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Sport v covidové době?
Jen po zapnutí televize…

Máme za sebou rok prožitý v jakémsi černém snu. Určitě nejsem sám, kdo si přál se z něho
už konečně probudit. A svět kolem aby byl takový jako dřív. Ne, že jsme žili v kdovíjak
úžasné době. Svět se kamsi podivně řítil i bez toho čínského viru, který ochromil celý svět.
Teď si s úsměvem vzpomínáme, jaké jsme řešili problémy. Třeba kde je záplava migrantů,
kde zelená Greta? Nezmizeli, ale upozadili se, řešíme teď něco úplně jiného. Jde o životy,
umírají lidé z nejbližšího okolí na něco, co tu nebylo. A vše, co pandemie přináší, je čím dál
hrozivější. Televize, noviny, internet stále chrlí další a další děsivé zprávy, lidstvo se kamsi
řítí. A hlavně co důsledky, které nás ještě čekají a které zatím dokážeme jen předjímat…
Nic už nebude jako dřív? Tento názor stále více převládá. Ale smíříme se s tím opravdu?
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Sportoviště zejí prázdnotou. Foto: Josef Kratochvíl
V minulém Monitoru jsme se tematicky zaměřili na
problémy vzdělávání online a vše, co s tím souvisí.
Tentokrát bychom rádi trochu rozebrali další věc, která
trápí všechny. Nejen zanedbávání klasického vzdělávání dětí a mládeže, o němž jsme psali v souvislosti s
online výukou, je trestuhodné, omezení sportování a
pohybových aktivit je také nesmírně ožehavou otázkou, která potřebuje pádnou smysluplnou odpověď.
V oblasti sportu se pohybuji celý svůj život, ať už v
mládí aktivně, tak v pozici učitele, ředitele, trenéra i
novináře později. Cítím, že k tématu mám opravdu
díky svým zkušenostem co říct. To, že již téměř rok
panují omezení této neodmyslitelné součásti lidského
života, považuji za velmi závažnou chybu. Ve většině zemí světa jsou možnosti sportování nějakým
způsobem umožněny, někde nejsou nijak postiženy.
U nás jsme na to šli opravdu zhurta, zakázali jsme
v podstatě v této oblasti s výjimkou profesionálního
sportu, abychom se na sport aspoň mohli dívat v
televizi, všechno.
Oslovil jsem některé osobnosti blanenského sportovního života, aby se k tématu vyjádřily. Děkuji jim

za vstřícnost a ochotu. Vesměs byly jejich ohlasy a
příspěvky pojaty v jednom duchu. Nespokojenost se
současnou situací, strach z budoucnosti. I můj osobní
názor vyslovil trefně v úvodu toho svého Josef Vrba,
když napsal, že současná přijatá opatření považuje
ve vztahu k dětem a mládeži za smrtelný hřích. A
doplnil to slovy známého kardiochirurga, profesora
Jana Pirka: „Je paradoxem, že každý živočišný druh
jako první chrání svá mláďata i s nasazením vlastního života. A naše mláďata to nyní odskákala, slušně
řečeno, nejvíc,“ prohlásil.
I Dagmar Kuncová, neodmyslitelná duše blanenského plaveckého sportu, se nad touto problematikou
hlouběji zamyslela. Jak napsala, pro všechny děti
je rok bez veškerého pohybu velký ztracený čas.
„Vůbec si nejsem jistá, zda ještě budou chtít přijít na
své každodenní tréninky, neboť si zvykly na pohodlí
domova, na to, že se ani nemusí obléct a někam jít,
protože nemají kam,“ je smutná. Vše je utažené a zakázané. „Netuším, zda bude vůbec možné v trénincích
a každodenní zátěži pokračovat, když nebude na co
navázat,“ bojí se.
Pokračování na str. 2
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Téma: Blanenský sport v době covidu
Vybrané osobnosti blanenského sportovního života byly osloveny v souvislosti s problémy, které jim přinesl uplynulý rok s výhledem
do budoucna. Byly jim položeny tyto otázky a okruhy, jejich odpovědi vám nyní v upravené podobě předkládáme.
Co trápí váš sportovní oddíl v uplynulém roce? Jak je na tom mládež, děti, chtěli by dál provozovat svůj sport, co jim brání? Co
konkrétního děláte, abyste je udrželi v kondici, v tom, aby na sport nezapomněli, nezanevřeli na něho? Jak finance a možnosti dalšího
rozvoje, co až „tohle všechno“ pomine? Vaše osobní zkušenosti s omezením možnosti sportování, co by se mělo nejdříve udělat, co
je nejvíce špatně, jak z toho ven?
Blanenští volejbalisté

Josef Vrba
předseda Okresního sdružení České unie sportu
a tělovýchovné jednoty ASK Blansko
Současnou situaci a k ní přijatá opatření považuji
ve vztahu k dětem a mládeži za smrtelný hřích. Dovolím si použít slova kardiochirurga profesora Jana
Pirka: „Je paradoxem, že každý živočišný druh jako
první chrání svá mláďata i s nasazením vlastního
života. A naše mláďata to nyní odskákala, slušně
řečeno, nejvíc.“
Zavřít děti doma, nepustit je do školy, zakázat jim
možnost navštěvovat kroužky, a to nejenom sportovní, je neomluvitelné, z mého pohledu nepochopitelné
a trestuhodné. Děti už ze své přirozenosti jsou v
drtivé většině aktivní, hravé a soutěživé. K tomu
potřebují kolektiv. To všechno jsme jim vzali. Jsem
skálopevně přesvědčen, že při troše dobré vůle, s
použitím zdravého selského rozumu, při stanovení
opatření, která ochrání děti i jejich učitele a trenéry,
bylo a je možné aspoň na prvním stupni umožnit
řádnou školní docházku a sportování těchto dětí. A
dětem to chybí. Tím, že jsme je donutili být doma,
ztratí všechny dosud získané návyky, vztah ke škole,
učení, sportu a ke kolektivu. To se bude velice těžko
a dlouho napravovat, pokud to napravit vůbec bude
možné.
Jak z toho ven? Samozřejmě nejlepší a nejrychlejší cesta je testování a vakcinace. Patřím svým věkem
do jedné z nejvíce ohrožených skupin obyvatel, ale
určitě bych upřednostnil očkování učitelů a trenérů,
jejich pravidelné testování, za každou cenu důsledné
testování dětí ve školách i kroužcích a sportovních
oddílech. Samozřejmě plně dotované, bez nároku
na finanční prostředky škol či sportovních oddílů a
klubů. Taková investice do dětí se nám v budoucnu
mnohonásobně vrátí.
Finanční situace sportovních oddílů a klubů je, a
zřejmě i v nejbližší době bude, tristní. Většina z nich
živoří nebo žije jenom díky dotačním programům
obcí, měst, krajů a Národní sportovní agentury
(NSA). Možnost získávání prostředků z vlastních
akcí, jako jsou například plesy, zábavy a podobně,
je prakticky nulová, příjmy z reklam a darů sponzorů,
až na vzácné výjimky, rovněž. I když jsem založením
optimista, bude sponzorům a dárcům také určitou
dobu trvat, než se „vyhrabou“ z vlastních problémů
a budou opět schopni sport podporovat v takové
míře, jako tomu bylo před pandemií. I v této oblasti
je povinností státu sportovním organizacím pomocí
zvýšením rozpočtu NSA a to nejenom na vlastní
sportovní činnost, ale i do programů na opravy a
údržbu sportovních zařízení, na investice do jejich
rekonstrukcí a modernizací nebo výstavbu nových,
aby nejenom děti a mládež měli kde sportovat. V tom
velice výrazně zaostáváme za světovým průměrem.

Michal Souček
volejbal Blansko
V minulém roce jsme v podstatě sezónu ani
pořádně nezahájili, absolvovali jsme pouze měsíc
a půl tréninků a sportoviště se uzavřela. Stihli jsme
několik přátelských utkání a také jsme společně navštívili některá utkání naší volejbalové reprezentace
na ME juniorů v Kuřimi. Jsme s naprostou většinou
členů stále v kontaktu, bohužel pouze přes sociální
sítě, společné sportování samozřejmě všem určitě
chybí. Posíláme si proto tipy na individuální tréninky,
metodická videa nebo třeba sestřihy volejbalových
utkání. Věřím, že úbytek členů po covidu bude
minimální a ihned, jak to bude možné, se sejdeme

na hřišti a zahájíme pravidelnou činnost. Byla by to
škoda, zvláště když se nám podařilo v září v rámci
náboru přijmout nové děti a zajistit i kvalifikovaného
trenéra. Osobně se domnívám, že minimálně venkovní aktivity a především u mládeže, by nemusely
být tak striktně zakázány.
Finančně jsme měli zajištěnou sezónu standardně ze tří zdrojů - částečně sponzorsky, částečně z
dotačních titulů (Město Blansko, ČUS) a částečně z
vlastních příspěvků členů. Tak to máme nastaveno
již několik let a funguje to. Na jaře letošního roku se
navíc po dlouhých letech měly rozjet okresní volejbalové soutěže mládeže v kategoriích žákovské a
kadetské. Jedná se o turnajový způsob dlouhodobé
soutěže, kterou náš oddíl v rámci okresu měl zaštiťovat.
Až bude zase možné zahájit sportování, co nejdéle
hodláme využívat venkovní kurty. Jakmile půjdeme
pod střechu, může nastat problém. Sportovní hala na
Údolní pravděpodobně nebude k dispozici vzhledem
k umístnění očkovacího centra. Věřím, že nám město
bude nápomocné při hledání náhradních tréninkových prostor, například v některé blanenské škole.
Moje osobní sportovní aktivity jsou také minimální.
Bohužel ani amatérský volejbal ani kuželky nelze již
téměř rok provozovat. Přitom loňskou kuželkářskou
sezonu pro neregistrované hráče měl náš tým skvěle
rozehranou, čekalo nás finále MČR neregistrovaných
v Hořicích. Také volejbaloví rozhodčí 1. a 2. ligy mají
již více než roční vynucenou pauzu. Tak snad na podzim bude nový ročník všech soutěží řádně rozehrán
a věci nejen ve sportu se vrátí do normálních časů.

