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Žijící legendy blanenského sportu - str. 3 Vykoledovali téměř tři miliony - str. 4

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska
www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Blanenská telenovela vstoupila se dočkala dalšího dílu, ovšem tentokrát je evidentní, 
že stavba konečně začala. Ostatně nám to i sděluje článek vydaný městem, jehož 
plné znění si můžete přečíst v tomto čísle na straně 4. Rád bych se dnes k tématu 
vyjádřil a doplnil informace, které v článku města nezazněly.

 O podobě skleníků se před mnoha lety mockrát 
diskutovalo. Někteří si tam představovali velký 
park, jiní sportoviště, další byli pro zachování 
skleníků, ve kterých by se pěstovala zelenina. 
Zástupci města ale nakonec rozhodli jinak. 
 V roce 2012 se měnil územní plán, kdy se účel 
pozemků změnil na občanskou vybavenost. V 
březnu 2014 byl zveřejněný záměr pronajmout 
a následně odprodat pozemky, eventuálně jejich 
části v areálu zahradnictví na ulici Poříčí v Blan-
sku, za účelem nové komerční zástavby v souladu 
s Územním plánem města Blanska. 20. června 
2014 vyšel článek na webu města, ve kterém 
bývalý starosta Ivo Polák píše: „Uplynul termín, 
dokdy se mohli potenciální investoři přihlásit o 
případný nájem a pozdější odkup pozemků Zera 
Rájec (skleníky). Městu Blansko byla doručena 
jediná nabídka. O tyto plochy projevila zájem fi rma 
M. S. Blanenská, s. r. o., která splnila veškeré 
stanovené podmínky, které byly v zadání. Tento 
materiál bude následně předložen k projednání a 
ke schválení Radě města Blanska. Zatím mohu 
nastínit alespoň v hrubých rysech, že jmenovaná 
fi rma má v úmyslu výstavbu celkem 14 obchodů, a 
to s nábytkem, domácími doplňky, textilem, módou 
pro mladé, obuví, sportovním zbožím, hračkami a 
elektro zbožím. Investor zamýšlí provést realizaci 
projektu ve dvou etapách. S dalšími supermarkety 
se alespoň v první fázi výstavby nepočítá. Co je 
pozitivní, v rámci tohoto projektu by mělo vznik-
nout 307 nových parkovacích a především až 100 
nových pracovních míst.“
 21. dubna 2015 se konalo mimořádné Zastupi-
telstvo města Blanska, na němž byl záměr nové 
komerční zástavby lokality „Skleníky“ schválen. 
18 zastupitelů bylo pro, 3 proti a 4 se zdrželi 
hlasování. Výše nájemného pozemků, do doby 
kolaudace, byla stanovena radou města na 40 
Kč/m² a minimální výše kupní ceny pozemků byla 
stanovena zastupitelstvem města na 1.000 Kč/
m². Předpokladem byla stavba ve dvou etapách – 
první měla být hotový do roku 2018 (hypermarket 
Albert) a druhá do konce června 2018, kdy mělo 
být dostavěné celé obchodní centrum. V květnu 
2015 byla s developerem podepsána smlouva a 
vše nasvědčovalo tomu, že nové obchodní cent-
rum bude zanedlouho stát.
 Co se dělo dále, asi víte. Odklady, potíže, 
problémy s územním rozhodnutím, se stavebním 

