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Přečetl jsem si svůj úvodník z prvního loňského čísla a musel jsem se smát. Má předse-
vzetí a plány byly loni touto dobou zcela odlišné od reality. Jak praví citát Woodyho Allena: 
„Pokud chcete Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech.“  

 Loni se stala neuvěřitelná spousta věcí a člověk se 
každoročně s posledními prosincovými dny pouští do 
jakéhosi bilancování a srovnávání. I já jsem si mezi 
svátky urovnal myšlenky a zavzpomínal na to, co 
všechno mi uplynulý rok dal a co naopak vzal.
 Situace v celé republice začátkem loňského roku 
nebyla dobrá a všichni si na tu dobu jistě vzpomínáte. 
Proto jsem se hned v prvním lednovém týdnu rozhodl, 
že bude moudřejší vyměnit pódia kulturních domů 
(zejících v té době prázdnotou) za kuchyň a zkusit 
se živit jinak. Během tří měsíců jsem vyřídil všechna 
úřední lejstra, zajistil provozovnu a se spoustou plánů 
a očekávání se pustil do práce. 
 Kdyby mi ze začátku roku někdo řekl, že výroba 
potravin se stane mojí hlavní podnikatelskou činností, 
poklepal bych si na čelo a o dotyčném si myslel, že se 
zbláznil. Ovšem opak byl nakonec pravdou. Začátkem 
dubna jsem nazul kuchařskou obuv a od té doby stále 
vařím, lepím etikety, rozvážím, objíždím farmářské 
trhy a starám se o to, aby moje nové malé podnikání 
fungovalo. S paštikami již rok vstávám i usínám, zdá 
se mi o nich, svými dalšími plány neustále otravuji ro-
dinu i přátele a v důsledku toho všeho už své produkty 
nemůžu ani vidět :-) Několik týdnů před Vánocemi se 

se mnou prakticky nedalo mluvit, pracoval jsem téměř 
bez přestání a skončil až třiadvacátého večer. Nebýt 
podpory manželky a vytrvalé pomoci kolegy Martina 
z kapely, který se mnou od září pravidelně kuchtil, 
nikdy bych to nezvládl.
 Poslední dva měsíce v roce byly opět ve znamení 
rušení domluvených kulturních akcí a v tomto duchu 
celá tato zvláštní doba pokračuje, jelikož plesová 
sezóna je, jak jistě víte, v troskách. I proto jsem moc 
rád, že výroba potravin funguje, a to především díky 
vám, kteří moje produkty kupujete a chutnají vám. Za 
to vám velmi děkuji.
 V posledním prosincovém týdnu jsem se zamýšlel 
nad tím, jak bude vypadat rok 2022. Rád bych i na-
dále vydával noviny, které tu jsou již osmadvacátým 
rokem. Přestože jsem chvilku uvažoval, že kancelář 
předám někomu jinému, nakonec jsem se rozhodl, 
že to neudělám. Už jen kvůli vám všem, kteří jste se 
mnou často u stánku na farmářských trzích v Blan-
sku probírali problémy našeho města, občas chválili, 
občas kritizovali, ale hlavně jste se zajímali, o čem 
píšeme. Monitor je letitou součástí Blanska a byla 
by škoda, kdyby přestal vycházet, přestože by si to 
možná někteří přáli :-)
 Samozřejmě chci i letos pokračovat v podnikání v 
oblasti výroby potravin. První měsíce jsou ve znamení 
jakéhosi oddechu v gastronomii, čehož bych rád vyu-
žil; pracuji na nových produktech, které vám již brzy 
nabídnu. Letos chci také více prodávat na trzích a 
dostat své potraviny do dalších regionů. Také bych se 
rád vrátil na pódia a se svými kamarády bavil lidi, ale 
jak sami víte, už dva roky je to v tomto oboru jako na 
houpačce… Nezbývá než věřit, že se situace zlepší.
 Snad mi dnes odpustíte trochu osobní úvodník. 
Vím, že nás letos čeká důležitý rok – přemostění na 
Staré Blansko, komunální volby, stavba obchodního 
centra… Mohu vás ujistit, že se stále zabývám aktu-
ální situací v našem městě a psát o něm budu určitě 
zase příště.
 Rád bych poděkoval svým redakčním kolegům a 
pravidelným i nepravidelným přispěvatelům za skvě-
lou práci, kterou pro noviny Monitor a jejich čtenáře 
odvedli v loňském roce. Velký dík patří inzerentům, 
bez kterých by Monitor nemohl vycházet, a to zejména 
těm pravidelným, kteří i přesto, že loňský rok v mnoha 
směrech podnikání nepřál, vydrželi a podpořili nás. 
Největší dík ale patří vám, našim čtenářům. Bez vás 
bychom totiž neměli pro koho psát.
 Přeji vám pevné zdraví, mnoho sil, životního optimi-
smu a splnění všech vašich snů, přestože se mohou 
zdát na první pohled nereálné. Nemusí být. Jen je jim 
potřeba jít naproti.

Martin Müller

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpracování znaleckých posudků pro dědická řízení.

Zajištění právního i daňového poradenství pro občany.

Exkluzivní prodej bytu 3+1 Zborovce 

4. patro, 88 m2, výtah, 2 balkony, ihned 

volný. Nabídková cena… 5 mil. Kč

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek

HOSPŮDKA ZBOROVEC
• ČESKÁ DOMÁCÍ KUCHYNĚ
 každý víkend jiná “hotovka” 

• KAŽDÝ VÍKEND JINÝ PIVNÍ SPECIÁL
 14. - 16. 1. Masopustní speciál
 21. - 23. 1. Speciál z Pardubic 

• SPORTOVNÍ PŘENOSY všeho druhu
• Možnost pronajmutí SALÓNKU S RAUTEM  

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728
Novoroční bilance
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Komentář: O síle kapky vody

Darovali jsme radost seniorům

 Pamatuji si, kdy jsem jako malý kluk jezdil každou neděli k večeru do Dolní Lhoty, odkud 
pocházel můj otec, k mé babičce na návštěvu. Vždycky jsme se s bráchou vrhli na připravenou 
sekanou s bramborovým salátem, která bývala opravdu skvělá, a přitom jsme si všichni povídali 
s babičkou a dědečkem. Oba byli důchodci a žili skromný život, nikdy neměli televizi, ale za to 
měli slepice, králíky, prase, malou zahrádku a kousek pole, které tehdejší JZD nepotřebovalo. 
Můj dědeček často vytáhl noviny – tehdejší ROVNOST – předložil je tatínkovi se slovy: „Staňo, 
přečti si, tady píšó o Metři“. Mladším čtenářům asi musím přeložit do češtiny – chtěl, aby si můj 
otec přečetl nějakou reportáž o Metře Blansko, kde pracoval. Tatínek zvedl oči v sloup, ale aby 
neurazil, tak si noviny vzal a článek si přečetl. A řekl: tomu nevěř, komunisti lžou a nic z toho 
není pravda. No, dědeček, protože sám komunista byl, těm článkům věřil.

 Často si na to vzpomenu, když čtu v dnešní době 
některé internetové diskuse anebo poslouchám 
názory lidí. Kdyby to nebylo míněno vážně, člověk 
by se musel usmívat nad něčím, co člověk dokáže 
vymyslet. Asi není třeba uvádět ukázky sdělení, 
například že při očkování proti COVIDu se do krve 
dostanou jakési žiletky, které rozřežou žíly, nebo 
že se do těla dostanou mikročipy Billa Gatese, 
nebo že se očkovaní postupně stanou sexuálními 
predátory anebo zemřou na HIV. Předpokládám, 
že s tím se každý setkal, odkazů na obdobné „kra-
viny“ je plný twitter. Ale mimochodem - zajímalo by 
mě, kolik lidí, kteří nyní čtou tyto řádky, tomu věří. 
Nejspíš by se nějací našli.  
 Jiná úroveň víry v informace je dnes vložena 
do sdělení, které nemusí být na první pohled 
nevěrohodné. Vzpomínám na události z konce 
listopadu 1989, kdy na Letné na tribuně vystoupil 
jakýsi Miloš Zeman, a za velikého potlesku chrlil 
informace o zaostávání Československa v oblasti 
technického rozvoje, srovnával technický rozvoj 
Československa s úrovní Peru a Bolívie a předklá-
dal spoustu dalších neověřitelných sdělení. Cílem 
nebylo sdělovat odborné informace. Cílem bylo 
vyvolat ve třistatisícovém davu emoce. A taky je vy-
volal, moc dobře si to pamatuji. Takže to, zda říkal 
pravdu nebo ne, to nebylo podstatné. Nedávno mi 
jeden spolužák napsal email týkající se odrazení 
od očkování proti COVIDU (měl jsem těsně před 
třetí dávkou a on mne varoval, abych se očkovat 
nenechal) a v něm mimo jiné i tuto větu: „Za první 
4 měsíce zabily covid vakcíny v USA podle VAERS 
víc lidí, než všechny ostatní vakcíny za 15 let“. 
Podobná sdělení jsou opět naprosto neověřitelná, 
ale účinek z nich sálající je jednoznačný.
 Vždycky jsem si říkal, jak mohlo ve třicátých 
letech minulého století tolik lidí v Německu pod-
lehnout té šílené propagandě nacistů. Lidi nebyli 
o nic hloupější, než dnes. Jistě, nebyl internet, 
informace se šířily mnohem pomaleji, ale šířily. 
Vědělo se o zločinech, které se děly v Německu, 
o zvrácenosti rasových teorií, tom, co je napsáno 
v Mein Kampfu. A přesto Němci Adolfa Hitlera 
zvolili „dobrovolně“ – a to slovo záměrně uvádím 
v uvozovkách. Protože mezi slovem dobrovolně a 
„dobrovolně“ je rozdíl. A ten rozdíl je vidět i dnes, 
v přímém přenosu. 
 Dobrovolná volba, neboli svobodná volba, je vol-
ba, kdy člověk rozhoduje na základě vyvážených 
informací, které porovnává se svým přesvědčením, 
rozumně a na základě toho se pak pro některou 
možnost rozhodne. Na rozdíl od „dobrovolné“ 
volby, která sice může být volbou svobodnou 
(nikdo vám nestojí za zády s nožem na krku), 
ale ve skutečnosti má ke svobodné volbě daleko, 
protože zájemce o váš hlas vás všemi prostředky 
ovlivní (česky řečeno „zblbne“) a vy ho zvolíte, ale 
za normálních okolností, kdybyste měl obdobné 
informace od ostatních aktérů, byste ho nikdy 
nevolil. Metody ovlivňování (postaru propagandy) 
jsou různé, a ti, kteří to ovládají, je umějí dokonale. 
A tak dnes v oblasti politiky zná každý jména jako 
Marek Prchal či Marek Hanč, oba geniální marke-
tingoví mágové donedávna vládnoucího hnutí. Oni 
a jejich týmy dokázali zařídit, že jistý podnikatel, 
zatížený nevyjasněnou historií původu jeho ma-
jetku a gigantickými prohřešky nesrovnatelnými s 
dosavadními korupčními skandály, se pomocí ge-