Dagmar Kuncová
oddíl plavání ASK Blansko
Loňský rok 2020 byl pro blanenské plavce rokem
plných výzev, očekávaných výsledků a též nových
rozhodnutí, zejména zda bazén bude zbořen nebo
rekonstruován. Nakonec vše bylo jinak, nejen pro
plavce samotné, ale i pro nás všechny, včetně všech
sportovců.
V uplynulém roce jsme chystali po pěti letech
plaveckou veteraniádu, na které se setkávají celé
generace blanenských plavců, a to je pro nás vždy
velký svátek. Také jsme měli od března zrušené
veškeré mistrovské i jiné závody a to trvá dosud.
Po prvním uzavření bazénu a potom opětovném
uvolnění přišly na trénink všechny děti a to i s radostí
svých rodičů. Museli jsme dodržovat veškeré dané
předpisy, hlavně šlo o to, aby se nepotkávaly jednotlivé tréninkové skupiny v šatnách. Vše jsme plnili, jen
abychom mohli alespoň doplavat letní sezonu, i když
bez vyhodnocení a bez závodů.
Nová sezona pro nás začala v září a plavali jsme
pouze do poloviny října. A od té doby jsou děti bez
plaveckých tréninků. Ještě na podzim dvě družstva
mladšího žactva měla na přehradě třikrát týdně
kondiční trénink po dobu, kdy to bylo možné. I to ale
bylo v rámci opatření zrušeno.
Plavání je sport, kde potřebujete všechny lokomoce získat pouze ve vodě. Nevynahradí vám to
ani posilovna, snad částečně běh nebo jízda na
kole. Často plavci říkají, že „chytli“ vodu, „cítí“ svým
pohybem vodu a to nic nenahradí, než každodenní
plavání a pohyb v ní. Platí to pro všechny plavce, ať
už pro ty nejlepší, kteří jsou zároveň v české reprezentaci, tak pro ty nejmenší, které učíme v bazéně
prvním návykům a prvním plaveckým způsobům.
V oddíle máme sepsaných šest profesionálních
smluv, jedná se o plavce, kteří jsou v české reprezentaci, ale bazén bohužel díky situaci není otevřen.
Pan jednatel Služeb Blansko Grünwald se k celé

situaci vyjádřil tak, že by nám rád vyšel vstříc, ale
vzhledem k vážnosti situace si to nemůže dovolit.
Toto jeho stanovisko chápu a věřím, že jakmile se
situace zlepší, bude nám umožněno trénování.
Často vidím, jak v tomto čase běhají a jezdí na
kole kluci a holky kolem přehrady, mají na sobě
dres LERAK nebo HC Rytíři Blansko, poznávám i
pár atletů, jak vybíhají schody u přehrady. Také na
rampách vedle zimáku se prohánějí naši plavci a
malí hokejisté a holky zase pobíhají na sportovním
ostrově a mě to naplňuje nadějí, že děti zase přijdou
ke svým klubům a my trenéři budeme připraveni dál
věnovat svůj volný čas všem, kteří o to budou stát.
Je škoda, že nebyl dřív zajištěn projekt na nové
lázně, mohlo by se alespoň v této nesportovní době
stavět a budovat nejen pro plavce, ale i pro celou
veřejnost krásný vodní blanenský svět. Vždy si tak
na obhajobu svého sportu říkám, že když nebudu
umět kopnout do balonu, nevadí, ale když nebudu
umět plavat, tak nedoplavu a to my přece vlastně
nikdo nechceme.
Až toto vše pomine, bude určitě jiná doba a jiné
situace. Hodně záleží na každé rodině, tam vše začíná. Děti, které máme a vychováváme, tak máme jen
osmnáct let jejich a našeho věku. A co je to osmnáct
let života rodičů, takže když tento čas věnujeme
smysluplně dětem, třeba i sportem, tak myslím, že
neuděláme špatně. A to v každé době. Pro všechny
děti je rok bez veškerého pohybu velký ztracený čas.
Vůbec si nejsem jistá, zda ještě budou chtít přijít na
své každodenní tréninky, neboť si zvykly na pohodlí
domova, na to, že se ani nemusí obléct a někam jít,
protože nemají kam. Vše je utažené a zakázané.
Bude vůbec možné v trénincích a každodenní zátěži
pokračovat, když nebude na co navázat?
A z finančního hlediska to také bude zajímavé.
Peněz na obyčejný městský sport určitě moc nebude
a o to víc bude záležet na každém z nás, jak to nové
pochopí a uchopí. Od plaveckého svazu dostáváme
příspěvek na činnost a ten se vypočítá podle počtu
členů a podle výkonnosti. Členy ovlivnit nemohu a
výkonnost? Jak ji máme dosáhnout, když není kde.
Nevíme co bude a jak bude, ale to co bylo, už určitě
nebude.
A tak si držme pěsti, ať nám nezleniví ani naše
těla, ani naše mozky. (S)mějte se a buďte zdrávi.

Josef Jalový
učitel tělesné výchovy, rozhodčí fotbalu a hokeje
Zkusím uvést jen tak letmo, co mne napadá, když
jsem osloven v souvislosti se současnou situací
týkající se možnosti pohybových aktivit dnešních
dětí a mládeže. Mohu porovnat situaci na středních
školách, kde jsem dlouho působil a na základní škole, kde jsem několik posledních let. Nevidím žádné
super zhoršení. Učím od roku 1979 a situace je
podobná. Při normálních hodinách mají někteří žáci
problémy s motorikou, s vytrvalostí, s kázní. Není
to vina dětí, ale systému a rodičů. Během období
jediné možnosti se s žáky potkávat v rámci tělesné
výchovy, která probíhala jen formou vycházek v roce
2020, se tyto rozdíly paradoxně smazaly.
Pohybuji se dost po Blansku, potkávám žáky při
sportovních aktivitách, chválím je, ale učit TV online
povazuji za zcestné. Je mi velmi proti srsti, že za loňský rok nebyly vráceny příspěvky na kroužky, třeba
pro sedmileté dítě, přestože nebyla žádná činnost.
Tím nikoho z rodičů nezlanaříme k činnosti s dětmi
v oddílech.
Až to pomine? Ve většině z těchto kategorií
začneme možná od nuly. Financí bych se nebál.
Začněme každý od sebe a jděme mladým příkladem.
Je spousta možností jak i v této době se udržovat. Já
sám jsem se osobně ve vztahu ke svému zdraví a
kondici dlouho řídil receptem panáka na lačno. Asi to
fungovalo. Neschopenku jsem měl jen na zlomeniny.
Po přečtení Ledového muže jsem přistoupil ve svém
věku k otužování a musím říct, že voda v přehradě
je fajn. Důležité je něčemu věřit a řídit se tím.

Jiří Přikryl
stolní tenis Blansko
Samozřejmě nás nejvíce trápí nemožnost trénování, účasti na turnajích a zápasech díky covidu.
Mládežníci se účastnili téměř každý týden nějakých
turnajů, na které jezdili rádi a vzájemně se podporovali. Máme zhruba třicet dětí, které mají zájem o náš
sport. Bohužel v současné době jsou bez tréninku
a bude to mít negativní dopad nejen na náš stolní
tenis, ale sport obecně. Některé děti se připravují
individuálně, chodí běhat apod. Současná situace již
trvá dlouho a doufáme, že se většina vrátí díky dobré
partě, která byla za léta vytvořena. Online tréninky
nepořádáme.
Při schválení dotací z MŠMT, Jihomoravského
kraje, případně Města Blansko a členských příspěvků by neměl být problém pokrýt novou sezónu. Ale
bohužel nejvíce špatně je, že se situace nezlepšuje

Sport v covidové době?
Jen po zapnutí televize…
Dokončení z předchozí strany
Letos to bude v červnu už pětadvacet let, kdy
jsem se skupinou nadšenců ve Sloupu zrealizoval
svoji myšlenku uspořádat okresní olympiádu pro žáky
základních škol. Určitě je spousta pamětníků, kteří se
této na svou dobu nevídané akce s více než tisícovkou zainteresovaných lidí účastnili jako sportovci, či
učitelé, rodiče nebo diváci, ze sedmnácti přítomných
škol. Akce pak měla dvakrát ještě pokračování na naší
škole v letech 1997 a 1998, kde jsem je již organizoval
z pozice ředitele. Další dva roky převzali poté pomyslnou olympijskou štafetu ve Velkých Opatovicích, v
letech 2001 a 2002 pak v Boskovicích. Ještě po roční
přestávce se olympiáda na dva roky vrátila do Sloupu,
aby se tato tradice uspořádáním podobné velké akce v
Blansku v roce 2006 přetrhla. Možná navždy. Proč jsem
si dovolil tuto odbočku do poměrně nedávné historie?
Tato skvělá setkání dětí na sportovní půdě byla jasným
důkazem toho, jaký je jejich vztah k této oblasti lidského
života, co pro ně pohyb a sport znamená. Vzpomínky
na všechna z nich jsou pro mne stále i s odstupem
času živé a jsem nesmírně pyšný na to, že se mohu
považovat za pomyslného otce zakladatele této myšlenky na našem okrese. Ta se stala navíc příkladem
na pořádání podobných akcí po celé republice.
Bude v dnešní době vůbec možné ještě uvažovat o
pořádání větších aspoň trochu podobných sportovních
soutěží? I k tomuto tématu se cítím povolán něco podotknout. Od již zmíněného roku 1996 totiž působím
nepřetržitě ve funkci předsedy Okresní rady Asociace
školních sportovních klubů. Jestliže jste se vy nebo
vaše děti zúčastnili nějaké sportovní soutěže na základní nebo střední škole v posledních pětadvaceti letech,
ve většině případů stála za jejím zorganizováním a
financováním právě tato asociace. Pořádáme mimo jiné
soutěže základních i středních škol v přespolním běhu,
florbalu, basketbalu, volejbalu, vybíjené, přehazované,
stolním tenisu a dalších sportech, stojíme za atletickým
Pohárem rozhlasu či Středoškolským pohárem, fotbalovým McDonald´s Cupem. Jsem přesvědčen, že velká
většina z vás se nějakým způsobem s naší činností
potkala. Počínaje březnem 2020 byla naše činnost
přerušena a žádná soutěž se nekonala až do dnešních
dnů. Nedělám si iluze, že by se v tomto školním roce
ještě nějaká mohla uspořádat. Zeptejte se svých dětí,
zda jim sportovní soutěžení chybí. Jakou dostanete
odpověď? U mnohých, že ano, ale trochu se obávám,
že někteří odpovědí, že jim to už ani neschází. A to je
opravdu smutné…
Bohumil Hlaváček