řízením, s Povodím Moravy, covidem… Veřejnost 
se začala poměrně dost bouřit v roce 2020, kdy se 
mělo začít jednat o již šesté prodloužení termínu 
výstavby obchodního centra. V Monitoru jsme pro-
to v srpnu 2020 (v čísle 16) jako jediné noviny na 
Blanensku otiskli obsáhlý rozhovor s jednatelem 
fi rmy MS Blanenská ing. Zdenkem Přichystalem, 
který zde popsal úskalí a průtahy kolem projektu 
a naznačil, jaká bude přibližná skladba obchodů. 
 A právě tato informace v aktuálním článku vy-
daným městem chybí, přestože je pro obyvatele 
města velmi důležitá. Proto jsem zvedl telefon 
a zavolal ing. Přichystalovi, který mi ochotně 
odpověděl. Skladba obchodů by podle jeho slov 
měla být následující: Lidl (potraviny), Deichmann 
(obuv), lékárna, drogerie, WiKi (hračky), Super-
ZOO (chovatelské potřeby), JYSK (nábytek), 
Datart (elektronika), Palác Food (gastro), Banket 
(domácí potřeby), Valmont (tabák, tisk), Sportissi-
mo (sportovní potřeby), TAKKO (oděvy). 
 O tom, zda je skladba obchodů správná, si 
netroufám polemizovat – ostatně ať si každý 
udělá názor sám. Co je pro mnoho našich občanů 
důležité, je fakt, že za objektem i vedle něj vznikne 
poměrně rozsáhlý park a obchodní centrum bude 
propojené lávkou vedoucí na Sportovní ostrov 
Ludvíka Daňka.
 Na facebookovém profi lu města jsem si mimo 
jiné všiml ještě jedné věci – mnoha diskutujícím 
vadí, že má u obchodního centra vzniknout kru-
hová křižovatka. Upřímně moc nechápu, proč jim 
je zrovna tahle skutečnost trnem v oku. Přestože 
si dokážu představit i jiné řešení, kruháč mi vůbec 
nevadí. Třeba na křižovatce u Sportovního ostro-
va, kde byla dostavěna nedávno, se mi od té doby 
nestalo, že bych tu čekal. Za mě je tohle řešení 
z pohledu řidiče osobního vozu úplně v pořádku.
 Když se ohlédnu těch několik let dozadu, 
zůstávám i nadále mírně skeptický. Přestože to 
vypadá, že se na Sklenících pilně pracuje, mám 
dosud v živé paměti optimisticky laděný článek 
města z května loňského roku, ve kterém se píše, 
že konečně začala demolice a měla by následovat 
výstavba. Jenže pak se zase půl roku nic nedělo. 
Ale pokud jsem si přečetl správně, kolaudace 
nebo povolení o předčasném užívání by mělo být 
vydané nejpozději 30. června 2023. Tak že by se 
to tentokrát povedlo? 

Martin Müller

Exkluzivní prodej bytu 
3+1 Blansko - Zborovce. 
Nabídková cena… 5 mil. Kč

Pronájem řadové garáže   
Blansko – Dvorská
Nabídková cena… 3 tis\měs.
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Komentář: O inženýru A.B.

Provoz Nemocnice Blansko 
se vrací do běžného režimu

 Už měsíc máme novou vládu. Je složená z demokratických stran. Vystřídala vládu premiéra Andreje 
Babiše. S odstupem několika měsíců od voleb se mi zdá, že hladké předání moci bylo spíše dílem 
náhody a souhry okolností, které se udály nečekaně. 

