, jak zvládat stres a 
různé další situace. Budou se moci přihlásit i ti, kteří 
doposud nejsou našimi klienty, ale řeší doma nějaké 
potíže s dospívajícími dětmi. 

 Může spolupráce s vámi probíhat souběžně s 
léčbou na psychiatrii? 
 Dětský psychiatr v Blansku není, musí se jezdit do 
Brna, kde jsou několikaměsíční objednací termíny. 
Takže než se tam člověk dostane na řadu, může se 
obrátit na nás. Je důležité začít s tím pracovat co 
nejdřív. Následně, i když chodí k psychiatrovi, mů-
žeme klientovi zajišťovat podporu v jeho přirozeném 
prostředí, dokonce je to žádoucí. 
 Hlavní je to, aby to člověk vůbec někomu řekl, aby 
měl možnost někomu se svěřit. To je ten nejdůležitější 
bod celého procesu, aby se mu mohlo pomoci. 

 Můžete uvést nějaký konkrétní případ, který jste 
řešili? 
 Patnáctiletý student, jeho potíže začaly, když přešel 
do prvního ročníku na střední škole. Změnil se mu 
kolektiv a bál se, že do něj nezvládne zapadnout, že 
nezvládne samotné studium vybraného oboru. Všimli 
si toho rodiče, protože předtím chodil pravidelně hrát 
fotbal, ale po prázdninách o něj přestal projevovat 
zájem a nechtěl tam chodit. Nechodil ani mezi kama-
rády. Rodina dostala doporučení od dětského lékaře 
a kontaktovala nás. Klient se nám otevřel a sdělil 
všechny pocity, že se u něj vyskytuje motání hlavy, 
panická úzkost, že nezvládne dojet autobusem do 
školy. 
 Postupně jsme s ním probrali všechny možnosti, co 
ho trápí, co se dá dělat, jak s tím pracovat. Zkoušeli 
jsme nácviky komunikace s novými vrstevníky, pomá-
hali jsme mu v doprovodech do školy, hledali možnosti, 
jak se seznámit, jak najít v nové třídě kamaráda. 

 Kolik máte klientů? 
 Blanenská pobočka podporuje v současné době 
padesát dva klientů.

 Co konkrétně může klient očekávat, když se s 
vámi zkontaktuje? 
 Může přijít k nám, ale jsme terénní tým, takže 
se s klienty setkáváme také v jejich domácnostech, 
můžeme si dát schůzku v kavárně, zkrátka po okrese 
Blansko kdekoli, kde jim to bude příjemné. 
 Nejdřív dotyčného vyslechneme, co se děje, co cítí, 
že je špatně, z čeho má obavy. Vždycky to pramení 
z něčeho, s čím se mu snažíme pomoci. Může si v 
sobě něco nést z dětství, roli může hrát i genetika. A 
spouštěčem bývá právě nějaký stres. Hledáme způso-
by, jak překonat to, co mu brání třeba chodit do školy. 
Každý pomáhá z hlediska své odbornosti. Psycholog 
poskytuje terapeutické konzultace, děláme různé 
nácviky přímo v běžném prostředí. Pokud má strach 
jet hromadnou dopravou, jedeme s ním. Nebo někdo 
má strach jít k lékaři nebo na úřad, doprovodíme jej. To 
se ale týká spíše starších klientů. Naše podpora může 
spočívat třeba i v dovozu nákupu, pokud se někdo bojí 
vycházet z domu ven – to se dělo například letos na 
jaře v době karantény. 

 Předepisujete léky? 
 Léky nepředepisujeme. Můžeme pomoci sehnat 
psychologa nebo psychiatra; s jedním psychiatrem 
úzce spolupracujeme. Na rozdíl od většiny psychiatrů 
tento pracuje v terénu, takže klidně může navštívit 
klienta v jeho přirozeném prostředí a může na místě 
určit diagnózu. 

 Kdy přibývá nejvíce pacientů? 
 Na podzim a na jaře. V těchto obdobích se lidem 
často zhoršuje psychický stav. 

 Řešíte i šikanu ve škole? 
 Ano, stává se, že někdo kvůli šikaně přejde na jinou 
školu, ale má to pořád v sobě a bojí se, že se to bude 
dít i na nové škole. 

 Je vždy nutné přecházet na jinou školu? Není 
to jen únik?
 Je to individuální. Po-
kud bychom se s klien-
tem setkali už v době, 
kdy je obětí šikany na 
té první škole, mohli by-
chom to zkusit řešit včas 

a přestup by nemusel být nutný. Ale k nám se většinou 
studenti dostanou právě až po tom přestupu, kdy 
už jsou na druhé škole a mají strach, že se to bude 
opakovat. 
 Netvrdím, že přestup na jinou školu nemůže pomoci; 
pokud je situace už natolik vyhrocená, že se tam necítí 
dobře, je změna asi lepší. Ovšem mnohdy to samotný 
přestup nevyřeší a je potřeba s tím dál pracovat. 
 Šikana nemusí probíhat jen tváří v tvář, ale poslední 
dobou je rozšířená i kyberšikana. Klientka třeba po-
pisovala problém, kdy třída měla založenou nějakou 
skupinu na sociální síti, ale ji jedinou nepřizvali. Cítila 
se kvůli tomu vyloučená. Kyberšikana je mnohdy ještě 
horší, protože je skrytější. 
 Výchovní poradci na školách obecně pracují dobře, 
snaží se, aby se šikana neděla, ale nejde to vždycky 
úplně vymýtit. 

 Jakou další podporu poskytujete klientům? 
 Lidem s dušením onemocněním také pomáháme 
například hledat práci. Spolupracujeme s úklidovou 
fi rmou nebo distribuční společností. Jinak věková 
hranice našich klientů mimo projekt, o němž jsem 
mluvila na začátku, je osmdesát let, takže do tohoto 
věku pomáháme se vším možným: najít zaměstnání, 
bydlení, vyřídit sociální dávky, pomoc porozumět 
nemoci. Hodně lidí si nepřipouští, že vůbec nějaké 
duševní onemocnění má. Okolí to vidí, ale nemocný 
člověk to nepřijme. Proto pomáháme i s přijetím ne-
moci, a to jak u klienta samotného, tak u jeho okolí. 

