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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Letošek je opravdu výjimečný. Museli jsme se 
hodně uskromnit a omezit, mnoho z nás přišlo o 
práci, řadě podnikatelů připravila pandemie řadu 
bezesných nocí a starostí s vidinou nejasné budouc-
nosti. Je tu však skupina lidí, kteří již nepracují, ale 
nehezké chvilky prožívali a vlastně stále prožívají i v 
těchto dnech. Ve všech domovech pro seniory byly 
zakázány nebo striktně a výrazně omezeny návštěvy, 
byly zde zrušeny veškeré kulturní akce a obyvatelé 
těchto domovů se tak stali ještě opuštěnějšími a 
frustrovanějšími, než si mohli kdy představit. Hrozba 
nakažení zákeřným virem jim navíc připravila chvíle 
strachu, které si nikdo z nich nezaslouží.
 Myslím si, že právě letos na Vánoce jim udělá 
radost každá maličkost. Proto jsme se rozhodli, 
že ve spolupráci s restaurací Pizzazz uspořádáme 
charitativní akci pro obyvatele blanenského Domu s 
pečovatelskou službou na Písečné s názvem Daruj 
radost seniorům. 
 Princip je velmi jednoduchý a součástí celé této 
akce budete především vy, občané Blanska. Klienti 
domova byli osloveni s možností nákupu drobného 
dárku. Někdo si přeje knihu, jiný zase potraviny, další 

například něco do kuchyně… Svá přání napsali na 
lístečky, které najdete pod vánočním stromečkem 
před restaurací Pizzazz, kam můžete přijít, přání 
si vzít, dárek následně koupit, zabalit a přinést jej 
zpátky do restaurace společně s věnováním. Pokud 
se rozhodnete přispět raději fi nanční částkou, bude 
pod stromkem kasička. Výtěžek sbírky bude použit 
na zakoupení dalších drobných dárků pro ostatní 
obyvatele domova na Písečné. A pokud ještě zbyde, 
použijí peníze na nákup věcí, jež jim zjednoduší 
pobyt v domově. 
 Vánoční stromek pro seniory z Blanska bude v 
provozu od pátku 4.12. do úterý 22.12. každý den od 
10 do 20 hodin. Den před Štědrým dnem potom dárky 
společně s vybranou fi nanční částkou odevzdáme 
klientům Domu s pečovatelskou službou na Písečné.
 Myslím si, že Vánoce nejsou jen o ohromných 
darech a hojnosti v jídle a pití, ale také o tom nezišt-
ně udělat radost lidem, kteří sice o žádnou pomoc 
neprosí, ale i malá drobnost jim může vrátit úsměv 
a vlít trochu naděje do dalších dnů. Darujte radost 
seniorům i vy.

Martin Müller

Nastala opět doba adventní, doba, kdy se těšíme na Vánoce. I když je ten letošní rok velice 
zvláštní, věřím, že na Štědrý den se rodiny v celé naší zemi sejdou u stromečku a rozdají si 
dárky. Advent je ale také obdobím, ve kterém bychom neměli zapomínat na ostatní. Zejména 
na ty, kteří mnoho letošních měsíců prožili ve strachu a samotě. A to jsou především se-
nioři. Monitor ve spolupráci s restaurací Pizzazz letos připravil charitativní akci pro klienty 
Domu s pečovatelskou službou na Písečné. Udělat radost seniorům může každý z vás.

Darujte radost seniorům 
z domova na Písečné

DARUJ RADOST
SENIORŮM

4.12. - 22.12. 2020
restaurace PIZZAZZ

Již téměř 30 let zkušeností a tisíce spokojených klientů.

Rádi pomůžeme při prodeji nebo pronájmu nemovitostí. 

Kovidová karanténa kanceláře skončila. Nyní je denně prováděna 
dezinfekce ozónovým generátorem.

• zprostředkujeme prodej domů a bytů

• zpracujeme posudky pro dědické řízení

• právní i ekonomické poradenství, dražby
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Vánoční strom už svítí

Freddieho sloupek
Divočina začíná...

 Každým rokem je to stejné, letošek nebude (zdá se) 
žádnou výjimkou z té lidské činnosti, ke které se napros-
to perfektně (tedy jako „prdel na hrnec“, řekla by moje 
drahá bílovická teta) sedí název jednoho z českých fi lmů 
– „Příběhy obyčejného šílenství“. Předvánoční shon a v 
mnohých případech i ztráta posledního kousku soudnosti 
má sice letos trochu jiný nádech, tedy přeplněna nejsou 
nákupní střediska. Místo toho jsou zatěžkávací zkoušce 
podrobeny objednávkové systémy online obchodů a nejen 
nervová soustava lidí, pro které „home offi  ce“ nepřipadá 
v úvahu. Někdo totiž ta vánoční přání a tu více (či méně) 
objemné dary musí tu více (či méně) spokojeným zákaz-
níkům doručit... Z jednoho prostého důvodu... 
 Tak daleko, aby byť jeden jediný ze všech interneto-
vých obchodů dosáhnul zázraku z oblasti fyziky (a stal se 
laureátem Nobelovy ceny v tomtéž oboru) a dokázal by 
ohnout časoprostor tak, aby se objednávka bez dalšího 
prostředníka objevila u zákazníka doma... Tak daleko ještě 
nejsme...
 Alespoň pro letošek jsme se tedy všichni, bez výjimek, 
dostali z doby kamenné (starému dobrému vytváření 
adrenalinu v předvánočních obchodech) do „novověku“, 
kdy platba hotovostí se zdá být pozůstatkem doby dávno 
minulé, téměř prehistorické...
 Budiž...
 Ale i přes to, že se budu opakovat se musím zmínit o 
jedné důležité věci. Opakování je jednak matkou moud-
rosti a druhak je to tak důležitá myšlenka, která stojí za 
opakování stále:
 „Ten, kdo nemá Vánoce ve svém srdci je nikdy nemůže 
objevit pod stromečkem...“
 Kolem je to samé „Black Friday“, aniž by většina lidí vě-
děla, co to vlastně znamená, sleva střídá slevu a spousta 
lidí se předhání v tom, kdo bližnímu věnuje hodnotnější 
Ferrari... A přitom je Ferrari ryze nepraktická věc... Musím 
o tom něco vědět, protože sám jsem hrdým majitelem hned 
tří vozů této značky a ani jedním jsem se nikdy neprojel... 
Trio těchto vozů má ale společného jmenovatele... Každý 
z nich jsem objevil pod stromečkem a znamenalo to pro 
mne jediné... Ten, kdo mi je daroval totiž taky nechyběl 
žádné Vánoce pod stromečkem... Jo, čtete dobře... Nejdřív 
pod ním, a to ještě Vánoce nezačaly, kdy pod dohledem 
maminky ořezával obrovským nožem kmen malé borovice, 
aby se vešel do stojánku... A pak nad ním (nebo se aspoň 
nad ním snažil na vachrlaté židli udržet), aby usadil špičku, 
která nebyla nikdy dost rovná tak, aby splnila (snad asi 
jediné) přání mojí mamince... A tím u nás začaly Vánoce, 
aby skončily až v lednu, protože mé sestře naši slíbili, že 
stromeček bude na svém místě až do jejích narozenin...
 Hezký slib... Ale zkuste pak zametat ten koberec... 
Už aspoň vím, proč jsme měli borovici... Dlouho vydrží a 
jehličí z borovice vidí na koberci i slepej...
 Hezký předvánoční den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

U základní školy TGM už stojí 
budova jídelny

Stromeček pro děti 
z domova letos pošesté

 Čtyřicet přání. Tolik by jich 
bylo pěkné splnit dětem z 
dětského domova v Hodoní-
ně u Kunštátu. Pomoci může 
každý zákazník prodejny 
Pompo na náměstí Svobody, 
která se již tento týden mohla 
konečně otevřít a v níž stojí 
vánoční stromek s dárky. Ty 
je možné zakoupit do 21. 
prosince; další den poputují 
do dětského domova. 
 Letos hrozilo, že stromek 
nebude. „Byli jsme z toho 
opravdu nešťastní; navíc 
spousta zákazníků se ptala, 
zda bude vánoční strome-
ček. Nakonec nám to nedalo. Na poslední chvíli jsem 
kontaktovala dětský domov a získala seznam přání. 
Přece kvůli covidu nenecháme děti bez dárků,“ říká 
vedoucí prodejny Zuzana Machová. „Bude to o něco 
obtížnější, protože dárky začínáme prodávat zhruba o 
dva týdny později než obvykle, ale věřím, že to společně 
se zákazníky zvládneme i letos,“ dodává. 
 Dárky si děti vybraly v katalogu; každý mohl vyslovit 
dvě tajná přání. Ta nyní čekají na to, až jim je ochotní 
zákazníci pomohou splnit. Vánoční strom v Pompu plní 
letos sny dětí z dětského domova již pošesté. 
 Systém je stejný jako v minulých letech. Dárky, o 
které si děti napsaly Ježíškovi, jsou již umístěny pod 
stromkem, takže není nutné bloudit mezi regály, což je 
v dnešní době více než žádoucí. Jsou také opatřeny 
cenovkami, aby si každý zájemce mohl vybrat podle 
svých fi nančních možností. Přání jsou různá, objevují 
se například kosmetické kufříky, herní klávesnice, dron  
i společenské hry. „Dárky, které zákazníci zakoupí, 
schováváme rovnou do skladu a zaměstnanci dětského 
domova si pro ně před Štědrým dnem, konkrétně 22. 
prosince, přijedou,“ informuje vedoucí prodejny Zuzana 
Machová.
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Setkání s kronikou
 Jelikož se v těchto dnech intenzivně pracuje na 
rekonstrukci ZŠ TGM, našli jsme o ní zmínku i v 
blanenské kronice. 