 Prvním překvapením, a přiznejme si, že naprosto 
nečekaným, byl volební výsledek. Neuvěřitelná 
kombinace počtu hlasů získaných a počtu hlasů pro-
padlých a to vše po přepočtu vygenerující na české 
poměry nebývale pohodlnou většinu pro právě ony 
dva vítězné demokratické bloky (SPOLU a PirSTAN) 
a odsouzení dosavadních vládních uskupení do opo-
zice (ANO) či ven ze Sněmovny (ČSSD) či snad do 
zapomnění (komunisté). Dalším překvapením, snad 
ještě více neočekávaným, byl postoj prezidenta, o 
němž se ví, že trpí sympatiemi, nebo lépe řešeno 
jistým silovým paktem k odstupujícímu předsedovi 
vlády. Možná vlivem dočasné zdravotní indispozice 
bylo jmenování nové vlády téměř hladké. Domnívám 
se, že oba aktéři, tedy prezident a odstupující premiér 
výsledek voleb nečekali a troufám si tvrdit, že ani 
jeden z nich na něj připraven nebyl. Politologové, 
komentátoři, novináři i samotní vítězní politici očeká-
vali už v den volebního výsledku, že prezident bude, 
jakož i v minulosti – natahovat svoje kompetence až 
za hranu Ústavy, že končící vláda bude konat čistky 
v úřadech, bránit se, nekonat, překážet… ale ono 
nic. Možná i síla osobnosti nového premiéra a jeho 
schopnosti, možná opravdu náhoda a souběh okol-
ností, kdoví. Každopádně přechod od jedné vlády ke 
druhé proběhl tak, jako v jiných civilizovaných zemích 
na západ od našich hranic, a to bylo – řekněme – 
pozitivně překvapivé.
 Nelze ale pro samé nadšení pominout věci, které 
možná začínají trochu zapadávat. Většina lidí v této 
zemi ví, anebo přinejmenším tuší, jaký motiv měl 
inženýr A.B. v roce 2011 k tomu, že založil svoje 
ANO a následně velmi aktivně vstoupil do politiky. 
Pohádkám o tehdejších zkorumpovaných politicích 
(tedy, ne že by nebyli) a jich coby důvodu jeho poli-
tického angažmá dnes soudný člověk nemůže věřit. 
Všeobecně je známo, že inženýr A.B. měl v té době, 
kolem roku 2010, ale také už i dávno před tím, přinej-
menším od roku 2005 ohrožen svůj politický vliv, a to 
díky tomu, že jeho vazby byly provázány především 
skrze sociálně-demokratické politiky, zejména mini-
stra vnitra Stanislava Grosse, pozdějšího předsedy 
vlády (2004-duben 2005). Když v roce 2006 skončila 
vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) a vznikla vláda ODS 
pod vedením Mirka Topolánka, ztratil A.B. hodně ze 
svého vlivu, ten však potřeboval pro oblasti svého 
podnikání (agropodnikání, petrochemie, obchody se 
státem, dotace). Pravicové vlády (Topolánek, Nečas) 
nebyly jeho podnikání nakloněny a v té době dokonce 
začala kolem A.B. kroužit i policie. Stále mějme na 
paměti, že A.B. byl v minulosti evidovaný Agent STB 
a následně během svého podnikání - a vlastně až do 
dnešních časů - je obklopen a úzce spolupracuje s 
mnoha bývalými důstojníky a agenty STB. 
 Vstup do politiky tedy nebyl ze strany A.B. 
rozhodně státnický počin, kterým by zachraňoval 
Českou republiku před korupcí. Byl to vynucený 
a současně předem naplánovaný akt, který měl 
zvrátit klesající křivku jeho podnikatelské úspěšnosti 
a vazeb. S obrovskými fi nančními prostředky, se 
stále velkým vlivem v ekonomickém podsvětí – zde 
opět připomeňme, že jeho obchodními rivaly z let 
kolem roku 2000 byly osoby jako Radovan Krejčíř, 
uprchlý v roce 2005, František Mrázek, zavražděný 
v roce 2006 (vražda dosud neobjasněna), Tomáš 
Pitr, odsouzený Mrázkův společník - a s množstvím 
vlivných spolupracovníků ze všech možných oborů 
(právníci, špičky PR a mnoho dalších) zahájil v roce 
2011 tažení, jehož výsledkem byl nesporný úspěch 
ve volbách v roce 2013. Souběžně ovládl v témže 
roce mediální dům MAFRA, vydávající především 
vlivné deníky MF DNES a Lidové noviny a tím získal 
třetinu mediálního trhu v ČR (většina do té doby 
zaměstnaných novinářů z MAFRY okamžitě nebo 