niální propagandy dobral moci té nejvyšší. Vlastně 
ne úplně nejvyšší, na tu si teprve brousí zuby. 
 Mimochodem, dokážeme si představit, co by 
se stalo, kdyby na podzim vyhrál volby on a ne 
tehdejší opozice? Já ano. První na řadě by bylo 
dokončení čistek v České televizi, odstranění 
jejího ředitele (už měl namále) a dosazení loa-
jálního vykonavatele, což by mu přispělo k téměř 
absolutnímu ovládnutí mediálního trhu. Další by 
bylo ovládnutí vnitra a justice, přece jen trestní 
stíhání běží, a člověk – i jeho formátu – nikdy neví, 
jestli se přece jen nenajde nějaký Corrado Cattani, 
odvážlivec, který se ho bude stále snažit dohnat 
k soudu. Ovládnutí médií (na příkladu Maďarska 
a Polska) a justice (opět na příkladu Maďarska a 
Polska) je nutnou podmínkou ochránění „vůdce“ 
metodou zblbnutí národa. My starší si podobnou 
atmosféru dobře pamatujeme z let sedmdesátých 
a osmdesátých. Tehdy média a justice pracovaly 
na plné obrátky ve prospěch vládnoucí komunis-
tické strany a jakýkoli boj s nimi byl marný (vlastně 
nebyl, ti nejlepší z nás se i této mašinerii dokázali 
postavit, ovšem za velmi, velmi vysokou cenu). 
 Vlastně jsme měli na podzim veliké štěstí, byli 
jsme kousek od propasti. 
 Píšu to celé proto, že není od věci se občas 
zamyslet, jestli i my, každý z nás, nepodléháme 
propagandě, dezinformacím (dnes moderně na-
zývaným „fake news“) a hoaxům. René Descartes 
říkal: „Pochybuji - a proto myslím. Myslím - tedy 
jsem (DUBITO ERGO COGITO. COGITO ERGO 
SUM).“
 A přesně o to jde. Bůh nám dal rozum a já vě-
řím, že věděl, proč to dělá. Dnešní doba ale lidský 
rozum potlačuje a snaží se ho nahradit vůlí jiných. 
Stejně jako komunisti, i dnešní oligarchové se sna-
ží vymýt mozky občanů voličů. Vědí, že jedině tak 
mohou být voleni, protože velkou masu lidí dokáží 
„zblbnout“. To, že národ opravdu dokáže masivně 
podlehnout, jsme viděli v několikerých volbách 
parlamentních i prezidentských. To, že se ovládání 
lidské hlouposti daří, vidíme koneckonců stále i v 
průběhu pandemie. Co všechno je možné vyslech-
nout, to je opravdu často neuvěřitelné. Říkám si: to 
přece není možné, někteří mluví opravdu, jakoby 
ztratili část svého mozku, jakoby ztratili rozum, 
říkají věty, nedávající smysl, říkají hlouposti, nad 
kterými zůstává rozum stát. A nejsou to zdaleka 
hlupáci, nevzdělanci.
 A proč se tento článek jmenuje „o síle kapky 
vody“?
 Každý čtenář byl určitě v Moravském krasu a 
viděl krásy jeho podzemí. Slyšel výklady průvodců 
o vzniku krápníků a všech krás jeskyní. Kapka 
vody pravidelně kapající dokáže divy. Budeme-li ji 
sledovat dny a týdny, nezjistíme nic. Ale za miliony 
let vznikne krápník. Přitom je to pořád jen opakující 
se kapání obyčejné vody. Vnímá-li člověk měsíce 
či léta stále stejné druhy informací, pak není divu, 
že to v něm zanechá následky.
 Úkol nové vlády by měl být mimo jiné i ten, zkon-
trolovat kohoutky s kapající vodou a utáhnout je, 
ovšem jen takové, v nichž kape voda zapáchající 
anebo někým záměrně otrávená. To by – patrně 
ale až za dlouhou dobu – mělo ozdravit myšlení v 
české kotlině.

-mn-

Freddieho sloupek
Hlava 22

 Takže se nám překulil další rok a já jen doufám, 
že nebude tak neprůstřelný, jako ten odkaz z názvu. 
Čekají nás nové věci, které nás donutí se poprat 
se svými pocity a pravděpodobně budou volat po 
dostatečné trpělivosti snášet okolní svět.
 Oproti očekáváním se nás covidová noční můra 
drží už nějak dost dlouho a člověk už ani nemá moc 
chuti sledovat zpravodajství, ve kterém se omílají 
stále stejné zprávy. Tečkou to jen začalo, ale zdaleka 
neskončilo, takže se máme připravit na další a další 
dávky vakcíny, ačkoli nám bylo slibováno, jak s tou 
nemocí díky vědeckým poznatkům brzy zatočíme. 
Nezatočili jsme a kupodivu si ten virus stále dělá co 
chce a zažívá již mnohý měsíc nebývalé žně. Ruku 
v ruce s ním přichází drastické zdražení služeb a 
potravin, tedy zvýšení těch výdajů, označovaných 
jako mandatorní pro každou domácnost – výdajů, na 
kterých se ušetřit nedá, leda byste si svítili vlastními 
loučemi z nakradeného materiálu někde v lese a 
chodili se se svojí rodinou pást tak, jako to dělá 
divoká zvěř.
 Energetickou krizi jsme tady už měli několikrát, 
vzpomínám si na ni z dětství, ale vzpomínky jsou to 
tak vzdálené, že je to teď jaksi opravdovější a svým 
způsobem poprvé.
 Jestli ono to ale nebude nakonec nějak souviset 
s tou zelenou perestrojkou, kterou vnímáme všude 
kolem. Mám obavu, že to s ní souvisí velmi úzce a 
velmi zásadně. Tak snad zvítězí zdravý rozum – to 
poslední, na co se snad dá jistým způsobem spoleh-
nout, alespoň u některých z nás. Prozatím se lidstvu 
dařilo se z každé šlamastyky nějak vylízat a stát se 
silnějším, snad nás štěstí v tomto smyslu neopustí.
 Se začátkem každého roku má člověk nějaká 
očekávání, často (ke své vlastní chybě) jsou to 
očekávání nerealistická, až utopistická. Ale možná 
je to založeno na tom, že každý z nás chce žít nějak 
líp a radostněji, jak mu na stromu jeho života zvolna 
přibývají jeho vlastní letokruhy. Možná je lepší se ve 
svých očekáváních trochu mírnit, aby to zklamání, 
které se jistě dostaví bylo co nejmenší, na druhé 
straně je třeba se trochu zapřít v kramfl ecích a snažit 
se být připraven na to, co život přináší. Pokud to 
jde...
 Žijeme tak nějak čím dál tím více v rychlosti a 
kalupu, v poslední době stále častěji zdobím vánoční 
stromek, protože život kolem a čas, který jím trávím, 
vypadá, jako bych sledoval někoho jiného – ve stroji 
času.
 Návrat do normálna spočívá v normálnosti. V tom, 
abychom si dokázali najít čas jeden na druhého, 
abychom se dokázali radovat z maličkostí a nestavěli 
zbytečně honosné vzdušné zámky. Jakákoli velkole-
pá myšlenka se skládá z maličkostí, a stejně tak je 
to s velkolepostí našeho života. Naučme se tedy v 
tomto roce žít v pravém smyslu toho slova. Nehonit 
se za něčím sice neskonale krásným a na první 
pohled dokonalým, ale spíše si uvědomovat sílu 
každého okamžiku, který někdy příliš lehkomyslně 
míjíme a neprožíváme jej...
 Po vzoru Švejka se ohlédnout za svým dnem a 
říct si: „To jsem byl ale dneska zase poctivej...“
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 Druhý ročník charitativní akce Daruj radost seniorům organizovaná restaurací Pizzazz a čtrnácti-
deníkem Monitor sklidil i tentokrát úspěch. Obdarováno bylo bezmála 150 klientů domovů s pečo-
vatelskou službou v Blansku na Písečné a na ul. 9. května. 
 Nápad obdarovat blanenské seniory vznikl v 
listopadu 2020 a už první ročník byl velmi úspěšný. 
Princip akce byl stejný jako předchozí rok. Vedoucí 
sociálních služeb v Blansku Iveta Čípková obstarala 
přání od klientů obou domovů, a zatímco při prvním 
ročníku bylo přání málo, tentokrát měl konkrétní 
přání téměř každý z nich. Byly to vesměs drobnosti: 
kosmetika, sladkosti a různé pochutiny, vitamíny, 
ale i rychlovarné konvice, knihy a další předměty. 
Vytištěná přání byla od 1. prosince pověšena na 
stojanu pod vánočním stromečkem před pizzerií 
Pizzazz. Kolemjdoucí si 
mohli kartičku vzít, dárek 
zakoupit, zabalit a společ-
ně s věnováním jej předat 
personálu v restauraci. Zde 
byly následně roztříděny a 
odpoledne 22. prosince pře-
vezeny do obou domovů, 
kde je následně převzali 
obdarovaní senioři.
 Přestože jsme vzhledem 
k nepříznivé situaci ani letos 
nebyli přítomni při rozdá-
vání dárků, stačil pohled 
na pár obyvatel domova 
na Písečné, kteří nás přiví-
tali v jídelně u stromečku, 
abychom se přesvědčili o 
tom, že celá akce splnila 
svůj účel. A to hlavně díky 

obyvatelům Blanska, kteří nebyli lhostejní, udělali 
si v předvánočním shonu čas a rozhodli se darovat 
radost seniorům. Za to jim patří obrovský dík…
 Přestože rok 2021 nebyl pro staré lidi zdaleka tak 
krutý jako ten předchozí, ve kterém byli nuceni trávit 
dlouhou dobu v izolaci bez možnosti návštěv, stále 
spatřujeme v této předvánoční akci hluboký význam. 
Darovat radost seniorům budete moci zase letos v 
prosinci. 

Za restauraci Pizzazz a noviny Monitor
Martin Müller

K rodinám na Blanensku 
jezdí charitní psycholožka

 Zvládneme to ještě sami nebo bude syn potřebovat 
odbornou pomoc? Tyto a další otázky pomůže rodičů 
zodpovědět charitní psycholožka od nového roku přímo 
u nich doma. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi Charity Blansko budou nově poskytovat také 
psychologickou pomoc. Psycholožka bude jezdit za 
klienty služby domů a nabízet terapeutickou pomoc v 
rámci celé rodiny. 
 „S rodinami obvykle pracujeme jako s celkem a učíme 
je zvládat věci, ve kterých se cítí nejistí. V této době s 
nimi často řešíme dluhy vzniklé v době pandemie, kdy 
rodinám klesly příjmy,“ říká sociální pracovnice služby 
Lucie Ščudlová. Služba je pro klienty bezplatná. Naučit 
se hospodařit, vědět, jak si rozplánovat den, jak se efek-
tivně připravit s dítětem do školy nebo jak sehnat práci 
po rodičovské dovolené. S tím vším pomáhají klientům 
na Blanensku pracovnice převážně terénní Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jezdí domů za 
rodiči, kteří mají problémy s fi nančním hospodařením, 
nemají vhodné bydlení pro péči o děti, jsou závislí na 
sociálních dávkách, mají dluhy, nemají práci apod. 
„Často s námi rodiče také řeší posudky z pedagogicko-
-psychologických poraden a další potíže s výchovou a 
s učením,“ dodává sociální pracovnice.
 Od 1. ledna dochází v Sociálně aktivizační službě 
pro rodiny s dětmi ještě další změna. Blanenská a 
boskovická odnož služby se spojuje v jednu. „Pro lidi 
to hlavně znamená výhodu, že pokud se někdo v rámci 
okresu přestěhuje, bude k němu jezdit stále stejný tým,“ 
říká Lucie Ščudlová. V novém roce vyjde služba vstříc 
pracujícím rodičům a prodlouží pracovní dobu dva dny 
v týdnu do sedmi hodin večer. 
 Pokud rodinám nevyhovuje terénní forma pomoci, 
můžou přijít v Blansku na Komenského 4a Blansko a v 
Boskovicích na adresu U Lázní 1734. Bližší informace 
o službě se zájemci dozví na www.blansko.charita.cz 
pod službami pro Rodiny a děti.