Freddieho sloupek
Velikonoční oživení...
Tak jsem se v posledním vydání Zpravodaje (blanenského) z jedné titulky dozvěděl, že „Střed města oživí
téma Velikonoc“...
Proč ne, jistě je to krásná a ušlechtilá myšlenka a
jeden z nejvýznamnějších svátků Křesťanstva si to jistě
zaslouží. Prozatím ale střed města (a nejen ten) vesele
„oživují“ stavební práce... Nevím, proč zrovna teď a proč
téměř naráz musela být dopravně ochromena značná
část města. To nechám povolanějším, do problematiky až
tak daleko nevidím, jen je mi to celé trochu nepříjemné,
protože rozložení oprav do jednotlivých etap a tím rozložení nepohodlí obyvatelstva by jistě stálo za zamyšlení...
Ale možná se to tak sešlo dobře. Do většiny obchodů
lidé stejně nemohou a když se zamezí zbytečnému
popojíždění automobilů, snad to prospěje životnímu
prostředí... Konec sarkasmu...
Jinak ale lituji firmy a lidi v nich, kteří se starají o dopravní obslužnost jak některých (prozatím) fungujících
firem, tak běžných obyvatelů...
V těch kvantech zboží, co se musí distribuovat a při
minimu času na tuto bohulibou činnost musí mít nervy
ze železa a nebo být naprostými flegmatiky, což, jak jistě
uznáte, není úplně každý... Dnešní doba spíš dokáže i
flegmatika rozhodit a odhodit jeho vnitřní já na stranu
osobnostně opačnou... Jak rád říkám, jsou dnes k vidění
věci, které by rozčílily i Gándhího...
Ale dobrá, budu smířlivý a těch pár týdnů to vydržím...
A budu jen doufat, že se to nezvrtne tak, jako slib několika
nadřazených jednotlivců o tom, že po třech týdnech se
budeme mezi okresy znovu moci navštěvovat...
To, že jsem jim nevěřil mi mnozí nevěřili...
A taky doufám, že potom, co opravy skončí, nedopadne to stejně, jako (ne)blahé paměti s ulicí Sadovou na
přelomu tisíciletí anebo s kruhovým objezdem Sadová/
Smetanova...
Rádi zapomínáme... Takže připomenu, že nedlouho
po položení nového silničního koberce na ulici Sadová
a velmi záhy po dokončení onoho výše zmíněného
„kruháče“ se tamtéž znovu začalo kopat... Aby se něco
ztrouchnivělého opravilo... Nejsem zedník, ani jiný stavitel, jen jsem se světu provinil tím, že vlastním zdravý
rozum... Nejdřív přece opravuji a potom stavím nové...
Ale možná kvůli tomu zdravému rozumu mi některé
souvislosti unikají...
Ostatně, ono se toho teď v „rozbombardovaném“ středu města ani kolem desáté ráno (byl jsem toho svědkem),
nic moc neděje... Zřejmě dochází k permanentní „technologické přestávce“... Ještě, že jsou zavřené hospody,
jinak bych si musel myslet, že šli chlapi na pivo...
Hezký den…
Freddie (freddiemail@email.cz)
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a děti i trenéři nevidí pomyslné světlo na konci tunelu. Bude malý zázrak, když se všechny děti vrátí.
Věřím, že je rodiče, jak se říká, vyženou a brzy se
tréninky obnoví. Nejvíce je mi líto našich dorostenců
z ročníku narození 2003, pro které měla být letošní
sezona vyvrcholením. Ale vše bylo jinak, oni prakticky
neabsolvovali žádný turnaj. Uvidíme, jak se k tomu
postaví naše asociace. Je možné, že bude nějaká
výjimka pro tuhle kategorii a budou moci prodat, co
v nich je a na co se připravovali.

Vladimír Chlup
trenér hokejové mládeže
První covidová vlna přišla až na konci sezony
2019/20, takže na hokej neměla zásadní vliv. Přes
léto jsme měli radost z pestré a zábavné letní
přípravy a děti se těšily, až se projedou po ledě.
Sezona ale skončila vlastně hned, jak začala a od
podzimu loňského roku je to pro hokej a sportovní
rozvoj dětí jedna velká rána. Vím o chlapcích, kteří
uzavření zimního stadionu obrečeli a rodiče se s nimi
museli jet k zimáku aspoň podívat. Zvláště u těch
starších, kteří už hokej hrají několik let, je to znát.
Když dvanáctiletému dítěti vezmete možnost dělat
to, co ho baví, co má rád a vytrhnete ho z prostředí,
ve kterém tráví čas se svými kamarády, není to pro
něj jednoduché.
Teď díky omezením moc možností něco dělat
nemáme. Snažili jsme se děti motivovat různými
individuálními sportovními výzvami přes sociální
sítě, sdíleli videa a přednášky hokejového svazu,
to se ale s funkcí kolektivního sportu nedá srovnat.

Blanenští plavci v akci
Navíc děti a mladé hráče baví hra jako taková a ne
dril přes internet. Takže roli trenérů mají na bedrech
momentálně z největší části rodiče, za což jim patří
velký obdiv, když vezmu v úvahu všechny další úkoly,
které jim přibyly v důsledku covidových opatření.
Snížili jsme příspěvky pro tuto sezonu na polovinu,
na druhou stranu nemáme tak velké náklady. Hůř na
tom budou asi sportoviště, kterým vypadly příjmy z
nájmů. Služby Blansko se snažily udržet sportoviště
v chodu tak, abychom se mohli vrátit hned, jak to
půjde a možná i sezonu protáhnout, to už ale bohužel
po zpřísnění opatření v posledních týdnech neplatí.
Každopádně si přístupu města a Služeb Blansko
velmi vážíme, je vidět, že jim sportovní rozvoj dětí
není lhostejný.
Osobně chápu vážnost situace a věřím, že se
podaří pandemii zvládnout co nejdříve, tak abychom
dětem umožnili jejich správný sportovní a sociální
rozvoj a mohli je vrátit do prostředí, které mají rádi.
Bohužel, čím déle tato situace potrvá, tím méně dětí
a v horší kondici se ke sportu vrátí, to se dá bohužel
očekávat.

Milan Ševčík
basketbal ženy
Od doby kdy vstoupila na území České republiky
v platnost preventivní opatření proti šíření koronaviru
na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci řídí
Basketbalový klub Blansko z.s. výkonný výbor jen
s využitím výdobytků techniky. S její pomocí máme
solidní kontakt mezi sebou, hráčkami a rodiči. Samozřejmě, že to téměř každodenní setkávání při sportu
nevynahradí. Jde pouze o maximální možnou variantu aktivity řízení klubu, která zákonitě postupem
času může ztrácet na účinnosti.
Navzdory všem problémům jsme se snažili udržovat sportovní činnost, pokud to předpisy umožňovaly.
I nyní vedení klubu s trenéry zajišťují všechno pro
případ možného zahájení činnosti v povoleném
rozsahu. Rodiče a hlavně děti se těší na rozvolnění
a zahájení tréninků, byť v omezeném provedení.
Celý rok trenéři obětavě aktivovali děvčata při on-line
přípravě, aby udrželi jejich zájem o sportování. To
se jim skvěle dařilo. Částečný problém se rýsoval s
faktem, že 1. února 2021 bylo zveřejněno rozhodnutí o umístění centra pro očkování do městské
haly Údolní, která je naším hlavním sportovištěm.
Bereme to jako velkou překážku, kterou jsme vyřešili
předběžným objednáním náhradních prostor. Naše
děvčata mají o basket veliký zájem, který vydržel i po
dobu pandemie a zaslouží si maximální pozornost.
Bylo by škoda nechat je na holičkách a jejich zájem
o sportování nepodpořit. Tým dospělých společně s
dorostenkami mají celé omezující období především
individuální přípravu konzultovanou se svými trenéry.
Teprve až čas ukáže, jak která hráčka tuto poměrně
dlouhou dobu zvládla.
Po zavedení regulačních opatření vládou ČR

začali trenéři všech týmů minižákyň našeho klubu s
online tréninky. Tento tréninkový systém umožňuje
mimo jiné vedení a řízení individuálního tréninku v
aktuální situaci, což je zvlášť u nejmladších baskeťaček složité. Jedná se o náhradu klasických týmových
tréninků v hale nebo přírodě, při které si děvčata mohou ověřit, jak na tom jsou při provádění jednotlivých
cvičení. Nejprve se začínalo zkušebně, ale holky
projevily o tento způsob přípravy nebývalý zájem.
To je důvodem, proč cvičení dle možností probíhají
v termínech běžných tréninků. Jsme rádi, že můžeme nabídnout našim hráčkám náhradní možnost
individuálního trénování i v době, kdy na společné
tréninky nemohou. Snažíme se najít a poskytnout
další zdroje, které pomohou našim baskeťačkám a
jejich trenérům řešit současné výzvy.
Oblast ekonomického zajištění celého klubu je
spjata výhradně se sportovní činností a je jí vždy
věnovaná mimořádná pozornost. V roce 2021 chceme vytvořit vyrovnaný rozpočet při předpokládaných
celkových nákladech v oblasti dětí a mládeže ve výši
370 tisíc korun. Vzhledem k omezujícím opatřením
vlády můžeme jen odhadovat skutečné příjmy a
vydání. Cíl v oblasti financování chodu družstev
minižákyň spočívá především v jejich podpoře
prostřednictvím dotačních programů cílených na
nejmladší věkové kategorie. Za současné situace
především na úhradu nájmu náhradních sportovišť,
které snad začneme brzy využívat, ale za výrazně
vyšší, komerční částku za pronájmy.
Co se týká klubových příspěvků, upravili jsme
jejich zálohu při zohlednění současné situace na 500
korun, když v minulosti to bylo pětkrát víc. K úhradě
zápisného DDM, ve kterém je zahrnuta pojistka,
jsme akceptovali jejich
nabídku a nebudeme
část příspěvku ve výši
200 korun vracet, pouze
se zápisné prodlouží až
do konce srpna 2021.
K této variantě jsme přistoupili z důvodu případných náhradních řešení
např. online tréninky,
individuální plány apod.
Standardně kroužek basketbalu končí s posledním květnem, takto by
se protáhl až do konce
srpna kvůli soustředění,
které v Hustopečích pro
minižákyně a žákyně letos připravujeme. S ohledem na současnou situaci a na vládou vydávané aktualizace, které stanoví
harmonogram uvolňování opatření proti koronaviru
a zatím pro nás nemění nastavené podmínky, není
zdaleka jisté, za jakých okolností můžeme zahájit
tréninky a uspořádat toto tradiční letní soustředění
žákovských družstev. Bude to záviset na vývoji epidemie. Názory odborníků to upřesní pravděpodobně
koncem května. Přesto jsme v kontaktu s poskytovatelem zázemí pro soustředění, které jsme nezrušili,
naopak je intenzivně připravujeme a všichni se na
ně moc těší.
V dnešní době je moje zkušenost ovlivněna především tím, že mám víc práce v souvislosti se svými
celoživotními aktivitami v oblasti zdvihacích zařízení.
Sport, především basketbal jsem měl a snad brzy
zase budu mít jako regeneraci. Každodenní zastavení na trénincích mně pomáhalo obnovit energii. Teď
je tento způsob vyloučený, tak se snažím mít kontakt
s klubem alespoň distanční. Zvlášť mne potěšila korespondence mezi minižákyněmi „postaru“ – dopisy,
jako před mnoha desetiletími a různé další soutěže,
které jsme připravili. Tak vzniklo i klubové logo.
Přijde mně divný stav, kdy každý den od časného
rána do pozdní noci probíhají diskuze o infekci ve
všech podobách, ale jaksi se vytratila aktivita nově
vytvořené Národní sportovní agentury případně
České unie sportu. To mně vadí při prioritě dalších
oblastí ve společnosti. Není mi jasné, proč ruku v
ruce se školami není řešený stav pro sportování dětí
a mládeže, proč už dávno není výhled NSA a ČUS
třeba na možnost podobných, samozřejmě přizpůsobených, podmínek jako v profesionálním sportu.
Aktuálně NSA společně s ČUS ministru zdravotnictví navrhovaly, aby podobně jako pro maloobchod
a služby vznikla i pro amatérský sport výjimka, jejíž
pravidla bychom respektovali a dodržovali. Návrh se
týká mj. otevření vnitřních sportovišť pro maximální
počet deseti lidí, či s platným negativním antigenním
testem, očkování apod. jako ve škole. Ověřili jsme
si, že přes omezení, která to přináší, byla děvčata
nadšená, že se mohla při redukovaném tréninku v
hale potkat.
Velmi nám může pomoci přidělení dotací z města
Blansko, Jihomoravského kraje nebo NSA. Vždycky
jsme se o naše basketbalistky postarali, ale v letošní,
velmi svérázné sezoně, to nejsme schopni vlastními
silami zajistit i přes velkou podporu rodičů děvčat.