vzápětí odešla) a odstranil tím svoje kritiky z oblasti 
investigativní novinařiny.
 Po dobu svého působení v nejvyšší politice si 
pak vybudoval nepředstavitelné sítě vlivů ve všech 
částech správy země, ve všech jejích systémech 
(fi nance, hospodářství, silové složky a další), za 
tuto dobu provedl sám nebo prostřednictvím svých 
„podřízených“ (například ministrů) nespočet perso-
nálních změn, podosazoval na klíčová místa loajální 
lidi. Patrně není problém – dnes s odstupem času a 
přece jen svobodnějším pohledem do nedávné his-
torie – si uvědomit, zda by v normální demokratické 
společnosti a fungujícím státu bylo možné, aby v 
trestní kauze poměrně banálního charakteru („Čapí 
hnízdo“) nebylo od podání trestního oznámení v roce 
2015 do dnešního dne rozhodnuto, aby se neřešily 
anebo v tichosti mizely desítky, stovky větších či 
menších kauz, týkající se inženýra A.B., aby se roz-
hodnutí Evropské komise o neoprávněných dotacích 
odkládaly a ústřední orgány všech možných státních 
úřadů se jimi neřídily, aby se gigantická ekologická 
katastrofa na řece Bečvě nemohla více jak rok 
vyšetřit a tak bych mohl pokračovat donekonečna. 
Uvedené příklady a mnohé další, na které si čtenář 
třeba vzpomene svědčí především o tom, jak obrov-
sky prolezlá je správa země dusícím vlivem inženýra 
A.B. 
 Se změnou vlády tento vliv nijak neochabl. Je tu a 
bude tu velmi dlouho. Inženýr A.B. aspirující již zcela 
nepokrytě na funkci prezidenta, tento vliv spolu se 
stále obrovským vlivem mediálním a fi nančním ne-
pozbude a určitě se ho nevzdá. Je to pro něj jediná 
spásná cesta vedoucí k cíli, jímž má být ochránění 
své osoby. Ochránění svobody své osoby. Nepo-
chybně je ještě mnoho jiných důvodů, proč to A.B. 
dělá, ale tento je zcela jistě ten nejzásadnější. 
 Každý člověk ví, jak těžké je něčeho dosáhnout, 
něco vybudovat. A každému člověku je už od dětství 
také známo, jak jednoduché je škodit. Pomluvit, udat, 
lhát. Státní bezpečnost (STB) měla na těchto prin-
cipech postavenou svou moc, jíž sloužila vládnoucí 
komunistické straně. Inženýr A.B. byl její součástí. 
Nepochybuji o tom, že zvyky z té doby neopustil, 
existuje nespočet důkazů o jeho chování a myšlení 
(vzpomeňme opět na nahrávky tzv. „skupiny Šuman“, 
kde se A.B. v rozhovorech s Markem Prchalem pro-
jevil přesně tak, jaký opravdu je).
 Inženýr A.B. není zachránce a spasitel, blaho-
sklonný vůdce ani Mirek Dušín. Měli bychom to 
vědět, stále a pořád. Nezmizel, nezměnil se. Byl 
už jednou poražen ve volbách, ale podruhé se to 
povést nemusí. Jeho vliv a moc si nikdo nedove-
deme ani představit. Vláda, má-li mít odpovědnost 
vůči občanům této země a má-li vrátit, anebo aspoň 
začít vracet oligarchický osmiletý odklon od hodnot 
demokratického evropanství do směru nastoleného 
po roce 1989, musí udělat všechno proto, aby tuto 
rakovinu naší společnosti začala léčit. Musí provést 
– jak ostatně v těchto dnech slíbila – „deagrofertizaci“ 
země, musí změnit zásadní zákony a normy, které 
upravují nežádoucí vliv ekonomických žraloků v po-
litice (zákony o střetu zájmů, lustrační zákon, zákon 
o svěřenských fondech) a v neposlední řadě musí 
umožnit či iniciovat stíhat ty politiky nebo úředníky, 
kteří se dopustili trestného chování. Musí být neod-
kladně dořešeny běžící trestní kauzy s dosahem do 
nejvyšší politiky (Stoka, Čapí hnízdo, reklama na 
Čapím hnízdě, Bečva).
 Pokud to nová vláda neudělá, bude to špatné. 
Dostali jsme šanci. Druhá už – podle mě – nejspíš 
nebude. Pokud prošvihneme tu nynější, Bůh nám 
budiž milostiv.