Vladěna Jarůšková

METALKOVO a.s.METALKOVO a.s.
Pražská 1602/7  |  678 01 Blansko  |  www.metalkovo.cz

Tel. 606 723 487

kariera@metalkovo.cz

Hledáme:

• MISTRA 
strojírenské výroby

• SVÁŘEČE
• BRUSIČE
• KONTROLORA 
 KVALITY

BMS
COMPUTERS

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

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

PROVOZNÍ DOBA: 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

• ODVIROVÁNÍ
• ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA 
 ZA RYCHLÝ DISK...
...můžete mít ve vašem notebooku 

a PC i do druhého dne
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Sponzor rubriky:

Na kávě se starostou Jiřím Crhou

 Začnu neformálně. Jak jste strávil Vánoce a co 
jste dostal pod stromeček?
 Vánoce jsem strávil v rodinném kruhu, byly pro 
mě pracovní jen částečně, spíše jsem se věnoval 
přípravám souvisejícím s rodinnými setkáními. 
Mám děti a vnoučata, vánoční svátky i dárky tak 
jsou přizpůsobeny hlavně jim. Mě těší zejména to, 
že jsme se všichni ve zdraví a v pohodě mohli po-
tkat a že byl po dlouhé době také prostor pro relax 
a odpočinek. Samozřejmě, že i na mě čekaly pod 
stromečkem nějaké drobné dárky, osobně mě vždy 
potěší dobrá kniha, tentokrát jsem jich dostal hned 
několik. A do čtení jsem se pustil ještě o svátcích. 
Nyní mám například rozečtenou zajímavou knihu s 
názvem „Faktomluva“, kterou napsal švédský lékař 
Hans Rosling a je návodem, jak jasně přemýšlet o 
světě. 

 Jaký byl uplynulý rok z pohledu investic? Mohl 
byste vyjmenovat nejdůležitější z nich? 
 Mezi nejzásadnější investice roku 2021 patřily 
zejména dopravní stavby – vybudování dvou no-
vých kruhových objezdů na hlavním silničním prů-
tahu městem. Ty vznikly na křižovatce ulic Poříčí a 
Mlýnská u Sportovního ostrova a na křižovatce ulic 
Svitavská a Fügnerova u Penny marketu. Rozsáhlé 
rekonstrukce inženýrských sítí a povrchu se dočkalo 
také samotné centrum města a průtah náměstím 
Svobody a náměstím Republiky nebo Brněnská ulice 
na Starém Blansku. Opravit se podařilo také povrch 
Dvorské ulice, radost mám také z nového parkoviště 
pro padesátku aut ve vnitrobloku ulic Žalkovského a 

A. Skotáka v samotném centru města. Největší in-
vesticí plně hrazenou z městského rozpočtu pak byla 
přístavba nové jídelny a kuchyně u Základní školy 
TGM Blansko, dvouletý projekt, který letos pokračuje 
ještě druhou etapou, přijde na 86 milionů korun. Letos 
v létě skončila také další etapa regenerace sídliště 
Zborovce, která zatraktivnila především prostor 
mezi bytovými domy v Kamnářské a Cihlářské ulici. 
Poduklí se dočkalo objektu nové kavárny, která 
oživila centrum města. Investice šly ale i do škol, na 
Sportovní ostrov a do dalších částí Blanska. 

 Investovali jste i v oblasti sportu?
 Velké investice do sportu šly hlavně v roce 2020, 
jednalo se například o modernizaci  stadionu ASK, 
kde vznikla nová tribuna včetně sedadel, oplocení 
i vstupy, u Salmova mlýna město dokončilo nový 
most i parkoviště pro devadesátku automobilů nebo 
novou budovu zázemí sportovních aktivit, která 
vznikla u stadionu ASK z někdejší ubytovny. V roce 
2021 jsme na místě původního vybudovali moderní 
skatepark, který získal nový povrch i překážky, město 
spolu s krajem podpořilo v sousedství fotbalového 
stadionu na Údolní ulici vybudování sektoru pro at-
lety určeného pro hod diskem i kladivem, dokončila 
se další část cyklostezky podél Pyroteku. V září se 
dokončila modernizace hygienického zázemí haly 
ASK,  včetně rozvodů vody, kanalizace, elektřiny či 
obkladů, která navázala na  rekonstrukci venkovních 
rozvodů v bezprostředním okolí haly. Investice šly 
ale také například do nové fi ltrace na koupališti 
a podobně. 

Tradičním hostem každoročního prvního čísla v rubrice Na kávě s... je i letos Jiří Crha, 
starosta města. Zhodnocení investic loňského roku, výhled na ten letošní i více do 
budoucnosti, o tom, co nás čeká a nemine. To vše si přečtete v dnešním rozhovoru.

 Proběhly některé investice, které takzvaně 
„nejsou vidět“?
 Takových investic je celá řada. Týkají se například 
investic do budov v majetku města, ať už jde napří-
klad o Dělnický dům, který se po rozsáhlém odvlhčení 
loni dočkal 1. etapy nové elektroinstalace, dokončení 
klimatizace v knihovně a podobně. Jen na opravy 
a rekonstrukce budov základních a mateřských 
škol jdou každý rok milionové položky. Průběžné 
investice a opravy provádí město na dalším svém 
majetku – zámecké budově, hasičkách v místních 
částech. Velikou položkou v loňském roce a také 
letošním roce jsou náklady na rekonstrukce dešťové 
kanalizace a kanalizačních vpustí. Kanalizační síť je 
letitá a do budoucna nás tak čekají obrovské náklady 
jak na dešťovou, tak také splaškovou kanalizaci a 
vodovod. Vidět je veřejné osvětlení, málokdo si ale 
uvědomí, že jeho údržba a modernizace jde na vrub 
města – např. oprava osvětlení na mostě u ředitelství 
ČKD se vyšplhala vysoko nad půl milionu Kč.

 Letos nás čeká realizace jedné z největších 
akcí v oblasti dopravní infrastruktury v historii 
města, kterou je přemostění na Staré Blansko. 
Jde vše podle plánu? Mohl byste v kostce přiblížit 
harmonogram prací?
 Loni byla dokončena první etapa této stavby – 
kruhový objezd u Penny marketu. Na konci listopadu 
2021 se jej podařilo zprůjezdnit. Nyní pokračují práce 
na obou březích řeky Svitavy, které se týkají zalo-
žení vlastní mostní konstrukce - pokračuje stavba 
mostních opěr, hotová je z velké části opěrná zeď. K 
vlastnímu vytažení mostu dojde na přelomu července 
a srpna, v letošním roce také vznikne nový kruhový 
objezd, který přemostění napojí na Brněnskou ulici 
na Starém Blansku. Dopravu by to ale mělo omezit 
už jen krátkodobě v řádu dnů. Součástí stavby 
přemostění bude také budování nového podchodu 
v železniční zastávce Blansko-město. Uvidíme, jak 
budou pokračovat jednotlivé práce, nepředpokládám 
ale, že dílčí části naberou zpoždění delší než několik 
dnů, maximálně týdnů. Zatím počítáme s dokon-
čením přemostění v listopadu 2022, i podchod ale 
musí být hotov nejpozději do konce letošního roku, 
kdy dojde k obnovení železniční dopravy na trati 
Blansko-Brno.

 Jak moc poznamenala dění ve městě epide-
miologická situace?
 I v Blansku jsme se tak jako po celé zemi museli 
potýkat s dopady centrálně nastavených opatření a 
omezení, ať už jde o provoz obchodů a služeb, chod 
nemocnice či poskytování sociálních služeb. Myslím, 
že se vše dařilo zajišťovat operativně, včetně chodu 
městského úřadu, který i v době nouzových stavů 
poskytoval v porovnání s dalšími nadstandardní 
rozsah služeb pro veřejnost. Bohužel mám pocit, že 
ve společnosti sílí negativní nálada a přesvědčení, 
že viníkem je vždy město a město je také tím, kdo 
by měl vše kompenzovat. Často se setkáváme s 
kritikou ve vztahu k věcem, které z pozice města 
ovlivnit nemůžeme – ať už jde o nejrůznější pravidla 
a zákazy nebo třeba dopady mimořádných opatření 

na kulturní akce a podobně. Dopady covidu přitom 
možná v letošním roce pocítíme ještě intenzivněji. 
Zatímco akutní nedostatek řidičů při zajištění ná-
hradní autobusové dopravy související s vlakovou 
výlukou se loni v prosinci podařilo zvládnout, další 
výpadky mohou přijít v souvislosti s novou vlnou 
covidu - třeba při zajištění MHD, fungování svozu 
odpadu a podobně. A ne vše je v silách města vyřešit.  

 Stát vynaložil nemalé fi nance na boj s korona-
virem, což se logicky musí projevit na dotacích. 
Jak bude vypadat z pohledu investic tento rok?
 Investice navzdory všem dopadům koronaviru opět 
tvoří zhruba třetinu rozpočtu města, cca 31 procent. 
Na investiční akce chceme letos věnovat celkem 
téměř 183 milionů korun, což je v absolutních číslech 
ještě více, než loni. V rozpočtu je vyhrazených téměř 
25 milionů korun na revitalizaci náměstí Republiky, 
22 milionů na 2. etapu rekonstrukce ZŠ TGM, která 
je placená plně z rozpočtu města. Loni škola získala 
novou přístavbu s jídelnou a kuchyní, letos se žáci 
dočkají nového vstupního prostranství před školou, 
buduje se nový vchod, vestibul i šatny. Zahájit letos 
chceme první etapu revitalizace rekreační oblasti 
Palava, kde by díky desetimilionové částce mělo 
dojít k obnově a doplnění zeleně, umístění nových 
herních prvků na souši i ve vodě a také k osazení 
dalšího mobiliáře. Počítáme také s další fází obnovy 
podzámčí, konkrétně budovy Zámek 3. V plánu je 
také rekonstrukce inženýrských sítí i komunikací v 
ulici Horní Palava, zahájení prací posunul Svazek 
vodovodů a kanalizací z konce minulého roku 
na letošní jaro. Rozpočet počítá také například s 
úpravou vstupu do kina, další rekonstrukcí budov 
škol a školek v řádech několika milionů korun či se 
spolufi nancováním přemostění na Staré Blansko.

