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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 V minulém úvodníku jsem psal o tom, 
že jsem svůj soukromý facebookový profi l 
zablokoval. Těch důvodů bylo hned několik. 
Jednak nejsem typ, který by zveřejňoval ka-
ždou prkotinu, jako například fotku guláše, 
který jsem poobědval, a tak stejně mě neza-
jímá, jaký kdo udělal narozeninový dort nebo 
obrázky sáňkujících dětí, které patří bratranci 
mé bývalé spolužačky ze základky, již jsem už 
osmnáct let neviděl. Facebook jsem využíval 
prakticky pouze k práci a už mne opravdu ne-
bavily příspěvky různých uživatelů, respektive 
„přátel“. To slovo je skutečně v uvozovkách 
záměrně, jelikož mnoho z připojených profi lů 
jsem osobně ani neznal, což je však chyba 
moje, jelikož jsem sociální síť nepoužíval 
úplně správně.
 Facebook jsem ale mimo jiné využíval, a 
vlastně dodnes využívám, jako zdroj infor-
mací, zejména těch z našeho města. Dobrým 
počinem se zdála být skupina Blanenšťáci, 
která byla založena před dvěma lety a v 
jejím popisu si můžete přečíst následující:  
Skupina, kde můžete sdělovat, co se děje na 
Blanensku. Sdílejte a zveřejňujte vaše nápa-
dy, návrhy, myšlenky, akce, inzerujte, pište 
atd. Je to otevřený blog nejen pro Blanenš-
ťáky. Bez cenzury!!! Jen vulgarismy, spam, 
zveřejňování soukromí jiných lidí, osobní 
napadání lidí ať z politických či soukromých 
důvodů bude mazáno a také příspěvky bez 
možnosti komentáře. Tuto skupinu jsem zpo-
čátku sledoval, přišla mi jako dobrý nástroj ke 
stmelení a diskusím občanů našeho města. 
Sledoval jsem ji ale pouze krátce, pak jsem ji 
opustil. Zjistil jsem, že značná část lidí, kteří 
sem dávají a komentují příspěvky týkající se 
dění ve městě, není skutečná. Respektive – 
příspěvky určitě píšou lidé, ale ne pod svým 
pravým jménem, nýbrž se schovávají za ano-
nymní profi l. To stejné se poslední dobou děje 
na ofi ciálním facebookovém profi lu města 
Blanska. Pod téměř každým příspěvkem se 

objeví nějaký negativní komentář pocházející 
z falešného profi lu. 
 Vadí mi to. Moc mi to vadí.
 Anonymní komentáře víří neskutečnou vlnu 
negace, to zcela jednoznačně. A jsou všude, 
tento problém se netýká jen Blanska. Co je na 
této skutečnosti nejsmutnější, je pro mě zcela 
nepochopitelná zbabělost. Zajímalo by mne, 
co člověka k takovému projevu slabošství 
vlastně vede. Bojí se manželky, zaměstna-
vatele, souseda? Konec konců je to vlastně 
úplně jedno. Názory těchto „lidí“ by mohly být 
i přes jejich kyselý a zapšklý charakter třeba 
i podnětné, ale díky skutečnosti, že pochází 
z pera (vlastně klávesnice) anonyma, už ze 
zásady pro mne nemají vůbec žádnou váhu. 
Jsou jen zoufalým výkřikem do tmy. 
 Učili nás už na základní škole, že anonym 
patří do koše. A stejně to vnímám i v prostoru 
sociálních sítí. Jestliže se pod svůj názor ně-
kdo nechce podepsat, je to pro mne výzva k 
tomu, abych s ním neztrácel čas a nevěnoval 
mu sebemenší pozornost. 
 Rád bych tímto apeloval na rozumné lidi, 
aby na agrese a mnohdy záměrně urážlivá 
vyjádření těchto novodobých zbabělců rovněž 
nebrali zřetel. Myslím si, že máme svobodu 
slova a doba, kdy se člověk svůj názor bál 
zveřejnit, je snad už nenávratně pryč. Čili z 
tohoto pohledu jde skutečně pouze o projev 
čistokrevného a zoufalého zbabělství.
 A vám – anonymním potrefeným husám – 
bych rád udělal nabídku. Pokud vás ve městě 
něco trápí a potřebujete to světu sdělit, udě-
lejte to jako slušný člověk pod svým pravým 
jménem. A nemusí to být jen na internetu, 
nabízím vám prostor i na stránkách Monitoru. 
Stačí jen vytáhnout hlavu z písku a podepsat 
se – tak jako každý slušný člověk. Pak bude 
mít váš názor váhu, přestože s vámi mnozí 
třeba nebudou souhlasit.

Martin Müller

30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.

Rádi i Vám pomůžeme při prodeji nebo pronájmu.

Pronájem bytu 3+1 Blansko
Zborovce 

90 m2, 5. NP, po rekonstrukci,  kom-
pletně vybavený i spotřebiči, výtah, 
lodžie, vratnáí jistota, záloha na 
inkaso 3.500 Kč, volný ihned.

NC   14.000 Kč/měs.

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

Díky 3D scanu 
si může zájemce 
z pohodlí domova
v bezpečí a poklidu projít 
nabízenou nemovitost.

NABÍDKA: nechte si vytvořit 
3D prohlídku Vaší nemovitosti 
ZDARMA .

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

Anonymní zbabělci
Život bez internetu by si většina z nás asi už nedokázala představit. Spousta 
z nás je online v podstatě nepřetržitě, využívá jej k práci, nakupování, zábavě, 
v neposlední řadě také k získávání informací. Zvykli jsme si také na sociální 
sítě, hlavně Facebook. Zde se však poslední dobou ve velkém šíří jeden velký 
průšvih, a tím je možnost založit si falešný profi l a anonymně tak komentovat 
příspěvky. 
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Přemostění dalo ministerstvo zelenou
Freddieho sloupek

Bílý Lef...
 Já dobře vím, laskavý čtenáři, že král zvířat se 
píše s „V“ na konci, jen jsem chtěl, aby to tak trochu 
vyniklo...
 Musel jsem si dát chvíli pauzu, ve které jsem se 
věnoval zahraničním událostem (volbám v USA), 
abych trochu vychladnul a tak snad i trochu s nad-
hledem se vycenil nad jedním z ocenění letošního 
28. října...
 Bývalý ministr zdravotnictví, taktéž plukovník, lékař 
– epidemiolog, pan Prymula získal, jak praví průvodní 
text k vyznamenání, Řád Bíleho lva, dokonce 1. třídy 
za to, že (cituji) „Významnou měrou se zasloužil o 
zvládnutí první vlny epidemie v České republice.“ 
 Budiž...
 Nechci s Milošem Zemanem, t.č. obývajícím Hrad 
polemizovat o výběru vyznamenaných. Jednak mi 
to nepřísluší a především by to bylo zbytečné. Pan 
Prymula má jistě zásluhu na tom, jakým způsobem 
se společnost zhostila nákazy, která zabíjí naše 
spoluobčany, o tom není sporu. Ovšem udělit pří-
mo nejvyšší státní vyznamenání se mi zdá, mírně 
řečeno, nevhodné, nemístné a zavádějící... Jistě, 
nějaký „odznak“ by si pan Prymula jistě zasloužil, 
ale hlavními laureáty Řádu Bílého lva by měli být 
PŘEDEVŠÍM a POUZE lidé, kteří se o tu epidemii 
starali v prvních řadách... Slovy válečníka tedy v první 
linii, bez dostatečného krytí, bez zákopů a pohodlí 
úředníka... Stovky, vlastně tisíce bezejmenných lé-
kařů, sester, bratrů a dobrovolníků, kteří dávali do 
„tomboly“ svoje volno, zdraví (nejen to jejich) a úsilí, 
za které jim někdy někdo snad poděkuje...
 A teď k tomu horšímu...
 Zdravotníci, po nějaké době, dostanou přilepšení 
ke svému platu... A ruku v ruce s touto informací se 
množí protesty od „nezúčastněných“. Proč prý do-
stanou zdravotníci prémie, když „starat se“ je jejich 
práce a jsou jí povinováni vůči ostatním...
 Je mi z těch „nezúčastněných“ fyzicky špatně... 
Na míle daleko z některých vyjádření sálá závist, v 
místech přecházející až v nenávist...
 Těžká doba by měla smečku spojovat. A my, lidé, 
jsme takovou smečkou. Různého smýšlení, různé 
barvy, různého rodinného původu... Kde se v nás 
bere tolik nenávisti a zla? Krk si mohu ukroutit, přijít 
na to však ne...
 Já těm zdravotníkům závidět neumím... A za 
mnohé a za vše vzkazuji...
 DĚKUJI VÁM...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Jiří Crha: Ve spojení funkcí nevidím problém

 Stát vlivem koronavirové krize letos přichází o 
značnou sumu. Víte už nyní, jak velký dopad to 
bude mít na obce, konkrétně na naše město?
 Kvůli poklesu daňových příjmů město přišlo v 
letošním roce o 42 milionů korun, to je částka, s níž 
jsme pro letošní rok počítali v rozpočtu. Pomohl nám 
ale kompenzační bonus od státu ve výši 25 milionů 
korun, využili jsme také toho, že Blansko dobře hos-
podařilo v minulosti a měli jsme úspory z loňského 
roku. Zásadní investice jsme díky tomu nemuseli 
zatím škrtat, uvidíme ale, jaké fi nanční dopady bude 
mít podzimní vlna koronaviru a co přinese příští rok.  

 Jak je na tom městská kasa? Má Blansko dlu-
hy? 
 V současné době má město jediný úvěr z roku 
2017 na zaplacení zůstatkové ceny rekonstruova-
ného Centrálního zásobování teplem (CZT). Úvěr 
se splácí z nájemného, které platí provozovatel CZT. 
Veškeré další úvěry z minulosti jsou splacené, takže 
město je prakticky bez dluhů.                   