Florbalový tým starších žáků

ve dvou je možnost trénování velmi omezená, skoro
až nemožná. Nejde jen o pohyb samotný, ale i o
vytváření sociálních vazeb mezi hráči.
Snažili jsme se žákům poslat soubor cvičení, které
můžou provádět i doma. Období, po které nemůžou
plnohodnotně trénovat je ale příliš dlouhé. Jelikož ale
není vidět ani pomyslné světlo na konci tunelu, tak
se k individuálním tréninkům hůře hledá motivace.
Po návratu k normálu chceme ihned obnovit naši
činnost, tzn. ihned po rozvolnění opatření zahájit za
dodržení všech předepsaných hygienických norem
znovu tréninky. Doufám, že se po znovuobnovení
činnosti k fotbalu vrátí co nejvíc dětí. Máme ale
bohužel signály, že někteří kluci skončí, což mne
velmi mrzí. Jestli se ještě na jaře znovu rozběhnou
soutěže, zatím nevíme. Bude záležet na termínu
rozvolnění. Věříme v další finanční podporu Města
Blansko, našich partnerů i rodičů.
Nejvíce se nás dotýká omezení počtu lidí na
hřišti. Dle stávajících nařízení mohou být v jednom
okamžiku na hřišti dva. Tím máme víceméně činnost zakázanou. Jsme venkovní sport, při kterém je
pravděpodobně možnost přenosu nákazy minimální.
Nejvíce by nám pomohlo zrušení omezení počtu
sportujících. V mnoha evropských zemích takové
venkovní omezení sportování mládeže není. Domnívám se, že čím je pauza od trénování větší, tím déle
bude trvat než si děti na znovuobnovení návyků a
pořádků zvyknou. Nemálo jich bohužel skončí. Dnes
jsou nuceny trávit u počítačů bez pohybu mnoho
hodin. Dá se předpokládat, že po návratu budou
svaly a šlachy oslabené a děti budou i náchylnější
ke zraněním. Za stejně velký problém považuji
ztrátu sociálních kontaktů, možnost setkávání se s
kamarády a nemožnost vytvoření dobrého kolektivu,
který je k fotbalu potřeba. Závěrem bych uvedl heslo,
které má napsáno trenér Liberce Pavel Hoftych na
své roušce: Nechte děti trénovat a soutěžit.

Jaroslav Krejčíř
baseball Blansko
Baseball a softball z coronakrize loni se štěstím
vyvázly. Začalo se o měsíc a půl později, ale hrálo se
i přes část prázdnin. Pro nás byl rok 2020 úspěšný.
Sedmé místo v extralize mužů, jen těsně jsme nepostoupili do play oﬀ. Kadetky čtvrtým místem na MČR
stanovily nejlepší historické umístění softballistek
našeho klubu a žáci U10 se stali nejlepším týmem
ČR. Týden nato se za sportováním ale zase vody
nadobro zavřely.
Trénovali jsme na začátku zimy venku, co to šlo.
Do tělocvičen se nemohlo, tak jsme se otužovali.
Pracovali jsme v šestičlenných skupinách po čtyřiceti
minutách. Česká baseballová asociace připravila
pro všechny video s tréninkovým programem, který
zahrnuje vše od kondice až po rozvoj technických
dovedností. Trenéři jednotlivých družstev to připomínkovali, poslali hráčům a hráčkám i svoje návrhy
a připomínky. V plnění úkolů se ovšem mládež dost
liší. Baseball a softball jsou sice kolektivní sporty, ale

výkony v utkáních i trénink jsou hodně individuální.
Nyní, v nejtěžší uzávěře, když trénovat se dá jakž
takž už venku, jsme nabídli členům klubu možnost
zarezervovat si svůj samostatný čas na hřišti a v
pálkařských tunelech, přičemž děti musí být s rodičem. Někteří toho využívají a to je potěšující. Otázka
je, kolik dětí se vrátí do normálního tréninkového
procesu. A kdy?
Už několik let se financování sportu ze strany státu
a kraje výrazně zlepšuje. Město Blansko má jasný a
stabilní program podpory místního sportu. Snažíme
se tedy využívat všech dostupných zdrojů ve formě
grantů a výrazně nám pomáhají i naši sponzoři.
Letošní rok bychom snad finančně měli zvládnout.
Mám více obavy z propadu financování v roce 2022.
A můj osobní názor na současnou situaci? Je to
jako s dodržováním hygienických opatření, každý
musí začít sám u sebe. Což je to nejtěžší. Odhodlat
se, přestože situace je špatná a soutěže a utkání
jsou v nedohlednu. Ale vidím často řadu blanenských
sportovců, malých i velkých, jak trénují individuálně.
Je radost vidět, jak se perou s nepříznivou situací.
Tito "bojovníci" možná vyjdou z těchto podmínek psychicky silnější a s větší chutí do tréninku za normálních podmínek. A taky s výkonnostním náskokem.
Bojím se ale, že část dětí si odvykne od pravidelného
pohybu a pak je návrat k zátěži a soustavnému tréninku bez počítačů a telefonů bude bolet a ke svým
sportům se už nevrátí. Bude to hodně záviset i na
trenérech, jak dokážou děti motivovat. Tak uvidíme,
až se sejdeme na hřištích a stadionech.

Martin Pivoda
oddíl florbalu FBK Atlas Blansko
Jako všechny i nás samozřejmě trápil především
covid. Díky němu jsme stihli odehrát jen minimum
zápasů a turnajů. Když se ohlédnu za sezonou
2019/2020, tak mě nejvíc mrzí, že se nedohrála
regionální liga mužů a JM liga starších žáků. Především muži si nemohli vychutnat postupové oslavy
s vytouženým pohárem, starší žáci se nacházeli na
pátém místě s minimální ztrátou na třetí místo. V
sezoně 2020/2021 jsme zvládli odehrát maximálně
dva turnaje a nehraje se doteď. Jak je na tom mládež, děti, chtěli by dál provozovat svůj sport, co jim
brání? Odpověď je jednoduchá. Jelikož jsme halový
kolektivní sport tak jim brání současná nařízení vlády.
Pevně doufám, že po rozvolnění jim nebude v cestě
stát nic.
Jak trávíme tuto dobu? Když se v září ještě v
rámci možností sportovalo, v žádném případě mne
nenapadlo, že budeme půl roku bez sportu. Žádné
online tréninky jsme neorganizovali a ani neplánujeme, nemyslíme si, že by byly nějak efektivní, protože
náš sport je především o týmové spolupráci. Nějaká
komunikace probíhá na sociálních sítích. Věříme, že
žáci, dorostenci, junioři i muži se ke svému milovanému sportu vrátí a nezanevřou na florbal.
Pokračování na str. 4

Pavel Rajtšlégr
trenér mládeže FK Blansko
Nejvíce nás v roce 2020 trápila samozřejmě nemožnost sportovat, tj. provádět naši základní činnost.
Z uplynulých dvanácti měsíců jsme kvůli omezením
spojenými s pandémií a přestávce dané letními
prázdninami nemohli trénovat a hrát pět z dvanácti
měsíců. Děti by fotbal dál hrát pochopitelně chtěly.
Bohužel jim v tom brání stávající vládní opatření.
Fotbal je kolektivní sport, tudíž při možnosti sportovat