-mn-

Freddieho sloupek
Život 
na zámku

 Moje maminka je taková „zámecká paní“. Nejen, 
že v jednom zámku chvilku bydlela, ale ve druhém 
celý život pracovala. V Blansku máme zámky dva 
a ona zná oba.
 Oba dva jistě zná mnoho lidí a nemusí nutně 
pocházet z Blanska. Jeden, ten muzejní, je ozdobou 
centra města s přilehlým parkem, kde se odehrává 
třeba každoroční „Příchod sv. Martina“, či „gulášo-
braní“, a ten druhý byl odedávna fabrikou. Se skvě-
lou pověstí a tradicí. Řeč je o Ježkově továrně a jeho 
dominantě – zámečku. Tato budova dříve bývala 
většinou tím prvním, co projíždějící, či přijíždějící do 
našeho města viděl (cestoval-li dráhou). Při absenci 
jakékoli zástavby mezi tratí Brno-Česká Třebová 
nešlo tuto stavbu dost dobře přehlédnout, pokud 
člověk nespal. A tak se mnohý cestující s údivem 
jistě často zeptal někoho ve vlaku, co že je to za 
skvost. Odpovědí mu bylo – „To je přece budova 
továrny K+R Ježek!!!“. A povědomost o fi rmě byla 
hned na světě.
 Nejen okouzlení zámkem Miramare v Terstském 
zálivu stálo vedle dostatku fi nancí na stavbu za 
nápadem továrníka Ježka tuto budovu postavit. Tím 
dalším byl právě „marketingový“ záměr. Byť v době 
vzniku se o marketingu ještě nejspíš nehovořilo, 
stavba samotná je jejím učebnicovým příkladem, 
protože nejeden zvídavý cestující po několikav-
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PROVOZNÍ DOBA: 
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• ODVIROVÁNÍ
• ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA 
 ZA RYCHLÝ DISK...
...můžete mít ve vašem notebooku 

a PC i do druhého dne

Chvilka s Majkem
o nás, spoluobčanech 
a také něco o zlých 
lidech...

 Přišel jsem s kamarádem minulou neděli na pivko 
a první dotaz od servírky Boženky byl „Četl jsi už o 
starostovi?“. Prý jej nějací Blanenšťáci zase za něco 
nevybíravě napadli na sítích. Nečetl, ale vzpomněl 
jsem si, jak jsem před pár měsíci dostal od dcer a pár 
přátel upozornění, že mne někdo z Prahy, písemně 

také pomluvil. Odmítl jsem 
přitom jen zprostředkovat 
koupi bytu, a tak nastoupily 
dezinformace a lži.

Stejně jako vloni i tentokrát 
mne napadlo, že by bylo správné se bránit a lži de-
mentovat. Jenomže tím bych dal možnost spoustě 
anonymních tajtrdlíků se na internetu písemně vyblít 
z vlastní neschopnosti, než říct něco přímo do očí.

Taťka mně v mládí říkal, ať raději nečůrám proti 
zdi. Ale když nic nebudu říkat a dělat, tak sice nic 
nepokazím, ale k čemu bych tu byl. Vše, co se na 
fejsbuku napíše, nemusí být špatné. Jsme stále 
informováni v přímém přenosu. Ten, kdo ale dělá 
správce stránek webu, by měl mít alespoň mini-
mální kontrolu (tak jako je to v novinách), jestli to, 
co se uveřejní, je pravda a někomu se bezdůvodně 
neubližuje.