1977 - Přístavba ZDŠ Marxova ul.
 Příštího roku, tj. 1978 oslaví ZDŠ (Základní devítiletá 
škola, pozn. red.) na Marxově ulici 50 let od svého 
založení. Školní budova z roku 1928 vyžaduje však 
neustálé opravy a modernisaci. Již v minulých volebních 
obdobích vložil Měst NV velké prostředky na údržbu 
a adaptaci této školní budovy. Byla vybudována nová 
plynová kotelna, rekonstruováno ústřední topení a 
provedena nákladná rekonstrukce celé elektroinstalace. 
V celé škole dány nové dveře, třídy i chodby opatřeny 
vestavěnými skříněmi atd.
 V roce 1976 byla zahájena přístavba školní jídelny v 
průčelí budovy a začaly se budovat centrální šatny. S 
vnitřním vybavením nových prostor hodnota investiční 
akce bude činit 2 miliony Kčs. Škola bude po těchto 
úpravách – počítá se ještě s výměnou oken a novou 
fasádou – splňovat nároky kladené na moderní školní 
budovy.
 V měsíci září předal Měst NV škole do užívání mo-
derní stravovací zařízení s kapacitou 600 žáků. Podařilo 
se dodržet termín díky iniciativě pracovníků Měst NV a 
Okresního stavebního podniku, avšak nemalou měrou k 
tomu přispěla i aktivní pomoc SRPŠ, všech výchovných 
a provozních zaměstnanců školy a žáků.
 Rodiče odpracovali 2200 hodin, výchovní pracovníci 
a vedení školy 500 hodin a kuchařky a uklízečky 300 
hodin. Poděkování patří i důchodci Františku Crhoun-
kovi, který řídil stavbu základů a brigádnickou pomoc 
rodičů. Obětavost rodičů nutno mimořádně ocenit, 
neboť základy přístavby byly budovány v náročném 
terénu, který nedovoloval využití techniky, takže výkopy 
a betonování základů bylo prováděno převážně ručně.

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

 Největší městskou investicí je pro tento i příští rok bezpochyby rekonstrukce Základní školy To-
máše Garrigua Masaryka na ulici Rodkovského. Od začátku příštího školního roku by školáci již měli 
obědvat v nové jídelně. 
 Součástí projektu za 
86 milionů korun je nový 
jednopodlažní objekt 
školní jídelny a kuchy-
ně a spojovací chodba 
s hlavní budovou. V dal-
ší etapě stavby se pak 
dělníci přesunou před 
školní budovu. Přístav-
bu, ve které nyní sídlí 
stravovací provoz a část 
šaten, čeká demolice. 
Škola pak získá nový 
hlavní vchod i nové šat-
ny v přízemí budovy.  
 Jídelna s kuchyní se 
začala stavět v srpnu 
letošního roku na místě 
bývalých školních po-
zemků. Tato budova by 
měla být dokončena v 
červenci příštího roku. Začínají také práce na stavbě 
spojovacího krčku a v zadní části areálu se buduje 
dlážděné prostranství pro umístění venkovního 
altánku.
 „Stavba jídelny s kuchyní je největší projekt hra-
zený plně z rozpočtu města v tomto a příštím roce. 
Rozhodli jsme se projekt spustit i přes výpadky 
fi nancování například z rozpočtového určení daní. 
Stávající jídelna a kuchyň už jsou nejen z hlediska 
kapacity opravdu nevyhovující. Nikdo neví, jaké 
dopady koronakrize budou v příštím roce, a není 
prostor projekt odsouvat na neurčito,“ sdělil starosta 
Blanska Jiří Crha.
 Podle ředitele školy Pavla Nezvala od vzniku 
myšlenky na rekonstrukci do zahájení stavby uply-
nuly zhruba dva roky. „Zatím se i přes koronavirová 
omezení stavební fi rmě daří časový harmonogram 
plnit podle plánu, takže věřím, že se to stihne,“ řekl 
Nezval. 
 „Pracuje se také v hlavní budově školy. Tam se 
fi rma pustila do úprav části stávajících šaten. Otlu-
čené jsou omítky, odstranila se podlahová krytina a 
probíhají přípravné práce na izolaci šaten, u kterých 
se změní i jejich dispozice. Současně se provádějí 
práce v místě, kde v budoucnu vznikne nový hlavní 
vchod,“ přiblížil vedoucí oddělení investic Marek 
Štefan. Právě k těmto úpravám se využilo podzim-
ního uzavření škol. Bourací práce v suterénu se totiž 
původně měly dělat až na jaře. 
 „Přístavba a rekonstrukce nám pomohou přede-
vším v tom, že získáme moderní jídelnu s kuchyní 
a odstraníme stěžejní problém, kterým je současné 
rozdělení kuchyně a jídelny do dvou pater. Kuchyň se 
totiž nyní nachází v přízemí a jídlo se musí přepravo-
vat výtahem do prvního patra. Zvýší se i počet míst 
u stolů. Dále bude pro nás velmi příjemné propojení 

současného pavilonku s třídami prvního stupně a 
družinou a hlavní budovy školy. Děti nebudou mu-
set chodit venkem,“ doplnil ředitel školy s tím, že v 
neposlední řadě se vyřeší estetický problém, který 
představuje současná azbestová přístavba jídelny. 
„Těším se, že škola získá zase ráz historických fotek. 
Věřím, že to bude pěkné, a myslím, že si to škola 
zaslouží,“ dodal. 
 Rekonstrukce interiéru se dotkla zejména pro-
vozu šaten; jejich jedna část je v současné době 
uzavřena. „Šatní skříňky jsme museli přesunout na 
chodbu. Pohyb ve škole je také omezen, protože 
odpadla možnost použití zadního vchodu. Všichni 
musí chodit přes hlavní vstup, takže situace je teď 
náročná zvlášť v souvislosti s epidemií, kdy bychom 
měli bránit shlukování dětí. Vyřešili jsme to tak, že 
otevíráme školu o deset minut dříve, aby žáci, kteří 
ráno čekávali před školou, než se otevře, mohli vejít 
dovnitř a nenahrnuli se tam pak všichni najednou,“ 
popsal Pavel Nezval. 
 Skelet objektu nové jídelny je již hotový včetně 
zastřešení. Do konce roku dělníci osadí okenní vý-
plně a dveře, aby přes zimu mohly pokračovat práce 
uvnitř. V nové budově ve dvoře školy se počítá také 
s hygienickým zázemím pro děti, učitele i personál 
kuchyně, dále se skladem potravin a dalšího záze-
mí stravovacího provozu. Na střeše objektu bude 
umístěna nová vzduchotechnika. Část plochy bude 
osazena rohožemi pro zasazení rostlin tak, aby zde 
vznikla tzv. zelená střecha. 
 Budova nynější základní školy pochází z roku 
1928. Ve školním roce 1937/38 ji navštěvovalo 537 
žáků. V dubnu roku 1945 byla poškozena při náletu, 
ale brzy se ji podařilo opravit. Letos školu navštěvuje 
583 žáků. 

-mka- 

 V sobotu místo pátku, za přihlížení pár náhodných kolemjdoucích místo davů a tlačenice, bez tra-
dičního jarmarku a kulturního programu, ale přece jen svítí. A to je hlavní. Vánoční strom na náměstí 
Republiky – třináctimetrová jedle bělokorá pocházející z okolí Rudice – se kvůli zákazu shromažďování 
rozsvítil za přítomnosti starosty města bez předchozího ohlášení. Kdo měl štěstí, mohl na internetu 
zachytit živý přenos, kdo to nestihl, může si pustit záznam na Youtube. 

 „Rád bych všem popřál hezký advent, doufám, že 
světýlka, kterými je centrum města i letos vyzdobe-
no, přispějí k pohodové atmosféře a příjemné náladě 
během celého tohoto období. Přeji vám všem hodně 
štěstí i zdraví a krásnou adventní dobu,” řekl starosta 
Jiří Crha.
 Bar U Stromku bude otevřený vždy od 15 do 20 
hodin, prozatím bez prodeje alkoholických nápojů. 
K dispozici jsou stojany s dezinfekcí a lidé musí 
dodržovat rozestupy. 
 „Pro snadné dodržení bezpečnostních rozestupů se 
na zemi vždy ve vzdálenosti dvou metrů rozzářily 
vánoční hvězdy. Letošní novinkou je také fotostěna 
umístěná mezi výdejními okénky. Fotografi e může 
každý sdílet nejenom se svými blízkými, ale i na 
facebookové události Adventní soboty 2020 nebo na 
Instagramu s označením #AdventBlansko,” vyzvala 
Eva Juříčková z kulturního střediska.
 Na každou předvánoční sobotu se plánuje nějaké 
překvapení v podobě kulturního programu, který 
bude připraven podle toho, co bude právě vládou 
povoleno. Při rozsvícení stromu to byla živá hud-
ba v podání Josefa Koláře a Pavla Pálenského. 
Každou sobotu odpoledne se zapálí jedna svíčka 
na adventním věnci, který je umístěn u stromku 
v betlému. První svíčku rozsvítil starosta města, 
druhou rozžehne svatý Mikuláš, třetí kardiochirurg 
Petr Němec, který letos získal Cenu města Blanska, 
a čtvrtou svíci rozsvítí blanenský farář Jiří Kaňa. 