Foto vítězů Českého baseballového poháru 2020 v kategorii U10. Horní řada zleva: Jaroslav Krejčíř,
Radek Hanák, Marek Novotný, Helena Petrová, Nikol Novotná. Prostřední řada zleva: Vojtěch Klein,
Martin Fajmon, Radek Doležel, David Sitar, Lukáš Hanák, Jan Novotný. Spodní řada zleva: Šimon
Bruckner, Dominik Štěpánek, Adam Latner, Jan Kučera, David Grepl.
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Blanenský sport v době covidu
Dokončení ze str. 3
Blanenské basketbalistky: týmy U10, U11, U12 a U13 před sezonou 2020-21
Vyvstává nám ale
velký problém. Poté,
co jsem se dozvěděl,
že v naší domácí hale
na Údolní bude očkovací centrum a my tak
nebudeme moci plnohodnotně trénovat na
velkém prostoru, tak
mám velké obavy, jak a
kde budeme trénovat,
hrát zápasy. V Blansku žádná jiná hala
velikostí nevyhovuje.
Co se týče financí, je
jasné, že to bude stát
více. Jestli na to budeme mít, se uvidí.
Rozhodně je nesmírně
důležité, aby se děti
neprodleně vrátily do škol a začaly opět sportovat.
již začal trápit nedostatek tréninkových hodin našich
pěti družstev zařazených v soutěžích. Největším
problémem loňského roku nebyl ani tak problém zastavení soutěží, ale možnost se setkávat ve vnitřních
prostorách. Nakonec jsme trénovali dle nařízení venoddíl atletiky Blansko
ku po šesti hráčích. Bylo to provizorium, ale nějaké
Uplynulý rok se pro Atletiku Blansku nesl ve znavýchodisko z dané situace to bylo. Avšak naprosto
mení změn. Rozhodli jsme se vystoupit z TJ ASK,
nesmyslné bylo zakázat pohyb dětem venku úplně.
obměnilo se vedení klubu a v listopadu náhle zemřel
Abychom udrželi děti v rámci možností aktivní, dělátrenér Jiří Ošlejšek, dlouholetá tvář blanenské atletiky. Už dvanáct měsíců je více či méně omezeno
me aktivity on-line. Časový průběh je naznačen pro
názornost v boxu.
sportování. Venkovní sezona díky restrikcím proběhla
O dotace na tento rok máme zažádáno, ale
v kratším období a závodní kalendář tak byl velmi
nevíme, s jakým přídělem můžeme počítat. No a
nahuštěný. Halová sezona byla zrušena kompletně.
má osobní zkušenost se sportováním v kovidovém
I přes to vše dosáhla blanenská atletika v minulém
čase? Během trénování v hale, ale i při setkávání s
roce vynikajících výsledků včetně titulů, medailí a
dětmi venku, jsme neměli ani jeden případ pozitivúčasti družstva starších žákyň na MČR.
ního dítěte a také žádného nemocného dospělého,
Momentálně se nejvíce potýkáme s omezením setakže si myslím, že při eventuálním testování dětí
tkávání osob. Hromadné tréninky byly omezeny již od
s trenéry, nevidím důvod, proč bychom se nemohli
podzimu a od prosince nejsou možné vůbec. Pro děti
připravovat v hale. Čas po zahájení tréninků ukáže,
je důležitý hlavně kolektiv, to je to, co je na tréninku
nejvíce baví a o co nyní přicházejí. Teď vidíme, jak
jaké důsledky zakázané pohybové aktivity mládeže
postupně ztrácí motivaci. Vše trvá už moc dlouho a
budou vidět v budoucnu.
všem chybí možnost se potkat, ať už při tréninku nebo
na závodech.
On-line společná cvičení BBK Blansko
Naši trenéři připravují individuální plány, konzultují
- Jedná se o domácí náhradu klasických tréninků v
je se svými svěřenci on-line nebo přes sociální metělocvičně, při které se snažíme dohnat věci, na které
dia. Naštěstí je atletika venkovní a individuální sport,
na klasickém tréninku nezbývá tolik času - zpevnění
kde se dá spoustu natrénovat venku, na rozdíl třeba
těla, posílení a celková mobilita. Tyto tréninky se
od plavců nebo volejbalistů. Přesto ale chybí praxe
konají každé úterý, čtvrtek a sobotu, vždy v čase
v technických disciplínách, kterou budeme muset
od 19:00 do 19:50 a budou probíhat, dokud nebude
dohnat, jakmile to bude možné. Připravili jsme také
možné zahájit pravidelné společné tréninky.
seriál FB výzev, které plní atleti často i s celou rodinou.
Finančně je klub pro letošní rok zabezpečen z
Příklad přípravy z února (výtah)
dotací Národní sportovní agentury, Města Blanska a
- Ve středu 10. 2. si družstvo U10 a U11 zkusilo
příspěvků rodičů. Dá se však očekávat, že v budoucnu
stopovanou kolem baseballového hřiště v Blansku.
budou dotační tituly na sport omezeny, jako se tomu
Postupně přicházely dvojice na start a jejich prvním
stalo v minulém roce v případě krajských příspěvků.
úkolem bylo předvést pantomimou vylosované slovo.
Nechceme však a ani nemůžeme zvedat cenu ročního
Když bylo uhádnuto, mohli vystartovat po červených
příspěvku s ohledem na dosavadní možnosti trénostopách k zastávkám a plnit jednotlivé disciplíny.
vání.
- Od pondělí 15. 2. 2021 jsme spustili upravenou
Mrzí mne velmi uzavření venkovních sportovišť.
verzi motivační soutěže pro děti z našeho družstva
Atletický stadion je dost velká plocha na to, aby se
U11 a U10 "Hejbni se". Cílem je, aby děti jakkoliv a
dala nastavit rozumná opatření, dodržovat rozestupy
kdykoliv sportovaly, samy si plánovaly aktivity a neja umožnit pohybovou aktivitu. Sport přirozeně posiluje
lépe si je i samy zaznamenávaly do přiložené tabulky
imunitu, místo toho však děti zavíráme doma. Rád
(pomůžou starší sourozenci a rodiče). Čas strávený
bych, aby se co nejdříve sportoviště otevřela. Všichni
aktivitou násobený hodnotou v tabulce vypočte, kolik
se nejvíc těšíme na to, až se zase společně setkáme
fanoušků dítě získá. Vkládat se může celý týden a
na stadionu.
v neděli se vše uzavře a v pondělí bude znám vítěz
každého týdne.
- Ve středu 17. 2. jsme se sešli na přehradě v Blansku, abychom si užili možná posledního sněhu. Opět
jsme soutěžili ve dvoučlenných družstvech.
basketbalový klub mužů BBK Blansko
Basketbalový klub BBK Blansko eviduje základnu
Téma připravil Bohumil Hlaváček
zhruba devadesát dětí. V uplynulém roce 2020 nás

Ondřej Ellinger

Chcete řídit auto?
Nabízíme pro širokou veřejnost:
• kurzy řidičského průkazu
sk. B, C, D v Blansku a v Brně
• pravidelné školení řidičů

Dlouho jste neřídili?
Nabízíme kondiční jízdy
dle Vašich požadavků

Kontakt:
www: autoskola-cad-blansko.cz
autoskola@cadblansko.cz, tel. 739 682 340
Autoškola ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 01 Blansko

VINOTÉKA A SÝRÁRNA
U BRÁZDŮ

PRODEJ NEPŘERUŠEN

Antonín Zezula

Vinotéka a sýrárna
U Brázdů

P

Náměstí Svobody 13/9
Otevřeno každý den
od 8 do 20 hod.

Zeleně jsme Vám označili místa,
kde můžete nyní zaparkovat.
Vinotéka
U Brázdů

Mladí blanenští atleti na akci "Spolu na startu" konané 1.6.2020 na znovuobnovení atletické sezony
po první vlně opatření, které se v Blansku zúčastnilo celkem 175 oddílů z celé ČR. Nahoře zleva Radek
Malits, Tereza Vykydalová, Kateřina Rybová, Matěj Růžička, Karolína Růžičková, Radim Čech, Dan
Kovařík, Dan Kučera, Matěj Musil, Dominika Bezdíčková, Denis Ellinger, dole Šimon Zukal, Markéta
Zukalová, Barbora Danihelková, Daniela Bezdíčková, Eliška Zamazalová, Zuzana Jandáková, Rozálie
Hejlková, Martina Hlaváčková, Šimon Ellinger. Foto Hynek Borek

Hybešova 35 (vedle POŠTY)
parkování před prodenou
Po - Čt od 14 do 19 hod.
Pá od 10 do 19 hod.
So od 9 - 12 hod.

Přímo u prodejny to nyní nejde,
ale pěšky se k nám dostanete.
Těší se na Vás naše
usměvavá obsluha.

www.ubrazdu.cz | Vinotéky U Brázdů s 25 letou tradicí

5

26. března 2021

Blanenský Farmos.cz podporuje regionální
farmáře i zdravotníky
V červnu to bude rok, co Farmos.cz rozvezl svoje první objednávky regionálních potravin svým zákazníkům. O tom, jak probíhalo prvních devět měsíců provozu, ale i o chystaných novinkách a aktuální
situaci jsem si povídal s jedním z majitelů Tomášem Mokrým.
Sídlo Farmos.cz v Lažánkách

což jsou dvě časová okna 10 až 14 hod. a 14 až
18 hod. Nově k nim přibude středeční rozvoz, který
bude probíhat nejspíš od 16 do 19 hod. Čas ještě
budeme první dva týdny ladit dle skutečných dat z
provozu. Z výše zmíněných důvodů plyne, že středečního rozvozu budou aktuálně moci využít pouze
obyvatelé Blanska a městských částí. Dle možností
ho případně rozšíříme na větší okruh, ale uvidíme,
jak se vše bude stíhat.
Chystáte ještě něco nového pro své zákazníky?
Ano, a to nejen pro naše stávající zákazníky.
Chceme se rozšířit v následujících dvou měsících o
úplně novou službu. Více k tomu zatím nemohu říct,
jelikož jsme ve fázi technické přípravy, ale pokud vše
půjde hladce, tak v květnu bude hotovo.

Jak se vám v oblasti prodeje a rozvozu regionálních potravin daří?
Máme za sebou prvních devět měsíců provozu,
které nebyly vůbec jednoduché. Pořád se snažíme
přizpůsobovat aktuální situaci, která se každým
dnem a týdnem mění. Navyšujeme chladírenské a
rozvozové kapacity, které jsou s narůstající poptávkou spojeny. V posledních dnech hledáme další
vhodný vůz pro rozvoz potravin, ale je to trochu
problém. Na trhu jich je omezené množství a ne
každý je pro nás vhodný. Přesto věříme, že během
následujících dvou až tří týdnů se naše rozvozová
kapacita rozšíří.
Současná kapacita už není dostačující?
Každý týden musíme řešit a postupně navyšovat
jak kapacitu skladu, tak i rozvozu. Nechlazenou i
chlazenou část skladu dokážeme řešit velice rychle
během několika dní. Druhá a hůře řešitelná je roz-

vozová kapacita, jelikož investice do chladírenského
vozu je dost vysoká.
Jak jinak lze řešit vaši kapacitu?
V těchto dnech dokončujeme dvě novinky, které
nám umožní uspokojit více zákazníků.
Tou první je osobní odběr nákupu u nás na provozovně v Lažánkách. Dojezd autem k nám zabere
asi 7 minut z centra, takže předpokládáme, že bude
pro naše zákazníky přínosem. Hlavně bychom rádi
využili výhodu našeho umístění na hlavním tahu z
Blanska směr Jednovnice a Vyškov – někteří přes
Lažánky denně jezdí za prací a odpoledne zpátky.
Druhá novinka je technicky a provozně náročnější.
Chystáme se zavést středeční rozvoz v pozdějších
odpoledních hodinách.
Nově tedy budete vozit tři dny v týdnu?
Ano. Ve čtvrtek a v pátek zůstává rozvoz stejný,

Rožmitálova 5, Blansko
(Nad Albertem a hračkářství Wiki)

Po - St 10 - 16 hod.
(výdejna DPD, jiné dny dle dohody)

Tel. 604535094,
605 250 608, 725526137

Prodej Kosmetiky Fengšuej a výdejna e-shopu

www.makeupfengsuej.cz
Osobní přístup, typologie
Výdejní místo ruské kosmetiky Faberlic. Možnost spolupráce.

