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Realitní kancelář MiKA nabízí i bezplatnou konzultační činnost.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení. 

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Právní i daňové

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a realizovaných zakázek
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 Každý rok si říkám, že Silvestr je běžný den v roce, novoroční předsevzetí si nedá-
vám už ze zásady a fakt, že loni jsem o rok zestárnul a letos mne to čeká znova, se 
snažím raději opomenout :-) Přesto se neubráním pocitu, že začíná něco nového. Že 
člověk dorazil do pomyslného cíle a byla mu stanovena nová startovní čára. Nabízí 
se otázka – jaký bude letošní rok?

 Loňský rok jsem hodně pracoval. Dokonce 
tolik, že jsem upozadil své koníčky, sport a 
volný čas obecně. Zároveň jsem si přiznal, 
mým koníčkem je vlastně práce, z čehož 
mám upřímnou radost. Skutečnost, že 
sedím jedním zadkem na třech židlích, je 
občas docela náročná, ale každá z oněch 
židlí má svoje a neměnil bych ani jednu z 
nich.

Paštiky
 Vyrábět potraviny, prodávat je, vymýšlet 
nové produkty, být účastníkem mnoha pa-
rádních akcí, a to nejen v Blansku, ale po 
celé jižní Moravě, to mě neskutečně baví. 
První měsíce v letošním roce budou, před-
pokládám, podobné jako loni – ve znamení 
okurkové sezóny. Než se na plno rozjedou 
venkovní akce, budu se věnovat vymýšlení 
nových receptur. A nejen paštik – letos vám 
představím zcela nové výrobky, některé už 
velmi brzy. Mnoho z vás se mne na trzích 
ptá, kde beru inspiraci a jak vlastně vymýš-
lím receptury. Popravdě? Vztah ke kvalitní-
mu jídlu si pěstuju roky, což se taky odráží 
na mé postavě (to je ale spíš otázka kvantity, 
ne kvality :-)) a zřejmě díky tomuto velmi 
pevnému poutu k potravě nemám o nápady 
nouzi. Proto i letos budu chtít uvést na trh 
novinky a doufat, že si je oblíbíte. Vy – moji 
zákazníci – jste totiž zároveň mým největším 
kritikem. Pokud nebudete kupovat, nebudu 
vyrábět… Děkuji!

Muzika
 Muziku dělám už skoro tři dekády (sakra, 
to to letí!). V posledních několika letech jsem 
ve vztahu k ní trochu zamrznul a přiznám se, 
že na mnoho vystoupení jsem jezdil nerad. 

Pak nastala nucená covidová pauza, kdy 
jsme měsíce zůstali doma. A není to tak 
dlouho! Loňská plesová sezóna byla ještě 
stále ve znamení zákazu kultury, což práci 
muzikantů na volné noze příliš neprospělo. 
A třeba mně ano. Už zase (konečně bezsta-
rostně) objíždíme nejrůznější akce od Plzně 
až po Banskou Bystricu, muzika mě začala 
zase bavit a naplňovat, na pódia už se zase 
těším. S kolegou Martinem chystáme nové 
projekty. I na tuto práci se moc těším, přes-
tože je diametrálně odlišná od té v kuchyni.

Noviny
 Když si vzpomenu, v jakých podmínkách 
vznikaly poslední troje noviny loňského 
roku, neubráním se úsměvu. Pendloval jsem 
mezi provozovnou, redakcí a pódii; moje dny 
(víkendy nevyjímaje) tak sestávaly pouze 
z doby pracovní, po níž jsem omdléval 
rovnou do postele. Ani na chvíli mne však 
nenapadlo, abychom pro vás přestali psát. 
Noviny Monitor tu jsou už devětadvacátým 
rokem, a přestože ekonomicky nezažívají 
svoji nejlepší dobu, budou určitě vycházet 
i letos. S drobnými změnami, ale budou tu 
pro vás. A bude jich zase čtyřiadvacet.

 Určitě bych při ohlédnutí se přes rameno 
na rok 2022 našel spoustu věcí, které se 
daly udělat jinak. Ale když se na něj podívám 
z větší perspektivy, musím uznat, že to byl 
dobrý rok. Každá vteřina stála za to. Doma, 
na cestách, ve stánku, v kuchyni, na pódiu 
i v kanceláři. Pevně věřím, že i rok letošní, 
s trojkou na konci, bude dobrý. Pro nás pro 
všechny.

Martin Müller

Přinese nový rok 
nové možnosti?

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

po 8 - 14 hod.
út 8 - 14 hod.
st 8 - 16 hod.
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Komentář: O dnech příštích Tříkrálová sbírka se blíží 
ke konci 

 Před mnoha lety proběhla ve zprávách TV NOVA informace o napadení těhotné učitelky 
jejím žákem. Protože se jednalo o gymnázium, v níž v té době studovala moje sousedka, 
zeptal jsem se jí, jak a proč se to událo. A dozvěděl jsem se, že k tomu útoku došlo poté, 
kdy mezi onou profesorkou a jejím studentem probíhal delší dobu citový vztah, který se ale 
rozpadl a chlapec tím atakem řešil svoje citové trápení. Což byl nepochybně zavrženíhodný 
čin. Pointa, proč to zmiňuji, je ale v tom, že televizní zprávy uvedly jen půl pravdy, to pověst-
né „A“, a tu druhou (ono „B“) zamlčely. Kdyby ji zveřejnily kompletní, obraz příběhu by byl 
poněkud jiný.

