
Až půjdete na svoji první jarní vycházku a volné plochy už nebudou pokryty sněhem, pak na chodnících, trávnících, pěšinkách 
uvidíte velké množství odhozených obalů, krabiček od čehokoli, lahví a všelijakého odpadu, kterého se někdo potřeboval     
zbavit tou nejrychlejší možnou cestou. Spatříte také poničené lavičky, ohnutá zábradlí, zničené fasády domů různými          
kresbami.  

Tohle všechno způsobil člověk, parta, skupina, která se vrchovatě nudila, a proto měla touhu ničit. S vědomím skutečnosti, že 
nemají na víc, že nemohou ostatním dokázat nic jiného, že nejsou s to sami cokoli vytvořit, skupiny lidí nebo jednotlivci ničí to, 
co vytvořil někdo jiný. Něco, co musel kdosi zaplatit, co třeba velmi pracně vyráběl, ale hlavně něco, co jim nepatří a tudíž 
k poškození nebo k ničení čeho nemají nejmenší právo. 

Nechci si hrát na moralistu a sám si pamatuji, jak jsem vnímal ve svých 18-ti letech výroky        
starších o zkaženosti dnešního světa, o tom, jaké to bylo za jejich mládí, a že dnešní mládež je 
zcela bez zájmu o cokoli. Asi neměli tak docela pravdu, protože kdyby tomu tak bylo, pak by    
během tolika generací, které lidstvo má za sebou, musel být člověk zpátky v jeskyni a marně se 
pokoušet o rozdělání ohně třískáním dvou kamenů o sebe navzájem. 

Je ale pravdou, že dnešní doba nabízí každému tolik možností vyžití a naplnění volného času, že 
to vede často k tomu, že žádnou nabízenou možnost člověk nepřijme a raději stráví volný čas 
v partě, bezúčelně se poflakující po městě. Jakoby nebylo moderní číst knihu, jakoby nebylo „in“ 
dokázat něco ve sportu nebo umět dokonale cizí jazyk. Jakoby taková parta hodnotila svého   
člena pouze podle množství vypitého alkoholu, vykouřených cigaret, siláckých gest. 

Proto si tolik vážím a cením těch, kteří nedbají nejvyšších zákonů takových part a sami se          
rozhodli, že svůj volný čas věnují něčemu smysluplnému. Myslím, že sport k takovému             
smysluplnému naplnění patří a přestože ve srovnání s bezcílným poflakováním takový sport bolí, 
soupeří s mojí přirozenou leností, nepřináší pokaždé výhry, i tak stojí za to jeho kouzlu              
podlehnout.  

Baseballový a softballový klub Olympia Blansko přináší náplň volného času každému, ať mu je 
pět nebo padesát roků. Není takových organizací mnoho - v Blansku už jenom fotbal - které by 
mohly   nabídnout program od dětství až po střední věk. 

Věděli jste, že 30 procent dětí vyzkouší svoji první cigaretu před tím, než dosáhnou 12-ti let?    
Věděli jste, že jsme ve spotřebě alkoholu druzí v Evropě? Věděli jste, že nelegální drogu okusil 
každý pátý student? Věděli jste, že drogově závislí dostávají pro svoji drogovou potřebu injekční 
jehly zdarma, zatímco nemocní cukrovkou si je musejí kupovat za své peníze? Nebylo by lepší 
s drogami nezačínat? 

Z tohoto důvodu Olympia Blansko zahájila svůj program BEZ DROG A KRIMINALITY.          
Netoužíme se vyhřívat ve světlech televizních kamer, neděláme okolo toho takový poprask 
jako mnohé vládní projekty, nemáme potřebu chlubit se počtem rozdaných stříkaček nebo 
osvětových letáků. My nabízíme každému, kdo chce naplnit volný čas něčím tvořivým,        
možnost, o které se mu ve snu nezdálo. Nabízíme mu partu, která mu podá pomocnou ruku 
v případě jakýchkoli potíží. Nabízíme partu, která ví, co chce, jde za tím a je ochotna se o své 

zážitky podělit s každým, kdo má zájem. Sledujte činnost Olympia Blansko - nezůstaneme    
jenom u sportu, ale sami, na vlastní náklady,  ve svém volném čase, bez jakýchkoli  
dotací, nesplnitelných cílů a falešných slibů, se postaráme také o okolí našeho           
stadionu. Vysázíme novou veřejnou zeleň, uklidíme nepořádek, uspořádáme akce    
pro děti, máme připravena další mnohá překvapení, ale hlavně, hlavně budeme     
sportovat. Budeme to dělat potichu a Vy si toho jistě všimnete. A pokud chcete vybít energii, 
pokud chcete zažít pocit opravdového vítězství, pak se přidejte k nám. 