 Loňský rok byl tak trochu ve znamení budování 
kruhových křižovatek a s tím spojených uzávěr 
průtahu. Čeká nás i letos něco podobného? Jaké 
důležité investice čekají naše město v letošním 
roce?
 Velké dopravní investice, které zásadně omezí 
dopravu ve městě, jsou naštěstí již dokončené. Jako 
každý rok ale plánujeme miliony korun investovat 
například do rekonstrukcí chodníků. V letošním 
roce se chceme více věnovat investicím do úprav 
veřejného prostranství – ať už jde o revitalizaci ná-
městí Republiky, další etapu revitalizace zámeckého 
parku, nebo například výše zmíněnou revitalizací 
rekreační oblasti Palava. Výrazně posílené jsou pro 
tento rok také částky na opravy dětských hřišť a 
obecně údržbu městského mobiliáře. Spolupodílet 
se budeme také na dokončení již zmiňovaného 
přemostění přes železniční trať, pokračovat bude 
také rekonstrukce budovy Zámek 3, kterou bude 
využívat Muzeum Blanenska i Základní umělecká 
škola Blansko a podobně. Novinkou letošního roku 
je vyčlenění 6 milionů korun na opravu příjezdových 
cest do zahrádkářských lokalit a ke garážovým 
lokalitám.

Pokračování na následující straně
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Na kávě s Jiřím Crhou

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Dokončení z předchozí strany

 Dočkáme se už letos zahájení stavby nových 
lázní? V jaké fázi se projekt nachází?
 To nyní zatím nedokáži říci. Rozhodovat bude 
zastupitelstvo. Průběh příprav však pokračuje podle 
harmonogramu, takže věřím, že během podzimu 
letošního roku budeme mít vše projektově připrave-
no včetně co nejpřesnějšího položkového rozpočtu. 
Zafi nancovat takovou pro rozpočet města zásadní 
stavbu nebude jednoduché, ale věřím, že se nám 
podaří i s pomocí dotací z úrovně státu a kraje vše 
úspěšně zvládnout.

 V minulém roce jste naznačoval, že by snad 
už letos mohla začít rekultivace rekreační oblasti 
Palava. V jaké fázi je tento záměr dnes?
 Rekreační oblast Palava si jednoznačně po letech 
drobných udržovacích prací opět zaslouží „generál-
ku“. Studenti Mendelovy univerzity i na základě pod-
nětů blanenských občanů v loňském roce zpracovali 
čtyři studie možných variant řešení. Nakonec jsme 
se po diskuzi vedení města a odborníků z univerzity 
rozhodli spojit to nejlepší ze všech čtyř návrhů, fi nální 
podobu nyní univerzita dokončuje a my s ní veřejnost 
seznámíme. V letošním roce bude zahájena ta část 
prací, které nevyžadují stavební povolení. Současně 
budeme projektově připravovat rekonstrukci komu-
nikací, parkoviště, otevření koryta potoka, nové 
veřejné osvětlení i opravu budov. Protože se jedná o 

zcela ojedinělou lokalitu skýtající obrovský potenciál, 
chceme se pokusit získat na další etapy revitalizace 
Palavy dotaci, která by zajistila potřebný rozsah i 
kvalitu proměny.  

 Po mnoha letech to vypadá, že se konečně 
začalo pracovat na přeměně skleníků v obchodní 
centrum. Máte nějaké aktuální informace?
 Podle informací od investora je aktuálně dokon-
čena vlastní demolice budov a skleníků, vydané je 
pravomocné stavební povolení a začínají práce na 
vybudování opěrné zdi podél řeky Svitavy. Na ni 
naváže budování inženýrských sítí a vlastní výstavba 
budov, dokončené by měly být ve druhé polovině 
letošního roku. Poté jsou v plánu další úpravy úze-
mí, včetně nové okružní křižovatky, která obchodní 
prostor dopravně napojí. 

 Připravujete se na letošní komunální volby? S 
jakými plány do nich půjdete?
 Žádné speciální přípravy nepodnikám. Dál se 
soustředím hlavně na svoji práci pro město i pro kraj 
a věřím, že voliči ocení zejména její výsledky. Myslím, 
že se nám navzdory covidovým omezením a výpad-
kům příjmů podařilo zahájit či dokončit celou řadu 
důležitých a mnohdy dlouho plánovaných projektů. 
A že jsme opakovaně dokázali, že město funguje i za 
mimořádných okolností. Doufám, že voliče nejvíce 
osloví právě konkrétní výsledky mé práce. 

-r-

FOTO CÁPAL
NA NOVÉ ADRESE
Z ulice Rožmitálova
jsme se 
přestěhovali 
na ulici 
Fügnerova 4

Provozní 
doba:
Po - Pá 9 - 17 hod.

www.fotoblansko.cz

www.kvalitnifotografi e.cz

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

přijmeme

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST 
i vloni podpořila sociální služby

  

vypisuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr na pozici  
 

VEDOUCÍ ÚSEKU PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE 
Náplň práce: 

 odpovídá za plynulý chod úseku, za úroveň práce pracovníků v sociálních službách, zodpovídá za 
dodržování čistoty a hygienických a epidemiologických zásad v souladu s Provozním řádem 

 v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky v péči o uživatele, kteří onemocněli demencí, 
vytváří komplexní systém péče, který vyhovuje jejich potřebám 

 při řízení úseku zodpovídá za individuální přístup pracovníků k uživatelům, respektování jejich práv, 
spoluvytváření podmínky pro jejich důstojný život 

 podílí se na tvorbě a aktualizaci standardů 
 sestavuje měsíční rozpis služeb pracovníků v sociálních službách, harmonogramem práce a denní pracovní 

náplň 
 rovnoměrně a účelně rozmísťuje pracovníky v sociálních službách na svěřeném úseku, operativně 

zabezpečuje případné nutné změny 
 zabezpečuje vzdělávání podřízených pracovníků a sleduje dodržování zákonné povinnosti, vytváří roční 

plány úseku 
 připravuje podklady pro materiální vybavení úseku 

Platové podmínky:      
 se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  

a správě, platová třída 9 

Pracovní poměr: 
 na dobu neurčitou s 6 měsíční zkušební lhůtou 

Požadujeme: 
 středoškolské vzdělání zakončené maturitou  
 odbornou způsobilost k výkonu vedoucího pracovníka přímé obslužné péče v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
 minimálně 3 roky praxe v sociálních službách 
 výborné komunikační a organizační dovednosti, analytické myšlení 
 aktivní a tvůrčí přístup k práci 

Termín nástupu: možný ihned, nejpozději k 1. 5. 2022 (nebo dle dohody) 

Své nabídky vč. strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (nemusí 
být ověřená), zasílejte do 31. 1. 2022 na adresu: 

paní Jana Štolpová – personalistka 
SENIOR centrum Blansko, p. o.  
Pod Sanatorkou 2363/3 
678 01 Blansko,  

nebo osobně doručte na podatelnu SENIOR centra Blansko, p. o. ve všední dny od 8:00 -17:00 hod., 

nebo e-mailem: stolpova.jana@ddblansko.cz. 
 
Bližší informace poskytuje ředitel domova – tel. 702 289 898.  

 Více než kdykoliv předtím je pro rozvoj sociálních služeb a zajištění plnohodnotného života handica-
povaných dětí i dospělých podpora veřejnosti. To si dlouhodobě uvědomuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., která v loňském roce, stejně jako v letech předchozích, podpořila řadu organizací 
v regionu, které musí i s obrovským dopadem pandemie zajistit klientům plnohodnotný servis. 

 V Blansku tak společnost dlouhodobě podporuje 
Domov Olga. Jeho klientům putoval těsně před 
vánočními svátky fi nanční dar, který Domov vyu-
žije především na zvýšené náklady související s 
opatřeními nutnými k zamezení šíření onemocnění 
COVID-19. „Děkujeme za podporu, kterou zejména v 
této současné složité době velmi nutně potřebujeme,“ 
doplnila ředitelka Domova Olga Jana Kratochvílová.
 Finanční dar VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPO-
LEČNOSTI, a.s., ve výši 150 tisíc korun přispěl také 
ke zlepšení odborné péče o pacienty Nemocnice v 
Blansku. „Vážíme si toho, že můžeme pomáhat tam, 
kam ostatní směřují pro pomoc,“ uvedl při předání 
daru předseda představenstva VAS Ing. Jindřich Král.
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
je dlouhodobě důležitým partnerem pro týdenní 
stacionář Emanuel v Doubravici nad Svitavou. „V 
letošním roce jsme pro VAS vlastními silami připravili 
vánoční balíčky a oni nám poskytli fi nanční dar na 
nákup dárků pro naše klienty. V dnešní složité době 
je pro nás každá taková podpora extrémně důležitá,“ 
pochvaluje si vedoucí stacionáře Emanuel Hana 
Tenorová. Další pomoc pak směřovala například 
Městské správě sociálních služeb v Boskovicích na  
pořízení kompenzačních pomůcek, vybavení pokojů 
nebo speciálních matrací nebo na koupi pěti  nových 
počítačů pro denní stacionář Betany v Boskovicích. 
„Díky těmto počítačům mohou klienti zdokonalovat 
své dovednosti. Navíc ne všichni mají doma mož-
nost přístupu k internetu,“ přiblížil vedoucí zařízení 
David Zachoval. Každoročně pak podpora míří také 

k účastníkům rekondičního pobytu, který pořádá 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR z Blanska. „Jedná se o pobyt pro postižené 
děti a mládež. Konal se v polovině roku a byli jsme 
v Dolních Bojanovicích. Část pobytu hradí sice Mini-
sterstvo zdravotnictví, a tak dary od VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI pomohou zaplatit zbytek. 
Pro rodiny to bylo skvělé v tom, že se v době covidu 
mohly dostat někam na výlet a odpočinout si, protože 
dnes je provoz sociálních služeb náročný a právě na 
rodinách je většina péče,“ říká za asociaci Blanka 
Bendová. „Program se všem velmi líbil a byli vděční, 
že mohou něco podobného prožít. A my jsme zase 
moc rádi, že nám VAS Boskovice pomáhá a i díky 
jejím darům můžeme být nápomocni tam, kde je to 
potřebné. Opravdu jim patří náš velký vděk,“ zakon-
čila.
 Všechny tyto aktivity VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., fi nancuje ze zisků mimo provo-
zování vodovodů a kanalizací, tedy mimo nákladů na 
vodné a stočné a nepromítají se tedy nijak do ceny 
vody. Například stavební nebo projekční činnosti. 
„Dlouhodobě podporujeme potřebné a veřejně pro-
spěšné projekty. Naše pomoc je cílena na dětské 
pohybové a vzdělávací aktivity a sociální a zdra-
votnické ústavy, a to v regionu, kde působíme, tedy 
kde provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu,“ 
vysvětlil na závěr ředitel boskovické divize Ing. Petr 
Fiala.

Mgr. Iva Librová. MBA, tisková mluvčí 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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Očima občanů

Jsou mrtví jen Ti, na něž již všichni 
zapomněli! V Blansku před 80 lety

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

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

 Blansko v době okupace a 2. světové války zažilo mnohá příkoří. Německé vojenské jednotky 
konaly vše pro to, aby likvidovaly český jazyk a kulturu. 