Stále podporujete hlavně regionální dodavatele?
Podpora regionálních dodavatelů je od začátku
naší vizí. Jsme regionální online obchod potravin a
rozvážíme pouze na okrese Blansko (od Adamova,
přes Blansko a Boskovice až do Letovic a Velkých
Opatovic). Proto chceme podporovat v první řadě
výrobky od místních farmářů, zemědělců a výrobců
potravin. Pouze ve chvíli, kdy u nás na okrese nelze
sehnat potraviny, které potřebujeme zařadit do naší
nabídky, hledáme dál po celé jižní Moravě, případně
na Vysočině nebo v Olomouckém kraji.
Pouze asi 5 % námi nabízených potravin pochází
ze zbytku ČR, případně ze zahraničí. Olivový olej
a olivy zákazníci chtějí, jenže ty u nás vypěstovat
nedokážeme. I tak mají největší podíl v naší nabídce
produkty z okresu Blansko a z jižní Moravy, aktuálně
je to přes 65 %. Dalších 30 % pochází z Vysočiny a
Olomouckého kraje.
Máte poměrně omezenou nabídku zeleniny a
ovoce. Proč?
I tohle vychází z naší vize podpory regionu. Náš
obchod je založen hlavně na potravinách, které si
sami dokážeme regionálně vypěstovat. Když přes
zimu nedokážeme vypěstovat papriky nebo okurky,

proč je vozit přes půl světa? Některé produkty nemají
ani správnou chuť, jsou sklizeny v nezralém stavu,
aby několikadenní cestu po světě k nám do ČR
přežily. Proto máme aktuálně v nabídce zeleninu a
ovoce, které pochází z ČR a je možné ji přes zimu
uskladnit (brambory, cibule, česnek, řepa, jablka,
hrušky…) nebo výborná česká skleníková rajčata
Oliver, které jsou z Vysočiny – jeden den je zralá,
sladká a voňavá utrhnou a druhý den je můžeme v
nákupu vést k zákazníkovi na stůl. To stejné platí o
skleníkových farmách na žampiony a hlívu ze severní Moravy. A těchto skleníků naštěstí v ČR každý
rok přibývá. Nově čekáme na první sklizeň okurků
hadovek z Velkých Němčic a různých druhů salátů
a bylinek ze skleníků v Brně a obce Kaly v katastru
Brno-venkov.
Zahlédnul jsem na Facebooku, že podporujete
zdravotníky, jak myšlenka vznikla?
Byla doba, kdy se ve velkém stylu zdravotníkům
děkovalo, a to situace nebyla ani zdaleka tak dramatická, jako nyní. V současné době máme pocit,
že říct „DĚKUJEME“ lidem, kteří se starají o nás a
naše blízké na úkor svých dětí a rodin, se poslední
dobou zapomíná. Rozhodli jsme se vyjádřit hluboké
poděkování a úctu všem zdravotníkům covidových
oddělení v nemocnici Blansko a Boskovice, a to
formou darování tašky s regionálními potravinami od
našich dodavatelů. Ty jsme v minulém týdnu oslovili,
zda s námi budou chtít i oni touto formou poděkovat.
Souhlasná odezva od našich farmářů, zemědělců a
výrobců potravin nás velice těší!
Ve středu 17. března v odpoledních hodinách proběhlo předání 72 tašek zdravotníkům z covidového
oddělení Nemocnice Blansko a v úterý 23. března
zhruba 30 tašek pro nemocnici v Boskovicích. Jsme
regionální firma a chceme podporovat naše regionální zdravotníky. Myšlenka nebyla vůbec založena
na materiální podpoře, ale spíš těmto lidem udělat
radost a podpořit jejich vyčerpávající úsilí o životy
našich spoluobčanů.
-r-

Majitelé Farmos.cz předávají dary blanenské nemocnici
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Barevné a voňavé
kosmetické centrum v Blansku
Nedávno bylo v Blansku otevřeno nové kosmetické centrum, které je určeno především ženám.
Sídlí na Rožmitálce ve druhém patře nad Albertem a najdete zde líčení podle Feng-šuej, které provádí Božena Davidová a zároveň prodej ruské kosmetiky Faberlic, na kterou se specializuje Zlatuše
Krejčí. S oběma dámami jsme si povídali o ženské kráse, o nových směrech v líčení a o možnostech
nakupování v době pandemie.
díky nám mohou ušetřit. Je docela mrzuté
objednat si za tři – čtyři stovky balíček a dát
k tomu 120 Kč za poštovné.
Co vás osobně na Faberlic nejvíce
oslovilo?
Musím říct, že to bylo několik věcí. Na
rozdíl od konkurence je kosmetika Faberlic
citelně levnější – řádově zhruba o třetinu.
Dalším faktorem je to, že kosmetika velice
dobře funguje a navíc mi sedí i vůně. Po
mnoha letech pro mne Faberlic znamenal
velmi příjemnou změnu, jejich výrobky jsou
originální, neokoukané.

BMS

Co je Feng-šuej a jak souvisí s líčením? Přiznám se, že netuším, co Feng-šuej znamená.
Nejste první. Feng-šuej je tradiční čínské učení,
které se zabývá vztahem člověka a jeho životního
prostoru v čase. Mě napadlo spojit tuto nauku dohromady s vizáží. Tento nápad jsem dostala až po
mnohaleté praxi, kdy jsem se věnovala především
klasické barevné typologii žen a zjistila, že spousty
z nich nepasují do tabulek a mnohdy i odmítají
doporučené barvy. Zkrátka se v nich necítí dobře.
No a tak jsem si řekla, že za tím bude něco více
než jen systém, a že vizáž přeci musí být odrazem
duše. Takže u mě šlo vlastně o spojení mých koníčků
- Feng-šuej, vizáž a líčení.
Napsala jsem o tom i knihu. Říkala jsem si, že teorii
kombinace líčení a Feng-šuej musím dát dohromady
a vypracovat takový nějaký rituál pro barevné poradenství a líčení, aby případné kolegyně kosmetičky
měly návod a já mohla poselství předat dále. A tak
vznikly mé speciální barevné karty, podle kterých se
barevný typ určí. To v podstatě děláme i v našem
nově otevřeném centru.
Co tedy je náplní vašeho pracovního režimu?
Především jsme schopni rozklíčovat barevný profil
zákaznice a vybrat jí tak nejen barvy, vzory a ostatní,
ale zejména si může i odnést krabičku
líčení pro svůj individuální typ. Všechno lze koupit v našem e-shopu www.
makeupfengsuej.cz, ale musíte uznat,
že barvy je potřeba vyzkoušet osobně.
O dámy, které nás navštíví, se odborně
postaráme, budou se u nás cítit velmi
komfortně.
Když říkáte barevný profil, co tím
myslíte?
Dle učení Feng-šuej existuje osm
barevných typů, od severního až po
západní. Každý typ má své barvy. My
tento typ určíme zákaznici a podle toho
jí nabídneme správné líčení. V praxi
vypadá tak, že přijde žena, posadí se
před zrcadlo a my následně doporučíme a vyzkoušíme vhodné líčení, které
se k ní nejvíce hodí.
Ve vašem centru prodáváte kosmetiku Faberlic, která je z Ruska.
Jak dlouho je tato značka u nás?
V České republice jde o novinku, Faberlic se u nás prodává teprve asi čtyři
roky, v posledních měsících ale zaznamenává velký růst. Funguje podobně
jako u konkurence – žena si kosmetiku
objedná a přijde jí domů. V mnoha
případech si vlastně ani nemůže produkt vyzkoušet, takže kupuje zajíce
v pytli. Proto je tady naše centrum a
výdejní místo v jednom. Produkty si tu
zákaznice může vyzkoušet a zároveň
si je sem nechat zdarma zaslat. Je to
vlastně i taková služba pro ženy, které

Najdeme Faberlic na internetu?
Ano. Na www.faberlic.com najdete katalog veškerého zboží. Pokud se rozhodnete pro registraci,
bylo by dobré zastavit se přímo k nám. V případě, že
se budete registrovat sami přes web, spadnete pod
správu Ruska a pro nás tak bude obtížné vám potom
jakkoliv pomoci při objednávkách nebo řešení jiných
problémů. Rádi vás uvidíme, můžete se na cokoliv
zeptat a odejdete s malým dárečkem na uvítanou.
Kosmetické centrum a prodejnu kosmetiky
Feng-šuej a Faberlic najdete na Rožmitálově ulici
nad prodejnou Albert v centru Blanska. Otevřeno
je od pondělí do pátku v čase 10 - 16 hodin, v době
lockdownu od pondělí do středy v čase 10 – 16
hodin, v další dny dle dohody.
-r-

COMPUTERS

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství
Servis telefonů, PC,
tabletů, notebooků

MÁME OTEVŘENO!
po - pá

09:00 - 12:00
13:30 - 17:00
nebo po dohodě

Možnost vyzvednutí a nastavení
objednaných telefonů a počítačů.
Skladem spousty modelů
dotykových a tlačítkových telefonů od značek
XIAOMI (Redmi, POCO, Mi)
SAMSUNG, REALME, DOOGEE,
MOTOROLA, ALCATEL,
ULEFONE, ALIGATOR, CPA atd.
Skladem nové i repasované noteboooky
eboooky
se zárukou, tiskárny, monitory atd...
Možnost rozvozu zboží
nebo zasíláme po celé ČR

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

Co všechno najdeme v nabídce kosmetiky Faberlic?
Nabízíme vše od make-upu, přes sprchové gely a kosmetiku těla až po věci, které
konkurence nenabízí. Například prostředky
na hubnutí – raw tyčinky nebo proteinové
nápoje s kolagenem. V nabídce jsou také
originální prací prášky a čisticí prostředky pro
domácnost v koncentrované formě. Cenově
vychází velice výhodně, a co je hlavní – voní
a báječně funguje. I tohle byl důvod, proč
jsem s Faberlic začala – jejich výrobky jsou
originální, nejsou drahé a o jejich funkčnosti
není pochyb.
Co je tedy u Faberlic hlavním prodejním
artiklem?
Hlavní složkou sortimentu je make-up,
kosmetika, krémy a sprchové gely, ovšem
portfolio výrobků je mnohem širší. V katalogu
najdete vybavení do kuchyně, vůně pro muže i pro
ženy, okrajově i prádlo a oblečení. V našem centru z
kapacitních důvodů nemůžeme obsáhnout kompletní
nabídku Faberlic, ale není problém cokoli z katalogu
objednat a v případě, že výrobek nebude sedět, vrátit.
Nespornou výhodou našeho centra je to, že si
ženy mohou výrobky vyzkoušet a také poradenství,
které jim dokážeme poskytnout.