 Jak vás tedy mohou lidé zkontaktovat? 
 Mohou nás navštívit v Blansku na Svitavské 1b. 
Máme i facebookové stránky, takže pokud někdo 
nechce hned osobní kontakt, může nám tam poslat 
dotazy, klidně anonymně. Dále se lidé mohou ozvat  
přes e-mail blanensko@prah-brno.cz nebo na telefon 
605 992 243. 

Marie Kalová
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V blanenské nemocnici 
se testuje na Covid-19

 Zaměstnanci Nemocnice Blansko od 1. října nově provádějí odběry na přítomnost koronaviru SARS-
-CoV-2, a to v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. Podmínkou je e-žádanka vystavená praktickým léka-
řem nebo hygienickou stanicí. Odběrový kontejner stojí ve venkovním areálu nemocnice na parkovišti 
u lékárny. 

 „Testujeme pouze indikované pacienty, tedy ty, kteří 
dostanou doporučení od praktického lékaře nebo 
hygienické stanice. Samoplátce netestujeme. Volný 
termín odběru si mohou lidé rezervovat pouze elek-
tronicky na webových stránkách nemocnice,“ uvedla 
ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková 
s tím, že k testování se mohou objednat pouze osoby 
starší osmnácti let. Osoby mladší osmnácti let si musí 
vybrat jiné odběrové místo na www.mzcr.cz. 
 Zájemci o odběr budou přicházet přes vrátnici k 
odběrovému místu. Je třeba dostavit se přesně ve 
stanovený čas (maximálně pět minut předem). Sa-
mozřejmostí jsou zakrytá ústa a nos rouškou, dále 
je nutné dodržovat rozestupy minimálně dva metry, 
aby se minimalizovalo riziko nákazy. Bez vystavené 
e-žádanky v technickém prostředí Národního zdravot-
nického informačního systému nebude objednaným 
pacientům odběr proveden. V blanenské nemocnici 
také není možné využít způsob odběru DRIVE-IN, 
tedy odběr z auta. 
 Zdravotníci provedou výtěr z nosohltanu (z jedné 
nosní dírky) tenkou fl exibilní odběrovou tyčinkou. 
Minimálně dvě hodiny před odběrem nesmí testovaná 
osoba používat kapky nebo spreje do nosu. Podrob-
nější informace a přihlašovací formulář najdete na 
webu Nemocnice Blansko. 
 Nemocnice Blansko je pouze odběrovým místem; 
vyšetření vzorků zajišťuje externí smluvní laboratoř. „Z 
toho důvodu žádáme pacienty, aby nevolali o výsledky 

do naší laboratoře. Výsledek přijde každému testova-
nému formou SMS nebo na e-mail do osmačtyřiceti 
hodin po odběru,“ doplnila Danihelková. 
 Po obdržení výsledků pacient informuje svého 
praktického lékaře, který bude dále sledovat jeho 
zdravotní stav. Jestliže dojde k vážnému zhoršení 
zdravotních potíží, je nutné volat praktického lékaře, 
popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu. 
 Lidé tuto službu v regionu vítají. „Jsem ráda, že na 
odběry na Covid je možné zajet do Blanska, protože 
kdybychom museli jít na testy, děsilo mě, že bychom 
měli jet do Brna nebo někam daleko do neznámého 
prostředí. Máme hendikepovanou dceru a byl by to 
pro nás skutečně problém,“ ocenila novou nabídku 
nemocnice Marie Gricová ze Šošůvky. 
 V případě pozitivního výsledku nemocný zůstává 
doma v izolaci a vyhýbá se kontaktu s lidmi, aby se 
onemocnění dál nešířilo. V izolaci zůstává po dobu, 
kterou určí praktický lékař nebo hygienická stanice. 
Izolace se ukončuje v případě, že pacient nemá již 
žádné příznaky onemocnění. 
 Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivní-
ho odběru (délka je závislá na přítomnosti klinických 
příznaků onemocnění Covid-19). Po uzdravení, až na 
stanovené výjimky (například zdravotníci), již není tře-
ba provádět opakovaný odběr a vyšetření. Informace k 
domácí karanténě najdete na http://www.szu.cz/tema/
prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu.

-mka-

Hospůdka Zborovec – kvalitní 
pivo a domácí kuchyně

 Vyrůstal jsem v Blansku na Zborovcích a pamatuji si, že krátce po revoluci se postupně rozrůsta-
jící sídliště dočkalo také svého prvního pohostinství, restaurace Zátiší. Během více než dvou dekád 
se z nové hospody stala začouzená pivnice, do které chodili pouze chlapi na pivo, ale maminu na 
oběd by se sem asi neodvážili vzít. To se změnilo před třemi lety, kdy prošla restaurace kompletní 
rekonstrukcí. Od letošního ledna má nové provozovatele a pod názvem Hospůdka Zborovec nabízí 
útulné a čisté prostředí, skvělé pivo a dobré jídlo.

 Zub času skutečně nechal za pětadvacet roků 
provozu na hospodě mnoho šrámů a dalo by se s 
klidem říci, že se z toho tady stala zahulená „čtyřka“. 
Štamgasti sice stále chodili, ale už i oni začali brblat 
na kvalitu prostředí a volat po změně. A tak přišla 
rekonstrukce. Interiér se změnil doslova k nepoznání. 
Na první pohled zaujmou kožené lavice a stylové dře-
věné židle tolik typické pro pivnici. Rekonstrukce se 
dočkaly záchody, výčep s barem, hlavní sál, vlastně 
úplně všechno. Místo typického smradu z cigaret to 
tu voní čistotou.
V případě hezkého počasí je hojně využívána za-
hrádka asi pro 100 osob, kde se nachází dětské 
hřiště se skluzavkou a pískovištěm a mimo prostor 
se stoly také zhruba 500 m² zatravněné plochy, kde 
si mohou děti zakopat s míčem nebo si lehnout s 
rodiči na deku a obklopeni přírodou nedaleko sídliště 
vychutnávat chvíle klidu.
Jsme v pivnici, a tak tu pivo hraje hlavní roli. Na čepu 
je stabilně 11° Grunt, 12°Černá Hora, 10° Černá 
Hora sklepní nefi ltrovaná. O víkendu bývá pivařům 
k dispozici vždy nějaký ten speciál – Kácov, Tišnov, 
Richard a další… Ale speciální pivo si zde můžete 
koupit i v týdnu, ovšem pouze lahvové; jedná se 
především o hutná piva na americký styl, například 
Lucky Bastard, Kocourek, Albrecht, Jarošov a mnoho 
dalších piv, kterých je tu plná lednice.
Co však dělá pivo neobyčejným, je způsob jeho 
servírování hostům. Vše začíná v zachlazeném 
boxu, ve kterém jsou uloženy sudy s pivem. V této 
speciální místnosti je stálá teplota 6 °C. Sklenice 
prochází vždy vodou nachlazenou na 6 °C – dřezová 
myčka (špílboj), oplach a následně zachlazená vana 
s vodou, odkud obsluha bere sklenice a točí do nich 
pivo takzvaně „na hladinku“. Dostáváme se tak do 
fi nále: zákazník obdrží pivo natočené najednou do 
vlhké sklenice a má 6 °C, což je ideální teplota. To 