 Slovanská území dle Generalplan Ost, měla být 
podrobena germanizaci a velká část zlikvidována 
nebo vystěhována na Ural. U Slovanů, kteří podle 
německých plánů směli zůstat v "německém život-
ním prostoru", bylo počítáno s tím, že budou sloužit 
jako otroci v německých továrnách či na zeměděl-
ských velkostatcích německých majitelů, přičemž 
nebudou moci mít děti a dojde tak k jejich přiro-
zenému vymizení. U části tzv. "rasově vhodných" 
Slovanů mělo dojít k jejich poněmčení. Pro oblast 
Protektorátu Čechy a Morava existovalo „Konečné 
řešení české otázky“, mělo se jednat převážně o 
germanizaci, ale s tím souviselo vykořisťování lid-
ských, hospodářských a přírodních zdrojů, průmyslu 
a zemědělství ve prospěch nacistického Německa.
 V červnu 1941 zaútočilo Německo na Sovětský 
svaz, zároveň se v Čechách zvyšovalo působení 
národního odboje. Hitler považoval říšského protek-
tora Neuratha za příliš slabého, a byl proto vyslán 
zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. 
Ten byl již znám svým nekompromisním řešením 
židovské otázky. Ihned po svém nástupu do úřadu 
27. září 1941 nechal zatknout předsedu vlády Eliáše, 
28. 10. 1941, na den sv Václava, vyhlásil stanné 
právo. Počalo cílené vraždění. Heydrich prohlásil, 
že „Český národ nebude mít po skončení války 
na mapě místo“. Němci zabíjeli české obyvatele, 
studenty, elitu, vojáky a odbojáře. V brněnských 
Kounicových kolejích se střílelo tak často, že i místní 
nejprve mysleli, že je to jen vojenské cvičení. Na 
podzim roku 1941 začaly první transporty všech 
obyvatel židovského původu.
 Do transportů museli nastoupit i Židé z Blanska, 
které mělo zůstat „Judefrei“. Bohužel víme jen velmi 
málo o našich bývalých blanenských spoluobča-
nech. Dle záznamů Bránského existuje soupis ze 
září 1939, kdy v Blansku, Olomučanech, Vavřinci a 
Jedovicích žili:

 Basch Karel MUDr., 1885, Baschová Františ-
ka, 1879, Braun Armin, 1887, Braunová Hana, 
1926, Braunová Kateřina, 1889, Broch Ernest, 
1912, Broch Isidor, 1881, Brochová Ela, 1919, 
Brochová Vilemína 1889, Čuprová - Singerová 
Gréta, 1902, Flinkerová Františka, 1899, Greiner 
Hugo, 1908, Gumpl Otto, 1899, Hochwaldová - 
Zvěřinová Helena, 1911, Ippen Karel MUDr., 1868, 
Ippenová Marie, 1878, Kolínská Valerie, 1888, 
Kohn Adolf, 1878, Kohnová Františka, 1882, Lax 
Ladislav, 1898, Laxová Helena, 1934, Laxová 
Hermína 1913, Laxová Zdeňka, 1899, Orvan Eu-
gen, 1894, Stiassný Ernest, 1918, Stiassný Pavel 
1922, Ing. Tauber Bedřich, 1907, Vinar Arnošt, 
Vinarová Anna, Vinarová Hermína. Soupis však 
není úplný, chybí některá smíšená manželství a 
děti. Většina zahynula v koncentračních tábo-
rech Terezín a Osvětim. 

 Za zmínku stojí dramatický osud, který zažil 
během okupace pan Ing. Tauber (1907 - 1996), 
narozen v Pohořelicích. Jeho strýc - Michael Her-
mann Tauber (1881 - 1942) žil v Boskovicích jako 
vrchní berní správce a až do transportu v březnu 
1942 byl předsedou Židovské náboženské obce v 
Boskovicích, zahynul v roce 1942 ve Varšavském 
Ghettu. Bedřich Tauber vystudoval na brněnské 
technice elektroinženýrství, později se orientoval na 
ekonomiku. Ve 30. letech žil i pracoval v Blansku, 
kde se seznámil se svojí budoucí ženou katolického 
vyznání - Aloisií Tauber (1900 - 1982), která ze svého 
prvního manželství měla již dva syny (Miloše a Zden-
ka Grubera). Bydleli v rodinném domku v tehdejší 
Čelakovského ulice číslo 516, která dříve kolmo 
ústila do Rožmitálovy ulice naproti domu čp.39/8. 
V dubnu 1939 se dali z politicko - společenských 
důvodů rozvést, aby manželka se syny nebyli vysta-
veni perzekuci, vztah však nadále trval. Tauber se 
odstěhoval za prací do Brna, od počátku 2. světové 
války 1939 se nařízení ohledně perzekuce Židů stále 
stupňovala. 19. září 1941 byli všichni brněnští Židé 
nuceni nosit žlutou hvězdu s nápisem „JUDE“, nosili 
ji však hrdě. Velké nesnáze počaly 26.09.1941 - v 
Protektorátu Čechy a Morava bylo vyhlášeno stanné 
právo a tzv.„první heydrichiáda“. Celý Český národ 
příchodem Reinharda Heydricha začal platit těžkou 
a krvavou daň. 
 26. listopadu 1941 dostal pan Tauber příkaz dosta-
vit se na shromaždiště ve škole v Merhautově ulici 
- tehdy Senefelderově - do transportu s odjezdem 
2. prosince. V noci z 1 na 2. prosince Bedřich se 
svou sestrou Katarinou Tauber - kterou rozpadem 
manželství postihl stejný osud - podnikli velice ris-
kantní krok - odjeli téže noci do Blanska. Zde zatím 
marně hledali úkryt. Odešli tedy do Olomučan, kde 
se skrývali. Žili také v ilegalitě v Rudici, odtud se 
ale opět vrátili do Olomučan. Mezitím 29. prosince 
1941 došlo na českém území k výsadku operace 
ANTROPOID, SILVER A, SILVER B a Němci tušící 
přítomnost parašutistů všude zostřili hlídky. Každé 
město i vesnice byly pečlivě hlídány, situace se 
stala tím víc riskantní a nebezpečnou. 2.února 1942 
museli sourozenci Taubrovi opustit Olomučany. 

Pěšky přes zasněžené a zamrzlé kopce se vydali 
do Adamova, odkud pak navečer odjeli vlakem do 
Židenic. Noc přečkali v Husovicích, sestra se ukryla 
v bytě přátel v Jánské ulici, Bedřich pak žil ilegálně 
v Jugoslávské ulici číslo 39. Pan Tauber byl celou 
osobní a politickou situací natolik ztrápený, že uva-
žoval o pokusu uprchnout do Švýcarska. Píše se 
25. květen 1942.
 Po atentátu na Heydricha 27. května 1942 násle-
dovaly opět krvelačné honby na české obyvatelstvo - 
tzv. „druhá heydrichiáda“. Z obavy před prozrazením 
i možnými následky pro majitelku bytu, ve kterém se 
skrýval, se chtěl vydat dobrovolně do rukou Gestapa. 
04.06. 1942 Heydrich umírá a Hitler zuří, ihned volá 
po odplatě - Lidice, Ležáky a s nimi stovky dalších lidí 
jsou navždy odstraněny ze světa. Katarina Tauber 
se sama vydává z Brna na nesnadnou cestu do 
Vídně. Cesta do cíle se snad zdařila, ale dobro-
volně se přihlásila k transportu do koncentračního 
tábora, kde zahynula (to se však pan Tauber dozví 
až po válce). Paní Aloisie Taubrová si 23.června 
1941 odhodlaně přijela do Brna pro svého muže. 
Přesvědčila ho, aby se ukryl v jejím bytě v Blansku. 
Oba synové prý připravili pro svého otce úkryt. 
Pěšky se večer odebere do Blanska přes Soběšice 
a Vranov. Několik parných letních dní přebýval na 
půdě statku, nakonec se vydá do bytu, kde však k 
jeho překvapení ještě nebyl zcela dokončen úkryt. 
V zadní stěně domu vysekali synové malý otvor, ve 
kterém se sotva dalo sedět. Před touto skrýší stála 
skříň, její zadní stěna se dala odsunovat. V případě 
nečekaných návštěv či jakéhokoliv nebezpečí se 
musel schovat za skříní nebo se krčil v sekretáři i 
několik hodin. Kromě manželky a obou synů o něm 
do konce války vědělo jen několik věrných lidí. Starší 
z obou synů (Miloš Gruber nar 20. 8. 1923) dostal 
příkaz k totálnímu nasazení na nucenou práci do 
Říše - do německé letecké továrny. Protože se stal 
členem sabotážní skupiny, která byla odhalena, byl 
poslán do Osvětimi, kde zahynul 5.3.1943. V době 
války to bylo pro paní Taubrovou i pana Taubra velmi 
bolestné. 
 Obtížné bylo vyjít s přiděleným jídlem na lístky 
pro 2 osoby, když ve skutečnosti žili v domácnosti 
3 dospělí, scházely výživné potraviny. Německé 
úřady několikrát předvolaly paní Taubrovou do br-
něnské úřadovny Gestapa, vyžádali si Bedřichovu 
fotografi i a zmínili se o tom, že mají spolehlivou 
stopu jejího bývalého manžela, která vede do Ma-
ďarska. Zároveň si někdo cizí padělal svůj rodný 
list na jeho jméno, takže Gestapo bylo stále ve 
střehu. Paní Taubrová musela několikrát na brněn-
ském Gestapu vysvětlovat, že s manželem nemá 
několik let kontakt. Bedřich Tauber také žil každým 
okamžikem v obrovském psychickém napětí, vedl 
si podrobný deník o životě a průběhu války. Věřil 
v porážku Osy, zůstal velkým vlastencem, zajímal 
se o geografi i, literaturu, pokud to šlo, dopřál si i 
poslech hudby. Díky speciálně upravenému rádiu 
poslouchal moskevské, londýnské i německé zpra-
vodajství, zahraniční vysílání mu zprostředkovalo 
zdroj cenných informací o postupu fronty a dodalo 
psychickou podporu. Poslech zahraničního vysílání 
byl zakázán pod hrozbou trestu smrti. Vše pečlivě 
zaznamenával, některé úvahy i stenografi cky. 
 Kromě Gestapa a všudypřítomných udavačů, byly 
velkou hrozbou různé nemoci, jako ledvinová kolika, 
obrna lícního nervu nebo otrava krve. Na samotném 
konci války - 4. května 1945 - se v domě objevili dva 
nacisté s českým četníkem. Měli udání o střelných 
zbraních v domě, prováděli prohlídku, dokonce chtěli 
vidět i skříň, kde se pan Tauber stihl schovat. Paní 
jim skříň otevřela a sdělila, že ji tedy rozseká, aby 
viděli, že v ní nic není a tím nejspíš Gestapo odra-
dila od další prohlídky. K dovršení řetězu šťastných 
náhod se stalo, že při bombardování Blanska spo-
jeneckými letadly spadla jedna bomba těsně vedle 
krytu, avšak neexplodovala a byla objevena až po 
osvobození. Pan Tauber po osvobození sovětskou 
armádou 8. května 1945 ani nedopsal větu v deníku. 
Žena ho po 3 letech vyvedla na ulici a musela ho 
podpírat, protože vážil pouhých 48 kilo. Po válce se 
rodina přestěhovala do Brna, pan Tauber Blansko 
pravidelně navštěvoval, dožil se 89 let. Veliký dík a 
naši poklonu si zaslouží za odhodlanost a stateč-
nost blanenská rodačka paní Aloisie Taubrová. Její 
hrdinský čin lze v dnešní době jen ztěžka pochopit, 
schovávala svého manžela bez vědomí blízké rodiny 
a některých přátel. Riskovala život svůj i svých dětí 
a blízkých v nejtěžších dobách, jaké české země 
zažily. Jen proto, že si na všechny ty tiché hrdiny a 
oběti, které vedle našich předků seděli v lavici, byli 
obchodníky, lékaři, ženy v domácnosti, starci nebo 
dětmi, nikdo doposud nevzpomněl - neznamená, že 
jim připomínku ve 21. století nedlužíme…

 Jak již zaznělo v samém začátku - jsou mrtví jen ti, 
na něž již všichni zapomněli. V našich srdcích však 
připomínka zažehne světlo naděje a NEZAPOME-
NEME!