-mka-

foto Jan Koňaříkfoto Jan Koňařík

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

Vhodný dárek pro každého z Vás, Vhodný dárek pro každého z Vás, 
zateplené papuče pro vánoční čas.p p pp p p

Náš tip pod stromeček:Náš tip pod stromeček:
kožené dámské rukavice.kožené dámské rukavice.

Nízké i kotníkové, 
mnoho barev.
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Na kávě s Miroslavem Odehnalem
Adventní čas bývá spojený s tradicí vánočních ryb. I proto jsme se na kávě potkali s 
hospodářem blanenských rybářů Miroslavem Odehnalem. Nejen o večeři na Štědrý 
den, jsme si v přátelské atmosféře příjemně popovídali. 

Sponzor rubriky:

 Setkáváme se na sklonku takového podivného 
roku. Souhlasíš s tím, že ten rok 2020 je takový, 
slušně řečeno, podivný?
 Je to tak. Pro nás jako rybáře začal divně už tím, že 
ho pokaždé zahajujeme jarním otevřením pstruhové 
sezóny na začátku dubna. Nepovedlo se. Tradiční 
akce spojená s posezením s členy a přáteli našeho 
spolku se bohužel nemohla uskutečnit. S letním 
rozvolněním se to začalo normalizovat, na podzim 
vše začalo znovu. Výlovy se zpozdily. V Jedovni-
cích se posunul až na začátek listopadu. Bohužel 
samozřejmě bez větší účasti veřejnosti, stánkařů a 
doprovodných akcí.

 Co samotná spolková činnost?
 Samozřejmě omezená. Schůze předsednictva i 
výboru se pokrátily na nejmenší možnou míru. Vše 
se řešilo většinou telefonicky nebo přes e-maily. 
Složitější to bylo i s výdeji povolenek. Naštěstí jsme 
vše většinou stihli rozvézt v lednu a únoru. Ti, kteří 
se nestihli schůzí v místních spolcích zúčastnit, to 
pak museli řešit poštou či bankovními převody částek 
za povolenky a členské příspěvky.

 Projevil se ten podivný rok i v nižším počtu 
vydaných povolenek?
 Ani ne, paradoxně naopak. Počet vydaných 
povolenek se navýšil, žádostí o členství přibylo. 
Pravděpodobně začali možná lidé mít víc času na 
rybářskou činnost. Členská základna se rozrostla 
zhruba o osmdesát členů. Momentálně tak nyní 
máme zaregistrováno 1206 dospělých a 238 dětí do 
15 let.  

 Jsou to historicky nejvyšší čísla?
 Lidí přibývá každým rokem, letošní přírůstek je 
extrémní. Zájem lidí trávit svůj volný čas v přírodě u 
vody se zvětšuje. Letos jsme se tak opravdu dostali 
na historické maximum. Vždy se počty členů motaly 
kolem tisícovky. Myslím, že tento trend bude pokra-
čovat a tento počet by se mohl nadále zvyšovat.

 Jak pracujete s mládeží?
 Počty v kroužcích se snižují i na vesnicích. Je to 
ale možné tím, že děti mají nabídku volnočasových 
aktivit velmi bohatou a všechno už nestíhají, ne, že 
by ztrácely o naši činnost zájem. Přímo v Blansku 
kroužek máme také pod vedením pana Zouhara, 
další jsou třeba v Lysích, Černé Hoře, Ostrově u Ma-
cochy. Od dětí nevybíráme žádné členské příspěvky, 
jsou pro ně zdarma. Vedoucí odměňujeme většinou 
volnými povolenkami. Rybářský svaz vypracoval 
nově velmi pěkné učebnice, které členům kroužku 
zapůjčujeme, pracovní sešity jim zůstávají. Je to 
velká pomoc.

 Kde se členové kroužku schází?
 U nás v klubovně. Mohou čas trávit i v podkrovní 
části, kterou jsme loni dali do provozu. To je samo-
zřejmě přes zimu, jak se oteplí, motají se už venku 
kolem nádrží, řek a rybníků. Náš rybník ve Sloupeč-
níku je revírem pouze pro děti do 15 let i z okolí, tam 
žádní dospělí rybařit nemohou.

 Jak vlastně vypadá struktura vaší organizace? 
Můžeš to laikům osvětlit?

  Nezahrnuje celý okres. Vlastní orga-
nizace mají v Adamově, Rájci-Jestřebí, 
Boskovicích, Letovicích a Olešnici. Ta 
blanenská je počtem členů největší. 
Hospodaříme na dvou revírech – pstru-
hovém a mimopstruhovém. Ten první 
tvoří jen tok řeky Svitavy o délce 12,3 
kilometru. Od kamenného jezu u Kla-
movky až po splav v Doubravici. Co se 
týče nádrží, padá jich pod nás šestnáct 
o celkem 25 hektarech.

  Jak je to s Punkvou?
  Punkva vtéká do našeho revíru těsně 
před Klamovkou. Ona samotná ale 
spadá pod Chráněnou krajinnou oblast 
Moravský kras, hospodaří na ní Lesy 
České republiky. K nám patří jen její  
zdrojnice, třeba Bílá voda od propadání 
nahoru.

  Co jedovnické rybníky?
   My hospodaříme v revíru Podomské-
ho potoka, který je zásobuje. O samot-
né rybníky se ale stará  OLŠOVEC s.r.o. 

  V čem spočívá vlastně slovo hos-
podaření pro organizované rybáře? 
Co je jeho náplní?
  Do našich nádrží je daná krajským 
úřadem určitá zarybňovací povinnost, 
já jako hospodář musím do těch našich 
vysadit určité druhy a počty ryb. Na mi-
mopstruhové revíry mám momentálně 

přiděleno 680 tisíc korun, na řeku kolem 220 tisíc 
korun. Pro zajímavost, co se týče Svitavy, je to asi 
starost o 1800 kusů pstruha obecného potočního, 
duhového asi 2500 kusů, 5000 ostroretek, 2000 
lipanů a 150 kusů kapra. To jsou hlavní druhy ryb, 
které musím do revíru vysadit.

 Ty jako hospodář jsi profesionál?
 Ano, do funkce mne jmenuje krajský úřad. Každá 
organizace musí mít hospodáře, který má minimálně 
střední rybářskou školu nebo absolvoval povinné 
roční školení. To mám za sebou v roce 2005 i já. 
Na základě získaného osvědčení jsem byl ofi ciálně 
jmenován do funkce. Mým zástupcem je pak předse-
da naší organizace Martin Sklář. Ten má  za sebou 
úplně stejné zkoušky, jaké mám já.

 Jak si se k této práci dostal?
 Členem rybářského svazu jsem od roku 1982, 
tedy od mých sedmi let. Můj tatínek dělal jednatele v 
rájecké organizaci asi třicet roků. Je to tedy tak trošku 
dědičné. Odmala jsem byl voděn k vodě, do přírody. 
Rybařím od pěti, ofi ciálně sedmi let. Po absolvování 
zkoušek na hospodáře, které se uskutečnily v Paso-
hlávkách, jsem se věnoval v naší organizaci dva roky 
mládeži a tehdejšímu hospodáři Zdeňku Sedlákovi 
začal dělat zástupce. Od roku 2007 jsem se pak 
chopil pomyslného vesla. Rybařina se stala mým 
celoživotním koníčkem a postupem času i profesí. 
Dnes v rámci OSVČ pracuji jako hospodář na plný 
úvazek. Pomáhám i při výlovech a podobně pora-
denskou činností. V posledních letech mne rybaření 
naplno živí, od roku 2017 s živnostenským listem. 

 V poslední době se hodně mluví v souvislosti s 
případem hromadného úhynu ryb na toku Bečvy. 
Jak se na to díváš ze svého odborného pohledu? 
Zkus se vžít do kůže rybáře na této řece…
 Vezmu to z druhé strany. Vždy, když jdu přes 
mostek k našemu koupališti, dívám se do Svitavy, 
jaký je tam život. Nikdy bych se nechtěl dožít něčeho 
takového, co se stalo na Bečvě. Jak je v našem státě 
zvykem, nepříjemnosti se zametají pod koberec a 
viník se nenajde. To je můj názor. Chci věřit tomu, 
že se to tentokrát nestane. Poškození toho revíru je 
takové, že se to tam dá do pořádku možná za deset 
patnáct let. Veškeré živé organismy jsou v řece 
pravděpodobně zlikvidovány. Obnovení původního 
stavu vidím opravdu na desítky let. 