vše z rukou proškoleného personálu, který instrukce 
o tom, jak zacházet s pivem, obdržel přímo od sládků.
Nápojový lístek neobsahuje pouze pivo. Samozřej-
mostí je velký výběr lihovin a nealkoholických nápojů. 
Jsou tu také nápoje míchané – například místní 
specialita Vzteklý pes (s tabascem) nebo klasiky 
jako Aperol spritz, Cherry spritz, růžový i oranžový 
gin s tonikem, pro děti potom nealkoholické míchané 
nápoje nebo výborné domácí limonády. Sortiment 
nápojů doplňuje nabídka moravského vína od vinaře 
z Rakvic.
Přes týden se tu nevaří, ale hlady nezemřete – v 
nabídce jsou křupavé panini, utopenec nebo her-
melín. Ovšem pokud přijdete s partou deseti přátel 
a budete chtít jiné pohoštění, jako například řízek 
nebo grilované maso, bude vaše přání dle slov 
nových provozovatelů po předchozí domluvě s ra-
dostí vyslyšeno. O víkendu se potom můžete těšit 
z pestré nabídky výborných pokrmů, které se každý 
týden mění. Hovězí burger, tatarák s topinkami, 
řízečky, trhané maso v housce, špízy, domácí klo-
bása, grilovaný hermelín… Můžete sem vzít klidně 
celou rodinu a dočkáte se vřelého přijetí od milého 
personálu v čistém prostředí a najíte se královsky. 
A za skvělou cenu.
Restaurace nabízí také vyžití v podobě sportovních 
přenosů na velkoplošných obrazovkách, což ocení 
zejména chlapi, a rovněž nového šipkového automa-
tu, který bývá využíván mladšími návštěvníky. Také 
se tu hraje poker, mariáš a další oblíbené karetní hry.
Hospůdka dále nabízí salonek pro 25 osob, který 
můžete využít k jakékoli privátní příležitosti – svatba, 
narozeniny, večírek, ale i fi remní školení, při kterém 
lze použít instalované projekční plátno.
K dalším bonusům Hospůdky Zborovec patří bez-
problémové parkování, možnost platby kartou nebo 
Wi-Fi připojení. Podnik najdete na Facebooku, 

když do vyhledávání napí-
šete Hospůdka Zborovec 
– stránka bývá pravidelně 
aktualizována o víkendovou 
nabídku piva i jídel. Rezer-
vaci můžete provést také na 
telefonu 724730875.
Pokud jste v Hospůdce Zbo-
rovec ještě nebyli, zajděte 
sem na vynikající pivo, o 
víkendu na luxusní jídlo, v 
případě hezkého počasí na 
zahrádku s dětmi, nebo tu 
rovnou uspořádejte soukro-
mou oslavu. Hospůdka Zbo-
rovec je typickým příkladem 
podniku, který dobře funguje, 
když se dělá poctivě a srd-
cem. Proto vím, že nebudete 
litovat.

-r-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  -  516 411 805  -  608 112 112

- počítače

- mobilní telefony

- navigace

- tiskárny

- příslušenství

- servis a prodej

po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

Skladem nové a repasované 

notebooky 

a počítače.

ooky 

tače.

Široký výběr 

mobilních telefonů, 

včetně tlačítkových.

Příští číslo 
MONITORU

vychází
23. 10. 2020
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- 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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 

PROVOZNÍ DOBA:
po-čt 8 - 16 hod.
pá zavřeno

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

,,

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

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!

Nemocnice Blansko 
získala ocenění 

 Iktové centrum (nyní Centrum vysoce specializované péče o pacienty s ikty) Nemocnice Blansko získalo 
platinové ocenění v rámci největší evropské iktové konference ESO (European Stroke Organisation) a 
iniciativy  Angels za rok 2019. Toto specializované pracoviště je součástí neurologického oddělení bla-
nenské nemocnice a zajišťuje komplexní péči o pacienty, které postihne cévní mozková příhoda (CMP). 

 Cílem iniciativy Angels je zlepšování kvality péče o 
pacienty s mozkovou příhodou na celém světě.  Oce-
nění bylo iktovému centru Nemocnice Blansko letos v 
září uděleno díky nasazení lékařů a zdravotních sester 
neurologického oddělení pod vedením primáře Dušana 
Tenory a celého managementu nemocnice, pro který 
je cerebrovaskulární program v blanenské nemocnici 
jednou z priorit. Cenu by měli zástupci nemocnice 
převzít v prosinci na Cerebrovaskulárním kongresu v 
Mikulově. 
 „Za ta léta, co vykonávám službu na neurologii, se 
péče o pacienty s CMP posunula vpřed ohromným 
způsobem. Jistým vzorem pro neurology byla například 
kardiologická centra a péče o pacienty se srdečním 
infarktem. A takhle podobně je již nyní postaráno o lidi 
s akutní CMP. Nejen to – Česká republika je v péči o 
pacienty s iktem vůbec na úrovni nejvyspělejších států, 
jako je třeba Německo či Rakousko,“ zmínil primář 
neurologického oddělení Dušan Tenora. 
 Ocenění se uděluje za vybrané časové období na 
základě několika kritérií hodnotících kvalitu poskyto-
vané péče, například času od příjezdu pacienta po 
zahájení rekanalizační léčby či četností provádění 
rutinního screeningu poruch polykání. „Právě rychlost 
od příjezdu pacienta po poskytnutí specializované te-
rapie je velmi důležitá pro úspěšnost léčby. Čím dřív se 
léčba podá, tím víc buněk se zachrání; každou minutu 
odumírají dva miliony neuronů,“ zdůraznil Tenora.
 Postižený člověk nemusí nutně cítit bolest, projevy 
se odvíjejí od toho, kterou část mozku nemoc zasáhla. 
„Chtěl bych apelovat na všechny, aby si všímali prvot-
ních příznaků mozkové příhody u svých blízkých. Je to 
zejména pokleslý koutek, ochrnutí končetin a porucha 
řeči. Pokud máte pocit, že s dotyčným člověkem není 
něco v pořádku, řekněte mu, aby se usmál nebo vycenil 
zuby. Jestliže se jedna strana hýbe méně a obličej se 
zdá být asymetrický, zavolejte okamžitě 155. Stejně 
tak, pokud nevydrží mít předpažené ruce dlaněmi 
vzhůru deset vteřin bez poklesu, nebo když mluví 
nesrozumitelně a neumí pojmenovat základní věci,“ 
popsal primář neurologie.
 Když člověka píchne na hrudníku, je už automatic-
ké, že hned volá záchranku, protože má podezření 
na infarkt. Podle Tenory by to mělo stejně fungovat 