Jana Racková

Pro silné povahy
 Již několik let upozorňuji na problém vytékajících 
fekálií z kanálu u rodinného domu na ulici Dvorská 
22, který je v těsné blízkosti ZŠ Dvorská. Údajně je 
tento kanál určen pouze k zachycení dešťové vody, 
jenže sem ústí „kanalizační odpad“ z rodinného 
domu, který je pronajímán spoustě rodin, čímž zřej-
mě mnohonásobně převyšuje kapacitu zmíněného 
kanálu.

 Obyvatelé bytového domu Dvorská 22, kde je 
spousta starých lidí, maminek s malými dětmi, musí 
při každé cestě z domu nebo do domu překonávat 
buď zamrzlé, velmi kluzké jezero fekálií, nebo při 
oblevě se v tomto marastu brodí. Na obuvi si odnáší 
tyto nechtěné nechutnosti, a to i do vlastní budovy a 
následně domů. Také zvířecí mazlíčci tímto hnusem 
prochází. 
 Co na to říká hygiena?
 Problém byl již před několika lety nahlášen na MěÚ 
Blansko. Bohužel bez úspěchu, i když řešení bylo 
přislíbeno. Myslím si, že zájem o nápravu situace 
by měl mít i majitel rodinného domu, odkud fekálie 
vytékají.
 Existuje někdo, kdo by tento problém konečně 
vyřešil?

-sj-

Nepochopitelné...
 Pravidelně navštěvuji své rodné město a pozoruji, 
jak se mnohé v Blansku mění. Mám zde mnoho 
příbuzných a kamarádů. Při návštěvě mého strýce 
na Starém Blansku na ulici Brněnská jsem ale kroutil 
hlavou, co se mu dne 23.12.2021, dle jeho vyprávění, 
stalo. 
 Před jeho modrým domkem zastavila parta (ani 
nevěděl koho, při dotazování se mu smáli) a místo 
vjezdu na parkovací místo, který byl již zbudovaný, 
mu tato parta pracantů vyměnilia obrubník, ovšem 
tak, aby mu maximálně znemožnili vjezd a výjezd k 
domečku. 
 Byl z toho velmi smutný a myslím, že ve svých 85 
letech si zaslouží, aby mu někdo vůbec vysvětlil, či 
napravil nejen pro mě, tuto nepochopitelnou událost. 
Na Starém Blansku se narodil a spokojeně se svojí 
družkou užívá důchodu v malém domečku. Auta 
využívá k jízdě k lékaři a za svými sourozenci po 
Blansku. Bohužel mu někdo z nepochopitelných 
důvodů tento způsob dopravy znemožnil, a to bez 
jakéhokoliv upozornění předem. Nevím proč se takto 
ke starým lidem s pohybovými problémy někdo může 
chovat. O vstřícném jednání zde nemůže být ani řeč.
 Pro ilustraci přikládám fotky, jak jsem po návštěvě 
Blanska odjížděl. Je mi ho velmi líto.

-sa-
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.

 Podnikatelská

* Psací stroj Consul. Tel. 731262733
* Dívčí bílé brusle vel. 34 málo nošené a vel.36 nové. Cena 
300 a 400 Kč. Tel. 723881133.
* Nový kávovar Tchibo Cafi ssimo 288032 za 300 Kč. Tel. 
702621247.
* Čtyři použité plechy bez kraje, 50 Kč za kus. Tel. 778405844.

* Nabízím pronájem garáže u zastávky ČD. Tel. 608723153.
* Velice rád bych se seznámili s ženou do 50 let. Je mi 49, 
zklámání. Mám rád sport, zábavu Tel. 732791155.
* Pronajmu garáž v ulici Divišova. Volná od poloviny března 
2022. nedela.m@seznam.cz, tel. 608154364, 720934538.
* Kdo daruje staré linoleum? Poslouží jako podlaha do holub-
níku. Tel. 737002332.

      RŮZNÉ    

      PRODEJ    

Výsledkový servis

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"

Florbalisté Blanska ve strhující 
bitvě přestříleli hráče Žďáru

Bratři Fedrové jsou postrachem pro soupeře

Basketbal 
Oblastní přebor žen: Univerzita Brno – BK Blansko 
56:59 (29:31), Večeřová 16, Orlíčková 12, Formán-
ková Z. 9, Dvořáková 7, Zouharová 6, Sedláková M., 
Lakotová 4, Slugeňová. Blansko – SBK Tišnov 37:59 
(17:39), Formánková Z. 12, Večeřová 8, Dvořáková 
5, Slugeňová 4, Formánková K. 3. Orlíčková, Šmer-
dová 2, Zouharová. 
Nadregionální liga kadetek U17: BK Blansko – 
Uherský Brod 81:31 (33:10), Sedláková 30, Ježová 
24, Dvořáková 16, Strýčková, Maňoušková 4, 
Kučerová 2, Ondrová. BK Blansko – Uherský Brod 
103:41 (49:29), Dvořáková 34, Sedláková, Ježová 
24, Maňoušková 11, Strýčková 8, Ondrová 2.
Oblastní přebor nejmladších minižákyň U11: BK 
Blansko – Žabiny 74:12 (32:8), Musilová 24, Ježová 
15, Streitová 11, Broďáková V. 8, Tesařová Sofi e 6, 
Tesařová Selma 4, Černá, Alexová, Sedláková 2. BK 
Blansko – Žabiny 49:11 (22:7), Musilová 20, Streito-
vá 9, Zezulová 6, Ježová, Krátká, Černá, Alexová, 
Peřinová, Tesařová Selma, Broďáková V. 2.
Oblastní přebor nejmladší minižákyň U10: BK 
Blansko – Basket Kohouti Babice 50:6 (30:2), Ježová 
14, Streitová 12, Tesařová 10, Krátká 4, Sedláková 
Z., Zezulová, Šidlová , Peřinová, Kiselová 2. Jiskra 
Kyjov – BK Blansko 15:51 (8:24), Streitová, Ježová 
10, Krátká 8, Sedláková Z. 6, Kouřilová, Pokorná, 
Tesařová 4, Peřinová, Zezulová 2, Šidlová.

Florbal 
Jihomoravský přebor muži: FBK Atlas Blansko B 
– VSK MZLU Brno 5:5 (0:3, 1:1, 4:1), Janík, Müller, 
Musil, Koumar, Tesař. TJ Sokol Letovice – FBK Atlas 
B 4:8 (1:3, 0:2, 3:3), Fedra V. 6, Hatala, Koumar.
3. liga junioři: FBK Atlas Blansko – FBC Slavkov 
6:0 (3:0, 1:0, 2:0), Müller 2, Kobylka, Kovařík, Matal, 
Navrátil. KK Florbal Židenice – FBK Atlas Blansko 5:9 
(2:4, 2:1, 1:4), Kovařík, Polách, Matal 2, Nechuta, Na-
vrátil, Müller. FBK Atlas Blansko – TJ Sokol Letovice 
6:1 (1:0, 3:1, 2:0), Nechuta 2, Kobylka, Müller, Matal, 
Jeřábek. FBK Atlas Blansko – FBC Pohořelice 8:2 
(3:1, 4:1, 1:0), Müller, Polách 2, Navrátil, Nechuta, 
Opletal, Jeřábek. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – FBŠ Ha-
ttrick Brno B 9:3 (1:1, 4:2, 4:0), Jeřábek, Pernica 3, 
Navrátil 2, Kovařík. Hornets Brno ZŠ Horní – FBK 
Atlas Blansko 1:13 (0:3, 1:5, 0:5), Navrátil, Kovařík 
3, Jeřábek, Langr 2, Švarc, Pernica, Kobylka. 
Jihomoravský přebor starších žáků: FRC Miku-
lov – FBK Atlas Blansko 0:17 (0:4, 0:4, 0:9), Králík 
5, Kuchař, Frýdek 3, Navrátil, Nečas, Baráth 2. FBK 
Atlas Blansko – FBŠ Hattrick Brno GA 3:8 (2:2, 0:2, 
1:4), Kuchař, Králík, Dosedla. 

Připravil Bohumil Hlaváček

 Nevídaná podívaná se odehrála v neděli v blanenské hale na Údolní. V divizním mistrovském 
utkání proti Žďáru nad Sázavou padlo dokonce dvaadvacet branek, šťastnější byli nakonec domácí. 
Na závěr minulého kalendářního roku pak vybojovali Blanští dva body v Litomyšli, kde vyhráli až po 
nájezdech.

 Přezdívají jim Fedrostroj. Jakub, František a Vojtěch Fedrovi patří k největším oporám současného fl orbalového klubu Atlas Blansko. Bratři z Klepačo-
va se staví většinou do prvního útoku a v soutěži pravidelně okupují nejvyšší příčky kanadského bodování. Na oslavách pětadvacetin existence oddílu 
jsme spolu stvořili unikátní trojrozhovor.

 Jak vznikl váš tak niterný vztah k fl orbalu? 
Začněme u nejmladšího. Tobě byli asi vzorem 
bratři…
 Vojta: Bratři hráli už daleko dřív. Já jsem byl na 
přespolním běhu v Lysicích a tam mi pan Jalový řekl, 
jestli to nechci zkusit taky s fl orbalem. Začalo mne 
to bavit a jsem rád, že jsem u toho zůstal. 
 Kuba: Já jako nejstarší začal jako první, když jsem 
šel na nábor do elévů. Tím to všechno začalo. Z toho 
začátku teď ještě zůstali v našem týmu Šimon Borek 
a Dan Žilka, spolu jsme prošli všemi věkovými katego-
riemi až teď do mužů. Bratři se pak přidávali. Stejně 

tak s fotbalem v Olomučanech a 
teď ve Sloupu, kam si jezdíme 
zahrát, když máme volno. 
 Franta: Je to tak, já šel větši-
nou v Kubových stopách. Na 
tom náboru elévů jsem byl taky, 
ale ze začátku mne to až tak 
nebavilo. Pořádně jsem začal 
až od starších žáků, když jsem v 
Olomučanech skončil s fotbalem 
a začal se věnovat fl orbalu.

 Jak jste přišli na to, že nej-
lépe vám to jde dohromady v 
jednom útoku? 
 Kuba: Těšili jsme se na to od-
mala, míjeli jsme se ale kategori-
emi, protože jsme od sebe ob dva 
roky. Vyšlo to až teď za muže. To 
už jsme věděli, že nám to spolu 
sedí. 

 Nacvičujete něco nebo vám 
to jde spolu tak nějak samo?

 Vojta: Jsme na sebe zvyklí, tak  nějak se cítíme 
navzájem. Podobně přemýšlíme nad hrou. Samo-
zřejmě se občas na něčem domlouváme, ale jinak 
je to mezi námi tak nějak intuitivní.

 Co když jste rozhození do různých útoků?
 Kuba: Je to jiný, není to ono. My spolu si nemusíme 
nic říkat, víme, kde ten druhý a třetí bude.
 Proč se v posledních zápasech objevují v 
sestavě jen dva Fedrové?
 Franta: Ten důvod je, že nejsem očkovaný. Vojta 
by asi taky nehrál, ale on covid prodělal. 