 Jsou na tom podobně i jiná města?
 Pokud mám zprávy od jiných starostů, s výpadkem 

fi nancí se potýkají všude. Ne všichni ale mají tak 
dobrou fi nanční historii, proto jsou většinou dopady 
koronakrize na městské rozpočty daleko negativněj-
ší.

 Může dojít k pozastavení některých investic, 
případně už došlo?
 Některé menší projekty jsme odložili, část z nich 
jsme nemohli realizovat kvůli omezením souvisejí-
cím s koronavirem – vyhlášeným nouzovým stavem 
nebo tím, že se fi rmám nepodařilo zajistit dostatečný 
počet pracovních sil, aby mohly plánované projekty 
realizovat. Některé projekty se tak nepodařilo včas 
zahájit, jinde se nestihly přípravné práce. Jsem rád, 
že zásadní investice jsme zatím rušit nemuseli. 
Uvidíme ale, jak na tom budeme příští rok, co bude 
dál, nyní nelze úplně určit. Ale i v příštím roce před-
pokládám pokles daňových příjmů díky koronavirové 
krizi minimálně ve stejné výši jako v letošním roce. 
Proto nechci slibovat nebo předjímat, jak to příští rok 
dopadne. 

 Můžete prozradit, do čeho bude město inves-
tovat v příštím roce?
 Jednou z největších investic následujících dvou 
let je stavba nové jídelny s kuchyní a také šaten pro 
ZŠ TGM. Investici v řádu milionů korun si vyžádá 
také další etapa revitalizace sídliště Zborovce nebo 
například obnova další z budov předzámčí, Zámek 
3, velkou stavbou bude také další rekonstrukce ulice 
Brněnská. Pokračovat bude i příprava na stavbu pře-
mostění na Staré Blansko, předpokládáme zahájení 
této stavby právě během příštího roku. Chtěli bychom 
začít také s opravou silnice na ulici Dvorská nebo se 
stavbou okružní křižovatky u Sportovního ostrova. 

 Nastupujete po krajských volbách do funkce 
radního pro dopravu. Dá se tato funkce zvládnout 
paralelně s funkcí starosty? Neuvažoval jste nad 
tím, že jednu z funkcí složíte?
 Uvažoval, konzultoval jsem to s kolegy ve vedení 
města i v nové koalici na kraji. Nakonec jsem se 
rozhodl zkusit obě funkce plnit paralelně. Na kraji 
už nejsem nováčkem, vím, co tato funkce obnáší, 
vím, čím se krajské zastupitelstvo zabývá, to mi v 
mnohém situaci usnadňuje a zkracuje tak čas, který 
je nutné věnovat související agendě. Hlavně ale mám 
zájem v Blansku dotáhnout projekty, které město 

ve spolupráci s krajem chystá. V tomto případě je 
spojení obou funkcí myslím ideálním předpokladem 
pro hladký průběh příprav a těsnou spolupráci měs-
ta s krajem. Jako příklad lze uvést právě zmíněný 
projekt „Přemostění na Staré Blansko“, kde je kraj 
investorem, to je pro naše město zásadní stavba. A 
je spousta dalších projektů a témat, s nimiž může 
kraj našemu městu pomoci. Voliči věděli, že kandiduji 
na kraj z pozice starosty města, myslím, že i díky 
tomu, že oceňují mou práci starosty, jsem získal na 
kandidátce ODS druhý nejvyšší počet preferenčních 
hlasů. A odejít v půlce volebního období z města, by 
i s ohledem na to nebylo podle mého názoru vůči 
těmto voličům korektní. Navíc nemám ve zvyku 
odcházet od rozdělané práce, rád bych dotáhl do 
konce vše, co jsme občanům v Blansku slíbili před 
komunálními volbami. Netajím se ani tím, že bych 
rád z pozice krajského radního dohlédl na projekty, 
které bude společně zajišťovat město a kraj.

 Jaký myslíte, že bude váš přínos v oblasti 
dopravy pro JMK?
 Jako starosta a aktivní řidič vím, co trápí obyva-
tele mimobrněnských obcí, jako dlouholetý krajský 
zastupitel znám projekty, které kraj chystá nebo se 
snaží realizovat v oblasti dopravy.  Díky spojení 
těchto dvou rolí umím doufám určovat priority a vní-
mat problematická místa v kraji. Na druhou stranu si 
uvědomuji, že to nebude jednoduché, díky dopadům 
koronavirové krize budou příjmy kraje v příštím roce 
cca o 1 miliardu korun nižší, což se přirozeně projeví 
i v rezortu dopravy a investičních možnostech kraje. 
Kritiky, které zaznívají z úst opozice, neberu jako 
důvod k nepřijetí nové funkce radního pro dopravu. 
Chápu, že srovnat se s osobním neúspěchem při 
sjednávání povolební koalice je těžké. Kritizovat 
něčí práci ale ještě před tím, než začal pracovat, 
mi nepřijde šťastné. Mám výborného vedoucího 
odboru, kterého znám ještě z doby, kdy jsem působil 
ve vedení krajského úřadu. Vím, že odvádí profesi-
onální práci a je na něj spoleh. To je velká devíza. 
Znám administrativu, procesy i fi nanční nastavení, 
dopravou nejen v Blansku ale i v kraji se zabývám i 
z pozice starosty, věřím, že to vše mi pomůže novou 
funkci zvládat a snad i přinést nový úhel pohledu.

 Co Vám udělalo v poslední době největší ra-
dost?

 Největší radost mi udělala skutečnost, že od 15. 
října letošního roku platí nová vyhláška ministerstva 
zdravotnictví ohledně vzdělávání mladých lékařů. 
O ni jsme usilovali poslední dva roky. Kvůli před-
loni změněným pravidlům týkajícím se vzdělávání 
mladých lékařů byl totiž problém s uznáním praxe 
mladých lékařů, kteří po škole nastoupili v Blansku. 
Překážky byly bohužel pouze administrativní a nijak 
nezohledňovaly kvalitu poskytované péče, přesto 
kvůli vyhlášce mladí lékaři přestali mít o nástup do 
blanenské nemocnice zájem, riskovali by, že jim 
nebude uznána zde odsloužená praxe. To ohrožo-
valo chod hned dvou klíčových oddělení – interny 
a neurologie. Nová vyhláška nám dává naději, že 
administrativní překážky zmizí a mladí lékaři do 
Blanska znovu zamíří. Jsem opravdu rád, že se to 
podařilo. Vedení města a vedení nemocnice vyvíjelo 
tlak na všech frontách – oslovili jsme zastupitelstvo 
města i kraje, jednali jsme několikrát přímo s panem 
ministrem, schůzky probíhaly i s odbornými zaměst-
nanci na ministerstvu, s poslanci napříč politickým 
spektrem, se zástupci odborných společností, akre-
ditačních komisí, asociací nemocnic, osobně jsem 
celou záležitost řešil s prezidentem Nejvyššího 
kontrolního úřadu, informoval jsem pana premiéra 
i prezidenta České lékařské komory. Psaly se do-
pisy, návrhy, popisovali jsme dopady nevyhovující 
vyhlášky v Blansku – třeba to, že jsme za poslední 
dva roky přišli o dvě desítky mladých lékařů, kteří 
chtěli v nemocnici nastoupit, ale kvůli vyhlášce si 
to nakonec rozmysleli. Bylo to opravdu náročné a 
vysilující, protože konec byl i po měsících snah stále 
v nedohlednu. Obrat nastal až s nástupem nového 
ministra zdravotnictví Romana Prymuly, toho jsem 
ihned po jeho uvedení do funkce kontaktoval a do 
týdne byla na stránkách  ministerstva informace o 
změně celé vyhlášky. Byla to obrovská úleva. Jen 
mě zarazilo, když jsem se nedávno dočetl na strán-
kách Monitoru, že si teď někteří kolegové z opozice 
neoprávněně přisvojují zásluhy na vyřešení tohoto 
problému, byť se z desítek schůzek zúčastnili třeba 
jediné. To mi nepřijde vhodné, ale radost z nové 
vyhlášky si tím zkazit nenechám. 

-r-

 Rozhovor se starostou Jiřím Crhou bude tentokrát na téma koronavirové krize, o tom, jak moc se tato situace může projevit na budoucích investicích. Mimo investic jsme se jej rovněž zeptali na spojení 
funkce starosty města a funkce radního Jihomoravského kraje pro dopravu.

 Nový most přes železniční trať, která odděluje dvě části Blanska, dostal zelenou. V úterý odpoledne projekt schválila Centrální komise Ministerstva 
dopravy České republiky, která přemostění nad koridorem mezi Brnem a Českou Třebovou doporučila Státnímu fondu dopravní infrastruktury k realizaci. 
Práce na přemostění na Staré Blansko, jehož stavba by měla přijít na zhruba 250 milionů korun, by tak mohly začít už v polovině roku 2021. Přípravné 
práce začnou už v lednu. Na jaře roku 2022 začnou práce také na novém podchodu pod tratí v místě železniční zastávky Blansko-město.

 Projekt nyní musí schválit ještě výkonný výbor Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který bude 
stavbu přemostění z velké části fi nancovat. Částečně 
se ale na nákladech bude podílet i město a kraj. Právě 
aktuální verze rozpočtu SFDI už ale se stavbou mostu 
na rok 2021 podle dostupných informací počítá.
 „Mám obrovskou radost, že komise projekt pře-
mostění doporučila. Byli jsme s ní v úterý ve spojení 
on-line, zpráva o jejím rozhodování pro nás totiž byla 
opravdu zásadní. Pokud by centrální komise projekt 
neschválila, padla by šance, že realizaci přemostění 
bude možné zahájit v roce 2021. Tím by ale padl celý 
projekt, protože jeho stavbu potřebujeme načasovat 
právě na rok 2021 a 2022, kdy dojde k úplnému 
přerušení železniční přepravy na trati mezi Brnem a 
Českou Třebovou,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha. 
„Schválení projektu centrální komisí je zásadní krok 
pro to, aby SFDI na stavbu vyčlenil potřebné fi nance,“ 
dodal.
 Právě o tom, zda Státní fond dopravní infrastruktury 
bude mít peníze na fi nancování stavby, jednalo v 
uplynulých měsících vedení Blanska i zástupci kraje 
opakovaně s nejrůznějšími partnery.
 Stavba stopadesátimetrového mostu, jehož sou-

částí bude i lávka pro pěší, má dopravně propojit 
centrální část města se Starým Blanskem. Ty rozdě-
luje frekventovaná železniční trať, ve špičce jsou ale 
závory zavřené až 40 minut z hodiny, což způsobuje 
kolaps dopravy. Potíže s překonáním trati mají také 
záchranáři či hasiči.
 V rámci přípravy projektu bylo zahájeno stavební 
řízení, město už má také podepsané kupní smlouvy 
se všemi majiteli pozemků, které jsou pro stavbu 
budoucího přemostění potřebné.
 Náklady na stavbu přemostění by se měly pohybo-
vat okolo 250 milionů korun bez daně.
 „Počítáme s tím, že v příštím roce se budou zaklá-
dat piloty pro nosné pilíře mostu samotného přemos-
tění, v souvislosti s novým přemostěním vznikne na 
podzim příštího roku také nová okružní křižovatka u 
ulice Fügnerova. V roce 2022 přibude okružní křižo-
vatka na ulici Brněnská, dokončí se vlastní mostní 
konstrukce, vybudováno bude také velké parkoviště 
na Starém Blansku se 34 parkovacími místy a jedno 
parkoviště pro 5 nákladních vozidel,“ popisuje vedoucí 
oddělení investic odboru správy a rozvoje města 
Marek Štefan.
 S přemostěním souvisí také stavba nového pod-

chodu v místě současné železniční zastávky, jehož 
podobu má nyní nově město k dispozici.
 Stávající podchod se odstraní a vznikne nový čtyři 
metry široký podchod pod tratí se světlou výškou 
2,5 metru. Vstup do podchodu zajistí široká schodi-
ště, součástí podchodu jsou ale také velké výtahy o 
nosnosti až 1000 kilogramů na každé straně určené 
pro přepravu osob i kol či kočárků atp. Díky nim bylo 
možné upustit od nájezdových ramp, které nebyly v 
rámci území s ohledem na blízkost řeky umístitelné, 
ani vhodné.
 „Zrušeno bude stávající úrovňové křížení trati, dojde 
také k demolici budovy čekárny Českých drah. Díky 
tomu časem vznikne na obou stranách trati prostor 
pro parkoviště s kapacitou 28 automobilů na každé 
straně. Chybět ale nebudou ani zastřešené prostory 
pro cestující, na straně od města kryté stání na kola, 
na straně od Starého Blanska pak menší prostor, který 
může sloužit jako čekárna či menší komerční prostor,“ 
popisuje Marek Štefan.
 V souvislosti s novým podchodem dojde také k 
úpravě místních komunikací a napojení Komenského 
a Rožmitálovy ulice, stávající křižovatky zaniknou, 
přes trať už motoristé nepřejedou. Oblouky nové 
komunikace ve směru na Sportovní ostrov a k sídlu 
Technických služeb Blansko se ale rozšíří tak, aby 
byla průjezdná pro nákladní automobily i s návěsem. 
Součástí úprav bude také nová zastávka MHD na 
Komenského ulici.
 Nový podchod přijde zhruba na 110 milionů korun. 
Náklady ovlivnilo například umístění podchodu do be-
tonové vany, která má zabránit průsakům spodní vody, 
nebo nutnost překládky téměř všech inženýrských sítí 
tak, aby byl nový podchod dostatečně široký.
 „Jsem rád, že investorem nového podchodu bude 
Správa železnic. V uplynulém půlroce jsem kvůli 
zabezpečení fi nancování stavby podchodu absol-
voval nespočet schůzek jak s vedením kraje, tak na 
ministerstvu dopravy nebo Správě železnic. Nakonec 
fi nancování projektu zajistí Státní fond dopravní 
infrastruktury. Město pak zřejmě uvolní část peněz 
na vybudování zpevněných ploch v okolí podchodu,“ 
dodává starosta Jiří Crha.

-měú-
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Na kávě s Martinem Pivodou
Chlapci i mladí muži spěchající s vaky na fl orbalové vybavení do městské haly patří již více než dvě desetiletí ke koloritu v městech po celé 
zemi. Fenomén tohoto nejdynamičtěji se rozvíjejícího sportovního odvětví zasáhl již před mnoha lety i Blansko. Kromě kroužků na školách 
a v jednotě Orel je zde vlajkovou lodí oddíl Atlas. Ten se sem pod křídla tehdejší tělovýchovné jednoty ČKD přesunul ze Sloupu, kde vznikl, 
koncem devadesátých let minulého století. Největších úspěchů v historii dosahoval mužský tým v sezóně 2008/09, kdy hrál v první lize, teh-
dejší druhé nejvyšší republikové soutěži. V současnosti již funguje jako samostatný subjekt, který jako prezident řídí dvaatřicetiletý Martin 
Pivoda. O současnosti klubu jsme si s ním popovídali.

Sponzor rubriky:

 Jsi v pořadí již třetím mužem v čele Atlasu. Od 
kterého roku jsi se chopil onoho pomyslného 
kormidla?
 Ofi ciálně od září 2013. Takže už to je sedm let. 
Ta šťastná sedmička pro mužský tým se naplnila na 
jaře. I když to bylo nahnuté. Covid v březnu přerušil 
skvěle rozehranou sezonu. Vytoužený postup do 
divize byl na spadnutí. Dvě kola před koncem jsme 
byli již jasně první, nikdo nás již nemohl předstih-
nout, když přišlo ono zastavení. Naštěstí nakonec 
platilo pořadí a posunuli nás do vytoužené vyšší 
soutěže. Tu jsme již od září rozehráli, ale po pátém 
kole se direktivně zastavila.

 Jak si stojíte?
 Myslím, že velmi dobře. Teprve v pátém kole 
jsme našli v Kutné Hoře přemožitele a jsme v 
tabulce na výborném druhém místě. Do haly ale 
nesmíme. Přesto v rámci možností nezahálíme. 
Kluci makají individuálně na fyzičce. Na Facebooku 
se navzájem hecujeme v rámci výzvy, kterou rozjel 
trenér Wilczek. Uvidíme, jaké ovoce to přinese, až 
se nám umožní návrat mezi mantinely k míčku a 
fl orbalce.

 Myslíte na postup do národní ligy?
 Kluci i trenéři by chtěli, Já jsem nohama na zemi, 
myslím, že to možná ještě rok dva potřebuje uzrát. 
Moje představa je teď, že bychom mohli hrát reálně 
tak do pátého místa. Vizí do budoucna ale postup 
je. 

 Hráčský kádr na to je?
 To je otázka. Táhne nás převážně první lajna, 
dává drtivou většinu branek. Vojta Fedra a Lukáš 
Kučera jsou jasně v čele statistik celé soutěže. Ty 
další dva útoky nejsou špatné, ale jejich produkti-
vita je nižší. Teď se nám rýsuje první mezinárodní 
přestup v historii Atlasu. Objevil se devatenáctiletý 
klučina z Ukrajiny se zkušenostmi z jejich nejvyšší 
soutěže, který zkoušel štěstí v brněnském extrali-

govém Hattricku. Odtud ho poslali na zkušenou do 
Znojma, ti nám ho poskytli zatím na pár tréninků. 
Ten mezinárodní přestup by ale stál více než nor-
mální, uvidíme. Byl by pro nás určitě přínosem, 
je to střelec, který má chuť dávat branky. Nevím 
ale jak to všechno dopadne, výbor to musí ještě 
zvážit. 

 Fedra a Kučera jsou tedy ti tahouni…
 Určitě. Jsou to teprve osmnáctiletí kluci, věkem 
ještě junioři a vedou kanadské bodování v celé 
mužské divizi! Vojta je náš odchovanec od elévů. 
Lukáš přišel před pár lety z hokejového prostředí. 
Jsme moc rádi, že dal přednost fl orbalu.

 Tým je celkově dost mladý, ne?
 Sice máme dva kluky čerstvé třicátníky, kteří 
se k nám vrátili jako do mateřského klubu, jinak 
mají borci ale tak kolem dvaceti až pětadvaceti. 
Paradoxně jsou střeleckými hvězdami ti nejmladší. 
To je ale fl orbalový trend. Většina klubů se opírá 
o mladé, není to jak v hokeji, kde se do mužských 
týmů těžko prosazují.  

 Opíráte se hlavně většinou o odchovance?
 Dá se to tak říct, ale není to stoprocentní. Z 
okresu Blansko jsou všichni. Trenér Wilczek je 
výjimkou, pochází z Ostravska, přiženil se do Lysic 
do fl orbalové rodiny. 