 Bečvu znáš osobně?
 Přiznám se, že jsem tam nikdy nerybařil. Když 
jsem ale viděl ty tuny ryb, které odvážely do kafi -
lérky...  Pro rybáře tam to musí být něco strašného. 
Když jsem poslouchal jejich povídání, viděl v televizi, 
jak bez potřebných ochranných pomůcek lezli do 
otrávené řeky... Mohou mít i nějaké trvalé následky, 
když se bez rukavic máchali v jedovaté vodě.

 Napadlo tě, jak by to vypadalo u nás, kdyby 
došlo k nějaké podobné havárii ve tvém revíru? 
 Samozřejmě to moje podvědomí rybáře oslovilo. 
Na toku Svitavy monitorujeme výpusti, které do řeky 
směřují. Na vesnicích dříve bývaly takové ty černé, 
odkud do potoků teklo bůhvíco. Výtoky kanalizací 
ve městě Blansku jsou pod kontrolou. Kdyby začaly 

úhyny, jednali bychom operativně. V malé míře se 
něco přihodilo u odkalovací nádrže v Obůrce. Do 
kanalizace se pravděpodobně dostaly nějaké tuky z 
restaurace. Vyřešilo se to, už se to pak neopakovalo. 
Ve spolupráci s hasiči se vše dalo do pořádku. K 
žádnému většímu úhynu ryb nedošlo.

 V Blansku se teď mluví o vypuštěné přehradě. 
Co k tomu řekneš?
 Nádrž Palava I u Myslivny byla vypuštěna naposle-
dy v roce 2009. Tehdy proběhla její první revitalizace. 
Za ty roky se nám povedlo nádrž zarybnit, skoro jak 
jsme si to představovali. Mrzí nás, že došlo k vypuš-
tění. Majitelem díla je Město Blansko, potřebovali 
opravit něco na vedení. Spolu s jedovnickými rybáři 
jsme se podíleli na vypuštění a slovení. Bylo tam 
kolem deseti metráků různých ryb. Objevilo se tam i 
dvacet kusů tolstolobiků, kolem 25 kg v průměru na 
kus, kteří do této nádrže nepatří. Vysadil je tam asi 
nějaký dobrodruh, možná i nějaký náš člen. Zaryb-
ňovat takto je však nelegální. Je to hrubé porušení 
zákona. Tolstolobiky jsme převezli do našeho zaří-
zení na sádkách. Do revíru je vysadit nemůžeme, 
protože tam nepatří. Budou pravděpodobně prodáni 
ke spotřebě.

 Na závěr našeho povídání bychom se měli 
vrátit ke konci roku. K předvánočnímu Blansku 
patří prodej kapra ve Sloupečníku. Ten váš je 
velmi oblíbený. Ne každý v dnešní době si totiž 
umí zabít a upravit rybu určenou na štědrovečerní 
stůl. Vy se o to lidem dovedete postarat…  
 Prodávat budeme od soboty 18. prosince. Ryby už 
jsou na našich sádkách od 14. listopadu. Bude to sa-
mozřejmě jako vždy kapr z Jedovnic. Nakoupili jsme 
třicet metráků. Je to vesměs hladká ryba, šupinatého 
bude minimální množství. Cenu udržíme na loňské 
úrovni, tedy asi 99 korun za kilogram. Konkurence 
to zjišťuje, ale já to netajím (smích). Prodávat se 
bude každý den od 9 do 16 hodin. Na závěr, tedy 22. 
a 23. prosince až do 18 hodin. Většinou jsme měli 
poslední den dopoledne doprodáno, vyšlo to akorát. 
Jen jednou se stalo, že jsme všechno neprodali. 

 Zabití a úprava ryb? Mohou s tím zákazníci 
opět počítat?
 Dva naši zkušení pracovníci budou připravení za 

nějakou úplatu rybu zákazníkům připravit. Myslím, že 
tak sedmdesát osmdesát procent ryb u nás zakoupe-
ných si zákazníci odnáší ve stavu připravenému ke 
kuchyňské úpravě. Jako doprovodnou rybu plánuje-
me pro zájemce na pondělí ráno i prodej pstruhů ze 
Skalního mlýna, k dispozici bude tak osmdesát kilo 
až metrák této ryby.

 Tak, co si přát do toho příštího roku? Snad 
bude lepší než ten letošní, ne?
 Doufejme, že ano. Nám na něho vychází výročí 
120 let od založení organizace, jak dokládají naše 
kroniky. Máme připraveny i pamětní odznáčky 
pro naše členy. K tradičním akcím patří i ples. 
Poslední roky ho navštěvovalo kolem 300 až 
350 lidí. Termín máme zadán, i kapelu. Zatím ale 
netušíme, zda plesová sezóna vůbec proběhne. 
Uvidíme… 

Bohumil Hlaváček

Hledáte správný dárek pro své blízké?
Máme pro vás tip.

Dar ujte naši pou kázku ke zdraví.
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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

Ivo Dobiášek: Představujeme 
FPO v novém kabátě

- 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

 Firma FPO oslaví příští rok 25 let od jejího založení a 20 let od otevření prodejny s výpočetní 
technikou na Smetanově ulici v centru Blanska. Vyzpovídali jsme vedoucího úseku, Ing. Iva 
Dobiáška mladšího, aby nám přiblížil činnost a obory fi rmy.

 Začneme obecnou otázkou: Kde vás najde-
me a čím se zabýváte? 
 Naše prodejna sídlí na adrese Smetanova 299/4 
v Blansku a zabýváme se prodejem elektroniky 
a softwaru, servisem – především počítačů a 
notebooků, poskytováním internetu a služeb, jako 
jsou datové rozvody a kamerové systémy. Další 
aktivitou fi rmy je projekt Chytrá domácnost. 

 Máte teď nově polepenou prodejnu, přiblížíte 
nám tuto změnu? 
 Máte pravdu, nejedná se ale pouze o polep 
prodejny. Rozhodli jsme o osvěžení naší fi remní 
image, a proto vznikl náš FíPíOu, kterého může-
te vidět právě na zmiňovaném polepu. Dále jej 
najdete na tričkách, letácích, bannerech, bude 
na novém autě… Vlastně všude. Je to takový 
průvodce, který sjednocuje všechny naše produkty 
a služby. 

 Mnoho lidí vás zná spíše jako obchod CZC, 
jak to tedy je? 
 Prodeji výpočetní techniky se věnujeme od roku 
1997, kdy jsme otevřeli malou prodejnu na náměstí 
Svobody. Do prodejny na Smetanově ulici mohli 
přijít první zákazníci v roce 2001. V průběhu roku 
2013 jsme navázali partnerství s dvojkou na poli 
elektroniky v České republice, a to fi rmou CZC.
cz; jejich zákazníci si mohou u nás nejen vyzved-
nout objednané zboží, ale mohou jej i reklamovat 

nebo vrátit v zákonné lhůtě. Samozřejmě dále 
fungujeme jako běžný obchod, kdy se k nám mo-
hou zákaznici přijít poradit a koupit zboží přímo 
u nás. 

 Spolupracujete takto ještě s nějakou další 
fi rmou? 
 Ano, v dubnu 2019 jsme navázali spolupráci s 
fi rmou, která renovuje kvalitní výpočetní techniku, 
jako jsou notebooky, stolní počítače, monitory atd. 
Tyto produkty stahují pouze z fi remního prostředí, 
následně je důkladně vyčistí, upgradují, otestují a 
v tomto perfektním stavu si je může zákazník u 
nás zakoupit. 

 Takže se nemusíme bát, že renovované vy-
drží méně, než nový notebook?
 Rozhodně není důvod k obavám. Pokud se 
zaměříme na jejich hlavní segment – notebooky, 
tak tam často vymění pomalý disk za rychlý SSD, 
rozšíří paměti, a jelikož se často jedná o notebooky 
pro manažery, líbí se nám, že můžeme našim 
zákazníkům i do domácnosti nabídnout kvalitní 
a výkonnější notebooky, než za stejné peníze 
kupované nové „plasťáky“, které dnes výrobci chrlí 
jako spotřební zboží s nízkou dobou životnosti. 
Na renovované zboží je klasicky dvouletá záruka, 
kterou lze rozšířit až na pět let. Notebooky si lze u 
nás prohlédnout, kolegové přidají i tipy, triky a na 
požádání je možné se podívat na jeho součástky, 
kde vnitřek notebooku vypadá jako nový.

 Jste také poskytovatelem internetu, co mů-
žete nabídnout obyvatelům Blanska? 
 K internetu připojujeme naše zákazníky přes 15 
let a byli jsme jeden z prvních poskytovatelů inter-
netu v Blansku. Pokrýváme nejen Blansko, máme 
spokojené zákazníky až v Březině či Vysočanech. 
Zákazníků si vážíme, jako jedni z mála nenechá-
váme zákazníky „umřít“ na starých tarifech za 
vysoké ceny; pokud zrychlujeme, pak všem. Jsme 
transparentní, zázemí máme na prodejně, kdokoliv 
nás zde může navštívit a budeme se mu věnovat. 
Samozřejmě máme funkční hot-line a komunikovat 
s námi lze přes email či facebookovou stránku. 
 Dále nabízíme 25% slevu seniorům nad 65 
let a stejně vycházíme vstříc lidem, které postil 
nepříjemný osud a jsou držiteli průkazu ZTP.

