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Jiří Crha: Švancara je ikona, 
která přiláká lidi na fotbal

K

M  Z

Blansko - Dres divizního 
FK Blansko bude v nadcházejícím 
ročníku oblékat útočník Zbrojov-
ky Brno Petr Švancara. Skvělý 
fotbalista, miláček tribun a bavič 
se s klubem dohodl na hostování 
do konce roku. Více v rozhovoru 
pro Zrcadlo prozradil předseda 
FK Blansko Jiří Crha.

Jak bylo těžké angažovat Pet-
ra Švancaru do FK Blansko? 

Vyplynulo to z přátelských 
vztahů Karla Jarůška, který je 
ve výboru klubu, a já znám Petra 
Švancaru také, protože působím 
v dozorčí radě Zbrojovka Brno, 
předtím jsem byl v představen-
stvu. Ta myšlenka se zrodila, 
když jsme s panem Jarůškem dis-
kutovali, že Petr končí angažmá 
v Rakousku. Měli o něj zájem 
další kluby, ale nakonec dal před-
nost Blansku právě kvůli osobním 
vazbám.

Co si jako vedení klubu od 
nové hvězdné posily slibujete?

Jsme rádi, že se rozhodl jít 
do Blanska hned ze tří důvodů. 
První věc je herní záležitost. Je 
to skvělý hráč a na divizi určitě 
výkonnostně má. Druhá věc je, že 
já osobně chci, aby nastal nějaký 
impuls a lidé z Blanska a okolí 
měli motivaci více chodit na fot-
bal. Myslím si, že Petr Švancara je 
ikona, která umí diváky přilákat. 
Třetí věc je, že když bude chodit 
víc diváků, tak to bude ekonomic-
ký přínos pro klub. Zatím chodí 
v Blansku na fotbal kolem dvou 
stovek diváků. Kdyby se návštěv-
nost zvedla o nějakou stovku, tak 
je to pěkný příjem do pokladny 
klubu.

HORNÍ LHOTA - Zloděj odjel v Porsche. Škodu za více než půl 
milionu korun způsobil dosud neznámý pachatel při vloupání do bytu 
v Horní Lhotě. Majiteli ukradl rychlovarnou konvici, vrtačku, sady 
montážního nářadí a monitor s tiskárnou. Nepohrdl ale ani klíčky 
a doklady od vozidla Porsche Cayenne GTX. „Luxusní vůz zapar-
kovaný před domem nebylo obtížné rozpoznat a tak s ním pachatel 
z místa činu jednoduše odjel,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek 
s tím, že zloději hrozí až tříleté vězení.

VAVŘINEC - Mladík přišel o úspory. Blanenští kriminalisté 
vyšetřují případ krádeže peněz z bankovního účtu třiadvacetiletého 
mladíka z Vavřince. Poškozený přišel o bezmála dvě stě tisíc korun. 
„Jakým způsobem se zloději podařilo bez nešťastníkova vědomí pro-
lomit ochranu elektronického bankovnictví zajišťovaného jedním 
z českých renomovaných finančních ústavů, zůstává společně s dal-
šími otázkami předmětem aktuálního prověřování kauzy blanenskou 
policií,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek s tím, že pachateli 
hrozí až pět let za mřížemi.

OBŮRKA - Auto zůstalo bez kol. Zatím neznámý pachatel ukra-
dl v noci ze soboty na neděli všechna čtyři kola z osobního vozidla 
zaparkovaného před jedním z rodinných domů na Obůrce. „Zloděj 
krom disků s pneumatikami v hodnotě minimálně dvanácti tisíc korun 
pod rouškou tmy ukrad i jistící šrouby, kterými byla kola k nápravám 
přichycena. S heverem či nějakým podložením vozu si samozvaný 
automechanik hlavu příliš nelámal a nechal je po svém zásahu na 
domovní příjezdové cestě ležet jen tak na podvozku,“ uvedl policejní 
mluvčí Petr Nečesánek s tím, že zloději hrozí až dvouleté vězení. 

JEDOVNICE - Gambler napadl barmana. Z trestného činu 
výtržnictví se bude zodpovídat devětatřicetiletý muž z Blanska. 
Dopustit se ho měl v jednom z jedovnických barů. Muže rozlítilo to, 
že mu obsluha s odkazem na jeho opilost odmítla nalít pivo a vypnula 
automaty. 

„Když byl vyzván, aby lokál opustil, začal být agresivní. Zprvu 
jen slovní útok se zvrhl ve fyzický výpad, během kterého natrhl bar-
manovi triko. Po vyvedení z objektu se navíc rozhodl mstít na voze 
majitele podniku a ulomil mu z něj zpětné zrcátko,“ uvedl policejní 
mluvčí Petr Nečesánek. Výtržník způsobil škodu asi tři tisíce korun. 
U soudu mu teď rozí až tři roky vězení.