i v případě objevení se prvních příznaků mozkové 
mrtvice. Je nutné, aby se nemocný člověk dostal do 
nemocnice nejpozději do čtyř a půl hodiny od výskytu 
prvních příznaků. „Běžně se ale stává, že pacienti s 
příznaky mrtvice čekají zbytečně dlouho doma (myslí 
si například, že potíže odezní, že je to jen přeleželá 
ruka, nechtějí obtěžovat, protože je často nic nebolí 
atd…) a rodina je doveze na neurologii až druhý den 
autem, zatímco pacienti s bolestí zad si směle volají 
155 a jedou k nám záchrankou přes celý okres. To je 
samozřejmě oboje špatně,“ upozornil lékař. 
 Cerebrovaskulární program byl v blanenské ne-
mocnici zahájen již v roce 2000 společně se vznikem 
iktové jednotky. Blanenská neurologie má tedy za 
sebou dvacetileté zkušenosti v oboru. Nejedná se jen 
o řešení akutních stavů, které zabezpečuje iktová jed-
notka. Péče o pacienta postiženého cévní mozkovou 
příhodou si žádá komplexní přístup, na němž se podílí 
JIP neurologického oddělení, neurologické standardní 
oddělení, radiologie, interna, lůžková rehabilitace, 
logopedie, psycholog a další. 
 Blanenská nemocnice získala statut Iktového centra 
1. 8. 2013 a byla zařazena do sítě specializovaných 
pracovišť v Česku. Těch je u nás v současné době 
pětačtyřicet, což je dostatečně hustá síť, aby byla paci-
entům s iktem zajištěna skutečně kvalitní zdravotnická 
péče. Podle Dušana Tenory se díky tomu zvyšují šance 
pacientů na včasnou odbornou péči, která jim může 
zachránit život nebo zmírnit následky onemocnění. 
„Když někoho v blanenském okrese postihne mrtvice, 
dostane se k nám,“ dodal lékař. 
 Důležité je také nemoci předcházet. To znamená v 
prvé řadě dodržovat zdravý životní styl, který zahrnuje 
dostatek pohybu a zdravou stravu, dále nekouřit, ne-
přehánět to s alkoholem, snažit se vyvarovat stresu a 
umět odpočívat, hlídat si krevní tlak. 
 Nemocnice Blansko uspěla v kritériích ESO Angels 
v minulost již několikrát. Za rok 2017 získala platinové 
ocenění, za rok 2018 dokonce diamantové. „Je to oce-
nění práce všech kolegů, kteří se na péči o pacienty s 
cévní mozkovou příhodou podílejí. Výsledek je pro nás 
závazkem do dalších let a ocenění se budeme snažit 
získat další roky znovu,“ uzavřel Dušan Tenora.  

-mka-

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
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Mincovní poklady ze sbírky 
muzea spatří světlo světa

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

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

OD 5.10.2020
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SOBOTA 7. 11. 2020 od 14 h

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.

V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
V Ý TĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN VOJTÍŠKOVI HAVLÍČKOVI, KTERÝ TRPÍ PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

AKCE  SE  KO NÁ  Z A  K A ŽD ÉH O  P O Č A SÍ .  Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a KSMB .

P
VSTUPENEK: B
VSTUPENEK:

SSSSSSSS
P

SSSSSSSS
P

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 suterénní prostor

 samostatný vchod

 vlastní sociální zařízení

 samostatné energie

 vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

 Archeologické nálezy, které se do Muzea Blanenska dostaly díky spolupráci jejich objevitelů, bu-
dou poprvé vystaveny ve stálých expozicích. Výstavní projekt s názvem Není denár jako denár bude 
zahájen 16. října 2020 v 18 hodin a dva mincovní nálezy ze sbírek muzea se představí veřejnosti. 
Stanou se tak na několik měsíců součástí stálých expozic na blanenském zámku. Návštěvníci spatří 
mince ze 16. století a unikátní denárový nález z přelomu 11. a 12. století. Nad výstavním projektem 
převzalo záštitu Ministerstvo kultury České republiky.

 Expozici, která se věnuje středověku na 
Blanensku, dočasně obohatí nález více 
jak šesti desítek mincí. Ty našel pomo-
cí detektoru a společně s archeologem 
muzea Markem Novákem poté dohledal 
spolupracovník blanenského muzea za-
čátkem letošního roku. Poté, co byly mince 
v muzeu očištěny a nakonzervovány, 
byly předány k odbornému posouzení 
Numismatickému oddělení Moravského 
zemského muzea, kde se jejich určením 
zabývala Dagmar Grossmanová. Vystave-
né mince již budou popsány a po necelém 
roce se s nimi podrobněji seznámí také 
nálezce. „Pro blanenský region jde o cen-
ný nález vzhledem ke své komplexnosti 
a podchycenému nálezovému kontextu, 
který se díky včasnému oznámení podařilo 
zdokumentovat. Takových nálezů u nás není mnoho“, 
uvedl Marek Novák, archeolog blanenského muzea. 
Z nálezové situace ve spojení s nálezem samotným 
lze lépe získat představu o tom, jaké aktivity mohly v 
16. století probíhat okolo místa nálezu a které mohly 
souviset se zdejším osídlením.
 Vedle spolupráce s amatérskými hledači se ob-
čas do muzea dostanou i nálezy náhodné. Jedním 
takovým, velice unikátním, je ve srovnání s prvním 
nálezem téměř o pět set let starší depot 802 mincí z 
přelomu 11. a 12. století. Ten objevili mladí manželé 
při procházce v přírodě na Blanensku a netrpělivě 
čekají na vystavení objevených mincí. „Přemýšlíme, 
s jakými skutky bylo nabytí tak velkého jmění spoje-
no. Zda to byly úspory nabyté poctivým člověkem, 
nebo byly spojené se zlem a strádáním ostatních? 
Ať je to jakkoli, cítíme se být s původním majitelem 
pokladu svým způsobem osudově spojeni, protože 
jsme po devíti stech letech jeho velký majetek vrátili 
zpět na světlo světa. Naším přáním je, aby byl poklad 
vystaven v Muzeu Blanenska, protože máme silný 
vztah k Blanensku a jeho historii. Proto budeme rádi, 
když zůstane trvalou připomínkou zmíněných časů,“ 
uvedli mladí manželé.
  „Celkem 800 kusů moravských stříbrných denárů 
doplňují dva kusy mincí českých denárů. V souboru 
zcela dominují moravské ražby knížete a krále Vra-
tislava II., dalších přemyslovských knížat i anonymní 