 Před několika dny pronesl Miloš Zeman Vánoč-
ní poselství. Zastavme se u něj na chvíli, čtenáři 
je jistě slyšeli a tedy vědí ono „A“. Pokusím se 
analyzovat to „B“, které vyřčeno nebylo. První 
část byla věnována aktuální politice. 
 Miloš Zeman byl ve skutečnosti nejhlasitější 
podporovatel Ruska (a též Číny, ale o ni teď ne-
jde). Po anexi Krymu držel neměnné stanovisko 
podpory V. Putina a vydrželo mu to dokonce i 
během tzv. Vrbětické aféry. Dodnes je pevně 
obklopen proruskými postavičkami a je velkým 
podporovatelem T. Okamury. Lze mu tedy uvě-
řit, že 24.února 2022 najednou změnil o 180° 
svůj politický názor? Nelze. A i kdyby – jaká je 
to vizitka vrcholného politika, který se v takové 
zásadní věci třeba jen spletl? 
 Zmínka o energetické krizi a „green dealu“, 
zrovna jako třetí téma infl ace a defi citů rozpočtu 
je opět jen půlka pravdy. Druhá spočívá v tom, 
že právě Miloš Zeman během svého mandátu 
neučinil nic, co by tato témata umožnilo řešit 
anebo měnilo nesprávné politické trajektorie 
na správné. Defi city obřích rozměrů v dobách 
vlády B. Sobotky nebo A. Babiše mu nevadily. 
Rozpočty nevetoval. Jeho kroky v ČNB proti 
zvyšování úrokových sazeb nelze nevidět ve 
spojitosti s jeho úhlavním spojencem Babišem, 
jemuž jakákoli setina procenta sazeb prodražuje 
obří úvěry skupiny AGROFERT, i když jinak je 
to naprosto klasická cesta centrální banky ke 
stahování peněz z oběhu a má protiinfl ační 
funkci. Koneckonců, už nyní se proslýchá, že 
guvernér Michl (donedávna poradce A. Babiše) 
bude možná nucen na jaře sazby ještě zvyšovat.
 V druhé části Zeman předestřel svůj politický 
životopis, jak by si asi nejspíš přál, aby se jednou 
umístil v učebnicích nebo na Wikipedii. Bohužel, 
jeho pohled do zrcadla své osoby opět vynechal 
klíčové obrazy. Miloš Zeman byl v počátcích 
svého veřejného působení těsně po roce 89´ bri-
lantním a výrazně proevropským politikem. Když 
se stal předsedou sociální demokracie, rozehrál 
bitvu s dosavadním hegemonem politické scény 
– s (podle jeho slov „zkorumpovanou“) ODS s V. 
Klausem v čele. Aby po mimořádných volbách 
1998 uzavřel s tímtéž Klausem Opoziční smlouvu 
a na dlouhé 4 roky zafi xovali mezi obě partaje 
svůj mocenský vliv. Zeman v čele tehdejší vlády 
je ten, kdo nese odpovědnost za všechny kata-
strofy, které se udály, od kauzy OLOVO (diskre-
ditace Petry Buzkové), přes dělbu vlivu paktem 
Šlouf-Mrázek, kauzy „Bamberský kufřík“, Štiřín 
(sekretář Srba dokonce v 2002 plánoval vraždu 
novinářky Sabiny Slonkové) až po společnou 
snahu změnit volební systém tak, aby se z něj 
eliminovaly malé strany a ODS a ČSSD mohly 
vládnout donekonečna, čemuž na podnět prezi-
denta Havla zabránil až Ústavní soud. Zeman 
jako svoje úspěchy té doby pojmenoval zřízení 
krajských samospráv či vstup do NATO. Oboje 
však bylo vyjednáno už před vládou ČSSD a 
zejména vstup do NATO byl silně iniciován pře-
devším prezidentem Havlem a Zemanova vláda 
vše jen dokončila. Také stabilizace bankovního 
sektoru nebyla zdaleka tak jednoznačná, jak je 
v poselství vyzdvihováno. Vůbec není zmíněn 
fatální Zemanův omyl při privatizaci UNIPET-
ROLU, kdy byl jako vítěz uznán A. Babiš, aby 
tentýž za UNIPETROL nezaplatil kupní cenu 
a musel ze soutěže po nějaké době odstoupit, 
čehož však Babiš i v té krátké době využil pro 
získání informací a vlivu, jež následně uplatnil 
pro získání některých podniků z tohoto chemic-
kého odvětví po druhé privatizaci, jehož vítězem 
byl polský PKN ORLEN. Tehdy Zeman Babišovi 
nemohl „přijít na jméno“ (aby po několika letech 
i přes to uzavřeli pevné spojenectví, které nyní 
ústí v podporu Babiše v prezidentské volbě).
 Neúspěch v prezidentské volbě 2003 (zvolen 
byl Klaus) nevyústil do „krásně prožitých let na 
Vysočině“, ale naopak způsobil generální přípra-
vu na budoucí zúčtování se zrádci (v ČSSD) a 
vedle toho probíhající proces námluv s Ruskou 
federací, které zprostředkovával nový poradce 
Nejedlý a jeho učitel, bolševik Miroslav Šlouf. 
Zemanovy časté návštěvy ostrova Rhodos, 
kde se konaly konference pořádané ruským 
podnikatelem Vladimírem Jakuninem, úzkým 
spolupracovníkem prezidenta Putina (oba bý-
valí důstojníci KGB), a jichž se často účastnil 
i Václav Klaus, jednou upozadily dokonce i jím 
oslavovaný Izrael. A to v září 2016, když namísto 
účasti na pohřbu izraelského prezidenta Šimona 
Perese dal Zeman přednost Rusovi Jakuninovi 
na Rhodosu.
 Období Zemanova života od roku 2013, kdy byl 
zvolen přímou volbou poprvé, a přes rok 2018, 
kdy se mu podařilo úřad obhájit je již všeobecně 
známo. Jak se vypořádal se svými nepřáteli na 

Lánské schůzce (Hašek opakovaně lhal o jejím 
konání/nekonání), holí se Sobotkou při předávání 
demise ministra fi nancí Babiše, znásilněním 
Ústavy jmenováním Rusnokova kabinetu až 
po pozvání komunistů do vlády formou jejich 
tolerance v roce 2017. O jeho nechutnostech 
při výběru některých oceněných či projevech v 
televizi se ani zmiňovat nemusím.
 Poslední část poselství věnovaná „novinář-
ským nulám“ snad nejvíc vypovídá o povaze 
toho člověka. Každý soudný člověk si asi dokáže 
srovnat v hlavě, jaké změny v mediální oblasti 
nastaly po roce 2013, kdy klíčová média koupil A. 
Babiš. Jak tato událost (i další následné) rozme-
tala novinářskou obec do všemožných koutů, aby 
se tito postupně zase spojili a vznikly redakce, 
které se v následujících letech staly opět zdrojem 
relevantních informací. Tuto explozi a zázrak 
zrození nové novinařiny nazývá prezident České 
republiky nulami a opovrhuje jí. 
 Až opadne prach a skončí desetileté obdo-
bí největší politické tragédie polistopadového 
vývoje v této zemi, tedy období moci paktu 
Zeman-Babiš, které je nesrovnatelně horší, než 
byly doby Opoziční smlouvy nebo privatizačních 
afér devadesátých let spojenými s gangstery typu 
Františka Mrázka, Radovana Krejčíře nebo Ivana 
Jonáka, pak se historici a politologové začnou 
zabývat i dobou Miloše Zemana. Vsadím se, že 
v jejich závěrech nebude nic z toho, co o sobě 
prohlásil v poledne 26.12.2022 Zeman sám.
 Na nás ale je, abychom neudělali potřetí stej-
nou chybu. Máme na výběr. Celkem 9 kandidátů. 
O pěti z nich jsem přesvědčen, že jde o jasně 
demokratické uchazeče, kteří mají pochopitelně 
více či méně rozdílnou politickou hodnotovou 
orientaci. U ostatních čtyř to prohlásit nemohu, 
u tří proto, že to nevím. Kandidáti Zima a Diviš 
jsou pro mne z pohledu jejich politického vidění 
světa naprosto neidentifi kovatelní. Kandidát Baš-
ta je člověk, u něhož si jeho postoje nedokážu 
vysvětlit. Podepsal Chartu 77, což signalizuje 
jeho odhodlaný a pevný postoj v době, kdy mu 
za to hrozilo ze všech stran nebezpečí. Avšak 
po několika desítkách let tentýž Bašta hájí zájmy 
Kremlu a je zapsán na kandidátce politického 
podnikatele Okamury. Za jeho demokratické 
postoje bych nyní nedal ruku do ohně. Čtvrtý 
z nich, Andrej Babiš, je jasným a srozumitelně 
popsaným listem. Člověkem s fatální absencí 
demokratického obzoru, člověkem zcela bez-
skrupulózním, neváhajícím pro svůj osobní zá-
jem a prachy bez mrknutí oka obětovat dokonce 
vlastní rodinu. Notorickým lhářem, gangsterem a 
souzeným dotačním podvodníkem v jedné oso-
bě. Agentem STB. Uchazečem, o němž jednou 
historici nebudou schopni nalézat slova, aby 
se jejich pojednání nemusely číst až po 22-té 
hodině.
 Takže – pro mne – jsou klíčoví tito kandidáti 
(abecedně): Pavel Fišer, Marek Hilšer, Danuše 
Nerudová, Petr Pavel a Josef Středula. Bude-li 
vítěz některý z nich, bude to dobré. Pro tuto 
zemi, pro naši vlast. Potřebujeme všichni uzavřít 
období marnosti a zmaru. Deset let v lidském 
životě je strašně dlouhá doba a její prošustrování 
je nesmírně drahé. Možná někdo namítne, že 
jeho se to osobně netýká a že je mu jedno, jestli 
na Hradě sedí Petr nebo Pavel. To je jistě část 
pravdy. To „A“. Ale ta pravda má ještě ono „B“. 
Prezident svým konáním, ale i nekonáním může 
přispět k tempu a směru vývoje země. V uply-
nulých deseti letech jsme prošvihli, co se dalo. 
Byly obrovské příležitosti i šance. Ale všechno 
marné. Ty roky jsou nenávratně ztracené. Je 
nyní na nás, abychom potřetí neudělali stejnou 
(anebo dokonce ještě horší) chybu.
 Když jsem před chvílí slyšel novoroční promlu-
vu premiéra Fialy, byl jsem zase hrdý, že jsem 
občan této země a že tato země má v čele vlády 
v této době zrovna tohoto politika. Vlastně ne jen 
politika, dnes už státníka.
 Přeji si z celého srdce, abychom za měsíc 
mohli říct, že máme v čele prezidentského úřadu 
po dvaceti letech osobnost, která bude dělat této 
zemi čest, jemuž budou třeba v Kongresu zase 
tleskat vestoje, a jenž nepojede na Rudé náměstí 
kynout vojenské přehlídce ani do Číny učit se 
stabilizovat společnost. Myslím, že každý z těch 
pěti jmenovaných tyto schopnosti má. Klíčové 
je, aby vítězem někdo z těch pěti byl. Ať už Petr 
nebo Pavel, případně nositel obou jmen v osobě 
jedné. Vše ostatní je druhořadé.