JSME STÁLE V PROVOZU

PUTOVÁNÍ LESEM ZA POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI

BOHUŽEL ANI JARNÍ TERMÍN
RMÍN
RM
NS
SE
EZD
DŮVODU
ŮVO
VODU VLÁ
VLÁDNÍCH
LÁDN
DNÍCH NAŘÍ
NAŘÍZENÍ
ŘÍÍZENÍÍ A A
AKTUÁLNÍ
KT
TU
PANDEMICKÉ SITUACE NEMŮŽE USKUTEČNIT. AKCI PŘESOUVÁME NA KLASICKÝ
PODZIMNÍ ČAS A BUDEME DOUFAT, ŽE SE VŠICHNI VE ZDRAVÍ POTKÁME.

SOBOTA

6. 11. 2021 od 14 h

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

AUTOPŮJČOVNA
Půjčte si auto u nás!
* Škoda OCTAVIA COMBI II
* Škoda FABIA COMBI II
* Škoda ROOMSTER
* Mercedes-Benz CLK Kabriolet
* FORD TRANSIT

NOVĚ
v Blansku!

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

VOLNÉ
KANCELÁŘE
K PRONÁJMU
www.zamecekblansko.cz
- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- parkety
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na
monitor@monitor-bk.cz, případně SMS
na tel. 606728334. Soukromá je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Očima občanů
Covid hysterie z druhé
strany

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.

RŮZNÉ
* Věnuji zachovalý pokojový koberec 3 x 4 m. Tel.
736644793.
* Prodám pěkné židle, dřevo, sedák polstrovaný. 4ks
za 1000 Kč. Tel. 724192895.
* Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo 2 + 1
na sídlišti Písečná. Nepotřebuji ho ihned k nastěhování - možnost domluvy, např. v případě dostavby
jiné nemovitosti. Tel. 737900946.
* Koupím byt 3+1-kk v osobním vlastnictví v Blansku
a okolí. E-mail: milena.96@seznam.cz

BLANKA OZNAMUJE
Na základě rozhodnutí vlády je naše informační
kancelář až do odvolání pro veřejnost uzavřena!
Po dobu uzavření naší kanceláře nabízíme možnost on-line objednání našeho sortimentu!
Osobní odběr
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky (infocentrum@blansko.cz, 516 410 470) a vyzvedněte si
je u nás v dohodnutý termín.
Poštou
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky (infocentrum@blansko.cz, 516 410 470) a my vám jej
zašleme společně s fakturou.
Nabídku sortimentu naleznete na www.blansko.cz
v sekci Poznejte Blansko -> Informační kancelář
Blanka -> Objednejte si on-line.
Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10.
2020 od 15:00 h, Kino, Blansko. Představení se s
ohledem na aktuální epidemiologická nařízení nemůže uskutečnit a je zrušeno. Vstupenky lze vracet
v Informační kanceláři Blanka po znovuotevření.
ODLOŽENO! Koncert Hradišťan – 30. 3. 2020 od
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Koncert bude přesunut na nový termín (předběžně 19. dubna 2021).
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZRUŠENO! Dva nahatý chlapi - 23. února 2021 v
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Představení bude
přesunuto na nový náhradní termín (pravděpodobně
podzim 2021). Vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2021 v
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky:
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Karel Plíhal – recitál - 18. 5. 2021 v
19:00 h, Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5.
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. Vstupenky si můžete
zakoupit online na https://vstupenky.ticket-art.cz/.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6.
2021: Již zakoupené vstupenky na program roku
2020 zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v programu roku 2021.
PŘESUNUTO! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 h,
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou
písničku - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům,
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč.
ZMĚNA TERMÍNU! Pojďte s námi za pohádkou - 6.
listopadu 2021 od 14:00 hod. Start: areál herny
stolního tenisu na Podlesí, Blansko. Cena vstupenky:
30 Kč – děti/ 50 kč – dospělí. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti i na podzimní termín.
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laﬃty - 30. 11.
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky zůstávají
v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support - 2. prosince
2021 v 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v
platnosti.
PŘESUNUTO! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 7.
12. 2021, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky:
330 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA! Divadelní představení: Na ostro - 16.
2. 2022 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail:
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
celková výměra 170 m2
z suterénní prostor
z samostatný vchod
z vlastní sociální zařízení
z samostatné energie
z vhodné k zrealizování
jakéhokoliv podnikatelského
záměru
z

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

Více info na e-mailu: info@amica.cz

BARVY LAKY u Lumíra
------------------Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01
+420 734 252 959, +420 724 959 699
info@barvyblansko.cz
Otevírací doba:
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,
epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,
autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz

barvylakyulumira

Další Monitor vychází 9. dubna 2021
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334

Tak jsme rok zavření doma. Nesmíme z okresu do
okresu, vše máme zavřené, media na nás chrlí informace o
přeplněných nemocnicích a mrtvých na covid, a to vše prý
díky tomu, že občani jsou nezodpovědní a nenosí hadr na
ústech. Já to vidím jinak a předkládám své vlastní zkušenosti
včetně toho, co jsem zažila a viděla na vlastní oči.
Předně už vím, že žádné nemocnice nejsou plné, všude
je normální běžný provoz. Jednak jsem to viděla na vlastní
oči ve dvou nemocnicích na okrese Blansko a jednak mi to
potvrdily dvě zdravotní sestry, které se bojí o místo a musí
covid hysterii podporovat, mají to nařízeno shora, takže asi
od vlády a ministra zdravotnictví. Je skandální, že občan ze
své kapsy platí na lůžko v nemocnici 6x vyšší úhradu než
na jinou nemoc a skandální jsou také obří příplatky covid
zdravotníkům. Zdravotníci jako součást státního aparátu
jako jediní v ČR mají jisté zaměstnání s nadprůměrným
ohodnocením, na rozdíl od 90 % ostatních občanů, kteří
nyní padají na hubu. Nedivím se, že takovýmto zvýhodněním
lůžek a odměn se nemocnice nemají zájem nemocných s
covidem zbavit, jiné nemocné odmítají přijímat a ošetřovat a
odkládají i velmi závažné operace, včetně onkologických. Už
mnoho lidí zemřelo na odmítnutou péči (osobně znám dva),
na odložené léčby a operace. Nemocnice v Brně odmítají
dokonce léčit onkologické pacienty, kteří nejsou vakcinování
experimentálními vakcínami, které se nyní stahují ve většině
států světa pro úmrtí a ochrnutí! To je na trestní oznámení
za vydírání a odmítnutí zdravotní péče, kterou si všichni v
ČR řádně platíme.
Další šíleností je neustálé testování zdravých lidí na covid.
Proboha, proč? I paní doktorka Peková a další lékaři potvrdili,
že zdravý člověk, kterému z mozku vyšťourají mrtvý covid a
má tzv. pozitivní test bez příznaků, není nemocný ani infekční
pro okolí! Za rok jsme již utratili stovky miliard za nesmyslné
testy a předražené vakcíny, které, světe div, prý před covid
nechrání. Můžete ho kdykoli dostat, navíc nás chtějí píchat
každý rok dvakrát až do konce života, zavést covid pasy na
cestování a pohyb kamkoli z domu.
Zamyslete se, prosím, komu tato hysterie slouží, kdo je
majitel laboratoří, výroben testů a farmaceutických firem.
Vyjde vám jasný záměr. Mnoho lidí má ze šťourání v nose
vážné zdravotní problémy, soukromá laboratoř, jejíž výsledky
byly zveřejněny na internetu, dokonce v nosních testech,
našla parazity , kteří napadají plíce. V každém případě to
vypadá, že naše vláda a někteří za peníze uplacení zdravotnici mají za úkol ne pacienty léčit, ale vyrobit co nejvíce
nemocných, kteří se následně v ČR vůbec neléčí. Řeknou
vám, že máte být doma. A až se budete dusit a umírat, máte
si zavolat sanitku. Takto se léčí smrtelný virus? Ležením
doma bez léků a následně napojením na plicní ventilátor?
Kam jsme to za 12 měsíců proboha došli? Vláda zakázala
občanům prokazatelně účinné léky na covid jako je Isoprinosin a Ivermectin a vzala lidem možnost se sami léčit, a
to dle mého vědomé zabíjení lidí s covidem. Tyto léky jsou
na celém světě běžné prodejné v lékárnách a mnohdy i na
benzinkách! A v ČR jsou zakázané, a pokud je poslanec
Luboš Volný prosadil, tak si to vláda udělala tak, že JEN na
předpis a zatím neznám lékaře, který by ho někomu napsal!
Otřesné.
Já jsem si tyto léky přivezla ze zahraničí, covid jsme měli
celá rodina a všichni jsme si ho úspěšně těmito léky vyléčili.
Vládu považuju za zločinné seskupení neschopných lumpů,
kteří se starají jen o svůj vlastní prospěch.
Projela jsem před dvěma týdny Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, moje kamarádka projela Polsko a Francii. Teď vám
dám popis, jak se léčí covid a jaká je situace u nich.
- Tyto státy (a další – Rusko, Bělorusko, Makedonie) nikdy
neměly zcela zavřené školy, max. 1 měsíc
- Tyto státy nikdy neměly lockdown déle než 1 měsíc
- Tyto státy mají naprosto běžně volně prodejné léky Ivermectin, Isopronosin a další antiparazitika
- V těchto státech bylo a je naprosto vše otevřeno. Obchody,
školy, služby.
- Tyto státy nikdy netestovaly zdravé lidi bez příznaků a nikdy
je nepočítaly do statistik nemocných.
- Tyto státy si nikdy nedovolily nařídit testování a šťourání do
nosu dětí ve škole a svobodným lidem ve firmách!
- Tyto státy nikdy nenařídily povinné vakcíny pod pohrůžkou
covid pasů, naopak, západní vakcíny typu Pfizer a Astra Zeneca jsou zde již staženy kvůli úmrtím a vedlejším účinkům.
- Tyto státy neměly a nemají nařízené nesmyslné nošení
roušek a respirátorů na ulici a v přírodě.
- Tyto státy si nikdy nedovolily poslat policii na sáňkujicí děti
na kopci nebo na člověka bez roušky.
- Tyto státy nikdy nezakázaly občanům pohybovat se z
okresu do okresu na dobu delší než měsíc.
- V těchto státech si nikdy zdravotník nedovolil odmítnout
ošetřit nemocného člověka kvůli tomu, že nemá test na covid.
- V těchto státech si zdravotník nedovolí ordinovat po telefonu
a např. těhotné dusící se ženě říci, že ji nesmí vyšetřit , že
by mohla mít covid.
Poslední bod je moje osobní zkušenost – obvodní lékař
toto sdělil těhotné ženě, která měla dusivý kašel. Byla bez
teplot, chtěla jen vědět, zda nemá zápal plic kvůli miminku,
které se mělo za 2 týdny narodit. Muselo se nakonec narodit
dřív kvůli nedostatku kyslíku. Za mě – na trestní oznámení.
Jedna věc jsou příkazy neschopné vlády a jedna věc je
zdravý selský rozum a svědomí zdravotníků! Kam jsme se
to za rok dostali??
Nejsou všichni zdravotníci stejní, to určitě ne. Vážím si zejména těch, kteří se dokáží vzepřít idiotským nařízením vlády
a dokáží třeba i odejít jinam nebo jsou dokonce vyhozeni za
tlumočení pravdy, jako už bylo mnoho doktorů, kteří se nebáli
na veřejnosti sdělit lidem holou pravdu o covid hysterii a lžích
vlády a medií. Vše nasvědčuje tomu, že vláda plní rozkazy
o snížení počtu obyvatel v Evropě, jak se nakonec píše i v
Agendě 30 , kterou vydala OSN a její znění je plně k dispozici
na internetu. Jinak si to ani neumím vysvětlit. O restrikcích a
genocidě v ČR dokonce informují zahraniční media, např. na
Islandu a v Brazílii. A to už o něčem svědčí, když naši vládu
a zdravotnickou lobby takto v zahraničí vykreslují.
Lenka Tihonová