Nicméně je pravda, že kritické i dehonestující články 
budou na sítích stále. Tolik, co se přitom v Blansku 
udělalo za poslední roky, snad musí vidět každý. 
Říkám si: „Což takhle občas také někoho pochválit?“

Miloš Polák

teřinovém průjezdu naším městem pak zpravidla 
věděl o tom, že v Blansku sídlí Ježkovic fi rma. Pak 
jej jistě mohlo zajímat, co ona fi rma vyrábí a věděl, 
že nejspíš bude i prosperující, když si může dovolit 
vybudovat takto honosné sídlo svého podniku. 
Prostě to byl, ze strany majitelů továrny, „milionový“ 
nápad. To, jak závod dopadl dále, je bohužel jinou 
kapitolou naší historie, nicméně zámeček pořád 
stojí a je, do jisté míry, stále ozdobou jinak trochu 
šedivého města.
 Jsem rád, že už jeho průčelí „nezdobí“ blikající 
nápis, zvoucí do herny a i když obrázek pejska, 
který jej nahradil, taky nepůsobí dvakrát estetickým 
dojmem, alespoň se za ním skrývá bohulibá činnost 
veterinární ordinace, než již méně bohulibé okrádání 
gamblerů. Ale to je také z jiného soudku.
 Uvnitř této stavby je, přesto, že za okny je rušná 
ulice, klid a pohoda. I to bylo asi záměrem projek-
tanta.
 No a mě trochu mrzí, že jsou ty prostory „vyplýtvá-
ny“ na kanceláře a jim podobné komerční prostory, 
byť samozřejmě rozumím ekonomickému přínosu z 
této činnosti plynoucímu.
 Jen mi trochu připadá škoda, že tak zajímavá 
stavba nemůže být alespoň částečně využita jako 
připomínka – minimuzeum dob, ze kterých pochází 
a jaká byla jeho úloha v historii našeho města a 
především onoho podniku... Tak třeba se někdy 
dočkám... 
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 Jak se nyní vyvíjí situace v blanenské nemocnici? Její vedení i personál doufá, že covidová pandemie 
ustupuje, a byť je na obzoru omikronová mutace, všichni pevně věří, že již tak mocně do běžného 
provozu nezasáhne.  

 Po letním útlumu pandemie bylo v 
blanenské nemocnici, stejně jako v 
ostatních zdravotnických zařízeních 
v zemi, potřeba na začátku listopadu 
opět otevřít speciální covidové oddě-
lení. Po několik týdnů bylo obsazeno 
vždy 30 až 40 pacienty s onemoc-
něním covid-19. Před Vánocemi se 
jejich počet snižoval a v novém roce 
poklesl na jednotky. „V polovině ledna 
jsme covidovou jednotku zrušili a opět 
zprovoznili interní oddělení B,“ zmi-
ňuje ředitelka nemocnice Vladimíra 
Danihelková s tím, že o pacienty s 
covidem se personál samozřejmě dál 
postará na vyčleněných pokojích. 
 Personál, který sloužil u covidových pacientů, se 
nyní vrací zpět na svá původní pracoviště, což je 
zejména oddělení jednodenní péče, lůžkové rehabi-
litační oddělení a kožní oddělení. Provoz jednodenní 
chirurgie se tedy může vrátit do původního režimu. 
„Operujeme všech pět pracovních dnů v týdnu. Od 
pondělí do čtvrtku se provádějí operace v celkové 
anestezii, v pátek zákroky v anestezii lokální,“ popi-
suje Danihelková. 
 Při tomto plném provozu se ovšem i nadále v 

nemocnici provádějí PCR testy, a to takzvané indi-
kované – se žádankou od lékaře nebo hygienické 
stanice. „A samozřejmě nadále očkujeme. V sou-
časné době ještě všech pět pracovních dní, ale od 
8. února to bude už jen dva dny v týdnu. V případě 
zvýšeného zájmu veřejnosti jsme však připraveni 
ihned reagovat a termíny pro očkování přidat tak, 
aby se neprodloužily čekací doby,“ dodává ředitelka 
nemocnice. 