 Dodatek k datu 9.1.2023: soudce Jan Šott 
zprostil Andreje Babiše viny v případu Čapí 
hnízdo. O to důležitější bude občanská volba. 
Je to na nás.

-mn-

Darovali jsme radost seniorům
 Druhý ročník charitativní akce Daruj radost seniorům organizovaná restaurací Pizzazz a čtrnáctide-
níkem Monitor sklidil i tentokrát úspěch. Obdarováno bylo téměř 130 klientů domovů s pečovatelskou 
službou v Blansku na Písečné a na ul. 9. května. 

 Nápad obdarovat blanenské seniory vznikl v listopa-
du 2020 a už první ročník byl velmi úspěšný. Princip 
akce byl stejný jako předchozí dva roky. Vedoucí soci-
álních 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 společně 
s věnováním jej předat personálu v restauraci. Zde 
byly následně roztříděny a dopoledne 22. prosince 
převezeny do obou domovů, kde je následně převzali 
obdarovaní senioři.

 Stačil pohled na obyvatele domova na Písečné, 
kteří nás přivítali v jídelně u stromečku, abychom se 
přesvědčili o tom, že celá akce splnila svůj účel. A to 
hlavně díky vám. Díky vám, kteří jste nebyli lhostejní, 
udělali si v předvánočním shonu čas a rozhodli se 
darovat radost seniorům. Za to vám patří obrovský 
dík…
 Přestože rok 2022 nebyl pro staré lidi zdaleka tak 
krutý jako ten před dvěma lety, kdy 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

 V první polovině ledna bylo možné v ulicích potkat skupinky koledníků se zapečetěnou pokladnič-
kou. Tři králové zvonili také u domovních dveří, zpívali koledy a přinášeli požehnání do domácností 
prostřednictvím napsání nápisu K+M+B. Tříkrálová sbírka ofi ciálně končí 15. ledna, přispět do ní lze 
ovšem i později prostřednictvím on-line kasičky nebo bankovního účtu. 

 Dary ze sbírky využívá Oblastní charita Blansko na 
pomoc lidem v těžké situaci a k rozvoji svých služeb. 
„Díky vaší podpoře v loňské Tříkrálové sbírce jsme 
mohli například doplatit auta pro pečovatelky, krizové 
a prorodinné služby na cesty k lidem na Blanensku 
nebo vybavit Mobilní hospic sv. Martina,“ vyjmenová-
vá ředitel Oblastní charity Blansko Pavel Kolmačka. 
 Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky bude podpoře-
na práce Mobilního hospice sv. Martina, dále péče 
o seniory, zdravotně postižené lidi i rodiny s dětmi 
v nouzi. Další část výtěžku poputuje na podporu 
Charitní záchranné sítě, díky které mohou pracov-
níci Charity okamžitě pomáhat lidem, pro které není 
zrovna dostupná žádná jiná pomoc, a na rozvoj práce 
s dobrovolníky.
 „V následujícím roce bychom se chtěli také zaměřit 
na individuální pomoc lidem v těžké fi nanční situaci 
například z důvodu energetické krize, zdražování 
potravin a lidem, kteří naši pomoc akutně potřebují,“ 
upřesňuje Kolmačka.

 Pokud chcete tradici tříkrálového koledování pod-
pořit a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete 
do 15. ledna najít pokladničku na několika místech 
v Blansku – v nemocnici, městské knihovně, kostele 
sv. Martina a v sídle pečovatelské a ošetřovatelské 
služby na Sadové ulici. 
 Přispět lze také přes webové stránky www.blansko.
charita.cz/trikralovasbirka2023 nebo na účet Tříkrá-
lové sbírky 66008822/0800 s variabilním symbolem 
777966000 pro přímou podporu Charity Blansko, a to 
i po ukončení Tříkrálové sbírky v ulicích a rozpečetění 
všech pokladniček, kterých je na Blanensku celkem 
469. 
 Blanenská Charita děkuje všem, kdo pomáhají 
zachovat tradici tříkrálového koledování stále živou. 
Velké díky patří dárcům, koledníkům a tříkrálovým 
asistentům v obcích a všem ostatním, kteří se na 
Tříkrálové sbírce v Charitě Blansko jakkoliv podílejí.

-mka-
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Sponzor rubriky:

Na kávě v Centru Harmonie

 Jak jste se tedy daly dohromady? 
 Jitka: Během mého působení terapeutky tradiční 
čínské medicíny jsme se poznaly s děvčaty – nej-
prve mě navštívily jako moje klientky a po několika 
setkáních jsme zjistily, že jsme naladěny na stejnou 
vlnu. Každá se sice věnujeme něčemu jinému, ale 
ve výsledku to celé tvoří jeden ucelený komplex. 
Napadlo nás spojit naše zkušenosti a znalosti a na-
bídnout pod jednou střechou různé druhy alternativní 
pomoci lidem majícím nějaké zdravotní potíže. 
 Nyní využíváme prostory na ulici Sladkovského. Je 
to klidné místo prakticky v centru města s pohodlným 
parkováním před vchodem. Proto se k nám snadno 
dostanou i lidé, kteří mají nějaké pohybové omezení. 

 Co tedy kromě tradiční čínské medicíny můžete 
lidem nabídnout? 
 Alena: Já se věnuji homeopatii. Homeopatie je 
šetrná přírodní netoxická metoda, při níž se použí-
vají homeopatika ve vysoké koncentraci. Nejlepších 
výsledků této metody dosáhneme tehdy, když jdou 
ruku v ruce se zdravotnickou péčí, pokud je potřeba. 
Homeopatie určitě nenahrazuje lékařskou péči, ale 
vhodně ji doplňuje. Je to úžasná metoda i pro děti, 
protože u nich se často vyskytují nemoci opakovaně 
a díky homeopatii se mnoho těchto onemocnění 
zmírní nebo eliminuje na minimum.
 Jitka: To, že homeopatie tak dobře funguje na děti, 
je důkazem, že se nejedná o placebo efekt, jak se 
mnozí domnívají. Domácí mazlíčci také velmi dobře 
reagují na podávání homeopatik.

 A přes duševní stránku je zde paní Jana… 

 Jana: Řekla bych spíš propojení duševní a tě-
lesné. Věnuji se kraniosakrální terapii a celostním 
masážím. Dále také cvičení pánevního dna – já 
říkám ladění pánevního dna, protože pracuji s meto-
dou, která jedinečným způsobem propojuje západní 
přístup fyzického cvičení s psychosomatikou a 
východními principy práce s energií. V neposlední 
řadě ráda využívám Bachovy květové esence a 
poznatky tradiční čínské medicíny, kterou aktuálně 
studuji.
 Vycházím z toho, že tělo je samo o sobě velmi 
moudré. Neustále se snaží nacházet rovnováhu a 
směřovat ke zdraví a vnitřní pohodě. Jen mu v tom 
někdy svým nastavením mysli překážíme. Jsme 
hodně v hlavě, svoje tělo nevnímáme a nerespek-
tujeme. Ono nám pak vznikající nerovnováhy začne 
hlásit intenzivněji, ať už pocity vnitřní nepohody, 
bolestmi nebo nemocí. 
 Snažím se tedy klienty přivést k tomu, aby více 
vnímali svoje tělo a dokázali vyslyšet jeho jemné 
signály. Díky tomu můžeme jednat víc v souladu 
se svou duší než na autopilota svých mentálních 
programů. Spojit se s vlastními zdroji, které máme 
každý v sobě. 