Zleva Vojtěch, Jakub a František Fedrovi. Zleva Vojtěch, Jakub a František Fedrovi. 
Foto Bohumil HlaváčekFoto Bohumil Hlaváček

Atleti na Brněnském 
běžeckém poháru

 Atletická halová sezona se rozbíhá jen velmi po-
malu a je poznamenaná aktuálními proticovidovými 
opatřeními. Krajské přebory žactva byly zrušeny, a 
tak se členové AK Ludvíka Daňka Blansko mohou 
ukázat pouze na krosových závodech. V současné 
době je rozběhnutý seriál závodů Brněnský běžecký 
pohár.
 Z pěti plánovaných závodů se dosud uskutečnily 
čtyři. Jak prozradila trenérka Gabriela Ellingerová, v 
průběžném hodnocení jsou na předních pozicích Filip 
Ryba ve starší přípravce, Šimon Ellinger a Kateřina 
Rybová v mladším žactvu a Denis Ellinger ve starších 
žácích. „Za zmínku stojí bronzová příčka Terezie 
Nečasové z přípravek, kterou získala v kuřimském 
díle seriálu,“ dodala.

-boh-

Stříbro z Havířova
 Filip Zukal a Lukáš Přikryl z KST Blansko vezou z 
republikového bodovacího turnaje mladších žáků ve 
stolním tenisu krásné druhé místo. Proběhl v havířov-
ském Národním tréninkovém centru o tomto víkendu. 
„V soutěži jednotlivců se klukům bohužel nedařilo 
podle očekávání. O to větší úspěch zaznamenali kluci 
v oblíbené čtyřhře,“ je nadšený Pavel Voráč z KST 
Blansko. Jak dodal, svěřenci trenéra Pavla Gyurgyika 
přehráli v druhém kole nejprve pár Muška, Šrámek. 
„V dalším vyřadili soupeře z Kostelce a jako sedmá 
nasazená dvojice se nezalekli ani favoritů ze Zlína 
ve složení Dufek, Málek a postoupili do fi nále. V něm 
bohužel nestačilo vedení 8:2 v rozhodujícím setu proti 
Račákovi a Březinovi ze Zlína a odešli poraženi nej-
těsnějším možným rozdílem,“ uzavřel Voráč. „Veliká 
škoda, protože k vítězství na celém turnaji chybělo 
opravdu málo,“ pokrčil rameny. 

-boh-

 Kuba: Já jsem na očkování nakonec šel, i když k 
němu důvěru nemám taky.

 Předpokládám, že jste všichni studenti…
 Kuba: Já dělám učitelství biologie a chemie na 
přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.
 Franta: Geodézie a kartografi e na stavárně.
 Vojta: A já studuju chemii na VUT v Brně.

 Jak vidíte svoji fl orbalovou budoucnost. Ne-
dostávali jste nějaké nabídky třeba z Brna?
 Kuba: Z Hattricku nás dokonce chtěli všechny tři, 
individuálně jsme je dostávali taky. Ale za sebe řeknu, 
že já to potřebuju pestřejší. Hraju i fotbal, šachy, ne-
chtěl bych trávit fl orbalem všechen čas třeba čtyřikrát 
týdně. Myslím, že za všechny můžu říct, že tak, jak 
to máme teď v Atlasu, nám to vyhovuje. Věřím, že 
můžeme hrát i třeba vyšší soutěž, ale vybojovat si 
to a ne někam přestoupit.

Bohumil Hlaváček

Šimon Ellinger a Filip Ryba na zahajovacím závodu 
BBP v Jehnicích. Foto Ondřej Ellinger

1. Hornets Brno 15 11 2 2 144:82 37

2. Mohelnice 15 11 2 2 106:85 36

3. Letohrad 14 7 4 3 95:76 29

4. Hradec 14 9 0 5 119:77 27

5. Vys. Mýto 15 9 0 6 149:123 27

6. Blansko 15 8 1 6 104:105 26

7. Jihlava 15 6 2 7 77:89 20

8. Orlicko 15 6 1 8 117:122 19

9. Všestary 15 5 3 7 114:124 19

10. Litomyšl 15 4 2 9 83:95 14

11. Žďár 15 3 0 12 83:124 9

12. Třebíč B 15 1 1 13 67:156 4

Mezi svátky se na hale v Údolní konaly oslavy 25 let založení fl orbalového klubu FBK Atlas. Ten vznikl 
původně ve Sloupu, odkud se po pár letech přesunul do Blanska. Od rána se na setkání potkali nejprve ve 
společných zápasech s rodiči postupně mladé naděje od přípravky a žáky po dorostence a juniory. Odpoledne 
pak na turnaji pěti náhodně vylosovaných týmů změřili síly v přátelské atmosféře hráči všech generací od 
současných až po legendy, které klub před čtvrtstoletím zakládaly. Foto archív Atlasu

Vzpomínka
 Dne 16.1. uplyne 100 let od 
narození paní Julie Kiessové z 
Blanska. 

Vzpomíná rodina

Vzpomínka
Chybí Tvúj úsměv a objetí, 
zůstává jen bolest a slzy...
 Dne 21. prosince to byly 
dva roky, co nás náhle opustil 
Zdeněk Měšťan. Vzpomíná-
me.

Dana a synové s rodinou

FBK Atlas Blansko – Hippos Žďár n.S. 12:10 (3:3, 
4:2, 5:5), Fedra J. 4, Fedra V. 3, Janík 2, Kučera, Du-
car, Müller. Blansko: Ott – Kučera, Frýdek, Koumar, 
Kunstmüller, Kolmačka, Crla – Fedra J., Svoboda, 
Fedra V., Janík, Borek, Ducar, Hatala, Hrazdíra, 
Foret, Žilka, Forbelský, Müller.
 V první třetině nejprve úřadovali bratři Fedrové, 
když díky jejich brankám vedl Atlas ve 13. minutě 
již 3:0. V posledních třech minutách se ale hosté 
nevídaně vzchopili a dosáhli na vyrovnání. Domácí 
pak v prostřední části hry nejprve odskočili díky 
gólům Janíka a Kučery a  polovině utkání byl stav 
5:3. Nikoho nenapadlo, že k mání bude ještě dalších 
čtrnáct branek. Nejprve skórovali Hippos, Atlas od-
skočil trefami Ducara a Mülera. Po snížení pak byl po 
dvou třetinách stav 7:5. V závěrečné přestřelce, kdy 
ze strany Atlasu řádili bratři Fedrové, se ale vzchopili i 
Žďárští a v čase 52:40 dosáhli na vyrovnání na 10:10. 
Závěr však patřil Atlasu. Muž zápasu Jakub Fedra 
se postaral o důležitý gól na 11:10, aby minutu před 
koncem pečetil Dominik Janík.  
 „Dnešní zápas ukázal, že je soutěž velmi vyrov-
naná a není v ní slabého týmu. Celou dobu jsme byli 
o krok před soupeřem, který svým dobrým výkonem 
vždy dokázal korigovat a zápas byl tak pro diváky 
napínavý až do samotného konce,“ oddechl si asi-
stent trenéra Ondřej Mach. „V závěru nás podržel 
gólman Ott,“ všiml si. Velký dík vzkázal celému týmu 
za předvedený výkon a všem divákům za skvělou 
podporu.

Předchozí kolo: Florbal Litomyšl – FBK Atlas 

Blansko 5:6 pn (2:1, 0:1, 3:3), Fedra J. 2, Fedra V., 
Frýdek, Kovář, rozhodující nájezd Frýdek.
 Hosté sahali v poslední třetině po všech bodech 
za stavu 3:5 v čase 55:37 po brance Jakuba Fedry. 
Litomyšl ale v hektickém závěru dokázal minutu před 
koncem srovnat. Prodloužení branku nepřineslo a 
zápas rozhodovaly nájezdy. V nich hosté dokázali 
dát jeden gól, Atlas díky Mülerovi také, a o jeho výhře 
rozhodl kapitán Frýdek.
 V příštím kole zajíždí fl orbalisté Atlasu do 
Vysokého Mýta, aby pak v neděli 23. ledna v 16 
hodin hostili v hale na Údolní celek Mohelnice.

Bohumil Hlaváček



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotografi e: 
Marie Kalová, Martin Müller, Bohumil Hlaváček (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Zdarma do všech schránek v Blansku  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

14. ledna 20228

Trenér Petr Vašíček: Rád bych do budoucna stavěl 
hlavně na hráčích z našeho regionu

 Trenér Petr Vašíček před půlrokem přebíral blanenské muže v nezáviděníhodné situaci. Po krkolomném pádu do druhé ligy se mužstvo v podstatě rozpadlo a on musel skoro z nuly vybudovat nové. Při 
velké nedůvěře v budoucnost ze strany fotbalové veřejnosti se mu podařil malý zázrak. Tým se od začátku pohyboval v nejhornějších patrech tabulky moravskoslezské ligy, teprve nevydařené poslední 
podzimní zápasy jej odsunuly na osmé místo. S úspěšným koučem jsme si slíbili, že se na začátku zimní přípravy do jarní sezóny sejdeme, abychom si popovídali o té skončené podzimní a plánech do 
nejbližší budoucnosti. 

 Máš za sebou půlroční angažmá, které se zdálo 
být zpočátku takovou sebevražednou misí. Jak 
je zpětně hodnotíš? Upřímně, nelituješ toho?
 Myslím, že není čeho. Věděli jsme, do čeho jdeme. 
Po nečekaně skvělém startu jsme byli, lidově řečeno, 
tak trochu napapaní. Chtěli jsme trochu víc bodů, než 
teď máme.

 Ale kdyby ti o jejich počtu někdo na začátku 
řekl, asi bys to určitě bral…
 No jasně. Ale s jídlem roste chuť. Konec se nám 
trochu nepovedl. Každopádně to celé hodnotím určitě 
kladně.

 Povedlo se sestavit tým podle tvých představ?
 Na to jsme vůbec nemysleli. Sháněli jsme ze za-
čátku lidi bez ohledu na posty, když to řeknu blbě, 
ze začátku kusy, abychom to vůbec nějak posklá-
dali. Ono to ještě chvilku bude trvat, než si budeme 
moci vybírat. Ti, kteří se v kádru objevili, se ukázali 
nakonec jako dobré řešení. Teď už převažují jen ty 
kladné pocity.

 Když jsme se před tím půl rokem bavili, říkal 
jsi, že musíš brát kluky, které v jejich týmech 
nepotřebují a oni se budou chtít ukázat. Ono to 
tak nakonec bylo, že?
 Dá se to tak říct. Ona ale určitá kvalita rozhodně 
přišla, hlavně z Líšně přišli borci, kteří nám hodně 
pomohli. 

 Zkus to tedy nějak více detailně zhodnotit…
 Několikrát jsme si říkali, že jdeme soupeře hlavně 
přestřílet, protože dopředu to bylo lepší než vzadu. 
Spokojenost je zejména s útočnou fází. S obranou to 
tak slavné nebylo. Na můj vkus jsme dostali docela 
dost gólů. Trošku jsme si i z toho dělali srandu. Řekli 
jsme si, že na obranu se budeme teď muset hlavně 
zaměřit. Vždycky je důležité hrát od nuly. Věřím, že 
se nám to povede. 