BLANSKO – Zloději stačila chvilka. O jednapadesát tisíc korun 
a osobní doklady přišel ve čtvrtek odpoledne v Blansku jedenatřiceti-
letý řidič nákladního auta. Vozidlo zaparkoval krátce po třetí hodině 
v Bezručově ulici a na chvíli se vzdálil. 

„Neuzamčená kabina a chvíle řidičovy nepozornosti se staly jas-
nou příležitostí pro zloděje. Odcizení batohu s firemní hotovostí 
a nešťastníkovou osobní portmonkou s průkazy i platební kartou, tak 
bylo dílem okamžiku,“ uvedl blanenský policejní mluvčí Petr Neče-
sánek. 

VAVŘINEC - Kov skončil ve výkupně. Škodu nejméně osm tisíc 
korun způsobil pachatel, který navštívil bývalý muniční sklad ve 
Vavřinci. Z areálu zloděj ukradl vodovodní baterie, několik ventilů, 
měřič průtoku a třicet metrů elektrorozvodné kabeláže. „Nakradený 
proviant pravděpodobně skončí ve výkupně. Zatím neznámý sběrač 
kovu, který svým jednáním poškodil společnost z Rájce – Jestře-
bí vlastnící dotčený objekt, se tak dopustil trestného činu krádeže 
spáchané vloupáním. Naše právní předpisy postihují toto jednání až 
dvouletým trestem odnětí svobody,“ uvedl blanenský policejní mluv-
čí Petr Nečesánek.  (moj)

Jaký bude úkol Petra Švan-
cary přímo v mužstvu? Bude 
nastupovat v základní sestavě?

To je spíš otázka na trenéra, 
ale už jsme to s ním diskutovali. 
Petr, když jde do Blanska, tak se 
předpokládá, že bude mít výkon-
nost takovou, aby hrál v základ-
ní sestavě. Je to útočník, takže 
bude hrát v útoku nebo stažené-
ho útočníka. Měl by hrát zápasy 
doma i venku. Nastupovat by měl 
i za Tišnov, který se stal farmou 
FK Blansko.

A důležitá otázka, kolik bude 
Petr Švancara stát FK Blan-
sko?

Petr přišel do Blanska na 

základě osobních vazeb a nebu-
de placeným hráčem. Je to hráč 
Zbrojovky Brno, takže je tady 
na hostování do konce roku. Se 
Zbrojovkou máme nadstandardní 
podmínky a za hostování praktic-
ky nic neplatíme.

Co další posily před začát-
kem divize? Máte už nějaké 
nebo ještě stále lovíte? 

Myslím, že trenér už má jasno. 
Zejména jsou to hráči, kteří už 
v Blansku v minulosti působili. 
Za FK by měl opět nastupovat 
Ondřej Ulman, který je ze Šeb-
rova a byl u nás v předchozích 
sezónách. Je to také hráč Zbro-
jovky a na jaře byl na hostování 

v Rosicích. Dále je to Michal 
Kugler ml., který hrál v Břecla-
vi třetí ligu a také v Rakousku, a 
pak se ještě jedná o jednom hráči 
ze Sparty Brno. Zůstává Luboš 
Chloupek, který byl u nás už na 
jaře na hostování.

V uplynulé sezóně jste hráli 
o záchranu v divizi. Jak vidíte 
své šance v nadcházejícím roč-
níku?

Já předpokládám, že ten kádr má 
na to, abychom nehráli o záchra-
nu. Chceme, aby náš fotbal byl 
atraktivní, aby chodili diváci 
a abychom neměli problémy se 
záchranou, ale hráli minimálně ve 
středu tabulky. To je náš cíl.

Petr Švancara a Jiří Crha.  Foto archiv Jiřího CrhyPetr Švancara a Jiří Crha.  Foto archiv Jiřího Crhy

Kunštát disponuje s volnou 
kapacitou v mateřské škole
Mateřská škola v Kunštátě, ve spolupráci s městem Kunštát 

informují občany, že pro školní rok 2015-2016 disponují pěti vol-
nými místy ve státní mateřské škole Kunštát. 

Město Kunštát by rádo tento benefi t nabídlo i rodičům, kteří byd-
lí i mimo region města Kunštát. 

Zájemci o volná místa se mohou informovat u ředitele ZŠ, MŠ 
Mgr. Vratislava Sedláka, tel. 775 667 608.