 Jak probíhá setkání při kraniosakrální terapii? 
 Jana: Na začátku každého setkání si s klientem 
povídáme. Následuje samotné ošetření, při kterém 
člověk leží oblečený a obvykle i přikrytý dekou na 
lehátku. Dotýkám se ho na různých místech těla a 
vnímám, podporuji, někdy i jemně koriguji pohyb-
livost a rytmus kranio-sakrálního systému, fascií, 
tkání a tekutin v těle. Zároveň pomáhám přivést tělo 

Je to něco málo přes čtyři roky, co jsme se „Na kávě“ sešly s Jitkou Součkovou, která se věnuje 
tradiční čínské medicíně. Od té doby se její působení v našem městě posunulo o kus kupředu – 
Centrum Harmonie Blansko se jednak přemístilo do nových prostor, a jednak došlo k rozšíření 
služeb díky dvěma novým kolegyním. Jsou jimi Alena Gray a Jana Dvořáková. Čím se tedy každá 
z nich zabývá? Komu mohou společnými silami pomoci? To vše jsem na nich vyzvídala při ne-
tradičním „trojrozhovoru“. 

a mysl ošetřovaného do stavu hluboké relaxace a 
úrovně vědomí, kde může dojít k rozpuštění fyzické, 
emoční i psychické zátěže a nastartování procesů, 
které směřují k větší harmonii a zdraví celého orga-
nismu. Na závěr je ponechán prostor pro doznění 
ošetření a integraci.  

 A sezení u homeopata probíhá jak? 
 Alena: Konzultace probíhá formou rozhovoru, 
který trvá jednu hodinu, ale někdy i více. Ptám 
se klienta na jeho fyzické i psychické vlastnosti, 
jak to u něj vypadalo v minulosti i na jeho život v 
současnosti. To, s čím přichází, může mít základ ve 
fyzické rovině, jedná se třeba o nějaké chronické 
potíže, které chce podpořit homeopatií, ale může 
se jednat i o podporu psychiky, například u hodně 
vytíženého studenta. Hlavně je to otázka záměru a 
toho, co chce klient konkrétně řešit. Vždy si dělám 
podrobný zápis a na jeho základě vyhledám vhodná 
homeopatika většinou na 2 - 3 měsíce dopředu.

 Jedna tříměsíční kúra stačí? 
 Alena: Je to velmi individuální. Většina klientů 
přichází opakovaně. Během homeopatického pů-
sobení mohou vyvstávat další různá témata, která 
chce klient řešit do budoucna. V tom případě mu 
mohu nastavit další kúru. 

 Dá se říct, kdo je vaším typickým klientem, 
který si přichází pro homeopatika? 
 Alena: Jsou to většinou lidé, kteří potřebují pod-
pořit svůj psychický stav. Dále přicházejí maminky 
s malými dětmi, kde se často dostavují opakované 
nemoci (rýmy, kašle). Maminky chtějí svoje děti 
podpořit nějakou šetrnou metodou bez vedlejších 
účinků. Tato metoda není omezená věkem. Je 
přístupná každému, kdo se pro ni otevře. 

 A jak probíhá setkání s terapeutem tradiční 
čínské medicíny? 
 Jitka: Ke mně klienti přichází na první konzulta-
ci, na které uděláme kompletní diagnostiku podle 
zásad tradiční čínské medicíny. Jde o pozorování 
pohledem, vyptám se na spoustu důležitých infor-
mací. Součástí je i diagnostika z jazyka a pulzu. 
Proměřím také hladinu energií v meridiánech 
přístrojem ACU-M. Na základě všech zjištěných 
poznatků stanovím diagnózu v souladu s principy 
tradiční čínské medicíny a navrhnu možné způsoby 
řešení. 

 Jaké to jsou? 
 Jitka: Může to být užívání bylinných směsí ve 
formě tabletek, tinktur nebo kapek, léčivých hub ve 
formě kapslí, využití léčebných masáží, akupresury, 
baňkování nebo moxování. Jako jedna z mála v ČR 
mohu nabídnout klientům meridiánovou masáž dle 
W.  Penzela, která účinkuje podobně jako akupunk-
tura. Vždy záleží na tom, co klient zrovna řeší a jaké 
má problémy. 

 Funguje spolupráce s lékaři? 
 Jitka: Ano, mohu říct, že v poslední době opravdu 
funguje. Mám několik klientů, kteří dostali dopo-
ručení od lékaře či fyzioterapeuta, aby navštívili 
terapeuta tradiční čínské medicíny, který by jim 
svými metodami mohl pomoci. Jsem velmi ráda, 
že v Blansku taková spolupráce funguje, protože 
věřím, že propojení východní a západní medicíny je 
to nejlepší, co může být. Všem nám jde o to, aby se 
člověku ulevilo, aby byl zdravý a cítil se dobře. A je 

úplně jedno, kdo nebo jaká metoda mu pomůže. V 
žádném případě nezasahuji nijak lékařům do jejich 
kompetencí, nikdy klientům nedoporučuji vysazovat 
medikaci předepsanou jejich lékařem. 

 Kromě terapií k vám mohou klienti zamířit i 
na kurzy…
 Jana: Ano, vedu kurzy pro ženy zaměřené 
na podporu správné funkčnosti a kondice svalů 
pánevního dna. Vřele je doporučuji každé ženě, 
které je jen trochu blízký celostní přístup a která 
chce podpořit své zdraví, životní energii, stabilitu a 
ženskost. Obzvláště pak ženám, které se chystají 
otěhotnět nebo kterým se to nedaří, a těm, které 
chtějí podpořit svou schopnost přirozeně porodit a 
následně kvalitně zregenerovat. 
 Jitka: Já spolupracuji s masérskou školou Inprov 
v Brně a Bratislavě, kde vedu kurzy masáží a stra-
vování dle principů TČM.

 Co je hlavní myšlenkou vaší spolupráce? 
 Jitka: Jak už náš název Centrum Harmonie 
Blansko napovídá, chceme dát našim klientům pocit 
harmonie těla i duše. Hlavní myšlenkou naší spolu-
práce je skutečnost, že každému člověku vyhovuje 
jiný přístup a přijde-li k nám, má možnost výběru 
vhodné terapie, případně kombinace několika z 
nich. 

 Můžete uvést konkrétní příklad? 
 Jitka: Když bude mít klient chronický problém s 
bolestmi zad, může přijít na masáž či akupresuru 
k terapeutovi tradiční čínské medicíny, může pod-
stoupit baňkování, užívat bylinné směsi či houby. 
Většinou bývá s tímto fyzickým problémem spjatý 
i nějaký problém psychický.  V určité části těla se 
může odrážet stav našich emocí či dlouhodobého 
stresu. A na tento stav je pak vhodnější využít kra-
niosakrální terapii nebo homeopatii. Výhoda našeho 
centra je, že si klient může na jednom místě najít 
to, co je pro něj nejlepší. 
 Jana: Zároveň je dobré, když člověk převezme 
zodpovědnost za svoje zdraví sám. Tím, že aktivně 
hledá a cítí, co mu pomáhá. Nebere lidi tak, že oni 
ho uzdraví, ale že ho mohou inspirovat a možná 
doplnit dílek do mozaiky na jeho vlastní cestě ke 
zdraví a pohodě.
 Alena: Nejlepších výsledků dosahujeme tehdy, 
když naše metody spolupracují. Nekonkurujeme si, 
ale doplňujeme se. Klienti si pak mohou sami zvolit, 
která z těchto metod popřípadě jejich kombinace jim 
vyhovuje nejvíc. 