 Ivo, mluvil jste také o projektu Chytrá do-
mácnost. Co si pod tímto pojmem máme 
představit? 
 Smyslem Chytré domácnosti je automatizovat 
běžné činnosti denního života, jako je ovládání 
topení, osvětlení, stínění, zabezpečení atd. a šetřit 
tak jeho uživateli čas i peníze. Konkrétně nabízíme 
řešení postavené na systému Loxone, které se 
nám nejlépe osvědčilo.

 Jaké máte plány na příští rok? 
 V příštím roce nás 
čekají oslavy 25 let fi r-
my, takže se rok pone-
se v tomto znamení a 
naši zákazníci se určitě 
mají na co těšit. Také 
chystáme redesign 
webu. 

 Budeme se těšit na 
Vaši návštěvu. Více se 
toho o nás dozvíte vir-
tuálně na www.fpo.cz 
nebo na Facebooku, 
kde najdete různé za-
jímavé informace k IT 
tématům, našim pro-
duktům, něco málo ze 
zákulisí naší firmy a 
také zde občas pořá-
dáme soutěže. Stačí 
dát like a nic Vám ne-
unikne. 

-r-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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Pizzazz: Těžká doba nás 
tlačí dopředu

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

 Před rokem by asi sotva někoho napadlo, s jakými těžkostmi se budeme letos potýkat. Někteří 
podnikatelé museli zavřít úplně, jiní se museli hodně uskromnit. Přesto se však najdou podniky, které 
se dokázaly s nepřízní osudu vypořádat. O tom, že restauracím se v době pandemie dýchá velice 
špatně, se denně přesvědčujeme různými články z médií. Restaurace Pizzazz se s nenadálou situací 
poprala po svém.

 Zdálo by se, a v mnoha případech tak tomu skuteč-
ně je, že v této nelehké době to půjde s podnikáním 
z kopce, v lepším případě dojde ke stagnaci se 
záměrem přežít a po rozvolnění zase naplno zabrat. 
Restaurace Pizzazz dokázala fungovat bez toho, 
aniž by kohokoli ze zaměstnanců propustila a své 
pokrmy rozvážela po celém Blansku a okolí. 
 „Naštěstí už máme otevřeno a snad to tak už 
zůstane. Situace samozřejmě nebyla dobrá pro ni-
koho. Pro nás je dobré, že máme letité zkušenosti a 
v oblasti rozvozu jídla a své udělala také zkušenost 
z letošního jara,“ říká Jan Musil, jeden z jednatelů 
restaurace Pizzazz. 
 „V době uzavření restaurací jsme mimo rozvoz 
dělali třeba catering ve fi rmách nebo i na rodinných 
oslavách. V této oblasti máme hodně zkušeností a 
mám radost, že se to mezi lidmi ví. Přesto provoz 
nefungoval stoprocentně, to je jasné. Tato vynucená 
pauza nás donutila k zamyšlení, jak ještě více vyjít 
vstříc našim zákazníkům a připravit něco nového,“ 
vysvětluje Jan Musil. „Napří-
klad jsme si všimli, že 80 % 
objednávek je na pizzu. Sice 
nás těší, že o naši pizzu je 
velký zájem, ale rádi bychom 
dali více vědět o tom, že umí-
me i jiná jídla. Rozvážíme 
denní menu, dezerty, alkoho-
lické i nealkoholické nápoje. 
Hodně lidí si teď objednává 
pivo – máme Staropramen v 
plechu, lahvová piva Stella 
Artois a Corona extra. V této 
chvíli jsme nafotili nový leták, 
který představuje několik no-
vinek i stálic z naší kuchyně. 
Například burgery, kuřecí kři-
dýlka s BBQ omáčkou nebo 
variaci čtyř jídel – cibulových 
kroužků, hranolků, kuřecích 
křídel a výtečných sýrových nugetek s chilli. Největší 
novinkou je světový bestseller quesadillas – kuřecí 
stripsy, čedar a BBQ omáčka zapečené mezi dvěma 
tortillami.“
 Pokud nevíte, jak si objednat, v restauraci Pizzazz 
nabízí hned tři způsoby. Telefonicky na čísle 516 419 
555; pokud jste již objednávali, stačí pouze sdělit, 
jaké jídlo si přejete – systém si podle telefonního 
čísla pamatuje jméno i adresu. V případě, že jste si 
pizzu nechávali v minulosti přivézt na více adres, ob-
sluha se jen zeptá, kam přesně má kurýr přijet. Další 
možností je objednávka prostřednictvím webových 
stránek www.pizzazz.cz. Jsou tu slevy z aktuálního 
letáku, který chodí do schránek, najdete zde jídelní 
lístek, denní menu a taky odkaz ke stažení mobilní 
aplikace, kterou provozovatelé stále zdokonalují.
 „Hodně lidí si zvyklo na naši Pizzazz aplikaci, 
kterou si stáhli do mobilu se systémem Android nebo 

iOS,“ pokračuje Jan Musil. „Je velice jednoduchá. 
Spustíte aplikaci, vyberete si, online objednávku 
pak odešlete a přijde vám SMS zpráva s přibližnou 
dobou doručení. Platit můžete online prostřednictvím 
platební karty. Osobní údaje s adresou vyplníte 
pouze jednou, aplikace si vše pamatuje, takže další 
objednávka bude velice rychlá. V prostředí aplikace 
můžete rovněž využít aktuální slevy a akce. Co je 
pro nás důležité, je novinka v podobě zpětné vazby 
od zákazníka, kterému do hodiny od doručení přijde 
email s žádostí o hodnocení. Takhle jsme třeba zjistili, 
že jsou lidi spokojení s rychlostí rozvozu, což nás 
těší. Rozvážíme čtyřmi auty a objednávky doručíme 
do 60 minut, ve většině případů i dříve. Teď před svát-
ky prodáváme také poukazy v různých hodnotách, 
které pod stromkem určitě najdou své místo a radost 
z něj budou mít především děti. I tyto poukazy vám 
můžeme přivézt až domů.“
 Novinky nejsou pouze v jídelním lístku, ale i v ná-
pojovém. „Chceme vyjít vstříc milovníkům piva, pro 

které máme něco netradičního. Birra Moretti je italské 
pivo, které se skvěle hodí k pizze, my jej nabízíme 
u nás v restauraci, ale můžete jej objednat i domů 
v osmilitrových soudcích. Výčep vám půjčíme zdar-
ma,“ říká Jan Musil a pokračuje: „Po vzoru alpských 
středisek jsme do nápojového lístku zařadili slavné 
Bombardino – teplý nápoj připomínající vaječný likér 
s kopcem domácí šlehačky navrch. V naší nabídce 
bude ve variantě s kávou i bez a zákazníci se mo-
hou těšit na stejnou chuť jako v baru na sjezdovce, 
neboť jsme objednali originální nápoj ze severu 
Itálie i s výrobním zařízením. Jelikož nejlépe chutná 
Bombardino na čerstvém vzduchu, rozhodli jsme 
se, že letos vytáhneme stolečky ven a zákazníky 
obsloužíme i před restaurací. Bude tu stromeček a 
báječná atmosféra! A protože u stromečku mají být 
taky dárky, rozhodli jsme se, že podpoříme blanenské 
seniory z domova na Písečné. Ve spolupráci s Mo-

nitorem dopřejeme veřejnosti 
akci, během které mohou sami 
obdarovat lidi, kteří to v dnešní 
době potřebují jako sůl,“ dodá-
vá Jan Musil. O připravované 
akci se více dozvíte na první 
straně dnešních novin.
    Na závěr Jan Musil připojuje 
také vánoční přání: „Před nad-
cházejícími svátky bych velice 
rád poděkoval celému týmu 
naší restaurace, ale hlavně 
našim zákazníkům, že nám i 
v těžké době zachovali přízeň. 
Moc si toho vážíme. Přejeme 
pokojný advent všem a rádi 
vás uvítáme v naší znovu ote-
vřené restauraci.“

-r-

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
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Cestovat v obytňáku 
můžete od jara do zimy

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

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko-japonská společnost s dlouholetou tradicí 

TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku hledá zájemce na následující pozice: 

• ELEKTRIKÁŘ
• REKLAMAČNÍ TECHNIK
• KONSTRUKTÉR
• LAKÝRNÍK PRÁŠEK
• REFERENT NÁKUPU

Co nabízíme:
  nadstandardní platové podmínky

  zázemí zahraniční společnosti

Zájemci, hlaste se osobně, 

písemně nebo telefonicky na adrese:

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko

telefon: 516 428 416 | info@tatsuno-europe.com

www. tatsuno-europe.com

 V dnešní době jsou možnosti cestování velice omezené. Přesto existuje možnost, jak si užít parádní 
dovolenou v naprostém soukromí. Jediné, co potřebujete, je několik dnů volna a OBYTNÝ VŮZ, v 
němž se vyspí až pět pasažérů. Tato netradiční forma cestování může být skvělým dobrodružstvím 
pro rodinu i partu kamarádů.