Městská správa sociálních 
služeb se sídlem Havlíčkova 19, 

680 01 Boskovice

hledá nájemce na 
provozování kantýny

Základní podmínky provozu kantýny:
Zajišťování doplňkového prodeje (dále jen „kantýna“) od 1. 9. 2015.• 
Místo plnění je v budově Domov pro seniory, Sadová 18, Boskovice• 
Poskytnu   prostor formou pronájmu viz. Přílohy (Nájemní smlouva • 
a plánek pronajímaných prostor).
Minimální otevírací a provozní doba je pondělí – pátek, 9:00 – 15:00 • 
hodin. Maximálně 6:30 -17:00 hodin denně.
Je dána základní struktura minimální nabídky • 
Veškerý zisk nájemce bude tvořen z prodeje zboží. Nájemci na • 
provozování kantýny nebude nic placeno. 
Nájemce hradí veškeré náklady spjaté s provozem. • 

 Další podmínky provozu viz www.zrcadlo.net 

Podávání nabídek do 31. 7. 2015 
Podrobnější informace budou poskytnuty kontaktními osobami:

Mgr. Lenka Holíková 511 183 111, Bc. Karel Filouš 511 183 111. 
Prohlídka prostor k pronájmu je možná dle domluvy.

Plné znění nabídky: www.zrcadlo.net

INZERCE

Nemocnice upraví oddělení 
a vymění elektroinstalaci

Boskovice - Nemocnici v Bos-
kovicích ještě letos čekají rekon-
strukce a úpravy. Stavební ruch 
pocítí pacienti i návštěvníci zaří-
zení. Vedení nemocnice je žádá 
o shovívavost.

V srpnu začne rekonstrukce 
dětského oddělení v prvním pat-
ře. Po přestavbě v něm vzniknou 
nové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením, které rozšíří možnosti 
pro ubytování malých pacientů 
s rodiči.

„Rekonstrukce bude zahájena 
na konci prázdnin a polovina 
oddělení bude na určitou dobu 
uzavřena. Služby však zůsta-
nou zachovány v plném rozsahu 
ve druhém patře, samozřejmě 
s určitými prostorovými omeze-
ními,“ upřesnil jednatel bosko-
vické nemocnice Dan Navrátil 
s tím, že na první patro naváže 

rekonstrukce i ve druhém patře. 
Úpravy dětského oddělení by 
měly skončit v roce 2016.

Pacienti a návštěvníci letos 
pocítí také kompletní výměnu 

elektroinstalace. Stavební práce 
budou znatelné především na 
schodišti k lůžkovým stanicím.

Úpravy letos čekají ještě chi-
rurgické oddělení A a interní 

oddělení B, kde nemocnice plá-
nuje zvýšit komfort pro paci-
enty na některých pokojích. Ve 
východním křídle lůžkových 
oddělení se bude navíc malovat.

„Vedení nemocnice proto prosí 
občany o shovívavost při dočas-
ném zhoršení podmínek způ-
sobeném stavebními pracemi. 
O jednotlivých změnách a ome-
zeních budou lidé informování 
jak na webových stránkách, tak 
informačními cedulemi v nemoc-
nici,“ podotkl jednatel boskovic-
ké nemocnice Dan Navrátil.

V současné době v boskovické 
nemocnici finišuje zateplení spo-
jovacího objektu mezi lůžkovou 
a ambulantní částí a přístavby 
směrem do zahrady. Instalují se 
také tepelná čerpadla. Hotovo 
má být letos v říjnu. 

 Michal Záboj

Nemocnice Boskovice.  Ilustrační foto Radim HruškaNemocnice Boskovice.  Ilustrační foto Radim Hruška

Blansko - Prostory Galerie města Blanska minulý týden patřily Letní 
výtvarné dílně. Pobavit se a vyzkoušet si celou řadu výtvarných tech-
nik na ní mohly děti i dospělí. Galerie pro účastníky dílny připravila 
několik různých stanovišť. Každé z nich bylo spojeno s jednou výsta-
vou, která se v uplynulém roce v Blansku uskutečnila, a každé nabídlo 
jinou výtvarnou techniku.

„Letní výtvarná dílna je určena všem, kteří si rádi zpestří letní leno-
šení malováním, modelováním, kreslením, tisknutím, skládáním, pro-
stě tvořením všeho druhu,“ uvedla vedoucí blanenské galerie Olga 
Fryčová Hořavová. 

Výtvarná dílna trvala od pondělí do pátku. Otevřeno bylo vždy od 
deseti do sedmnácti hodin. (moj), foto Michal Záboj

Galerie města Blanska uspořádala 
tradiční Letní výtvarnou dílnu