 Máte ještě nějaké další plány na rozšíření? 
 Jitka: Máme kamarádku, která studuje kinezio-
logii, a počítáme s tím, že se k nám po ukončení 
studia připojí. Zkrátka naším cílem je nabídnout 
klientům různorodou škálu terapií, aby si u nás 
každý našel, co je pro něj nejvhodnější. V Brně a v 
dalších větších městech jsou taková centra běžná a 
my jsme rády, že můžeme stejné služby nabídnout 
občanům našeho města. 

Marie Kalová
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TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
získala excelentní mezinárodní ocenění

 Jeden z největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice, VODÁRENSKÁ AKCI-
OVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala Národní cenu kvality České republiky 2022 v nejvyšším programu 
Excelence. Velmi významnou cenu společnosti udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada 
kvality České republiky ve 22. ročníku této soutěže. 

 Rada kvality ocenila ve složitém několikaden-
ním hodnotícím procesu dlouholetou, kvalitní a 
vysoce profesionální práci a VAS se tak zařadila 
mezi nejlepší fi rmy v rámci celé České republiky. 
Získala titul Úspěšná organizace a čtyři hvězdy pro 
organizaci užívající EFQM model. Národní ceny 
kvality patří mezi nejstarší a nejprestižnější ocenění 
udělovaná v České republice. Tyto ceny se udělují 
ve více než 80 zemích světa podle mezinárodních 
schémat uznávání EFQM, které vycházejí z modelu 
excelence EFQM. Ocenění vypovídá o tom, že jsou 
takto oceněné fi rmy na správné cestě k vynikajícím 
výsledkům, jak si stojí v konkurenčním prostředí a 
zda mají potenciál se dále rozvíjet. 
 „Rada kvality ocenila  v naší společnosti zejména 
transformaci organizace v moderní a inovativní fi rmu 
a preferovaného zaměstnavatele, strategické řízení 
procesů, nadstandardní postupy nejen v oblasti 
kvality dodávané pitné vody a čištění vod odpad-
ních, ale také v oblastech péče o zaměstnance a 
jejich odborný růst,“ uvedl  předseda představenstva 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. 
Jindřich Král. Podle něj soutěž společnosti poskytla 
také návod na další směry rozvoje a systematického 
zlepšování výkonnosti a dosažení dalšího pokroku. 
Hodnotitelé také velmi pozitivně vnímali spolupráci 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.,  s 
vlastníky vodárenské infrastruktury. „Právě spoluprá-
ci s vlastníky – tedy obcemi, městy a svazky obcí v 
regionu považuji v oblasti provozování vodovodů a 
kanalizací za zcela zásadní a stěžejní. Díky ní se 
daří vodohospodářskou infrastrukturu nejen kvalitně 

provozovat a obnovovat, ale i systematicky rozvíjet a 
modernizovat sítě i objekty na sítích. Stejně tak spolu 
dokážeme úspěšně spolupracovat na řešení globál-
nějších témat, např. dopadů sucha.  Proto považuji 
toto významné ocenění, které se naší společnosti 
dostalo, za ocenění společné, tedy ocenění naší 
fi rmy i všech měst a obcí se kterými spolupracujeme. 
A samozřejmě náleží i všem našim zaměstnancům, 
kteří se o ně zasloužili kvalitní a zodpovědnou prací. 
Z ocenění máme samozřejmě radost, podle mě to 
potvrzuje správnost cesty, kterou se naše společnost 
ubírá, což potvrzuje skutečnost, že je to za šest let 
již čtvrté významné ocenění, které naší společnosti 
bylo uděleno“, doplnil ředitel boskovické divize VAS 
Ing. Petr Fiala. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s. zvítězila v rámci fi rem jihomoravského 
kraje a následně i celé České republiky již v roce 
2016 a získala krajskou i Národní cenu za společen-
skou odpovědnost a udržitelný rozvoj a v roce 2018 
obdržela Národní cenu kvality.
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
je ryze českou fi rmou, která provozuje vodovody 
a kanalizace na území tří krajů – Jihomoravském, 
Kraji Vysočina a části Pardubického kraje. Zajišťuje 
služby pro více jak 700 obcí, v nich žije přes půl 
milionu obyvatel. Přes tisíc zaměstnanců se stará 
o vodárenskou infrastrukturu v délce 8 000 km. Na 
Blanensku a Boskovicku zásobuje pitnou vodou 88 
tisíc obyvatel ve 125 obcích.

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

Blansko

Mediální partner:

www.nastojaka.cz
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Blansko

Zájemci mohou žádat o městské 
dotace na sport a kulturu

 Celkem pět milionů korun se bude v letošním roce v Blansku rozdělovat mezi kulturní a zájmové 
spolky, sportovní kluby i jednotlivce, kteří požádají město o fi nanční podporu. Přibližně polovina této 
částky poputuje na podporu kultury a polovina na podporu sportu. Žádosti o dotace mohou zájemci 
podávat od 23. ledna do 3. února 2023 do 12.00 hodin. 

 Jde o dotační programy Podpora kultury a zájmové 
činnosti ve městě Blansko pro rok 2023 a Podpora 
sportu ve městě Blansko pro rok 2023. Jsou určeny 
pro subjekty působící na území města Blanska. 
Sportovní organizace mohou žádat o podporu na 
pronájem a provoz sportovišť, ale také o peníze 
na vlastní činnost. Spolky zaměřené na kulturní a 
zájmovou činnost mohou peníze z dotací využít na 
pravidelnou činnost i na jednorázové akce.
 Podle starosty města Jiřího Crhy se bude v oblasti 
kultury a zájmové činnosti rozdělovat 2,4 milionu 
korun, což je o 300 tisíc korun více, než bylo v 
původním návrhu rozpočtu. Sportovci letos mohou 
žádat o dotace v celkové výši 2,625 milionu korun. 
„Na podporu sportu ve městě ale zastupitelé vyčlenili 
celkem 11,825 milionů korun. Do celkové částky je 
započítaných také 9,2 milionu korun, které město 
vyplatí provozovateli městských sportovišť. Tato 
částka je určená na dokrytí hodinových pronájmů 
sportovišť, aby kluby nemusely nést zvýšené náklady 
na provoz, zejména energie,” zmínil Crha. 
 Hlavním cílem dotačních programů je podpora 
aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních, 
kulturních a zájmových aktivit. 

 „O možnosti podávání žádostí o dotace jsme 
informovali všechny sportovní a zájmové organiza-
ce, spolky a dosavadní příjemce žádostí. Žádost o 
dotaci ale může podat kdokoliv, kdo je v dotačních 
programech vymezený jako takzvaný způsobilý 
žadatel,” informovala vedoucí oddělení školství, 
kultury a sportu Marcela Horáková s tím, že žádosti 
se podávají elektronicky prostřednictvím webových 
stránek města Blanska, následně je nutné odevzdat 
také žádost v tištěné podobě.
 „Po přihlášení se k účtu si vybere žadatel formulář 
požadovaného dotačního programu, vyplní povinné 
údaje a v elektronické podobě je odešle. Po odeslání 
žádosti se na formuláři vygeneruje specifi cký iden-
tifi kační kód. Žádost opatřenou tímto identifi kačním 
kódem pak žadatel vytiskne, podepíše, doplní ji o 
povinné přílohy a kompletní žádost v listinné podobě 
doručí svázanou v jeden celek na podatelnu měst-
ského úřadu,” doplnila Marcela Horáková. 
 Podrobné informace k dotačním programům 
včetně kritérií pro poskytnutí dotace a potřebných 
formulářů najdete na webové stránce https://www.
blansko.cz/sprava-mesta/dotace/. 

-mka-
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Do týmu zkušených lidí
v Blansku hledáme posilu!

Do týmu zkušených lidí
v Blansku hledáme posilu!