 Chápu, že takový vůz asi nevlastníte, ale máte 
možnost si jej zapůjčit, a to přímo v našem městě od 
fi rmy HOPERA. Pronájem sice není zadarmo, ovšem 
musíte brát v úvahu luxus a pohodlí, které skýtá a při 
porovnání s cenou za hotel pro 4 - 5 osob, zjistíte, že 
je to výhodnější. Navíc – v době koronavirové krize 
je to jedna z mála možností, jak někam vyrazit hned 
na několik dní a užít si volno v soukromí.
 S délkou sedm a půl metru, šířkou dva a půl 
metru a výškou bezmála tři metry se stává McLouis 
nepřehlédnutelným cestovním korábem. Může jej 
řídit každý, kdo vlastní řidičské oprávnění skupiny B, 
tedy na klasický osobák. Je naprosto soběstačný a k 
„životu“ mu stačí jen občas doplnit na benzínce vodu 
a dobít při krátké jízdě samostatnou baterii. Cesto-
vání velikým autem je zážitkem sám o sobě. Už jen 
to vědomí, že jedete pryč a nikde vás nečeká žádný 
hotel, protože za vašimi zády je vše, co potřebujete: 
oddělenou ložnici, sprchu, záchod a samostatnou 
obytnou část s jídelním stolem, placatou televizi s 
DVD přehrávačem, kuchyň s mikrovlnnou troubou 
a grilem, velkou lednicí, mrazničkou, tříplotýnkovým 
vařičem, dřezem a samozřejmě nádobím. Vaření, to-
pení i provoz ledničky obstarají dvě propanbutanové 
lahve a topení ve voze je vyřešeno zcela nezávisle. 
Vydrží až sedm dní, což se hodí zejména při 
kempování „na divoko“ v zimních měsících. 
Necháte obytný vůz pod sjezdovkou a když 
se odpoledne vrátíte, čeká vás teplo jako v 
sauně. Na zádi se nachází takzvaná „garáž“ 
– vytápěný prostor na uložení lyžařského 
vybavení, jízdních kol nebo třeba skútru. V 
zimě si tak užijete luxus v podobě vyhřátých 
a suchých lyžáků.
 Ano, chápete správně – přestože se o 
tom moc neví, s obytným vozem si užijete i 
v zimě, není to jen letní záležitost. Špindlerův 
Mlýn, Dolní Morava a spousty dalších míst 
v ČR – tady všude jsou kempy nebo jiná 
vhodná parkovací místa s možností připojení 
na elektřinu, která jsou vhodná pro zimní 
kempování, třeba i těsně pod sjezdovkou! 
Kempů se nemusíte bát, v dnešní době je 
drtivá většina z nich po rekonstrukci a nabízí 
skvělé zázemí. Například ve Špindlu můžete 
mít ráno na klice vozu čerstvé pečivo a večer 

si po zimní procházce nebo po lyžování můžete dát 
soukromou saunu v dřevěném sudu. Jen těžko byste 
hledali na tomto místě nějaké mouchy. 
 Zimní pronájem obytného vozu navíc vychází 
nesporně levněji, než v letní sezóně. Podívejte se 
na stránky www.hopera.cz – nejdete zde detailní 
informace o vozu McLouis, přehledný kalendář a 
kompletní ceník. Pronájem luxusního obytného vozu 
může být skvělým dárkem pod stromeček – pro celou 
rodinu, manželovi, manželce nebo rodičům. Pokud 
ještě nikdy nezkusili toto dobrodružství, věřte, že 
budou zcela nadšení! Nyní navíc platí sleva 30 % 
za včasnou rezervaci, a to s pronájmem až do 30. 
června, takže pokud nejste zrovna milovníky zimních 
sportů, můžete vyrazit na jaře na kolo nebo za turis-
tikou po vlastech českých a moravských, případně i 
za hranice našeho státu.
 Pokud vás tato zkušenost alespoň trochu láká, pak 
neváhejte ani vteřinu! Podnikněte výlet s kamarády, 
podarujte rodinu originálním dárkem nebo vezměte 
přítele či přítelkyni a vyrazte – prostě jen tak. Od-
měnou vám bude zážitek, na který budete dlouho 
vzpomínat. A dost možná si tento druh cestování 
natolik zamilujete, že se k němu budete stále vracet. 

-r-

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495

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"

Restaurace MYSLIVNA

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY
S PRODEJEM ZABÍJAČKOVÝCH SPECIALIT

sobota 12.12.2020 

10.00 ZAHÁJENÍ PRODEJE NA STÁNKU

10.30 HODIN ZABÍJAČKOVÉ MENU V RESTAURACI

VÝROBKY SI MŮŽETE REZERVOVAT V RESTAURACI 

NEBO NA TEL. 723 621 976

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!



Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Soukromá je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

74. prosince 2020

* 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

* Pronajmu garáž na ul. Divišova. Tel. 731262733.
* Pronájem RD 2+1 v Rajci-Jestrebi. Cena dohodou 
po prohlídce.Tel. 604861192.
* Hledáme jídelní stůl kulatý, oválný se židlemi, do 1500 
Kč. Tel. 778405844.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

* Vcelaři, prodám konve na med, plničku a nové skle-
nice na med, cena dohodou. Tel. 608061752.
* Dámské kolo v dobrém stavu, seřízené - Amulet, 
cena dohodou. Dále el. pračku, ždímačku, vše v malém 
provedení. Tel. 721707471. Volat večer.

Blanenští fotbalisté mají 
za sebou další tři kola

1. Hradec 10 7 2 1 18:8 23

2. Líšeň 10 6 3 1 19:12 21

3. Žižkov 10 6 0 4 17:12 18

4. Prostějov 10 5 3 2 13:8 18

5. Ústí 10 5 2 3 14:14 17

6. Chrudim 10 5 1 4 12:7 16

7. Vlašim 10 4 2 4 16:14 14

8. Dukla 10 3 4 3 15:12 13

9. Třinec 10 4 1 5 14:17 13

10. Varnsdorf 10 3 4 3 9:12 13

11. Jihlava 10 3 2 5 17:18 11

12. Blansko 10 2 3 5 12:16 9

13. Táborsko 10 2 2 6 8:13 8

14. Vyšehrad 10 0 1 9 4:25 1

 Po dvoutýdenní přestávce pokračovala Fortuna: Národní liga dalšími koly. Blansko nejdříve zaví-
talo na půdu ještě nedávno prvoligové Jihlavy. Určitě ne v roli favorita. Své příznivce ale Machalovi 
svěřenci více než příjemně překvapili ziskem tří bodů po velmi výrazné výhře. Následovala historická 
televizní premiéra. Nezklamala. V přímém přenosu na ČT Sport se na stadionu na Mlýnské ulici před-
stavili hráči dosud neporaženého lídra druhé nejvyšší soutěže. Domácí jim byli více než vyrovnaným 
soupeřem. Dlouho sahali po třech bodech, v hektickém závěru ale přišli nakonec bohužel o všechny. 
Sobotní utkání v Chrudimi přineslo bohužel další prohru. Jeden gól z úvodu utkání rozhodl. Blansko 
popravil jmenovec legendárního hokejového brankáře z Nagana Dominik Hašek. Na jeho gól z úvodu 
utkání nedokázali Blanenští odpovědět a nechali na hřišti soupeře všechny body. 

FC Vysočina Jihlava – 
FK Blansko 1:4 (0:2). 

 Branky: 32. Žák – 0:1, 40. Sukup – 0:2, 54. Kania 
– 0:3, 58. Arroyo – 1:3, 87. – Kania 1:4. Blansko: 
Halouska – Sukup, Vincour, Štrbák, Klusák – Vasiljev 
(75. Holek), Kopičár (88. Přerovský), Lahodný, Kania 
(87. Helebrand) – Harba – Žák. 
 Úvod utkání nenaznačoval, k jakému konečnému 
výsledku se utkání dopracuje. Favorizovaní domácí 
začali podle očekávání mírným tlakem. Nemastným, 
neslaným. Blanenští záhy poznali, že proti nim dnes 
nestojí nepřemožitelný soupeř. Klíč k jeho brance 
odemkl v 32. minutě přesnou střelou na zadní tyč 
agilní Žák. Zaskočené domácí plejery pak do pomysl-
ných kolen poslal krásnou trefou do šibenice zkušený 
Sukup. Třetí zásah ještě krátce před změnou stran 
bohužel nepřidal běhavý Kania. 
 Tentýž hráč se ale rozhodl, že se do střelecké 
listiny přece jenom zapíše. Povedlo se mu to po 
necelých deseti minutách druhé půle, když nedal 
domácímu strážci svatyně nechytatelnou bombou 
šanci. Rozhodnuto ale ještě nebylo, protože jihlav-
ský Arroyo ještě krátce nato snížil. Kontaktní gól z 
hlavy Klobásy nepadl, Halouskovi  pomohlo břevno. 
Zápas se již chýlil k závěru, když překvapivou, ale 
zcela zaslouženou výhru Blanska pečetil chytrým 
přehozením brankáře znovu agilní Kania – 1:4.