mince z druhé poloviny 11. a počátku 12. století. 
Mince byly uložené v dochované keramické nádobě 
a jsou ve vynikajícím stavu,“ popsal cenný nález 
Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie 
věd České republiky v Brně. Ten už archeologický 
nález zkoumá a odborně zpracovává čtyři roky od 
doby, kdy se na Muzeum Blanenska obrátili poctiví 
nálezci. „Muzeum v době objevu depotu nemělo 
archeologa, proto jsme oslovili právě Archeologický 
ústav Akademie věd České republiky v Brně se žá-
dostí o odbornou podporu a spolupráci,“ vysvětlila 
Pavlína Komínková, ředitelka blanenského muzea. 
Náročný proces určování mincí i jejich čištění a 
konzervování potrvá ještě dlouho a bude se na něm 
podílet i blanenské muzeum. Část mincí, které už 
prošly konzervačním procesem, uvidí i veřejnost v 
expozici Cesta do pravěku Blanenska. V archeolo-
gické expozici muzea bude k vidění zhruba sedm 
desítek originálů mincí, keramická nádoba, ve které 
byl poklad nalezen, ale také 802 replik mincí, aby 
měli návštěvníci představu o rozsahu celého nálezu. 
„Pro návštěvníky připravujeme také možnost vyrazit 
si vlastní mince a na originály denárů z pokladu se 
budou moci podívat přes elektronickou lupu, při-
pravujeme také mluveného webového průvodce,“ 
dodala Pavlína Komínková.

-r-
Památka blanenských sokolů

Setkání s kronikou
 Česká obec sokolská vyhlašuje 8. říjen Památným dnem sokolů na uctění svých bratrů, kteří byli 
zatýkáni, vězněni, mučeni  během okupace Československa ve II. světové válce. Tímto článkem 
chceme připomenout památku blanenských sokolů. 

Zdeněk KLÍMA 
starosta Sokola Blansko
 Narozen 24. září 1891 v Blansku. Absolvoval zá-
kladní školu v Blansku a Obchodní akademii v Brně. 
Po studiích byl bankovním úředníkem. 
 Po vypuknutí 1. světové války nastoupil do armády 
a již 9. září byl v Rusku zajat a poslán do Petrohradu. 
Hlásil se do družiny čsl. dobrovolníků, ale vojáci 
nebyli v té době přijímáni. Následně se dostal do 
Omska, pak dále na Ural do jekatěrinské gubernie, 
kde našel svoji budoucí manželku. 
 V Rusku se vypracoval od pianisty v biografu  
až na místo vrchního účetního v COOPERATIVĚ. 
Vedením této organizace byl vyreklamován a v roce 
1918 oblékl legionářský stejnokroj. Strávil dva roky v 
Chabránu mezi Číňany a s předposledním transpor-
tem odjel z Vladivostoku a přes Singapur, Colombo, 
Port Said a Terst se dostal po 6 letech nazpět domů. 
V legii měl hodnost kapitán pěchoty.
 Po návratu pracoval v obchodě svého otce, na 
dnešní Hybešově ulici. Ten byl později zbořen. Byl 
váženým občanem s velkým kulturním a společen-

ským přehledem a brzy se zapojil do společenského 
života. Byl pověřen mnoha funkcemi -  předseda 
Jednoty čs. Obce legionářské, starosta Obchodního 
gremia pro svodní okres Blansko, člen Národní rady 
čs. Odbočky pro Moravu a v rocích 1938 až 1941 
úspěšným starostou TJ Sokol Blansko. 
 Od počátku okupace republiky německou armádou 
byl bedlivě střežen gestapem a volán k četným vy-
čerpávajícím výslechům. V jeho obchodě se konaly 
tajné schůzky odbojářů. 29. listopadu 1941 byl zatčen 
gestapem a v Kounicových kolejích tvrdě vyslýchán a 
mučen. V lednu 1942 byl za tuhých mrazů převezen 
do Osvětimi a tam vysílený těžkou prací, zmučen na 
těle i duši 18. července zemřel.

Další oběti II. Světové války 

Br. František Křenek
 stavební referent sokolské župy Krále Jiřího, člen 
výboru a divadelního odboru Sokola v Blansku, 
Klubu čs. Turistů v Blansku – narozen 21.8.1884, 
vězněn gestapem od 8.10.1941, umučen v Osvětimi 
23.3.1942.

Br. Rudolf Toufar
 přeborník ČOS v šermu a župní vedoucí šermu 
sok. Župy Krále Jiřího, okresní vedoucí ilegální KSČ 
za okupace na Blanensku – narozen 11.11.1907, 
zemřel dobrovolnou smrtí 6.2.1940, když měl být 
zatčen gestapem, aby zachránil ostatní – své spo-
lupracovníky.

Br. Karel Prášil
 narozen 6.1.1918, vedoucí jedné partyzánské 
skupiny Vela, byl zastřelen gestapákem při zatýkání 
14.3.1945, když se se zbraní v ruce postavil na odpor.

Br. Bohumil Oujezdský
 pplk. Ruských legií, jeden z vedoucích organizá-
torů odboje na Blanensku proti Němcům. Narozen 
4.11.1890, vězněn gestapem od 14.3.1945 do 
13.5.1945. Zemřel 27.1.1946 následkem útrap ve 
vězení a v koncentračním táboře.

 Čest jejich památce.