 607 081 429

SMT linky

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

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.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

SLEVA 10 %
NA VŠECHNO

Blahopřání
BABI BOJKA
BOŽENA BOUDOVÁ
 Mnoho pevného zdraví, 
pohody a spokojenosti k 
jejímu životnímu jubileu 80 
let, kterého se dožívá 26. 
ledna 2023 přejí naší milé 
mamince a babičce paní 
Boženě Boudové z Blan-
ska její dcery a synové s 
rodinami.

DĚD SKŘIVOUŠ
ZDENĚK SKŘIVAN
 Našemu milému tatínko-
vi, dedečkovi a pradědeč-
kovi Zdenku Skřivanovi z 
Blanska přejeme k jeho 
70. narozeninám, které 
oslavil 8. ledna 2023, hod-
ně zdraví, spokojenosti a 
dobré nálady, kterou mezi 
nás stále rozsévá. Přejí 
dcery s rodinami.

Další Monitor vychází
27. ledna 2023
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Petrovice ovládli Štoudková a Soural. 
OBL Komárková a Vašíček

Lyže, boty, brusle, snowboardy. 

PŮJČOVNA LYŽÍ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Řádková inzerce
*  Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Služby typu „HODINOVÝ MANŽEL“ 
  Tel. 721108085, www.karban.org
* Zednické a obkladačské práce. Mob. 721521182.
* Kdo doučí AJ ženu 45let? Dobře zaplatím. Tel. 720277518.
* Prodám kola na Š. Fabia, VW Golf, Bora, Audi. 15", pneu 
na discích 5x100 R15,195/65. 4500 Kč. Tel. 730626327.
* Jako nadšenec pro historii sháním staré zvukové fi lmy 
16mm i jakékoliv jiné 16mm fi lmy. SMS 737002332.
* Prodám originál kola BMW, hlinikove disky, 4ks 5x120, 
pneu: 2x Barum Polaris, 2x Dunlop, 155/55R18, zimní, 
vzorek 5 mm. Cena: 12 tis. Kc. Tel. 727813057.
* Nabízím pronájem garáže u zastávky ČD Blansko město. 
Volná od 15.1. 2023.Tel. 608723153.
* Prodám levně polohovací postel. Mobil 777305730.
* Prodám funkční aut. pračku. Mobil 777305730.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 723000391.
* Pronajmu 2+1 na Zborovcích, volný. Tel. 777037558.

Vs t u p n é  2 9 0  Kč  (v s t u p n é  5 0   +  m í s t e n k a  24 0)  /  P ř e d p r o d e j  I n f o r m a č n í  k a n c e l á ř  B l a n k a

Tělovýchovná jednota ASK Blansko
v á s  z v e  n a

M e d i á l n í  p a r t n e ř i

21. ledna 2023
z a č á t e k  20.00 h
Dělnický dům 

Blansko
h r a j e 

HD Acoustic
Rosomák Olympic 

revival
d i s k o t é k a

DJ Robert Juřek

bohatá 
tombola

s o u č á s t í  b u d e 

Předtančení

Vyhlášení 
nejlepších 
sportovců 
města 
Blanska 
za rok 
2022

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej vstupenek:
Na stojáka – 20. 1. 2023 v 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč v předprodeji/ 350 
Kč na místě. Vstupenky v předprodeji v Informační 
kanceláři Blanka. 
VI. sportovní ples – 21. 1. 2023 v 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. Vstupenky 
v předprodeji v Informační kanceláři Blanka.
Led Zeppelin revival Myst + Eminence Rock – 28. 
1. 2023 ve 20:00 h. Dělnický dům Blansko. Cena 
vstupenky: 220 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat 
i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo v 
Informační kanceláři Blanka.
Smejko a Tanculienka - Poď von! – 17. 2. 2023 v 
17:00 h. Kino, Blansko. Cena vstupenky: 330 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka.
Prago Union & live band – 25. 2. 2023 v 20:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka.
Jan Spálený & ASPM – 3. 3. 2023 v 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč. Vstupenky si 
můžete rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz 
nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Michal Nesvadba: Michal na hraní – 25. 3. 2023 v 
10:00 h, Kino, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka.
Mňága & Žďorp – 1. 4. 2023 v 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč. Vstupenky 
si můžete rezervovat i zakoupit online na ticketportal.
cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Čarovné tóny Macochy 7. – 11. 6. 2023:
24. ročník festivalu. Začátek všech koncertů v 18:00 
h. Cena zahrnuje kromě koncertu i zkrácenou pro-
hlídku jeskyní. Počet míst v jednotlivých jeskyních 
je omezen.
7. června 2023 Jaroslav Svěcený, Ladislav Horák: Ve 
znamení argentinského tanga  (Sloupsko – šošůvské 
jeskyně) – cena vstupenky: 680 Kč
8. června 2023 Spirituál Kvartet: Návraty (jeskyně 
Výpustek) – cena vstupenky: 740 Kč (sezení)/ 640 
Kč (stání)
9. června 2023 Robert Křesťan & Druhá tráva: Díl 
druhý (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 740 Kč 
(sezení)/ 640 Kč (stání)
10. června 2023 Hana a Petr Ulrychovi Javory: Ne-
opakovatelné zážitky podzemí (Kateřinská jeskyně) 
– cena vstupenky: 690 Kč
11. června 2023 Katta – Vox Organi: Zrcadlové je-
zírko (Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 690 Kč.

Blanenská informační kancelář Blanka
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz 

 Po třech letech se do Petrovic vrátili závodníci se vším všudy. V úterý 27. prosince se totiž usku-
tečnil 27. ročník Hraběnčina běhání. V roce 2020 si dal závod covidovou přestávku a v roce 2021 jsme 
závodili tak na půl plynu. Letos se nám podařilo uspořádat závod pro všechny kategorie, na všech 
tratích a s plným nasazením. Tedy alespoň doufáme, že to nasazení bylo plné. Účast závodníků byla 
velice slušná a podané výkony rozhodně také. Mezi ženami zvítězila Pavla Štoudková z AK Ludvíka 
Daňka Blansko a svým časem se velmi přiblížila rekordu trati. Mezi muži byl nejlepší Lukáš Soural z 
AK Drnovice.

 Závodit se začalo už 
v 10.00 hod. kategorií 
staršího žactva. Ti vyra-
zili na 1,5 kilometru po 
obci a následovali je i 
mladší kategorie, ale ti 
závodili pouze na návsi 
u Penzionu u Hraběnky. 
Dětských závodníků ne-
bylo tolik, jako v letech 
předešlých, ale na určitý 
pokles „docházky“ jsme 
zvyklí a tak jsme byli 
rádi za to, že přišlo 46 
děvčat a chlapců. No-
vinkou letošního ročníku 
bylo rozdělení nejmladší 
kategorie dětí do dvou 
a také to, že se dětské 
kategorie vyhlašovaly 
přímo v místě startu a 
cíle. Od 11.00 hod. tedy už zněly jména těch nej-
lepších a samozřejmě potlesk všech diváků, rodičů 
a také dětí navzájem.
 Za půl hodiny je už následovali jejich straší parťáci 
na trati hlavního závodu. Netradičně o půl dvanácté 
se na start tradiční petrovické distance postavilo 
69 žen a mužů. Čekalo je 5,2 kilometru po asfaltu 
ale také trošku po blátě. Naštěstí bláta nebylo moc 
a sluníčko příjemně hřálo. V čase 17:55 doběhl 
do cíle první závodník. Byl jím Lukáš Soural z AK 
Drnovice, který den před tím obsadil 2. místo v Syro-
vicích. Na druhém místě v Petrovicích doběhl Pavel 
Dvořák z Prostějova a třetí místo obsadil Michal 
Vašíček. 
 Mezi ženami byla nejlepší juniorka Pavla Štoud-
ková. Svým časem zaostala pouze 14 sekund za 
rekordem trati. Ten patří od roku 2008 Radce Vodič-
kové. Pro druhé místo si doběhla Jana Kakáčková z 