8

26. března 2021

Bezbranková remíza s Líšní. Vydejte se za litinovým snem
Zápas s Duklou odložen

Expozice blanenské umělecké litiny na zámku je sice stále uzavřená, ale to nám nebrání kochat
se jejími krásami venku. Když zrovna nemůžete za hranice katastru obce, vydejte se alespoň za
hranice všedních dní a prožijte se svými dětmi Litinový sen. Potřebujete k tomu jen chytrý telefon
a aplikaci Skryté příběhy (trasu najdete na www.skrytepribehy.cz).

Brzký dopolední začáteční čas derby s Líšní přinesl slunečné počasí. Nevydrželo dlouho. Zatáhlo se a začal foukat nepříjemný studený vítr. Ten nakonec v duelu zachraňujícího se Blanska s
vedoucím týmem soutěže gól nepřivál ani na jednu stranu. V bojovném utkání, kde nebylo žádných
stoprocentních šancí, mohla rozhodnout náhodná branka na jedné či druhé straně. Ti, kteří by ho
dali, by se radovali, smutnili by ti druzí. Jindy vrtkavá štěstěna byla tentokrát spravedlivá, bod si
zasloužili oba soupeři.

Blansko - Líšeň 0:0.
Foto: Josef Kratochvíl
Začátek zápasu byl dlouho ve znamení opatrné
hry, kdy se celky, jak se říká, oťukávali ve snaze
hlavně neudělat chybu. Halouska si pořádně sáhnul
na míč až po sedmi minutách, Krškův pokus ho ale
ohrozit nemohl. Agilní Bartolomeu na druhé straně
mířil jen nad Veselého branku. V 38. minutě se hosté ani nesnažili reklamovat penaltu po pádu Zikla ve
vápně. Ve zbytku poločasu se ještě dvakrát zasnažil
Lhotecký, který naskočil do základu místo Žáka, ani
on však hostujícího brankáře vážněji neohrozil
Po změně stran byl k vidění přece jenom mírně
záživnější fotbal. Více ze hry měla Líšeň, která
se přece jenom častěji dostávala na dostřel před
soupeřovu branku. Kučera nejprve zamířil těsně
vedle tyče, aby pak později z další akce nejlepší
střelec dosavadního průběhu soutěže Málek neproměnil patrně největší šanci zápasu, když sám
před Halouskou neuspěl. Na druhé straně byl blízko
vítězné trefě Andrej Kopičár, jeho snaha o technické
zakončení však skončila těsně mimo líšeňskou
šibenici. V závěru byl na blanenské straně hodně
vidět technický Davy, ani on ale neměl štěstí v
koncovce. V závěru utkání se oba týmy spíše již
snažily neprohrát, než aby chtěly zápas rozhodnout
ve svůj prospěch.
V dalším kole čekala původně Blanenské odveta

Aktuálně
14. kolo: Blansko – Líšeň 0:0. Blansko: Halouska
– Sukup, Helebrand, Aggoun, Sedlo – Bartolomeu
(75. Žák), Lahodný, Kopičár, Ngoma Davy (81.
Vasiljev) – Lhotecký (81. Koraksić) – T. Machálek
(63. Kepl). Ústí – Vlašim 0:0, Vyšehrad – Žižkov 1:2,
Prostějov – Dukla, Táborsko – Chrudim, Hradec –
Jihlava nehráno.
15. kolo: Žižkov – Prostějov 1:2, Vlašim – Třinec
1:0, Dukla – Blansko, Chrudim – Hradec, Varnsdorf
– Líšeň, Jihlava – Ústí nehráno.
Další program, 16. kolo: Blansko – Varnsdorf, Ústí
– Táborsko, Třinec – Dukla, Prostějov – Vlašim, Vyšehrad – Chrudim, Hradec – Žižkov, Líšeň – Jihlava.
17. kolo: Žižkov – Blansko, Chrudim – Ústí, Dukla –
Varnsdorf, Vyšehrad – Hradec, Táborsko – Prostějov,
Vlašim – Líšeň.
1. Líšeň

14 7

6

1

23:15

27

2. Prostějov

14 7

5

2

23:15

26

3. Hradec

13 7

4

2

20:11

25

4. Chrudim

13 7

2

4

18:10

23

5. Žižkov

15 7

1

7

22:22

22

6. Ústí

14 6

4

4

15:19

22

7. Vlašim

15 6

3

6

20:16

21

8. Dukla

13 5

5

3

22:13

20

9. Varnsdorf

14 4

6

4

12:16

18

10. Jihlava

13 4

4

5

21:21

16

11. Třinec

15 4

4

7

18:24

16

12. Blansko

14 3

4

7

15:19

13

13. Táborsko

13 3

2

8

10:16

11

14. Vyšehrad

14 1

2

11

8:30

5

s pražskou Duklou, která jí chtěla určitě oplatit senzační porážku 0:1 z podzimu. Zasáhl opět covid. Již
v době utkání s Líšní bylo známo, že se z důvodu
karantény odkládá nejen její utkání s Prostějovem,
ale i právě zápas 15. kola s Blanskem na Julisce.
To využilo pauzy k přípravnému utkání na půdě
prvoligového Zlína, odkud přivezlo cennou remízu
2:2.
V dalších dvou kolech čeká fotbalisty FK nejprve
v sobotu odpoledne v 16.30 domácí zápas s Varnsdorfem, aby k dalšímu mistrovskému utkání zavítali
v neděli 11. dubna dopoledne na hřiště Viktorie
Žižkov. Díky velkému množství odložených utkání
se stává tabulka méně přehlednou a vypovídající,
Blansku však v ní stále patří dvanáctá příčka, která
by znamenala v konečném účtování záchranu.
Bohumil Hlaváček

Slovo trenéra
Martin Pulpit: Přestože všichni kolem blanenského fotbalu dělali maximum, aby připravili hřiště v
co největší kvalitě, byl to od začátku dost boj s
terénem, hru ovlivnil i silný vítr. Začali jsme systémem 4-4-2, byl to s druhým útočníkem Lhoteckým, myslím, dobrý nápad. Ze začátku tam byly
situace, z nichž mohla vzniknout gólová situace.
Remíza byla nakonec spravedlivá. V závěru mohl
mít Korakšič více klidu v koncovce, mohlo to být
1:0. Myslím, že jsme na to byli herně lépe než proti
Třinci. To jsme byli takoví hodně zalezlí. Máme ale
samozřejmě stále na čem pracovat. V úvodu druhé
půle jsme měli i převahu, více šancí než soupeř.
Na tom terénu bylo ale těžké dát si nějakou lepší
přihrávku. Snad se to od dubna zlepší, tedy ta
kvalita herních ploch. Máme teď naplánováno v
pauze kvůli odloženému zápasu s Duklou utkání
ve Zlíně, abychom nevyšli z herního rytmu (viz foto,
skončilo 2:2 – pozn. red.)
-boh-

Zábavná trasa, která
vede po Blansku měří
asi pět kilometrů a při
putování vypráví příběh
mladého Hugo Františka
Salma, který původně
toužil stát se textilním
magnátem a vypravil
se do Anglie na nebezpečnou cestu za získáním nových patentů a
technologií v textilním
průmyslu. Tam neuspěl,
ale zato se mu podařilo
zajistit rozmach blanenských železáren. Ty sice
vznikly už v roce 1698,
ale teprve za majitele
starohraběte Hugo Franze Salma-Reiﬀerscheidta (1776–1836) se zásluhou umělecké litiny staly
evropsky proslulými.
Popularitu odlévání v
litině způsobil nejen nedostatek barevných kovů
po napoleonských válkách, ale i technologický
pokrok způsobený průmyslovou revolucí 19. století
a touhou po vzniku nových moderních uměleckých
předmětů z neobvyklého kovu.
Hugo Franz byl osvíceným polyhistorem, který
zasahoval do mnoha vědních i společenských
oborů. Je označován za průkopníka průmyslové
revoluce, zajímal se však i o umění, přírodovědu a
historické vědy. Soustředil kolem sebe kruh stejně
smýšlejících lidí z různých společenských vrstev.
Na Moravě patřil v první polovině 19. století tento
podnikatel a mecenáš k nejvzdělanějším mužům
a jedněm z těch, kteří stáli v čele rakouské průmyslové revoluce.
Zároveň v roce 1821, s nástupem jednoho z
předních evropských chemiků a přírodovědců
Karla Reichenbacha (1788–1869) na pozici ředitele
blanenských železáren, došlo k neobyčejnému

rozvoji celého podniku, zvláště pak k posílení výroby litinového zboží včetně četných uměleckých
odlitků. Díky jeho technologickým inovacím se
konečně začaly hojně odlévat velké litinové sochy
podle modelů, které Hugo Franz již od začátku 19.
století sbíral.
Chcete-li se vydat po stopách blanenské litiny,
neměla by ve vaší knihovničce chybět stejnojmenná
kniha. Kromě blanenských soch v ní najdete příběhy fascinujících lázeňských kolonád nebo výrobků,
které cestovaly daleko za hranice našeho státu. Pro
zájemce o zakoupení regionální historické literatury
fungujeme jako výdejní okénko. Objednávat můžete na našem emailu info@muzeum-blanenska.
cz, knihy pro vás připravíme a můžete se pustit do
čtení.

Svitavská 434/10,
Blansko

DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994
Dodávka tepla, plynu a elektřiny
Údržba kotelen
Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů
Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Chcete
výhodnější
energii?

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz

Zlín - Blansko 2:2. Foto: Josef Kratochvíl

Pavlína Komínková, Jindřich Čeladín,
Muzeum Blanenska

Voda
Topení
Plyn
Elektro
Revize
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