Petr Kolář
Literatura: MOST r. 1938 č.5 

 Jelikož alespoň ti, kterým není lhostejné vedení našeho kraje, žili v posledních dnech volbami, 
podívali jsme se do blanenských kronik, co se píše k tomuto tématu. Jednou ze zajímavostí je, že 
volby se tenkrát konaly v neděli. 
1935
 Volby do poslanecké sněmovny a do senátu v ne-
děli dne 19. května 1935 a do okresního a zemského 
zastupitelstva v neděli dne 26. května 1935

Volební výsledky v Blansku
 Průběh voleb po oba volební dny (v neděli 19. a 
v neděli 26. května) byl v Blansku klidný a důstojný. 
Pouze při agitaci předvolební došlo ke srážce mezi 
stoupenci dvou nepřátelských táborů v sále hotelu 
Ježek. – V pondělí večer dne 13. května konala 
se zde volební schůze svolaná politickou stranou 
Národního sjednocení, na niž v hojném počtu se 
dostavili i příslušníci stran socialistických, hlavně 
strany sociálně demokratické. Již před započetím 
schůze došlo k hádce mezi oběma nepřátelskými 
tábory, při níž bylo házeno pivními tácky, popelníčky, 
ba i nějakou sklenicí a židlí. K žádnému vážnému 

zranění naštěstí nedošlo. Někteří účastníci schůze 
vyskákali okny a konečně příslušníci stran socialistic-
kých ze sálu odešli. Před budovou hotelu nakupil se 
velký zástup občanstva, jenž živě rokoval a chvílemi 

i pokřikoval na účastníky schůze uvnitř hotelu 
a konečně v pozdních hodinách večerních se 
v klidu rozešel. 

1946 - Volby
Volby do ústavodárného Národního shromáž-
dění konaly se v neděli dne 26. května 1946 
od 8. hodiny do 16. hodiny. V Blansku odvolilo 
ve čtyřech místnostech 3 706 voličů, z nichž 
1 429 volilo komunisty (kandidátka č. 1), 649 
volilo lidovce (kandidátka č. 2), 787 volilo soc. 
demokraty (kandidátka č. 3) a 841 volilo národní 
socialisty (kandidátka č. 4). Též několik bílých 
lístků bylo odevzdáno. 
Přestože předvolební agitace jednotlivých stran 
o získání hlasů indiferentních voličů byla znač-
ná, samotné volby probíhaly klidně a poměrně 
rychle. Občané šli k volebním urnám důstojně 
a splnili svou povinnost uvědoměle. Jedním z 
důležitých činitelů pro odevzdání velkého počtu 
komunistické kandidátky č. 1 byl pocit vděku 
vůči Rudé armádě, v které lid náš vidí nejen 
svou osvoboditelku, ale i nositelku ideologie 

slovanské vzájemnosti. 

Nové složení Místního národního výboru
 Podle výsledku voleb do ústavodárného Národ-
ního shromáždění rozvrhl Místní nár. výbor ve své 
ustavující schůzi konané dne 4. VII. 1946 mandáty 
do Národního výboru takto: 
komunistická strana 12 mandátů
lidová strana  5 mandátů
sociální demokraté  6 mandátů
národní socialisté  7 mandátů

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Zaběhl se mladý pes, vlčák? Spadené jedno ucho, běhá v 
lesích nad Blanskem. Rád bych si ho i nechal - po dohodě s 
majitelem, sám pes se chytnout nenechá. Děkuji za zprávu 
na bertynek@seznam.cz nebo tel. 723238868.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Nabízíme volné  prostory k pronájmu 
v centru města vhodné na kanceláře, 

ordinace, sídlo fi rmy, služby. 
Možnost parkování. 

Tel. kontakt: 603 210 397.

* Kvalitní jablka na uskladnění a mošt. Tel. 603945673
* Novou dřevěnou vyřezávanou stojanovou lampu 1,6m 
vysokou. Cena domluvou. Tel. 702431018.

Optimismus z běžeckého září je 
pryč. V říjnu se závodit nebude

Vítězný turnaj U11
BLANKA OZNAMUJE

ZRUŠENO! - The People - Vzpomínka na Karla Gotta 
a českou písničku  - 18.10. 2020 v 17:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 
Kč. Vstupné se vrací v místě zakoupení. Nový termín 
byl stanoven na 17.10.2021.
Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 od 15:00 h, 
Kino Blansko. Cena 195 Kč.
Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020 v 19:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 
Kč. Vstupenky lze rezervovat i zakoupit online na 
ticketportal.cz nebo v Informační kanceláři Blanka.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, 
Dělnický dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky lze rezervovat i 
zakoupit online na ticketportal.cz nebo v Informační 
kanceláři Blanka.
Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. 
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.¨
Nově v prodeji:
Publikace Zdeněk Táborský – Blansko očima malíře 
– monografi e blanenského malíře obsahuje informace 
o jeho životě, reprodukce kreseb a maleb Blanska, 
ale také historické informace o místech, která kreslil. 
Vydala Galerie města Blanska, cena 140 Kč.
Historický hrnek Blansko – druhý ze série historických 
hrnků bude v prodeji od 15.10.2020. Tentokrát je jeho 
motivem historická pohlednice s jedním z nejstarších 
pohledů na Blansko a básní Josefa Čecha.
Aktuální pozvánka:
Výstava Živé poklady Blanenska. 1.10.–31.10.2020, 
Kino Blansko. Výstava fotografi í fauny a fl óry Blanska 
a jeho okolí. Kolekce snímků byla nashromážděna v 
rámci soutěže Živé poklady Blanenska, kterou vyhlá-
silo město spolu s ochranáři. 
Výstava Blansko-Legnica: 20 let přátelství. 23.10.–
20.11.2020, výstavní síň Městské knihovny Blansko. 
Výstava mapuje historii partnerství mezi oběma městy, 
najdete zde množství historických fotografi í, diplomů, 
medailí i memorabilií.  

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

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 30 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
VYUŽIJTE VYSTAVENÉ VOUCHERYVYUŽIJTE VYSTAVENÉ VOUCHERY

VELKÝ VÝBĚR LYŽAŘSKÝCH 
POBYTŮ AUTEM

LÉTO 2021:
ZÁLOHA JEN 1.000 Kč

PO – PÁ :  13:30 – 16:30 hod.