Blanska a třetí místo vybojovala Zdenka Komárková 
z Olešnice. Vyhlášení výsledků hlavního závodu se 
uskutečnilo v Kulturním domě, kde bylo i celé záze-
mí. Za poskytnutí těchto prostor patří velký dík obci 
Petrovice.
 Závod v Petrovicích však nebyl jen o vyhlášení 
výsledků tohoto závodu, ale byl zásadní i pro cel-
kové pořadí Okresní běžecké ligy. Michal Vašíček z 
Kunštátu si připsal 13. závod do své bodové sbírky 
a přeskočil tak Vojtu Krakoviče. Rozdíl mezi nimi je 
pouhých 16 bodů, takže je to skutečně těsné. Ještě 
těsněji to dopadlo v kategorii žen. Celkovou vítězkou 
se stala Zdenka Komárková, která se ziskem 496 
bodů jen o devět bodů předčila Terezu Krakovičovou. 
Zdenka to nehonila na poslední chvíli jako Michal. 
Měla tři závody k dobru, ale i tak to bylo dramatické 
až dokonce. Zatímco Michalova raketa zamířila 
k hvězdným výšinám z čista jasna, tak Zdenčina 
kometa září již dlouhá léta.
 Všem běžcům přejeme klidný rok 2023, dostatek 
zdraví a sportovního nadšení a věříme, že se podob-
ně dramatických zážitků dočkáme i v další sezóně.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto v úvodu – archiv OBL

www.oblblansko.cz

Vzpomínky
* Dne 11. února 2023 uplyne desáté výročí od úmrtí 
naší milované maminky, babičky a tety paní Ludmily 
Lůdlové z Blanska.  S láskou vzpomínají dcera Mar-
cela a syn Martin s rodinami.
* Dne 14. ledna 2023 uplynulo již 10 let od úmrtí 
paní Žofi e Šmídové. Stále vzpomínáme. Manžel a 
synové s rodinami.

BAZAR-NÁBYTEK 

Ú P  9.30 - 1 . 0

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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O jasné výhře Atlasu rozhodla 
druhá třetina

Jana Kakáčová: Není malých cílů

 První domácí utkání letošního roku fl orbalisté Atlasu bez větších problémů zvládli. Po rozpačitém 
úvodu se dokázali rychle do zápasu vrátit a ve druhé třetině srazili soupeře do kolen. V tabulce 
Blansku, které letos ještě ani jednou v mistrovském utkání neprohrálo, patří jasná první příčka.  

FBK Atlas Blansko - FbK Orlicko-Třebovsko A 
8:3 (3:2, 5:1, 0:0), Fedra J. 3, Fedra V. 2, Kučera, 
Žilka, Borek. Blansko: Tenora – Crla, Frýdek, Žilka, 
Čermák, Kunstmüller, Müller, Koumar – Kučera, 
Borek, Fedra V., Fedra J., Svoboda, Langr, Janík, 
Polách, Bělaška, Navrátil O.. 
 Zápas nezačal pro favorizovaný Atlas šťastně, 
když hosty poslal dvěma slepenými brankami do 
vedení kapitán Jurco. Zareagoval naštěstí brzy 
Kučera, aby se o vyrovnání postaral o čtyři minuty 
po nečekaně rychle rozehraném volném ůderu Dan 
Žilka. První třetinu uzavřel gól Šimona Borka, který v 
prvním útoku nahradil nemocného Františka Fedru. 
Druhá dvacetiminutovka byla již v plné režii Blanska 
a skóre rychle narůstalo, když se o branky starali 

foto Ivo Stejskalfoto Ivo Stejskal

zbylí dva bratři Fedrové. Jakub dokázal zkompletovat 
hattrick. Třetí třetina se již jen dohrávala. 
 Zápas tentokrát příliš fl orbalové krásy nepobral. 
„Proměnili jsme více příležitostí než soupeř a podržel 
nás gólman, a to dnes rozhodlo“ zhodnotil ho trenér 
Ondřej Mach. Jak doplnil, Atlas poslední třetinu jen 
kontroloval hru a držel výsledek. „Pro diváky asi ne 
moc záživné utkání. Příští zápas musíme zlepšit 
nasazení a kvalitu ve hře,“ pokyvoval hlavou.

Bohumil Hlaváček

Hokejisté odstartovali nový rok 
porážkou

Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 
redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

Fotbalisté zahájili zimní přípravu 

Výsledkový servis

1. Blansko 16 13 1 0 181:88 47

2. Litomyšl 16 9 3 3 114:77 35

3. Znojmo 12 9 1 2 119:83 28

4. Mohelnice 15 8 3 4 88:69 28

5. Jihlava 16 6 1 6 100:96 28

6. Hornets 15 7 3 5 91:97 26

7. V. Mýto 15 6 1 7 124:117 23

8. Orlicko 15 4 2 8 93:106 17

9. Letohrad 16 4 2 10 88:98 15

10. Svitavy 16 4 1 11 65:98 13

11. Světlá. 16 2 1 13 89:154 8

12. Skuteč 16 2 1 13 87:156 8

 Blanenští hokejisté nezačali rok 2023 dobře, když po vyrovnané první třetině je soupeř z Uherského 
Brodu na jeho ledě přehrál.

HC SPARTAK Uherský Brod – Dynamiters Blan-
sko HK 6:2 (1:1, 2:0, 3:1). Branky: Rašovský 
(Šmahel, Němec), Malý (Němec, Sedláček). Blansko: 
Šenk - Rašovský, Němec, Berka Pavel, Hanzlík, 

Sedláček - Müller, Šmahel, Antal, Král, Grünwald, 
Berka Miroslav, Malý, Kuběna, Antoňů, Staněk. 

 Bohumil Hlaváček

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL
Neděle 22. ledna Neděle 22. ledna 
v 17.00 hv 17.00 h
FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– FBC Mohelnice– FBC Mohelnice
HALA na ÚdolníHALA na Údolní

POZVÁNKA NA HOKEJPOZVÁNKA NA HOKEJ
Neděle 15. lednaNeděle 15. ledna
v 17.00 hv 17.00 h
Dynamiters Blansko HKDynamiters Blansko HK
– VSK Technika Hokej Brno– VSK Technika Hokej Brno
Zimní stadión BlanskoZimní stadión Blansko

1. Technika 16 14 1 1 119:49 44

2. Uh. Ostroh 16 11 2 3 108:64 36

3. Břeclav 17 9 2 6 90:77 30

4. Kroměříž 16 9 2 5 72:63 29

5. Blansko 16 7 1 8 80:63 23

6. Uh. Brod 15 7 1 7 71:71 22

7. Uh. Hradiště 16 6 0 10 72:113 18

8. Brumov 16 4 2 10 70:105 16

9. Boskovice 16 3 2 11 67:98 12

10. Hodonín B 16 3 1 12 53:99 10

 V pondělí odstartovala příprava blanenského fotbalového mužstva na jarní část MSFL. Jak oznámil 
klub na svém webu, již nyní je jasné, že z hráčů podzimního kádru nemůže trenér Jiří Vorlický počítat 
s Markem Kalinou a Kryštofem Crhanem. 

 Brankář Kalina, který odchytal větší část podzimu, 
ukončil působení v Blansku a má namířeno pravdě-
podobně do Kvítkovic. Crhan ukončil hostování ze 
Svratky Brno. Jak uvedl samotný hráč, důvodem 
odchodu je především snaha o vlastní větší herní 
vytížení.