 O koho se budeš moci v obraně opřít i nadále?
 Chtěli jsme získat gólmana tady z regionu, který 
nás bude dlouhodobě držet. Rádi bychom stavěli na 
Petru Nešetřilovi, odchovanci, který dva roky pořádně 
nechytal. V obraně by měli pokračovat Chyla i Smr-
ček, z Vyškova Blažík, kterého bychom rádi k nám 
zaregistrovali. Samozřejmě náš věrný blanenský 
hráč Tomáš Feik. Tato osa by měla zůstat, ale určitě 
chceme přivést konkurenci. Ten podzim byl i o tom, 
že kluci věděli, že jich je tak akorát a nebyl na ně 
vyvíjen tlak. To chceme změnit. 

 Kdo zůstane ve středu pole?
 Záloha nám dělala strašně moc. Tam teď budou 
problémy. Je už jasné, že oblíbenec fanoušků Reteno 
Elekana skončil na hostování na Žižkově u trenéra 
Pulpita, který se byl na něho několikrát podívat a vidí 
v něm velký potenciál. Jeho jedenáct gólů bude určitě 
chybět. Další ztrátou bude pro mne nejklíčovější hráč 
Marek Mach, kterého si zpátky stáhla Zbrojovka. Byl 
důležitý do pole i do kabiny. Konec aktivní kariéry 
ukončil Marcel Hladký, jak mi čerstvě oznámil. Hos-
tování z Líšně skončilo Vaškovi Minaříkovi, který tam 
nastoupil do přípravy. S trenérem Valachovičem jsem 
ale domluvený, že pokud se do sestavy nedostane, 
vrátí ho k nám. To je otevřené. Ještě musím zmínit 

Nikolu Todoriče, který začal přípravu ve Vyškově, v 
jeho případě je to domluveno podobně. Na druhou 
stranu nás může těšit, že jejich působení v Blansku 
je viděno pozitivně, když o ně jejich mateřské kluby 
mají znovu zájem.

 To potěší, ne?
 Ti mladí kluci jsou vesměs ambiciózní a chtějí do 
budoucna hrát co nejvyšší soutěž. Vidí, že i ze třetí 
ligy se dát nakouknout výš. Dnes ta kvantita hráčů ve 
fotbale není tak velká, je poptávka, je to jen na nich, 
jak na sobě budou pracovat.

 Viz třeba nedávno blanenský Filip Žák, který se 
teď posunul do prvoligových Teplic…
 Ano, to je zrovna vhodný příklad.

 A dopředu?
 Musím samozřejmě na prvním místě zmínit Jirku 
Tulajdana, který odvedl fantastickou práci. Ten patří 
pro mne k našim top hráčům. Je nesmírně pracovitý 
a pro nás důležitý. Nesmím zapomenout na Tomáše 
Machálka, který se nám ale v závěru zranil. To byl 
možná jeden z důvodů těch bodových neúspěchů na 
konci podzimu. Chyběl nám po stránce herní i jako 
kapitán v kabině. Ten má smlouvu i nadále. 

 Probrali jsme ztráty, teď se podívejme na možné 
nové tváře…
 Na začátku jsme se bavili o tom, jaké to bylo zkraje. 
Je to teď trochu jiné. Kluci se mezi sebou znají a vidí, 
že to už v Blansku zase solidně funguje, není tady ten 
strach z možného pádu. Stabilizovali jsme se. Moje 
představy o tom, jak zapracovat do kádru co nejvíc 
hráčů tady z regionu, trvají. Abychom se nemuseli 
každého půlroku bát toho, kdo odejde a začít tým 
stabilizovat. Díváme se usilovně po nadějích tady v 
okolí. A chceme nadále spolupracovat s týmy v okolí 
– Líšeň, Vyškov, Zbrojovka. Vztahy s nimi fungují. 
Nafukovat ale mužstvo na třeba čtyřiadvacet hráčů 
nemůžeme, nemáme béčko, kdy by se mohli vyhrávat.

 Můžeme začít být konkrétnější?
 Velký zájem máme o talentovaného Marka Štencla 
z Kunštátu, už jsme si ho i vyzkoušeli, jednání probí-
hají. Ten by se o místo ve třetí lize mohl poprat určitě. 
Byl by to pro něho sice skok o tři třídy výš, ale proč to 
nezkusit. Proč ne. Z Bystřice přichází Filip Adamec, 
kterého jsme už zkoušeli v létě. Je taky z okresu. 
Sice je malý postavou, ale obrovskou bojovností a 
zarputilostí může strhnout mančaft.

 Podobnou postavu má i blanenský odchovanec 
Radim Ševčík, o kterém se neustále veřejnost 
baví…
 To je velmi složité, my o něho stojíme, ale on má 
každou chvíli jiný názor. Teď momentálně nemá zájem 
k nám jít. Zkoušeli jsme ho, hrát by u nás samozřejmě 
mohl. Musí si to ale sám srovnat v hlavě. On tak trochu 
sám neví, co chce. V přípravě u nás zatím není.

 V té ale je další známá tvář…
 Ano, Luboš Chloupek. Chceme ho zpátky z Vr-
choviny, je to otázka jednání. Ani jedna strana zatím 
nechce slevit. On se ale chce vrátit do týmu, ve kterém 
nakouknul do většího fotbalu. My jsme rádi, byl by 
to další kluk z Blanenska, který by se tu mohl trvale 

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASYPŘÍPRAVNÉ ZÁPASY
FK BLANSKOFK BLANSKO

Umělá tráva na Mlýnské ulici. Umělá tráva na Mlýnské ulici. 
Začátky 11.30 h.Začátky 11.30 h.

 22.1.  FK Blansko – SK Bystřice
 27.1.  FK Blansko – SFK Vrchovina
 5.2.  FK Blansko – FC Boskovice
 12.2.  FK Blansko – FC Slovan Rosice
 19.2.  FK Blansko – TJ Start Brno
 27.2.  FK Blansko – SK Sigma Olomouc B

adaptovat. Dalším je Tomáš Černý, kterého tady lidi 
až tak moc neznají, ale je to odchovanec Boskovic 
z mládežnických kategorií, odkud odešel do Sigmy 
Olomouc. Na podzim hrál divizi za HFK. Jsme s ním 
domluvení, chce k nám jít, mělo by to klapnout. To je 
vysoký stoper do obrany, to by nám pomohlo. 

 Všechno?
 Ještě jsme domluveni se synem ligového fotba-
listy Marka Zúbka. Je to mladý talent z Líšně, ještě 
nevyhraný, působil zatím u nich v béčku. V mládeži 
měl nějaké starty za Jihlavu. Toho bychom také rádi 
zkusili, aby se otrkal v lize. Kdo mne zná, ví, že takové 
hráče mám strašně rád. Kdo bojuje a snaží se, dají se 
mu odpustit i drobné chyby. Rozjednáno máme ještě 
něco, ale to bych zatím nerad specifi koval. 

 Kdy budete hrát první přípravu?
 Máme zápasů domluveno dost, všechny u nás 
doma na umělce, takže fanoušci budou moci bedlivě 
sledovat stav přípravy kádru. Začínáme 22. ledna s 
Bystřicí nad Pernštejnem. Všechny zápasy budou 
o sobotách se začátkem v 11.30, pokud nedojde k 
nějaké změně.

 Jsme momentálně na osmém místě v tabulce. 
S jakým výsledkem budeš spokojen na konci 
soutěže?
 Je to strašně zavádějící. Může se stát cokoliv. 
Může se třeba soutěž zredukovat z osmnácti týmů 
na šestnáct. V nejhorším případě mohou padat i čtyři 
mužstva. Tím pádem bychom zachráněni nemuseli 
být, i když bodů máme dost. O boji o záchranu sice 
nemluvím, to by bylo příliš alibistické, na druhou stra-
nu je třeba říct, že nám odešlo teď několik klíčových 
hráčů a to se může projevit. Půjdeme do jara zase 
s pokorou. Budeme rádi, když budeme někde do 
desátého místa a mužstvo se stabilizuje, abychom 
byli připraveni na další sezónu. Dívat se dál trochu 
dlouhodoběji dopředu, to je můj hlavní cíl.

 Já za svoji osobu před tebou smekám 
pomyslný klobouk za to, co se ti v Blansku 
podařilo…
 Jestli jsem byl tou správnou osobou, to je spíše 
otázka pro vedení klubu. Při mém předchozím půso-
bení v Blansku jsem slyšel dlouho chválu a pak byl z 
toho nepříjemně vyléčený. Někteří lidé mi přáli pád a 
čekali to i teď. Člověk musí být připravený na všech-
no. Já jsem teď rád, že jsem v Blansku, že mne to 
tu znovu nastartovalo. Už jsem trochu v těch nižších 
soutěžích zakrňoval.  Doufám, že je se mnou spo-
kojenost, ale nechci to stahovat jen na sebe. Jsem 
rád, že mám výborný realizační tým od asistentů až 
po maséra Sašu Malitse, který je v kabině strašně 
důležitý.

Bohumil Hlaváček

Kučera a Švarc jsou mistři 
republiky v plavání

 Přehlídka nejlepších plavců ČR v kategorii juniorů a dospělých se konala tradičně v plzeňském 
bazénu na Slovanech. Letošního zimního mistrovství republiky se zúčastnily více jak čtyři stovky 
plavců z devadesáti českých a moravských klubů. Představili se i čtyři současní plavci ASK Blansko 
a šest odchovanců blanenského plavání. 

 Barvy blanenského oddílu hájili Anna Šťávová, Ka-
teřina Demová, Štěpán Pokorný a Milan Kučera, za 
brněnskou Kometu startovali Radim Švarc, Dominik 
Špaček a Jan Reka. S plaveckým klubem Krokodýl 
Brno přijel do Plzně Štěpán Bezděk a Univerzitu 
Brno reprezentovali Michal a Jan Vencelovi. Výsledky 
některých z nich byly fantastické. 
 Největší výkonnostní skok předvedl Radim Švarc, 
v němž se v posledním roce probudil obrovský ta-
lent a sázel závod od závodu jeden osobní rekord 

za druhým. Trénin-
ková píle v Kometě 
Brno mu vynesla na 
šampionátu tituly v 
dospělé kategorii. Na 
ten nejvyšší dosáhl 
v disciplíně padesát 
metrů motýlek, na 
padesátce kraul si 
doplaval pro titul vi-
cemistra. 
    Významné úspěchy 
zaznamenal také bla-
nenský junior Milan 
Kučera. Zlatou me-
daili v kategorii star-
ších juniorů si přivezl 
z disciplíny padesát 
metrů motýlek a k 
němu přidal bronz za 
padesátku znak. Ve 
fi nálové rozplavbě na 
sto metrů motýlek a 
padesát metrů kraul 
dohmátl na pátém a 
šestém místě. Výko-
ny Dominika Špač-
ka se po delší době 

stagnace opět výrazně zlepšily a vynesly mu velmi 
slušná umístění v první desítce. Těsně pod stupni 
vítězů doplaval ve své parádní disciplíně dvě stě me-
trů prsa. V kratších prsových distancích padesátce a 
stovce pak bral šestou a sedmou příčku. Nejmladší 
účastnice šampionátu Anna Šťávová si připsala 
osobní rekordy a dva semifi nálové starty, stejně jako 
nejstarší plavec na mistrovství Jan Vencel.

-vv-

Blanenští plavci. Foto Věra VencelováBlanenští plavci. Foto Věra Vencelová

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl