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Boskovická čtyřstovka
 Na tradičním podzimním soupeření na středně 
dlouhých tratích se v pátek sešli v boskovickém ba-
zénu plavci ze sedmi spřátelených klubů Jihomorav-
ského kraje. Nejmladší kategorie bojovala o medaile 
na dvoustovce kraul a starší plavci se představili na 
dvojnásobné trati. Pro početné blanenské družstvo 
vybojovaly nejcennější kovy devítiletá Eliška Krato-
chvílová a v kategorii dorostu a dospělých Kateřina 
Demová. Zbylých osm zlatých medailí si rozdělili 
soupeři z domácího oddílu, Komety Brno a Rybky 
Brno.

Věra Vencelová

Blanenské družstvo mužů 
zvládlo fi nále plavecké ligy

 Za premiérové účasti blanenských barev se o víkendu konalo v Pardubicích odložené fi nále Mis-
trovství ČR družstev. Mezi šestnáctku nejlepších družstev ČR se blanenští borci probojovali velmi 
těsně na jaře ze semifi nále ve Zlíně. 
 V moderní pardubické 
padesátimetrové aréně se 
blanenské družstvo předsta-
vilo ve složení: Radim Švarc, 
Milan Kučera, Jan Vencel, 
Michal Vencel, Štěpán Po-
korný, Milan Musil a Tomáš 
Jašek. Plavce koučoval je-
jich trenér Miroslav Špaček. 
Cílem blanenské sestavy 
bylo vylepšit šestnáctou příč-
ku ze semifi nále. 
 Po napínavých bojích, 
které probíhaly po oba ví-
kendové dny, stačil nakonec 
bodový součet z jednotlivých 
disciplín na třináctou příčku. 
Pro blanenské plavání je to 
ale vynikající výsledek, když 
vezmeme v úvahu, že se re-
publikové soutěže zúčastnilo 
šestaosmdesát družstev z 
českých a moravských klubů 
a do třetího, tedy fi nálového kola postoupily již jen 
sestavy z velkých profesionálních oddílů. A mezi nimi 
se Blanenští vůbec neztratili. Nejvíce bodů přinesly 
štafety na čtyřikrát sto polohový závod a čtyřikrát 
sto kraul. Na start obou štafet se postavila silná 
čtyřka Milan Kučera, Radim Švarc, Michal Vencel a 
Jan Vencel. V cíli z toho byly dva oddílové štafetové 
rekordy. 

 Nejvíce bodů pro družstvo nashromáždili v jed-
notlivcích Jan Vencel, Radim Švarc a Milan Kučera. 
Nejhodnotnější výkon Blanenských pak zaplaval 
Radim Švarc v disciplíně sto metrů kraul. Pochvala 
však patří celému týmu, neboť se jedná o kolektivní 
soutěž, a tudíž každý bod se počítá.

Věra Vencelová

Restaurace U Golema 
přijme:

pomocného 
kuchaře-kuchařku 

Stačí minimální praxe - zaučíme

Info na tel.: 608707625

 Když jsem psal článek před začátkem školního roku, tak jsem si myslel, že se běžecká sezóna opět 
nastartuje a do konce roku to společně doběháme. Jak bláhový jsem byl. V září se sice uskutečnila 
většina závodů a běžci se účastnili v hojných počtech. Bohužel i v hojných počtech narůstal počet 
nemocných letošní koronavirové nákazy a tak bylo začátkem října přistoupenou k omezujícím vládním 
opatřením. 
 Mohl bych zde polemizovat, jaké procento nemoc-
ných, se nakazilo na běžeckém či jiném sportovním 
podniku, ale stejně bych tím nic nezměnil. Nouzový 
stav od 5. 10. 2020 je vyhlášen a až do 18. 10. 2020 
uspořádat nějaký závod je téměř nereálné.
 Již dříve bylo avizováno zrušení letošního ročníku 
Kunštátské desítky. Ta měla proběhnout 3. 10. 2020 
ale v té době platné omezení v kombinaci s rekon-
strukcí sportovní haly závodu nepřály.
 Po vyhlášení nouzového stavu jsme kontaktovali 

ředitele závodů, které se měly uskutečnit v říjnu. 
Konkrétně se jednalo o Běh kolem Klostermannovy 
studánky v Rudici (11. 10.) a Hořickou rokli (18. 10.). 
Jak Eduarda Hofman, tak Zdeněk Polák se shodně 
vyjádřili, že za takovýchto okolností závod uspořá-
dat nelze. A pořádat závod s vědomím, že porušují 
vládní opatření, tak takovému riziku se vystavit ne-
hodlají. Jejich rozhodnutí samozřejmě chápeme a 
plně respektujeme. Tímto i veškeré zájemce o tyto 
závody informujeme, že závody jsou zrušené a do 

míst jejich konání se tedy 
nechystejte. 
 Co nás čeká dále 
ještě uvidíme, ale moc 
optimismu nám nezbývá. 
Další závody by se měly 
odehrát až v listopadu. 
Hned první listopadovou 
nedělit (1. 11.) to měla 
být premiéra Blanenské 
hodinovky na dráze na 
stadionu ASK Blansko a 
druhá listopadová sobota 
měla patřit tradičnímu Je-
dovnickému kaprovi (14. 
11.). Tak jim držme pěsti.

Za Okresní běžeckou 
ligu, Jiří Vrtílka, ředitel

 V sobotu 26. září se BK Blansko zúčastnilo turnaje U11 v Babicích nad Svitavou, kde se utkalo se 
smíšenými družstvy Sokolu Babice a Sokolu Podolí. Po strhujících závěrech blanenské minižákyně 
v obou utkáních těsně zvítězily, nad týmem z Babic 25:23 a nad týmem z Podolí 45:42.