FK Blansko – FC Hradec 
Králové 1:2 (0:0)

 Branky: 50. Harba – 1:0, 82. Novotný 1:1, 87. 
Prekop – 1:2. Blansko: Halouska – Sukup, Vincour, 
Štrbák, Klusák – Vasiljev (85. Přerovský), Kopičár 
(89. Holek), Buchta, Kania – Harba (69. Šašinka) – 
Žák. 
 Vítězná sestava Blanska z přechozího zápasu 
v Jihlavě doznala jedné vynucené chyby, když vy-
kartovaného Lahodného nahradil zkušený Buchta. 
Populární „Votroci“ z Hradce Králové byli favority 
a od začátku to domácím natěšeným z výhry v 
Jihlavě začali řádně dávat najevo. Halouska byl 
od začátku v plné permanenci a v prvních deseti 
minutách se musel blýsknout několika zákroky. Pak 
se hra srovnala a i domácí začali vystrkovat drápky. 
Nejblíže ke skórování byl Žák, v šanci ale nesrovnal 
dostatečně mířidla a minul hradeckou branku. Ve 42. 
minutě došlo ke sporné situaci, když televizní kamery 
usvědčily zpětně hostujícího Mejdra z hraní rukou. 
Rozhodčí však situaci jako penaltovou neposoudil 
a nechal pokračovat ve hře. V závěru půle pak na 
druhé straně musel čarovat výborný Halouska, když 
vykryl střelu i následnou dorážku Hradce. 
 Druhý poločas začal pro domácí skvěle. Jinak 
nevýrazný Harba se prodral do šance a pohotovou 
střelou přesně k tyči poslal svůj tým do vedení. A po 
chvíli mohlo být ještě veseleji. Míč se dostal k Žákovi 
a ten ho z voleje poslal bohužel jen do spojnice tyče 
a břevna. Nevyužita zůstala i Kaniova příležitost.  
Hradečtí se pak nadechli k tlaku se snahou skóre 
utkání alespoň vyrovnat. Blízko tomu byl jejich kapi-
tán Vlkanova, již překonaného Halousku ale na bran-

kové čáře nahradil Klusák a míč poslal pohotově do 
bezpečí. Výborný Vlkanova po chvíli znovu zahrozil 
z přímého kopu, Halousku ale tentokrát nepřekvapil. 
Blanenský strážce svatyně poté nadále čaroval, zá-
věrečný tlak hostí však přece jenom přinesl nakonec 
pro ně vytoužený obrat, když Novotný nejprve zblízka 
vyrovnal. Rozhodčí pak odpustil domácím penaltu po 
faulu Vincoura na Prekopa. Tři minuty před koncem 
tento hráč křivdu dokonale pomstil. Po zákroku Buch-
ty na hranici vápna si Prekop postavil míč k přímému 
kopu a parádní nechytatelnou střelou pečetil výhru 
lídra soutěže. Závěrečný tlak zaskočených domácích 
byl pak již jen symbolický.

MFK Chrudim – 
FK Blansko 1:0 (1:0). 

 Branky: 6. Hašek – 1:0. Blansko: Halouska – Su-
kup, Vincour (59. Ilko), Štrbák, Buchta – Vasiljev, 
Kopičár (72. Šašinka), Lahodný, Kania – Harba (72. 
Holek) – Žák. 
 Mystické jméno střelce rozhodující branky pro Če-
chy. Tentokrát zakleté pro fotbalisty Blanska. Dominik 
Hašek vsítil už v 6. minutě svůj premiérový gól a jak 
se nakonec ukázalo, i rozhodující v sobotním zápase 
v Chrudimi. Krátce nato musel Halouska hasit další 
šanci domácích, tentokrát již úspěšně. Pak ale otěže 
utkání převzali hosté, zlobil zejména Žák. Domácí 
pak krátce zazlobili v závěru poločasu.
 V úvodu druhého nejprve z trestného kopu Harba 
neprostřelil zeď. Blansko nadále tlačilo, efekt ale 
stále nepřicházel. Domácí obrana byla dobře orga-
nizovaná a to se nakonec ukázalo jako rozhodující. 
Gólovým efektem neskončila ani nadějná šance 
střídajícího Holka. Svěřenci trenéra Machaly odjeli 
nakonec z Chrudimi s prázdnou. „Domácí dali gól, 
my ne, proto domácí vyhráli zasouženě,“ konstatoval 
smutně pro web fotbal.cz.

 Do konce podzimní části soutěže zbývají v oka-
mžiku uzávěrky ještě dva zápasy - doma s Ústím 
a na hřišti Vyšehradu, jejichž výsledky v tuto chvíli 
fanoušci Blanska již znají. K průběhu utkání a ke 
zhodnocení celé první poloviny druhé ligy se vrátíme 
v následujícím čísle.

Bohumil Hlaváček

foto Josef Kratochvílfoto Josef Kratochvíl

Za Jiřím Ošlejškem
 V pondělí 16. listopadu odešla do pomyslného 
atletického nebe zcela nečekaně ve věku 61 let 
nezapomenutelná osobnost blanenského spor-
tovního života trenér Jiří Ošlejšek. Ten byl po 
mnoho let pevnou a těžko nahraditelnou oporou 
místního klubu, který dnes nese jméno legendár-
ního místního rodáka Ludvíka Daňka. 

 Na jeho mimořádné valné hromadě byl novým 
předsedou zvolen Ondřej Ellinger, místopředsedou 
Petr Juračka a členem výboru Dagmar Koudelková. 
„Děkujeme touto cestou předchozímu vedení za 
dosavadní práci,“ uvedl nový první muž blanenské 
atletiky. Jak doplnil, novým vedoucím trenérem byl 
jmenován Bohumil Kazda. „Spolu se zesnulým se 
výchově naší mládeže věnoval celý svůj dosavadní 
život. Vychovali spolu, nejen po sportovní stránce, 
celou řadu atletů,“ představil ho Ellinger. „Mezeru, 
která po Jiřím Ošlejškovi zůstala, nebude nikdy 
možné zcela zaplnit. Naším cílem je navázat na 
úspěšnou práci a výsledky atletiky z letošního roku. 
Budeme pokračovat v tradici nejstaršího a největšího 
blanenského atletického oddílu se zapojením všech 
generací od nejmenších dětí až po veterány,“ slíbil.

-boh-

Výstava v knihovně: 
Vztahy mezi městy

 Ve výstavní síni Městské knihovny Blansko 
je nyní k vidění fotografi cká výstava „Blansko 
– Legnica: 20 let přátelství“. Desítky fotografi í 
dokumentují historický vývoj sportovních, kultur-
ních a společenských vazeb mezi oběma městy. 

 Partnerství mezi Blanskem a Legnicí vzniklo 
původně jako spolupráce mezi školami. Během let 
se z ofi ciálních vztahů vyvinuly vztahy přátelské. 
Představitelé Legnice se stali pravidelnými účastníky 
významných blanenských akcí. Stejně tak Blanenští 
navštěvují Legnici. 
 „Poláci jsou velmi srdeční, vždycky nás vítají, váží 
si naší návštěvy, my se jim to snažíme oplácet,“ 
sděluje dojmy Zdeněk Šaman z cykloklubu NASA 
Blansko ve videopozvánce, kterou lze zhlédnout na 
webu Blanska nebo na Youtube. 
 Výstava v knihovně nabízí fotografi cké záběry od 
fotbalistů, cyklistů, plavců, ale i z policejních střeleb 
v Blansku, kterých se pravidelně účastní polští poli-
cisté. Nechybí ani dokumentace ofi ciálních setkání 
mezi představiteli obou měst. 
 „Požádali jsme blanenské sportovce, aby se s 
námi podělili o poklady a historické fotografi e ze 
svých archivů a na výstavu nám je zapůjčili. Součástí 
výstavy jsou i různé trofeje, medaile a memorabilie, 
které blanenští sportovci získali v rámci vzájemných 
sportovních klání,“ nastiňuje téma výstavy Martina 
Hejčová z oddělení propagace a cestovního ruchu, 
které má městské zahraniční styky v kompetenci.

-mka-

Dvacátá první vycházka 
bude. Covidu navzdory

 Již od roku 2000 patří každý 29. prosinec 
vycházce Moravským krasem. Vždy na ni vyrazí 
zhruba sto až sto padesát účastníků. Trasa má 
pokaždé kolem patnácti kilometrů a v cíli všechny 
čeká opékání lipoveckých klobás. Nechybí ani 
doplňující kulturní program, tombola, domácí 
guláš atd. Toto všechno se letos bohužel usku-
tečnit nemůže. Ale vycházka bude! 

 „Letos nemůžeme jít v tomto počtu, a i kdyby se to 
změnilo, nebylo by to zodpovědné. Takže vycházka s 
klasickým programem bude asi zase až za rok,“ říká 
spoluorganizátor vycházky Vlastík Chládek a rovnou 
tradičním účastníkům, ale i všem dalším, kteří jsou 
velmi vítáni, navrhuje: 
1. 29. 12. 2020 podnikněte svoji vycházku.
2. Zapište se do vycházkové tabulky na internetové 
stránce www.e-vychazka.cz, a to pod svým jménem, 
přezdívkou, nickem.
3. Zkuste jít se svými blízkými tam, kde to máte 
rádi, a dodejte nám svou vycházkou inspiraci pro 
naše budoucí výlety. Dodržujte prosím bezpečnostní 
předpisy!
4. Cíl své vycházky a plánované kilometry můžete 
do tabulky uvést i v předstihu, motivačně pro další, 
účast zvažující, zájemce.
5. Pokud to půjde, posílejte ze své vycházky fotogra-
fi e na společnou adresu e-vycházky. Mimochodem 
hranice Česka samozřejmě nejsou žádnou překáž-
kou.
6. Pokud vás tato myšlenka zaujala, ale 29. 12. 
prostě nemůžete jít, tak máte náhradní termín mezi 
20. 12. 2020 a 5. 1.2021. Šestého ledna bude vy-
hodnocení.
7. Tato akce by měla mít alespoň trochu i sociální 
lidský rozměr. Firma Dopravní stavby Brno proto vloží 
na účet akce 50 000 Kč, navíc za každý vámi ujitý 
„osobokilometr“ vloží na stejný účet jednu korunu. 
Částku potom věnujeme na konkrétní pozitivní záměr 
(polovinu částky věnujeme blanenskému Domovu 
Olga). Vy tedy vlastně nemusíte vůbec nic, jen ujít 
ty kilometry. O peníze už se postaráme my.

 „Budeme spolu, spolu na čerstvém vánočním 
vzduchu, a navíc velmi aktivně! Získáme inspiraci na 
naše příští toulky krajinou (ze zajímavých, kreativních 
a inspirativních fotografi í vytvoříme fotoknihu). A na-
víc – pomůžeme lidem, kterým v některých ohledech 
slunce nesvítí tak jako nám. Pokud se vám tento 
záměr líbí, zkuste ho prosím pomoci rozšířit dál. 
Pojďme do toho, Covidu navzdory!“ vyzývá Vlastík 
Chládek. 

-r-
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WarZone: Neuvěřitelná zábava i adrenalin

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

 Přiznám se, že mne nikdy zbraně příliš nelákaly, přestože někteří mí kamarádi mají zbrojní průkaz a ve střílení vidí výborné odreagování. Můj pohled 
na tento druh zábavy se však podstatně změnil poté, co jsem nahlédnul do útrob supermoderní střelnice WarZone, která vyrostla poblíž Spešova. Po 
prohlídce střelišť, výcvikového střediska i zábavního centra v jednom mi doslova spadla brada.

 Přijíždím na parkoviště a už samotný pohled na 
rozlehlou budovu naznačuje, že tady půjde o něco 
mimořádného. Zvoním na zvonek, procházím skrz 
dvoje bezpečnostní dveře a ocitám se v recepci. Ve 
skleněných vitrínách leží vyleštěné zbraně všech 
možných velikostí a ráže, od kuličkovky přes samo-
paly až po sniperku. Ruku mi podává majitel střelnice 
Martin Šulc a když vidí můj pohled upřený na revolver 
Smith and Wesson 500, usměje se a utrousí něco 
ve smyslu, že i když jsou všechny vystavené zbraně 
návštěvníkům k dispozici, tuhle by začátečníkovi 
raději nedoporučil. 
 „Na začátku bylo mé velké nadšení do střílení, které 
jsme si oblíbili s přítelkyní. Zakrátko jsme zjistili, že 
nemáme kde střílet, protože žádná ze střelnic nevyho-
vuje tak úplně našim představám,” vysvětluje Martin 
a vede mne do prvních dveří. „Takových střelnic v 
Česku moc není. Když jsme před čtyřmi lety začínali 
realizovat tento projekt, už tenkrát jsem věděl, že 
nechci žádné kompromisy. Jsou tu dvě stometrová 
střeliště, ve kterých se dá střílet jak vestoje, tak vsedě 
či vleže. Dá se tu procvičit střelba za tmy, rychlost 
reakce, střelba na rotující nebo pohyblivý terč. Tyto 
dráhy jsou oblíbené například u myslivců, kteří si na 
100 m nastřelují lovecké kulovnice. Na obou stře-
lištích - 50 a 100 m lze po domluvě také chodit do 
plochy, což je stanoveno i provozním řádem.“
 Líbí se mi systém, který je na každém střelišti. Na 

LCD zvolím vzdálenost od pěti 
do sta metrů a další parametry, 
jako například pohyblivost terče. 
Nastavím si program, potvrdím 
a terč poměrně svižně odjede do 
požadované vzdálenosti. „Mnoho 
věcí jsme si nechali vyrobit na 
míru. Technologie, kterou tu vi-
díte, byla vyrobena podle našich 
požadavků, třeba terče odjíždějí 
na své místo rychlostí tří metrů 
za vteřinu. Každý zásah střelec 
vidí na LCD, které má přímo vedle 
sebe,” popisuje Martin techniku.
 Prohlížím si neprůstřelné pře-
pážky mezi střelišti, zkoumám 
akustické úpravy i rošty pod no-
hama střelců, kam odpadávají 

prázdné nábojnice. „Mysleli jsme především na to, 
aby měl střelec u nás co nejvyšší komfort. Instalovali 
jsme poměrně náročnou vzduchotechniku, aby niko-
ho neobtěžovaly zplodiny ze střelného prachu, inves-
tovali jsme mnoho prostředků do úpravy akustiky a při 
realizaci jsme kladli velký důraz na bezpečnost. Ta je 
velmi důležitá. Kamerové systémy, alarmy, trezorové 
dveře… Splňujeme veškeré zákonné normy a v mno-
ha směrech je i převyšujeme. Trezorově zabezpe-
čené máme například celé spodní patro a instalovali 
jsme neprůstřelné 
příčky mezi střelišti. 
Bezpečnost je u nás 
na prvním místě,” vy-
světluje Martin Šulc. 
 Procházíme další, 
tentokrát padesáti-
metrovou střelnici 
disponující pěti střeli-
šti, která je vybavena 
i zabezpečena stejně 
jako ta stometrová, 
celé spodní patro je 
bezbariérové, včet-
ně WC pro invalidy. 
Nyní jsme ve druhém 
patře, kde se nachá-
zí školící místnost a 

obří hala pro taktickou střelbu. 
„Pokud máte chuť si zastřílet, 
vůbec nevadí, že nemáte zbrojní 
průkaz. Máme tu mnoho výbor-
ných instruktorů, kteří vám pomo-
hou v začátcích, případně můžete 
přijít s někým, kdo zbrojní průkaz 
má. V tom případě instruktora 
nepotřebujete. Tato zábava je ale 
vysoce návyková a je pravděpo-
dobné, že po pár návštěvách bu-
dete chtít zbrojní průkaz a vlastní 
zbraň,” usmívá se autor projek-
tu WarZone. „Školící místnost 
disponuje moderním americkým 
střeleckým trenažérem. Prostor 
slouží nejen ke vzdělávání, které 
je nutné k získání zbrojního prů-
kazu, konat se zde budou třeba fi remní večírky. No 
a za těmito dveřmi je taktická střelba…”
 Vcházíme do velkého hangáru. „Tohle už je pro 
pokročilejší střelce, kteří se zde procvičují ve střelbě 
za chůze a v taktice. Jedná se o poměrně akční 
zábavu - pomocí příček na kolečkách zde umíme 
postavit místnosti, rozmístit do nich terče a střelci 
potom takzvaně čistí dům. Říká se tomu Killhouse,” 
vysvětluje Martin a ukazuje mi speciální zásuvky v 
podlaze, ve kterých budou už brzy zapojeny padací 

terče. „Praktické využití u nás hledají ozbrojené složky 
i speciální jednotky, ale taktiku si u nás může zkusit 
kdokoli. Tohle je opravdový adrenalin, skutečná  akce!”
 Jdeme ven před budovu, kde se v těchto chvílích 
stále pracuje. „Dávali jsme to tady celé dohromady čtyři 
roky, z toho rok a půl jsme si hráli s technologiemi, ladili 
detaily a zabezpečení. Stavba je celá hotová a veřej-
nosti přístupná, nyní nás čekají ještě venkovní úpravy. 
Na léto chystáme půjčovnu motorek a čtyřkolek, pořídili 

jsme polní kuchyň, pro ty menší budujeme nejrůznější 
atrakce. Byl bych moc rád, kdyby se z WarZone stal 
multifunkční areál, ve kterém se zabaví celá rodina,” 
plánuje Martin. „I když se zdá, že jde spíš o mužskou 
záležitost, tento koníček se stává stále více populár-
ním mezi ženami a zastřílet si mohou i děti. Máme tu 
pro ně k dispozici airsoftky, vzduchovky a malorážky. 
A to není vše – děti od deseti let mohou za dozoru 
zákonných zástupců střílet i z ostrých zbraní. Hlavně 
je třeba se nebát a přijít si vše vyzkoušet. Věřím, že 
si novou zkušenost a střelbu jako takovou zamilujete. 
Můžete začít třeba tím, že navštívíte náš web war-zo-
ne.cz, případně náš Facebook. Mimo provoz střelnice, 
servis a prodejnu zbraní prodáváme dárkové poukazy, 
takže pokud byste rádi překvapili své blízké něčím 
netradičním, tohle bude určitě trefa do černého.”

 Už jen samotná návštěva WarZone pro mne byla 
vynikajícím zážitkem a už teď se těším, až si střelbu 
na terč vyzkouším. Chcete si to taky zkusit, případně 
obdarovat blízkého něčím zcela nevšedním? WarZo-
ne se nachází na adrese Dolní Lhota 211 v blízkosti 
našeho města a je otevřena veřejnosti každý den od 
pondělí do neděle, od 9 do 21 hodin. Telefon na re-
cepci je 601211975, email pro rezervace: rezervace@
war-zone.cz. Více informací na Facebooku nebo na 
webu www.war-zone.cz.

-r-