 Atlas není jen elitní mužský tým…
 Samozřejmě. Kromě áčka je to ještě béčko, 
máme juniory, dorostence, starší i mladší žáky, 
elévky. Pokrýváme celé spektrum mládežnických 
kategorií, dohromady asi osmdesát lidí. Mohlo 
by nás být ještě víc, některé týmy by potřebovaly 
početně posílit. V hale na Údolní máme bloky úterý 
a čtvrtek od šesti do deseti večer, mládež má i pon-
dělky, elévové mají něco i na orlovně. V přípravce 
je to teď momentálně slabší, tam bychom klidně 
přivítali nové adepty, abychom to mohli pořádně 
rozjet. Potřebujeme mladší žáky 2008, 2009, elévy 
2010, 2011 a do přípravky 2012 a mladší. V pon-
dělí na hale na Údolní od třetí odpoledne mohou 
rodiče se svými ratolestmi přijít. Pochopitelně až 
se pomyslné dveře na sportoviště otevřou…

 Jak si vedou mládežníci?
 U elévů se hraje jen na píšťalku a stopky. Na 
turnajích se nesleduje skóre ani body. Jde jen o 
to, aby kluci hráli. Je to na malé hřiště, tři plus 
brankář. Nehrají špatně, mohlo by to být ale lepší. 
Mladším žákům se už skóre zobrazuje, ani zde se 
ale tabulka nedělá, aby nedocházelo ke zbytečné-
mu hecování. Ve starších máme tři šikovné kluky, 
které už posíláme s dorostem. Velkým talentem je 
zde Ríša Jeřábek, který se málem dostal do výběru 
kraje. Soutěž se rozjela, ale po dvou kolech se to 
utnulo. Z dorostu jsme pustili dva nejšikovnější klu-
ky na zkušenou do brněnských Bulldogs, takže je 
tým citelně oslaben. U juniorů je to podobně. Fedra 
a Kučera jsou už defi nitivně u mužů a bez nich to 
žádná sláva není. Béčko mužů jsou taky mlaďoši, 
někteří mají ambice se do áčka rovněž dostat.

 Systém soutěží už není o turnajích?
 U mužů v divizi a výše už ne. Je to jedno utkání 
za víkend na 3x20 minut čistého času, velmi fyzicky 

náročné. Zápas trvá skoro dvě hodiny, při remíze 
se prodlužuje. Padá hodně branek, je to divácky 
dost atraktivní, zejména pokud se potkají vyrovnaní 
soupeři. Skóre se často mění jako na houpačce.

 Jak to máte s fi nancováním chodu klubu?
 Už se nám to čtvrtým rokem ustálilo. Základem 
je čerpání dotace, o kterou žádáme na MŠMT, 
přispívá nám město Blansko a pak samozřejmě 
jsou nutné nemalé členské příspěvky. Měli jsme i 
dotaci z kraje, teď jsme však na ni, nevíme proč, 
nedosáhli. Sponzora jako takového nemáme.

 Na závěr našeho povídání nemilá informace. 
Já osobně jako historický zakladatel klubu i jed-
né tradice smutním. Dvoudenní vánoční Atlas 
Cup za účasti šestnácti týmů z celé republiky, 
který měl mít letos 24. ročník se letos neusku-
teční…
 Bohužel. Vzhledem k současné situaci jsme 
letošní turnaj museli zrušit. Nebudeme jediní. Je 
to obrovská škoda. Přerušuje se obrovská tradice 
akce, která měla nezaměnitelnou atmosféru. Nedá 
se nic dělat, škoda. Ale věřme, že ta špatná doba 
už brzy skončí a vrátíme se do normálu.

 Co budoucnost mistrovských soutěží?
 Velký otazník. Podle informací prezidenta unie 
je vůle hrát třeba až do června. Záleží ale na tom, 
kdy se samozřejmě bude moci začít. Rozbíhá se 
první mužská liga, snad budou další soutěže také 
co nejdříve následovat. Uvidíme.

Bohumil Hlaváček

Atlas Blansko 2020. Dolní řada zleva: Patrik Crla, David Tenora, Leoš Koupý, Vojtěch Fedra, Lukáš 
Kučera, Jan Frýdek, Daniel Žilka, František Fedra, Radek Hebelka, Lukáš Budiš. Horní řada zleva : 
Josef Klosowicz, Jiří Kroutil, Jakub Kolmačka, Petr Husnaj, Šimon Borek, Dominik Janík, Vojtěch 
Wilczek - trenér, Ondřej Mach - trenér, David Čermák, Petr  Musil, František Forbelský, Ondřej Čípek.

foto: archiv Atlasu Blanskofoto: archiv Atlasu Blansko

foto: Jakub Smejkalfoto: Jakub Smejkal
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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

Lékárna Na Poště
 Na začátku pěší zóny, u kruhového objezdu, stojí krásný funkcionalistický dům, jemuž vdechl ar-
chitekt pozitivní duši již při zrodu a která v něm přetrvává dodnes. V místě, kde býval zubní dentista a 
následně pošta, kde sbírali a třídili balíky a poštovní zásilky z celého Blanska, je dnes pod ochranou 
zeleného kříže lékárna.

 Ten, kdo by nakoukl 
do lékárenského záku-
lisí, spatřil by zde i v 
uspěchaném 21. století 
kouzlo starých apatyk.
 Je to lékárna, kde to 
v laboratoři voní všemi 
těmi rozličnými surovi-
nami, které zde pořád 
podle starých magistra-
liter receptur zpracová-
vají do mastí, krémů, 
čípků, globulí, roztoků 
a kapek. V této lékárně 
jsou otočníky v laboratoři 
stále plné stojatek s la-
tinskými názvy, na které 
dennodenně někdo sahá 
a vytváří z nich léky pro 
nás pacienty. Tady ještě 
opravdu bydlí to pravé 
nefalšované lékárenské umění!
 V dnešní době je trendy říkat o něčem, že to má 
svůj příběh. Lékárna Na Poště ten svůj rozhodně 
má! Je to příběh lidí, kteří mají rádi svou práci a stále 
se jim díky Bohu daří udržovat tu živé kouzlo těch 
opravdových lékáren, jaké známe ze starých časů. 
Časů, kdy bylo lékárenství ještě nezávislé na diktátu 
velkých korporací.
 Lékárník tu byl vždy už od dávných dob jako ně-
kdo, kdo se vyzná v přírodních i chemických lécích. 
Kdo dnes ví, na co se používá šišák bajkalský, dr-
mek, rozchodnice, žindava či zlatobýl? Tady to vědí! 
Najdete zde hojné množství léčivých bylin i jejich 
směsí. Ochotně a rádi Vám tu poradí s jejich účinky 
a výběrem pro Vás vhodné formy.
 Máte rádi vitální houby? Léčíte se jejich pomocí? 
Pak Vás jistě nepřekvapí, že v této lékárně má tento 
zázrak, jenž pojí sílu účinku hub a čínské medicíny 
své pevné místo v sortimentu. Nebo snad raději tin-
kury Yaomedica? Novinku v nabídce, kde se snoubí 
účinek vitálních hub a bylin?
 Chcete se léčit homeopaticky? Máte v oblibě pří-
rodní léčbu a aromaterapii? Nebo snad Vaše duše 
holduje tkáňovým solím? Případně Vaše srdce bije 
pro ajurvédu? Vaše tělo volá po použití výtažku z 
léčivých pupenů? Ano, i tato gemmoterapie paní 
Podhorné tu na Vás čeká.  I tradici bylinkových tinktur 
v různých prověřených kombinacích pana Břetislava 
Nového tu běžně rádi doporučují.

 Každá správná lékárna vždy byla a je místem tak 
trochu záhadným, kde to zavoní bylinkami a mastmi 
sotva se pootevřou dveře do ofi cíny. Zkoušeli jste 
vejít do Lékárny Na Poště? Z difuzérů se tu linou 
úžasné vůně a člověka tu tak už při čekání nebo při 
výběru zboží léčí aromaterapeutické éterické oleje. 
Tu proti bacilům, jindy zas na zvednutí nálady a 
proti trudomyslnosti. Ano, to je to nefalšované kouzlo 
starých časů, kdy bývalo v lékárnách voňavo, útulno 
a bezpečno. A člověk si tam chodil pro radu, protože 
s jistotou věděl, že se mu jí tam dostane podle nej-
lepšího vědomí a svědomí. Protože tomu, co Vám 
poradí lékárník prostě věří!
 To je ten skutečný a opravdový příběh téhle lékár-
ny. Jazykem moderní doby je tato lékárna tak trochu 
BIO, bezpochyby zelená a určitě voňavá. Je to místo, 
kde se pro Vás potkává naše západní medicína s tou 
východní a alternativní. Kde můžete koupit vše od 
známého Paralenu až po éterický olej Ravintsara. 
Pro každého zákazníka je tu něco.
 Je to místo, které stojí tak trochu mimo ten dnešní 
zrychlený a neosobní lékárenský hlavní proud. A kde 
jsou na tuhle svou jinakost náležitě hrdí!
 Komplexní péči o pacienta dotváří malá, ale plně 
zásobená prodejna ortopedických potřeb a ortope-
dické obuvi.
  Za zmínku také stojí dnes již hojně využívaná, 
bezplatná služba rozvozu inkontinentních pomůcek 
a jiných přípravků.

 Lékárna Na Poště je 
zde pro Vás již 15 let a 
stále drží kredit nezávis-
lé lékárny s kolektivem, 
který má lékárenství rád.
 Být lékárník zname-
ná celoživotní studium, 
stále hledáme, po vzo-
ru předků ten pomysl-
ný „kámen mudrců“ . 
Něco, co nás vrátí do 
formy. V době stresové, 
v době jedové se nám 
to moc nedaří a tak hle-
dáme dál. Pojďte hledat 
s námi! Za tárou Vás 
čekají usměvavé lékár-
nice, které tvoří duši této 
lékárny!
 Tak na viděnou v Lé-
kárně Na Poště, přátelé!

-r-

Chvilka s Majkem
O lidech...

 ...pracujících ve zdravotnictví a také dvou 
bývalých záklaďácích. Delší dobu jsem fejetony 
nepsal, i když mne občas k tomu někdo vybízí. 
Proč, o tom možná příště. V současné unikátní 
době jsem dostal poprvé v životě možnost strá-
vit týden v naší nemocnici na neurologii a mám 
nutkání se o zážitky s někým podělit.

 Ale postupně. Můj praktický lékař ihned poznal 
problém a během pár minut mne převezla sanitka se 
třemi záchranáři na JIP-ku. Vážení, byl to koncert a 
jsem si stačil v tom fofru uvědomit, jak je super, mít 
ve městě naši dobře vybavenou a funkční nemoc-
nici. Toto psaní ale nebude o mně. Má to být hlavně 
pocta všem, kteří se o nás starají, když se objeví 
zdravotní problémy a projev úcty k jejich práci. 

 Prvních 24 hodin absolvujete základní vyšetření 
a lékaři vám sdělí, co zjistili. Sledoval jsem, že 
primář a mladé doktorky jsou sehraný tým a mají 
pěkné vztahy nejen mezi sebou, ale také se velmi 
ohleduplně chovají k 
pacientům. Ti jsou vy-
strašení, a i když ne-
funguje jejich tělo, tak 
hlava si nepříznivou 
situaci uvědomuje.

 Dva dny jsem ležel 
na pokoji s klienty, kte-
ří byli téměř ochrnutí, a 
viděl jsem, co všechno 
mají na starost sestřič-
ky. Od podávání léčiv, 
jídla, mytí apod. Zatím 
jsem byl v nemocnici 
občas na návštěvě, 
tentokrát jsem byl v 
šoku, jak většinou po-
stavou éterické bytosti 

dokážou manipulovat s po-
stiženými a ještě si s nimi 
příjemně popovídat. 

 Profesionální přístup ses-
ter kazila jen jedna výjimka. 
Dva ochrnutí naproti si povídali o mládí. Jeden 
PTP-ák a druhý průzkumák vzpomínali na vojnu. 
Příklad, co mne mj. donutilo napsat, následuje. 
Třetí prosba, aby jednomu zapnula sestra mobil do 

nabíječky, stejně jako napití slámkou 
ze sklenice – nebyl čas. Druhý v 7 
večer oznámil, že se podělal do pleny. 
Sestra: teče to – ne – tak to do rána 
vydrží. Bylo toho víc, ale já jsem z této 
dehonestace lidství rozhozený ještě 
teď, při představě, že bych byl na místě 
těch pánů.

 Naopak musím zmínit u stej-
ných klientů sestřičku, která ráno přišla 
a se vším jim pomohla. Oholila je, 
natřela záda kafrem a ještě si s nimi 
krásně popovídala. Pak mne přeložili 
jinam, ale vím, že se jmenovala Hraz-
dírová a aspoň touto cestou bych jí rád 
poděkoval.

 Dalších pár dní jsem se potkával jen s profesio-
nálním přístupem. Když jsem chtěl vědět něco, na 
co systém oddělení není nastavený, většinou to šlo 
vyřešit. Ani zdravotníci nejsou ušetřeni pandemie a 
časté střídání je jediná možnost, jak zajistit péči pro 
nás všechny. Klobouk dolů!

 Ještě jednou - od pomocného personálu, přes 
setry, doktory až po vedení nemocnice - vám všem 
vzdávám čest a držím pěsti.

Miloš Polák
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Svatý Martin přijel i letos

Po výlovu čeká vodní nádrž 
oprava potrubí

Projekty v parcitipativním rozpočtu

Buřtoviště Olešná
Navrhovatel/ka: Jaromír Křivan
 Tento projekt navrhuje zpevnění plochy cca l0 x l0 
metrů pro umístění dvou buněk a jejich zastřešení. V 
blízkosti posezení je počítáno s veřejným ohništěm. 
Buňky budou připojené na vodu a elektřinu. Vyba-
vení: WC s malým umyvadlem, dřez s odkládací 
plochou, osvětlení vnitřních a venkovních prostor. 
Venkovní posezení: min. 2 stoly a 4 lavky. Vznikne 
tak místo pro setkávání občanů Olešné. Odhadované 
náklady 587 tisíc Kč.

Lavičky pro oddech i setkávání generací
Navrhovatel/ka: Jiří Kaňa 
za Římskokatolickou farnost Blansko
 Umístění laviček, případně stolků s posezením 
– tzv. hnízda, na veřejných plochách města, a to 
nejen v centru, ale i v sídlištních oblastech města. 
Z průzkumu navrhovatele vyšly jako návrh lavičky 
s vyšším posezem, případně s područkami. Tento 
mobiliář je vhodný zejména pro starší spoluobčany. 
Další část návrhu se týká zřízení míst pro posezení 
skupiny osob, tzv. hnízda, umístěná v blízkosti pě-
ších zón, ve volném prostoru parků nebo v blízkosti 
bydlišť.
 Předpokládané náklady projektu zahrnují: 25 kusů 
laviček, 15 hnízd (tj. 1 hnízdo = 1 stolek + 4 židličky) 
– materiál, opracování, doprava, nátěrový materiál. 
Odhadované náklady: 594 tisíc Kč.

Oprava cesty kolem fotbalového hřiště na Údolní
Navrhovatel/ka: Kateřina Kolářová
 Cesta vedoucí z ohybu ulice Údolní přes pozemky 
č. 699/1 a 690/1 směrem k zahrádkářské kolonii s 
pokračováním pak například nad Písečnou či ke 
studánkám pod Podlesím. Cesta je využívána nejen 
zahrádkáři, ale i rodiči s dětmi či mateřskými školami 
jako výchozí cesta na vycházku do přírody. Cesta je 
ale ve špatném stavu.
 Návrh zasypání cesty, vyrovnání, zpevnění, pří-
padně vybavení několika drážkami na odvod dešťové 
vody.

Oživení nábřeží Svitavy – nízká lanová dráha
Navrhovatel/ka: Zuzana Střítecká
 Nízká lanová dráha/lanový park, umístěná podél 
cyklostezky mezi OD Billa a parkem u vlakové za-
stávky s památníkem bitvy u Zborova na travnaté 
ploše mezi stromy na straně dál od řeky.
 Vybavení: Dětská lanovka s pomou délky 20 metrů 
+ živý habrový plot mezi lanovkou a parkovištěm. 
Typové sestavy nízkých lanových překážek – 10 – 12 
polí. Otočné lavičky 2 ks.
 Navrhované řešení by se týkalo jednak rodin s 
dětmi (u nízkých lanových drah se obvykle uvádí 
věk 13-14 let – předpokládané využití by tedy bylo i 
pro starší děti a dorost), ale celkově se dá očekávat 
zatraktivnění lokality i pro ostatní skupiny občanů 
díky přidání otočných laviček a také vytlačení nepři-
způsobivých občanů. Odhadovaná cena 594 tisíc Kč.

Úprava chodníku na Dvorské ulici
Navrhovatel/ka: Ludmila Janíková
 Realizace chodníku v délce asi 38 metrů u štítu 
bytového domu Dvorská 80. V místě současné 
vyšlapané pískové cesty, která se za deště splavuje 
a zanedbaného spojovacího chodníku. Předpoklá-
daný je chodník v šířce 1,5 metru s povrchem z 
betonové zámkové dlažby. Odhadované náklady: 
143 tisíc Kč.

Úprava veřejného prostranství 
pro setkávání občanů
Navrhovatel/ka: Hana Jedináková
 Jedná se o prostor mezi vstupem do místnosti 
občanské aktivity (OA) Lažánky v kulturním domě 
a hasičskou zbrojnicí. Tento prostor je využíván pro 
různé kulturní a společenské akce pořádané nejen 
OA Lažánky.
 Rozšíření stávající zpevněné plochy, vybudování 
kryté pergoly, dokončení terénních úprav za kultur-
ním domem, včetně prostoru za hasičskou zbrojnicí. 
Přístup na veřejné prostranství je bezbariérový. 
Odhadované náklady: 350 tisíc Kč.

Venkovní skříňky pro sportovce 
na Sportovním ostrově
Navrhovatel/ka: Martina Čumová
 Instalace alespoň 24 venkovních uzamykatelných 
skříněk na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v 
lokalitě mezi baseballovým hřištěm a areálem fi rmy 
Expal.
 Finanční odhad zahrnuje: pořízení skříněk, pří-
střešku a terénní úpravy. Odhadované náklady: 125 
tisíc Kč.

Víceúčelové sportovní hřiště 
na zimním stadionu v Blansku
Navrhovatel/ka: Petr Mikulášek
 Prostor pro umístění nové víceúčelové plochy s 
doplňky se nachází v horní části zimního stadionu 
vedle tribuny. V současnosti je zde betonová podlaha 
bez dalších doplňků. Plocha nebude určená jen pro 
hokejisty. Využít ji mohou pro svoji přípravu i cyk-
listé, atleti, hasiči, popřípadě jiné kluby či zájmová 
sdružení. Modernizaci zázemí by přivítali také mladí 
hokejisté klubu HC Rytíři Blansko, kteří by ji využívali 
k takzvané suché přípravě pro rozvoj dovednosti a 
techniky.
 Předkládaný návrh se týká vzniku nového víceú-
čelového hřiště o rozloze cca 300 metrů čtverečních. 
Zejména se jedná o položení speciální podlahy. Dále 
by se jednalo o instalaci bezpečnostních sítí po celém 
obvodu a zabudování mantinelů, o branky – fl orba-
lové a hokejové včetně sítí a lavičky pro sportovce. 
Odhadované náklady 500 tisíc Kč.

Zakrytí úložiště odpadků
Navrhovatel/ka: Karel Šváb za SVJ Jasanová 
14–22
 Navrhujeme zakrytí kontejnerů, jak to mají okolní 
domy na Jasanové nebo Pod Javory. Domníváme se, 
že bychom eliminovali možnost odkládání odpadků 
a nepotřebných věcí od občanů, kteří nebydlí na 
sídlišti. Navíc by došlo k estetickému sjednocení v 
rámci sídliště.

Zastřešení posezení na hřišti Blansko-Klepačov
Navrhovatel/ka: Pavel Tvarog
 Realizace pevného přístřešku za hřištěm na 
Klepačově v prostoru bývalého tenisového kurtu. 
Velikost přístřešku je plánována 20 × 5,5 metru pro 
posezení při společenských a sportovních akcích 
a jako ochrana před povětrnostními podmínkami. 
Přístřešek by měl být kapacitně koncipován pro 20 
– 100 osob.
 Realizace projektu je plánována většinově své-
pomocí a s částečnou podporou podnikatelských 
subjektů. Odhadované náklady: 350 tisíc Kč.

zdroj: blansko.cz

 V minulém čísle Monitoru jsme psali o tom, že vedení města Blanska zveřejnilo projekty participa-
tivního rozpočtu Společně PRO Blansko, z nichž budou občané vybírat ten, který je jim nejsympatič-
tější. Hlasovat mohou od 9. do 30. listopadu na webu města www.blansko.cz nebo pomocí tištěných 
hlasovacích lístků.

 V sobotu 14. listopadu rybáři uspořádali výlov vodní nádrže Palava I. Vylovené ryby přestěhovali 
do nádrže Palava II. Následně začalo úplné vypuštění přehrady, které je nutné z důvodu opravy ne-
těsnícího potrubí vedoucího v hrázi nádrže. 

 „Výlov probíhal klasicky zatažením sítí. Ve vodní 
nádrži Palava I. je standardní rybí osádka – kapři, 
candáti, plotice, líni, perlíni, štiky,“ vyjmenoval před-
seda blanenské pobočky Moravského rybářského 
svazu Martin Sklář. Prodej ryb se po výlovu nekonal, 
přehrada je součástí rybářského revíru Podomský 
potok 1. „Odlovenou rybí obsádku jsme proto ihned 
po výlovu převezli na Češkovice do vodní nádrže 
Palava II. (Vrbice) a do odkalovací nádrže, která byla 
bez rybí obsádky,“ doplnil.  
 Na období od 30. listopadu do 4. prosince jsou na 
přehradě naplánovány opravné práce. „Zjistili jsme 
netěsnost dvou spojů ocelového potrubí, které vede 
ze svislé šachty sdruženého objektu na hrázi skrz 
hráz vodní nádrže a ústí vedle schodiště vpravo pod 
hlavní výpustí hráze. Bez úplného vypuštění pře-
hrady nelze zamýšlenou opravu provést,“ vysvětlila 
vedoucí oddělení vodního hospodářství, geologie, 
odpadů a ochrany ovzduší Olga Pozděnová s tím, že 
díky prázdné nádrži je možné opravu potrubí zajistit 
bezvýkopovou metodou. 

 K obnově podle ní dojde pomocí bezešvého ru-
kávce, který se zavádí po celé délce potrubí, tedy asi 
v úseku dlouhém 40 metrů. „Při opravě se využívá 
epoxidová pryskyřice vytvrzená ohřevem a podtlak. 
Díky tomu  vznikne v celé délce kompaktní, bezešvé 
a staticky samonosné potrubí se stěnou o síle 4 až 
5 milimetrů, které je bez jediného spoje a vyniká 
perfektními hydraulickými vlastnostmi,“ popsala Olga 
Pozděnová. 
 Na vypouštění nádrže dohlížejí také ochranáři a v 
případě výskytu zvlášť chráněných druhů živočichů 
provedou jejich záchranný přenos do Vrbice. Na-
pouštění přehrady začne hned po skončení oprav 
potrubí; zvýší se odtok Vrbice, případně odkalovací 
nádrže nad ní. „Věříme, že podíl na napouštění zajistí 
také dešťové srážky. Předpokládáme, že na úroveň, 
kterou máme přes zimu, hladina nastoupá zhruba za 
týden,“ podotkl vedoucí odboru životního prostředí 
Pavel Konečný.

-mka-

 Letos trochu jinak. Vítání svatého Martina se kvůli covidovým omezením muselo odehrát v on-line 
prostoru, bez průvodu a davů přihlížejících. I přesto patron našeho města dorazil se svým poselstvím 
a povzbudil Blanenské v této nelehké době. 

 Po nedělní svatomar-
tinské mši, která se ko-
nala v prázdném kostele, 
přivítal svatého Marti-
na starosta města Jiří 
Crha a farář Jiří Kaňa. 
Představili mu také dvě 
nové knihy s blanenskou 
tématikou. V jedné si při-
pomínáme, jak se naše 
město proměnilo během 
let, a druhá se týká vý-
ročí 880 let od posta-
vení kostela na Starém 
Blansku. Obě budou 
k dostání v informační 
kanceláři Blanka po roz-
volnění koronavirových 
opatření. Mši i pozdrav 
sv. Martina bylo možné 
zhlédnout on-line. Zá-
znam poselství se dá 
přehrát na webu města Blanska. 
 „Vítání svatého Martina je jednou z největších 
kulturních akcí ve městě, navíc je to patron Blanska 
i zdejšího kostela. Chtěli jsme si tento svátek i letos 
připomenout i přes to, že vládní omezení velké kul-

turní a společenské akce neumožňují. Díky tomu, 
že se zapojila celá řada organizací a institucí, se to 
podařilo,“ zmínil starosta Jiří Crha.
 Oslavy zaštítila blanenská farnost, která od 30. říj-
na nabízela různé on-line akce, hry, úkoly či recepty. 

Zapojilo se také Muzeum Blanenska, městská 
knihovna, Galerie města Blanska. 
 „Letošní oslavy jsou speciální, protože si 
v těchto dnech připomínáme i 880 let od po-
stavení kostela zde v Blansku, zasvěcenému 
právě svatému Martinovi. I když se nemů-
žeme setkat při mši v kostele, při oslavách 
v ulicích nebo v průvodu, setkání v rámci 
rodiny možná jsou. A díky on-line přenosům 
a aktivitám na webu i facebooku můžeme být 
ve spojení i letos,“ uvedl farář Jiří Kaňa.
 Až do konce listopadu si mohou lidé pro-
hlédnout venkovní výstavu o životě svatého 
Martina, která je umístěna u kostela na Sta-
rém Blansku. 

-mka- 
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Diabetoložka: Máme málo pohybu, 
jíme víc, než potřebujeme

 V sobotu 14. listopadu jsme si připomněli Světový den diabetiků. Lékařky diabetologické ambulance 
Nemocnice Blansko Alice Dundrové jsem se zeptala například na to, jak probíhá současná péče o diabetiky 
a jaké jsou moderní trendy v léčbě cukrovky. 

 Jak probíhá ambu-
lantní péče o pacienty 
s diabetem v době ome-
zení provozu?
 Naše ambulance fun-
guje i v současné nelehké 
době, ale kontroly probí-
hají distančně, to zname-
ná, že pacienty kontak-
tujeme telefonicky. Valná 
většina našich pacientů je 
vybavena glukometry, tak-
že si měří hodnoty cukru v 
krvi doma, po telefonu pak 
výsledky konzultujeme, 
probíráme jejich současný 
zdravotní stav, stravovací 
zvyklosti, pohybový režim 
a na základě toho upravuji léčbu. Recepty pak pacien-
tům odesíláme formou SMS zpráv do telefonu.
 Osobně k nám momentálně chodí především noví 
pacienti, které je potřeba naučit aplikovat inzulin nebo 
zacvičit v používání glukometru.

 Jak onemocnění vzniká?
 Cukrovka je chronické metabolické onemocnění cha-
rakterizované vysokou hladinou cukru krvi. Podle příčiny 
dělíme diabetes do několika skupin. Jednou z nich je 
diabetes mellitus 1. typu, který je podmíněný autoimunit-
ně, tzn. že se v organismu vytvářejí autoprotilátky, které 
ničí beta-buňky slinivky, které vyrábějí inzulin. Tito pa-
cienti jsou celoživotně závislí na podkožně podávaném 
inzulinu. Dále se v naší ambulanci staráme o pacientky 
s gestačním diabetem, tedy těhotenskou cukrovkou, 
která je vázaná na hormony placenty a vyskytuje se jen 
v těhotenství. Valnou většinu našich pacientů pak tvoří 
pacienti s cukrovkou 2. typu, nesprávně označovanou 
taky jako „stařecká cukrovka“. Bohužel se setkáváme i s 
pacienty ve věku kolem 30 let, kteří touto chorobou trpí. 
Příčinou tohoto typu cukrovky je inzulinová rezistence, tj. 
necitlivost buněk organismu na inzulin. To vede k tomu, 
že inzulin nemůže cukr dostatečně přenést do buněk 
(kde slouží jako zdroj energie), ale zvyšuje se jeho hla-
dina v krvi. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru pak vede 
k rozvoji pozdních komplikací cukrovky – poškození 
krevních cév, čímž dochází k urychlené ateroskleróze 
(ukládání tuků do stěny cév), jejímž důsledkem může 
být cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo infarkt myo-
kardu. Velkým strašákem diabetiků je amputace dolních 
končetin při špatně se hojících defektech na nohách v 
důsledku špatného prokrvení. Dále pak zvýšená hladina 
cukru v krvi vede k poškození cévek na sítnici oka, z 
čehož plyne zhoršování zraku, zhoršuje se funkce ledvin 
až nutností očišťovat krev umělou ledvinou (dialýzou), 
poškozují se nervy - vzniká diabetická polyneuropatie 
vedoucí k necitlivosti především dolních končetin, růz-
nému mravenčení, brnění, křečím v nohou, poruchám 
chůze.

 Jaká je prevence cukrovky?
 V případě cukrovky 1. typu a těhotenské cukrovky 
prevence v podstatě neexistuje. Co lze ale do jisté míry 
ovlivnit je rozvoj cukrovky 2. typu. K výše zmiňované 
inzulinové rezistenci totiž přispívá několik faktorů spo-
jených s životním stylem – nedostatek pohybu, nadváha 
a obezita, strava s nadbytkem živočišných tuků, strava 
s velkým podílem vysoce průmyslově zpracovaných 
potravin, nedostatek vlákniny ve stravě atd.

 Dá se tedy říct, že za cukrovku 2. typu si může 
každý sám? 
 Takhle kategoricky se to říct nedá. Existují rizikové 
faktory pro rozvoj diabetu - výskyt cukrovky u rodičů, 
prarodičů, syndrom polycystických ovarií, gestační 
diabetes atd., které úplně ovlivnit nelze. Lze ale oddálit 
rozvoj samotné cukrovky právě vhodnými režimovými 
a stravovacími návyky.

 Jaké mají omezení pacienti, u nichž nemoc pro-
pukla?
 Svým pacientům se snažím vysvětlit, že i s cukrovkou 
se dá žít kvalitní život bez přísného omezování a zákazů. 
Základem léčby cukrovky je především dieta a pohyb. 
Diabetická dieta je ve své podstatě dieta racionální, v 
dnešní době široké nabídky potravin je možné sestavit 
jídelníček tak, aby byl chutný a výživově vyvážený. 
Pacienti by se ovšem měli vzdát jídel s obsahem jedno-
duchých cukrů (moučníky, čokoládové tyčinky, oplatky, 
buchty, slazené nápoje), jídel s vysokým obsahem 
živočišných tuků, omezit alkohol, především pivo (pro 
jeho vysoký obsah sacharidů). Měli by se dostatečně 
hýbat, což ovšem platí pro všechny, nejenom diabetiky. 
U našich pacientů nevyžaduji vytrvalostní běh ani sport 
na vrcholové úrovni, u většiny z nich stačí, když začnou 
prostě chodit. Chůze je nepřirozenější pohybová aktivita, 
při které se nejenom spaluje cukr, ale zlepšuje se i fyzic-
ká kondice, pomáhá s hubnutím, snižováním krevního 
tlaku atd. Svoje pacienty nabádám, aby si (pokud mají tu 
možnost) pořídili psa. Pes je skvělý parťák na procházky 
a většinou člověka donutí jít ven, i když se mu třeba 
nechce.

 Jak často musí pacienti navštěvovat diabetolo-
gickou poradnu? 
 V závislosti na tom, jak jsou pacienti kompenzováni, si 
je zveme ke kontrolám po 3 – 6 měsících, podle potřeby 
samozřejmě i dříve.

 Přibývá pacientů s cukrovkou?
 Pacientů s cukrovkou 2. typu nepochybně přibývá, v 
naší ambulanci máme odhadem tak 2 – 3 nové pacienty 
za týden. Souvisí to s výše zmiňovanými faktory, které 
vedou k inzulinové rezistenci, máme málo pohybu, jíme 
víc, než potřebujeme. Kvůli zpřísnění kritérií se také 
zvyšuje počet pacientek s těhotenskou cukrovkou.

 Hlídají praktičtí lékaři všem pacientům hladinu 
cukru v krvi preventivně? Jak často?
 Věřím tomu, že velká většina praktických lékařů 
hladiny cukr pacientům hlídá v rámci preventivních 
prohlídek. Je ovšem otázkou, jak moc pacienti na tyto 
prohlídky chodí. Z mojí zkušenosti mohu říct, že jsou i 
pacienti, kteří svého praktického lékaře roky neviděli a 
k nám přichází s plně rozvinutými příznaky cukrovky, 
kdy je potřeba hladinu cukru kompenzovat (většinou 
přechodně) pícháním inzulinu. U těchto pacientů je pak 
v budoucnu vyšší riziko rozvoje pozdních komplikací, 
ke kterým se od začátku dobře kompenzovaní pacienti 
nemusejí vůbec „dopracovat“.

 Znamená to tedy, že pokud se cukrovka podchytí 
v začátku, dá se s ní lépe vypořádat? 
 Určitě. Existuje i termín glykemická paměť – pokud 
jsou pacienti špatně kompenzováni v prvních 10 letech 
trvání diabetu, tak je výskyt pozdních komplikací prav-
děpodobnější, než když se dekompenzace objeví až po 
10 letech.

 Jsou nějaké nové trendy v léčbě diabetu?
 Základem léčby stále zůstává dieta a pohyb. Ale co 
se týče léků, tak se v posledních letech objevilo několik 
nových moderních antidiabetik, která jsou velmi účinná 
a kromě vlivu na snižování cukru mají také ochranné 
účinky na srdce a ledviny. Díky tomu lze léčbu tzv. ušít 
pacientovi na míru. Spousta diabetiků má zároveň vy-
soký tlak, různý stupeň poškození ledvin, mnozí z nich 
prodělali infarkt nebo mrtvici a nové léky nám dávají 
možnost ovlivnit i tyto přidružené choroby. Velké oblibě 
se u nás diabetologů i pacientů těší nové léky, které 
kromě snižování cukru vedou svým účinkem i k hub-
nutí. A pro uvědomělejší pacienty bývá váhový úbytek 
krásný motivační faktor k tomu, aby se snažili zhubnout 
a tím zlepšit svoji kompenzaci cukrovky i dále. Je jen 
škoda, že podávání těchto léků je omezeno úhradovými 
podmínkami pojišťoven a nemůžeme je tak nabídnout 
většímu počtu pacientů.
 U diabetiků s 1. typem jsou velkým pokrokem glukózo-
vé senzory. Ty umožňují monitorování hladiny cukru kon-
tinuálně, pacienti zjistí svoji glykémii pouhým přiložením 
čtečky k senzoru, který je zaveden podkožně do paže. 
Odpadá tedy píchání do prstu a měření glukometrem. U 
diabetiků s cukrovkou 1. typu jsou tyto senzory důležité 
především k předcházení hypoglykémiím, tj. snížení 
hladiny cukru, které může někdy vést až poruše vědomí 
a ohrožení na životě.

 Trápí vás neukáznění pacienti?
 Trápí, ale každý svého štěstí strůjce. Pacienty se 
snažím pozitivně motivovat, opakovaně jim vysvětluji 
zásady léčby diabetu, ale někdy prostě narazím.

 Co cukrovka a koronavirus? Jsou lidé s diabetem 
více ohroženi na životě v případě nákazy covidem?
 Pacienti trpící cukrovkou patří mezi rizikové v případě 
různých infekcí, nejenom u covid-19. Nicméně nerada 
svoje pacienty straším, protože stres vede ke zhoršování 
cukrovky a pacienti s vysokými hodnotami glykémií 
jsou v tomto případě zranitelnější. Doporučuji tedy 
vypnout televizi, nečíst moc zprávy a raději vyrazit ven 
do přírody, věnovat se koníčkům. Stravovat se pestře, 
jíst dostatek zeleniny, pokud je potřeba, tak doplňovat 
vitamin D, průběžně si kontrovat glykémie glukometrem 
a při zhoršení kontaktovat naši ambulanci telefonicky, 
abychom zavčas léčbu upravili.

-mka-
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www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

MÁME OTEVŘENO! MÁME OTEVŘENO! 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00
Možnost vyzvednutí objednaného zboží nebo zasíláme.

Motorola Moto 
e6 Play

2499,- Kč 2499,- Kč 

Skladem nové a repasované 

notebooky a počítače.

Z nejžádanějšího zboží vybíráme:

Acer Aspire 3

12.490,- Kč12.490,- Kč
Intel i3-2.3GHz, 4GB RAM, 
256GB SSD, 15.6“ FullHD, 
webcamera, WI-FI, BT, 
Windows 10
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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
* Jídelní a kancelářské židle na eshopu - 
www.npdesign.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná 
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 
604550828.
* Hledáme podnájem 1+1 do 10.000 Kč za vše, s tr-
valým pobytem. Spěchá. Žena 62, muž 45, pracující. 
Dlouhodobě. Tel. 778405844.
* Koupím garáž v Blansku. Tel. 603803063.
* Muž středního věku, pracující, zajištěný (žiju sám, 
auto, motorka, kolo) nekuřák, s vyřešenou minulostí, 
s mnoha zájmy, hledá k vážnému seznámení ženu 
39 - 52 z Blanska a okolí. Rád o sobě sdělím víc, 
vítáno foto výměnou. Tel. 777575857.
* Po 25 letech letos kvůli zdravotní situaci nena-
bízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732 619 095 zůstává v platnosti. Na shledanou 
snad příští rok.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

* Jablka na uskladnění a mošt. Tel. 603945673.
* Automatickou pračku plně funkční levně. Tel. 
777305730.
* Zachovalý skříňkový šicí stroj zn. Minerva. Cena 
dohodou. Tel. 775020637.
* Masivní kovový ponk (ruční výroba) o rozměrech: v 
- 93 cm, š - 80x83, s prostornou zásuvkou. Vhodný do 
dílny nebo garáže. Cena dohodou. Tel. 775020637.

Chcete se zapojit do přípravy 
nové výstavy v Muzeu Blanenska?

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.

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Svoboda
 V úterý jsme 
si připomněli 17. 
l istopad, Den 
boje za svobodu 
a demokracii a 
Mezinárodní den 
studentstva. Je to 
nejen státní svá-
tek, ale přede-
vším připomínka 
uzavření českých 
vysokých škol na-
cisty v roce 1939 a 
současně událostí 
ze 17. listopadu 
1989. Je to den, 
kdy si ze všeho nejvíc připomínáme jedno jediné 
slovo - svoboda.

 V současné době je slovo svoboda skloňováno 
jako nikdy dřív. Zažíváme něco, co jsme si ve 21. 
století, století "všechno máme, všechno můžeme a 
nic není nemožné", nedovedli představit. Nouzový 
stav střídá další, karantény a restrikce jsou běžnou 
součástí našich životů, stejně jako roušky na obličeji, 
omezené cestování, omezená možnost kontaktu s 
lidmi, s rodinou. Tím nejbolestivějším jsou určitě se-
nioři izolovaní od svých rodin a omezená zdravotní 
péče pro všechny. 