-boh-

Přípravná utkání FK Blansko
21.01. 12.30 FK Kunštát
28.01. 10.30 FC Slovan Rosice
04.02. 10.30 TJ Start Brno
11.02. 12.30 SK Olympia Ráječko
18.02. 12.30 TJ Tatran Bohunice
25.02. 12.30 FC PBS Velká Bíteš

 Asi už mě pár lidí v Blansku zná, jakby ne, když už tu pobíhám hodně let. Po desetileté pauze vě-
nované spíš závodní kariéře syna Martina, jsem se vrátila zpět k běhání. Pro atletku zvyklou jen na 
ovál, bylo běhání v terénu úplně jiný svět a já jsem se v něm stále více, se svojí fenkou maďarského 
ohaře Ginger, začala nacházet. Běhala jsem krosy, canicrossy (běh se psem), dogtreky (se psem víc 
než 80km), dogmaratony, triatlony až jsem se ocitla zpět na ovále, aby vzápětí přibylo kilometrů a já 
se pustila do ultraběhů. S odchodem milované Ginger za duhový most se nabízela varianta pustit 
se do mushingových disciplín s pořádným psíkem na tyto sporty vyšlechtěným. Sice trošku vrtal 
červík, zda na tuhle raketku budu ještě mít síly, ale já to riskla. 
 Doma německý krátkosrstý ohař 
jménem Carl Lewis, takže holčička 
mushingového speciála, kterým je 
evropský saňový pes, musela být 
jednoznačně jmenovkyně slavného 
Kiliana Jorneta. Po zdravotních peri-
petiích jsme na jaře začaly trénovat. 
Sotva jsem zjistila, co mám v tom 
černobílém pejskovi za střelu, hodila 
nám do přípravy vidle anaplazmóza 
od klíštěte a všechny jarní závody 
nám utekly. Běhala jsem tedy sama 
a po předešlých sezónách zvyklá spíš 
na trasy 20 – 100 km to nebyla zrovna 
ideální příprava na běh v tempech 3 
min/km v terénu, které nás s Kiliankou 
čekaly. Přesto musím letošní sezónu 
označit jednoznačně za snovou! 
 Začala se vítězstvím na dogmara-
tonu s Lewisem (Šlapanický vlk), po-
kračovala neskutečně těžkým závo-
dem, který jsem si protrpěla v křečích 
Perun Sky Maraton (druhé místo), 
pak jsem si střihla ikonickou turistic-
kou akci Rakovnická 60 (72 km, první 
místo), mediálně známou akci Běhej 
lesy Vysočina 42 km (první místo) a 
Bílá 21km (první místo). Dogmaraton 
s Lewisem Krajem břidlice (první 
místo) a to už směřovala příprava 
na slavnou a obávanou Beskydskou 
sedmičku. Po předchozích třech star-
tech v kategorii dvojic (čtvrté  místo, 
druhé místo, DNF), jsem letos poprvé 
startovala sama za sebe. Vítězství v 
kategorii ženy 46-55 si obrovsky cením, protože jsem 
na stupních stála s opravdu skvělými běžkyněmi a 
dvanácté místo žena celkově, stá celkem ze 2500 
jednotlivců. 
 Po návratu z B7 jsme se s Kiliankou pustily do 
tréninků naplno a během dvou měsíců se všechno 
semlelo tak rychle, že jsme najednou v německé 
Leipě přebírali od českého teamleadera reprezen-
tační nástupové oblečení. Měla jsem obavy, jak to 
zvládneme, přece jen závodů, kde bychom získaly 
s Kili zkušenosti, jsme moc neodběhaly, ale já se 
naučila přijímat výzvy a tohle byla ta největší! 
 Takže na start ME IFSS ECH EM Leipa 2022 
(sprintové ME dryland) se postavilo kolem 80 běžkyň 
se psy ve třech věkových kategoriích. V pátečním 
startu jsme vybíhali po patnáct sekundových interva-

lech na trasu 4,7 km, v sobotním závodě byla trasa 
pro vysoké teploty zkrácena a intervaly prodlouženy 
na 30 sekund. Kilianka zvládla oba starty naprosto 
famózně, předpisově předbíhala a spolu jsme doká-
zaly s náskokem 30 sekund v naší masters kategorii 
zvítězit. Za zmínku stojí, že početná česká výprava 
(93) si odvezla z tohoto šampionátu 5x zlato, 9x 
stříbro a 5x bronz. 

 Doufám, že naše běžecká kariéra zdaleka nekon-
čí, ale nevím, zda ještě něco předčí takovýto famózní 
start do závodní kariéry mé milované Kilianky. No a 
já se pořád ještě nechávám unášet velmi příjemnými 
pocity štěstí, vděku a pokory za to, že mohu dělat, 
co mě baví. 

Jana Kakáčová

Foto archiv Jany KakáčovéFoto archiv Jany Kakáčové

Basketbal 
Oblastní přebor žen: Velké Meziříčí – BK Blansko 
33:65 (14:38), Formánková Z. 11, Formánková K. 
10, Dvořáková N. 10, Sedláková P. 10, Slugeňová 
H. 8, Maňoušková L. 6, Lakotová T. 4, Zouharová T. 
4 a Kučerová M. 2 body. BC Vysočina – BK Blansko 
44:42 (22:21), Formánková K. 11, Dvořáková N. 9, 
Lakotová T. 9, Formánková Z. 5, Slugeňová H. 4, 
Maňoušková L. 2, Zouharová 2.
Nadregionální liga U15: BK Blansko – Basketbal 
Dubňany 61:41 (36:24), Ježová 20, Procházková 18, 
Alexová V. 9, Kubešová 5, Alexová E. 5 a Broďáková 
4. BK Blansko – Basketbal Dubňany 50:38 (23:19), 
Ježová 15, Broďáková 12, Kubešová 10, Alexová 
E. 4, Alexová V. 4, Procházková 3 a Reisiglová 2.
Oblastní přebor U12: TJ Jiskra Kyjov – BK Blansko 
15:94 (2:15; 10:40; 15:64), Musilová M. 23, Tesařová 
Se. 21, Krátká L. 12, Černá A. a Broďáková V. 8, 
Streitová M., Alexová Z. a Doleželová T. 6, Ježová 
A. 4. BK Žabiny Brno – BK Blansko 36:79 (0:26; 
13:44; 24:66 ), Musilová M. 18, Broďáková V. 12, 
Ježová A. a Streitová M. 10, Černá A. 9, Tesařová 
Se. 8, Sedláková Z. a Doleželová T. 4, Alexová Z. 
a Pokorná A. 2.

Florbal 
2. liga junioři: FBK Atlas Blansko – ŠSK ZŠ Očovská 
Hodonín 3:7 (0:3, 2:1, 1:3), Jeřábek 2, Langr. 
Jihomoravský přebor starší žáci: FBK Atlas Blan-

sko – Aligators 5:4pn (1:2, 3:1, 0:1), Králík 3, Baráth, 
Stloukal. ŠSK ZŠ Očovská Hodonín B – FBK Atlas 
Blansko 9:5 (1:0, 5:1, 3:4), Kala O. 2, Müller, Králík, 
Dosedla.

Kuželky 
Okresní podniková liga: GasNet – ZŠ TGM 
1223:1087, Šváb 270, Navrátil 262 – Součková 
292, Bělíková 218. Kočičáci – Catering 1245:1303, 
Haresta J. 261, Hradil 252 – Hladík 271, Kala 271. 
Orel – Relax 1136:1079, Dvořák 274, Hasoň J. 
260 – Mátl 246, Nedoma 225. A je to A – Blanzek 
1337:1255, Stloukal 282, Musilová 273 – Kunc 260, 
Lavický 253. Lachtani – KD5 1165:1087, Šehýr 
254, Honc 250 – Holcner Petr 237, Holcner Pavel 
228. Hasiči – Ekosystém 1166:1207, Tomášek 243, 
Němec 239 – Ďugoš 261, Kunc 248.

Stolní tenis
3. liga muži: KST Blansko – Sokol Ondratice 10:5, 
Přikryl A. 4, Voráč, Zukal Ad., Petr 2.
KS I muži: KST Blansko B – TTC MS Brno D 4:10, 
Přikryl J. 1,5, Voráč, Kaluža 1, Zukal Ad. 0,5. 
KS II muži: Slovan Hodonín – KST Blansko C 10:4, 
Voráč, Krištof L. 1,5 Pokorný 1.
Okresní bodovací turnaj mládeže ve Svitávce, 
62 účastníků: 1. Přikryl, 2. Krištof, 3. Chalupa, 4. 
Pilitowská  (všichni KST Blansko).

Připravil Bohumil Hlaváček