 „O úspěchu rozhodo-
valo nasazení, bojovnost 
a hlavně poctivá obra-
na všech aktérek. Poté 
co hráčky pochopily, že 
osobní obrana je důležitou 
součástí hry, začala se 
miska vah vítězství převa-
žovat na stranu Blanska. 
První místo v turnaji je 
o to cennější, poněvadž 
nastoupilo šest děvčat, 
která zde sbírala své prv-
ní zápasové zkušenosti,“ 
shodly se trenérky V.Krát-
ká a I.Alexová.
 Velká gratulace všem.
Body celkem:
Alexová 23, Kotlánová 14, 
Krchňáková, Ježová A. a 
Streitová 8, Mertenová 5 
a Němcová 4
Text: Karolína Gyurgyik

Foto: archiv BK

ZIMNÍ EXOTIKA S VÝHODNÝMI CENAMI
BALI - EMIRÁTY - KANÁRY - MALEDIVY - MEXIKO - TUNIS

Kontaktujte nás také emailem na s-tour@email.cz nebo na mobil 602552652.
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Mladí baseballisté jsou třetí 
sezónu nejlepším týmem v ČR

• LASEROVÉ OMLAZENÍ PLETl
• KARBONOVÝ PEELING 
 OBLIČEJE
• LASEROVÉ ODSTRANĚNÍ 
 TETOVÁNÍ
• ODSTRANĚNÍ PERMANENTNÍHO
 MAKEUPU
• ODSTRANĚNÍ AKNÉ 
 A PIGMENTOVÝCH SKVRN
• KOREKCE A ODSTRANĚNÍ JIZEV,
 STRIÍ, VRÁSEK, ŽILEK 
 A STAŘECKÝCH SKVRN
• TRVALÁ EPILACE
• APLIKACE KAŠMÍROVÝCH ŘAS
• LASH FIILLER
• PEDIKÚRA DELUX

laserové ošetření * pedikúra
Eva, tel. 777 670 181

laserové ošetření * kašmírové řasy * lash fi ller
Bára, tel. 724 393 331

Smetanova 2395/8, 678 01 Blansko
www.delux-kosmetik.webnode.cz

deLux kosmetik

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

 Olympia Blansko sklízí sladké ovoce za výbornou práci s mládeží. Blanenští kluci přesvědčili i letos, 
že patří mezí špičku na českém baseballovém poli. Silné jádro týmu, který v roce 2018 opanoval pres-
tižní turnaj FirstCup, zvítězil v ČBP U8 a v roce 2019 vybojoval fantasticky titul Mistrů ČR, se v závěru 
letošní sezóny blýskl svými výkony také v Hluboké nad Vltavou, kde zvítězil v Českém baseballovém 
poháru v kategorii U10.
 Pod vedením trenérů Jarosla-
va Krejčíře a Marka Novotného 
odjeli blanenští hráči do maleb-
ného města Hluboká nad Vltavou 
na nejdůležitější turnaj sezony 
v kategorii hráčů do 10 let ČBP 
U10, který se konal ve dnech 18. 
– 20. září. Turnaj bohatě obsadilo 
17 kvalitních týmů z celé ČR od 
Plzně až po Ostravu.
 Olympia Blansko měla na první 
den turnaje naplánovány dva 
zápasy. Blanenští kluci začali roz-
pačitě, prohrou 6:9, proti soupeři 
z regionu Nuclears Třebíč. A to 
nebyl začátek, který si tým, coby 
obhájce titulu nejlepšího týmu ve 
své kategorii, představoval. Ale 
jak se říká, první vyhrání z kapsy 
vyhání. Klukům se po „studené 
sprše“ vítězných třebíčských odpalů podařilo zkon-
centrovat a druhý páteční zápas nad týmem Orli 
Choceň vyhrávají 8:2. 
 V pátek usínají s tím, že v sobotu musí hned v 
prvním utkání zabojovat a nad Hrochem Brno vyhrát 
minimálně o 4 body, aby měli šanci na postup ze 
skupiny do čtvrtfi nále a boje o medaile. Oproti páteč-
nímu dni se na hřiště postavil tým ve své plné fyzické 
i mentální síle. Kluci neponechávají nic náhodě a 
s obrovskou podporou svých fanoušků vítězí nad 
Hrochem Brno 8:3. Olympia postupuje do čtvrtfi nále 
jako první ze skupiny. 
 V dalším utkání blanenští kluci ukazují své schop-
nosti a naprosto přesvědčivým výkonem a silnými od-
paly do zadního pole převálcovali Eagles Praha 16:3. 
Zdá se, že Olympia Blansko má již splněno, když 
postupuje do semifi nále a dostává se mezi nejlepší 
čtyřku turnaje, kde je už natolik silná konkurence, že 
zápasy mohou dopadnout ve prospěch kohokoliv. 
 Vítězná nálada, která zavládla v týmu blanenských 
hochů však dává vnitřní a raději nahlas nevyslovova-
nou naději, že i letos mají šanci pomýšlet na nejvyšší 
metu v turnaji. 
 Ještě v sobotu nastupuje Olympia v semifi nále 

proti silnému soupeři Cardion Hroši Brno. Kluci ví, 
že nesmí nic podcenit. Znají chuť vítězství a zároveň 
zrádnost baseballu, kdy jediný zdařilý odpal soupe-
ře, nebo chyba v obraně v poli, může rozhodnout 
zápas. Všichni z týmu se koncentrují na své výkony, 
podporují se. I méně zkušení hráči jsou oporou a 
proměňují své šance na pálce. V pátek neuvěřitelné 
se stává skutečností, Olympia vítězí nad Hrochy 7:5 
a postupuje do fi nále! 
 Finále je plánováno na neděli. V druhém semifi -
nále poráží Kotlářka Praha Draky Brno. O soupeři je 
rozhodnuto. Olympia začíná v obraně a na pálku jde 
Kotlářka, která hned ze startu nadělila blanenským 
klukům 5 bodů, na které nedokázali mladí Olympané 
v dohrávce první směny zareagovat a prohrávají 
0:5. Nejtěžší začátek zápasu, jaký mohl nastat. 
Kluci však ukazují svou na svůj věk neuvěřitelnou 
mentální sílu, nenechají se rozhodit a neklopí hla-
vy. Finále ukazuje naprosto fantastický baseball, s 
úžasnými zákroky. Týmový duch a vůle každého z 
hráčů blanenské sestavy vede Olympii k bodu za 
bodem. Před dohrávkou zápasu prohrává Blansko 
6:7 a jde na pálku. Pokud chce získat pohár, musí 
kluci stáhnout minimálně 2 body. V neuvěřitelném 

fi niši kluci od začátku 
plní mety, krásný odpal 
za odpalem a je tady 
vyrovnávací 7. doběh. 
Kluci jsou v naprosté eu-
forii, plné mety za stavu 
7:7 a rozhodující odpal 
– Olympia Blansko vítězí 
8:7 a zlatí kluci se stávají 
baseballovými šampio-
ny v kategorii U10!

Tým U10: 
Lukáš Hanák, Martin 
Fajmon, David Sitar, 
Dominik Štěpánek, Jan 
Novotný, Jan Kučera, 
Radek Doležel, David 
Grepl, Adam Latner, Voj-
ta Klein, Šimon Bruckner

Radka Sitarová