 Osobně věřím, že tohle vše má smysl. Že všech-
na opatření, jakkoliv jsou omezující a bolestná, 
vedou do zdárného konce NEsvobody. Že jen díky 
společnému úsilí, osobní zodpovědnosti každého z 
nás a dodržování všech opatření, která mají chránit 
především ty nejzranitelnější z nás, zvládneme 
nejen druhou vlnu pandemie, ale hlavně již brzo 
zažijeme pocit svobody absolutní - tedy opět to, co 
jsme zažívali do března letošního roku, do doby, než 
se celý svět otočil vzhůru nohama. A až tato doba 
přijde, a ona přijde, protože všechno zlé jednou 
vždycky skončí, budeme si se vzpomínkou na vše, 
co jsme zažili a společně zvládli (na sebeobětování 
se, na vzájemný respekt k druhým, na společné 
šití roušek a pečení koláčů sestričkám a lékařům 
v první linii,..) uvědomovat význam slova svoboda 
ještě více. Budeme ji cítit v každém bezrouškovém 
nádechu, v každém impulzivním obejmutí našich 
rodičů, babiček a dědečků bez strachu o jejich život, 
při každé procházce městem po 21. hodině. Bez psa 
na vodítku...

Lenka Dražilová, poslankyně

 Kdo by neznal značku domácích spotřebičů ETA. Znáte také okolnosti a jména spojená s jejich 
vznikem? V 60. a 70. letech byl vrchním designérem společnosti ETA Stanislav Lachman, akademický 
architekt. Právě jeho synovec Ivo, který s rodinou bydlí na Blanensku, oslovil muzeum s nápadem 
uspořádat výstavu. 
 V roce 2021 by Stanislav Lachman, 
nazývaný též „pan ETA“, oslavil sté 
narozeniny. Stanislav Lachman má 
na svém kontě více než dvanáct 
set návrhů průmyslových výrobků, z 
nichž se většina opravdu vyráběla. 
Navrhoval fény, žehličky, mixéry, vy-
savače s názvy planet, které ve své 
době patřily k výbavě většiny domác-
ností v Československu. Vymýšlel 
jejich podobu i technické řešení. 
V roce 2001 se uskutečnila první 
výstava jeho designérských prací v 
Národním technickém muzeu v Praze 
k jeho osmdesátým narozeninám a v 
roce 2006 se stal držitelem prestižní 
ceny Czech grand design a vstoupil 
do síně slávy. Výstava o zajímavém 
velikánovi nejen z oblasti užitného 
designu bude první výstavou v muzeu 
v příštím roce a už nyní na ní pracuje-
me. Kromě designérských kousků, vás seznámíme 
se zajímavými koníčky Stanislava Lachmana a jeho 
životními zážitky, které uvidíte jen díky spolupráci 
jeho rodiny. Na výstavě spolupracujeme také s 
Národním technickým muzeem v Praze a Technic-
kým muzeem v Brně. Chcete nám s výstavou také 

pomoct? Rozhlédněte se doma a pokud najdete 
něco z dílny Stanislava Lachmana, ozvěte se ideálně 
mailem na tormyseva@muzeum-blanenska.cz. Rádi 
si od vás poklady na výstavu půjčíme.

Pavlína Komínková, ředitelka

Vzpomínka
 Dne 11. listopadu uplynul rok ode dne, kdy utichlo 
srdce naší milované manželky, babičky a prababičky, 
paní Jiřiny Konečné z Blanska. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

Manžel, dcery a vnuci s rodinami
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Fotbalisté Blanska doma 
nestačili na Táborsko

 Přerušené profesionální fotbalové soutěže se znovu rozběhly sedmým kolem, na hřiště se k vy-
touženému mistrovskému zápasu dostali druhou listopadovou neděli i hráči druholigového Blanska. 
Ale sotva se FNL začala, hned pauza kvůli reprezentaci. Trochu mimo logiku. A druhé ale. Obnovená 
premiéra v soutěži po vynucené přestávce se domácím proti Táborsku vůbec nevyvedla. Hrálo se 
bez diváků, nepočítáme-li neofi ciální dvě skupinky dohromady zhruba osmdesáti skalních domácích 
fanoušků za plotem, které se několikrát nahlas osmělily povzbudit ty své. Nadšeně hrající hosté, ač 
před zápasem v pozici tabulkově slabšího outsidera, byli lepším celkem a domácí zaslouženě přehráli 
v poměru 0:2.

FK Blansko – FC MAS 
Táborsko 0:2 (0:1)

Branky: 38. Tolno – 0:1, 75. Majka – 0:2. Blansko: 
Halouska – Sukup, Buchta, Štrbák, Klusák – Ilko (54. 
Šašinka), Kopičár, Lahodný, Kania (67. Bartolomeu) 
– Harba (81. Huška) - Žák.
Od začátku se před Halouskovou brankou začalo 
blýskat. Nebezpečně vypadaly hned v úvodu těsně 
vedle mířící nůžky táborského Čapka i zakrátko nato 
nepřesná trefa Majky. Blansko se teprve poté trochu 
nadechlo k protiakci, byla ale bez výraznějšího efek-
tu. Hra se začala oboustranně přelévat ze strany na 
stranu, aniž by se něco podstatnějšího dělo. Pak ale 
nečekaně zahřmělo v 38. minutě. Po zaváhání Suku-
pa se míč dostal k Emanuelu Tolnovi, který z hranice 
vápna poslal míč přesně po zemi k tyči Halouskovy 
svatyně a otevřel tím brankový účet zápasu. V závěru 
poločasu se ještě stihl blanenský gólman zblízka 
podívat na žlutou kartu v ruce přesného rozhodčího 
Hocka za faul na pronikajícího protivníka.
Po změně stran se dal čekat tlak domácích se sna-
hou se zápasem něco udělat. Zůstalo bohužel jen u 
ní. Ani čerství hráči, kteří přišli na hřiště, nepomohli. 
Hra hostí byla efektivnější, jejich obrana precizní. V 
úvodu poslední čtvrthodinky přišlo defi nitivní rozuz-
lení. Po centru zleva se na zadní tyči dostal k balonu 
nekrytý Matěj Majka a napálil ho nekompromisně pod 
víko blanenské branky. Vymalováno. Domácí se na 
zvrat nezmohli, naopak mohli ještě inkasovat. Pro-
vazník však tutovkou pohrdl. Po závěrečném hvizdu 
hlavního arbitra mohla propuknout nefalšovaná ra-
dost hráčů i celého organizačního týmu Jihočechů, 
kteří si z Blanska odvezli zaslouženě tři body.
Trenér Blanska Oldřich Machala nemohl být po 
utkání spokojen. „Musím říct, že mě dneska velice 
zklamal výkon mužstva. Takhle špatně jsme ještě 
nehráli, hodně mě to mrzí,“ uvedl pro blanenský web. 
„Dneska nám chybělo úplně všechno. Obranná fáze 
byla špatná, v ofenzivě jsme pořádně nevystřelili na 
bránu, neměli jsme odražené balóny. Není moc co 

hodnotit, hodně mě to mrzí,” povzdechl. Jak dodal, 
hosté jeho svěřencům přesně ukázali, jaké to je 
hrát jednoduše a na brejky. „Vyhráli zaslouženě,” 
pogratuloval.

Dosavadní výsledky Blanska v soutěži: 
Prostějov – Blansko 1:1
Líšeň – Blansko 4:1
Blansko – Dukla 1:0
Varnsdorf – Blansko 1:1
Blansko – Žižkov 1:2
Vlašim – Blansko 2:2 

Aktuální tabulka:

Příští program:
Pátek 20.11. 13:30 Jihlava – Blansko.
Středa 25.11. 13:00 Blansko – Hradec. 
Sobota 28.11. 13:30 Chrudim – Blansko. 
Středa 2.12. 13:00 Blansko – Ústí. 
Sobota 5.12. 13:30 Vyšehrad – Blansko.  

Bohumil Hlaváček

1. Hradec 7 5 2 0 11:5 17

2. Líšeň 7 4 3 0 13:7 15

3. Ústí 7 4 2 1 12:8 14

4. Žižkov 7 4 0 3 11:8 12

5. Dukla 7 2 4 1 13:9 10

6. Chrudim 7 3 1 3 8:5 10

7. Prostějov 6 2 3 1 7:5 9

8. Vlašim 6 2 2 2 12:9 8

9. Jihlava 7 2 2 3 15:13 8

10. Táborsko 7 2 2 3 7:8 8

11. Varnsdorf 7 1 4 2 5:8 7

12. Blansko 7 1 3 3 7:12 6
13. Třinec 7 1 1 5 9:17 4

14. Vyšehrad 7 0 1 6 1:17 1

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

•  tisk letáků 
  již od 0,26 Kč/ks

•  grafický návrh 
  ZDARMA

•  kvalitní a rychlý roznos 
  po Blansku a okolí 
  již od 0,30 Kč/ks

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

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

na JARO 2021

O NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT, VSTUPENKY ZŮSTAVAJÍ V PLATNOSTI I NA JARNÍ TERMÍN.

ZAKOUPENÉ VSTUPENK Y LZE VRÁTIT DO 30. 10. 2020 V BLANENSKÉ INFORMAČNÍ K ANCELÁŘI BLANK A.

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

- 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

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

LÉTO 2021 - ZÁLOHA JEN 1.000 Kč 
KANCELÁŘ DOČASNĚ ZAVŘENA DO 20.11. 

AKTUÁLNĚ PRO VÁS: 602552652, s-tour@email.cz

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vás.

ZIMNÍ EXOTIKA S VÝHODNÝMI CENAMI
BALI - EGYPT - EMIRÁTY - KANÁRY - MALEDIVY

MEXIKO - TUNISKO - ZANZIBAR

VELKÝ VÝBĚR LYŽAŘSKÝCH POBYTŮ V ČR I V EVROPĚ 
Podrobné informace k cestování na stránkách MZV.