-mka-
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Sponzor rubriky:

Žijící legendy blanenského sportu: 
Martin Všianský a Milan Dobiášek

 Pro další díl našeho nepravidelného seriálu 
jsem tentokrát zvolil formu dvojrozhovoru. Pře-
mýšlel jsem, koho z mých kamarádů bývalých 
hokejistů bych oslovil, až jsem se domluvil s Marti-
nem „Mackem“ Všianským a Milanem Dobiáškem. 
A kterému dát přednost? Protože jejich hokejové 
osudy byly v lecčems podobné, popovídal jsem 
si s oběma zároveň. Martin oslaví koncem roku 
kulatou sedmdesátku, Milan je o osm let mladší.

 Začneme obligátní otázkou. Jak jste začínali, 
jak jste se k hokeji dostali?
 Martin: Jsem rodák z Černé Hory, tam jsem začínal. 
Odtud vedly moje cesty do Zlína, tehdejšího Gott-
waldova. Přijeli si odtud za mnou jako talentovaným 
žáčkem. Byl jsem v  sedmé třídě, když jsem k nim 
nastoupil do střediska mládeže. Bydlel jsem nejdříve 
na internátu a pak u bráchy Pavla, který tam už hokej 
hrál.
 Milan: Na základní škole Dvorská mne oslovil učitel 
a trenér Lojza Boháč. Pod jeho vedením jsme jako 
kluci až do deváté třídy hráli žákovskou ligu. Mne a 
Radka Kunce chtěli pak do Komety i Ingstavu, kam 
jsem nakonec šel. Na vojnu jsem nastoupil do Dukly 
Písek, tehdy béčka Jihlavy. Po krátké době mezi je-
jich muži jsem pak shodou okolností zamířil taky do 
tehdejšího Gottwaldova.

 Jak to bylo u Martina v dorosteneckém věku?
 Martin: Já v té době svůj zájem o hokej ještě dělil 

s atletikou. Mojí hlavní disciplínou byl hod 
oštěpem. I když jsem v něm dosahoval velice 
dobrých výsledků, musel jsem se rozhod-
nout. Zvítězil hokej. Ani v tehdejší době už 
nešlo dělat naplno dva sporty. V šestnácti, 
sedmnácti se mi zalíbilo Brno a přešel jsem 
do tehdejšího Ingstavu. Tam mi připravili 
lepší podmínky než Kometa, která měla 
také zájem. Studoval jsem tehdy stavební 
průmyslovku, vyšli mi více vstříc. Tam jsem 
hrál až do své vojny v Dukle Hodonín. V té 
době jsem byl v reprezentačních mládežnic-
kých výběrech. Mimo jiné tam se mnou byli 
třeba Franta Černík z Vítkovic, momentální 
sedmdesátiletý jubilant Jarda Pouzar z Bu-
dějovic nebo brankář Jirka Králík.

 Tak jsme se teď dostali ve vašem hoke-
jové curriculum vitae mezi muže. Jak to 
bylo dál?
 Milan: Ještě k té vojně. V útoku jsem byl 
centr a křídla mi hráli Vincent Lukáč a Au-
gusta. Pak jsem šel tedy do Zlína, kde jsem 
byl šest let. Náš útok Chalánek – Dobiášek 
– Buřič  byl vyhlášen v mém prvním roce 

jako nejlepší v soutěži. Hrál jsem pak třeba i v útoku 
s Hrdinou a Rosťou Vlachem. 

 Máš přehled kolik ligových startů a gólů sis 
připsal?
 Milan: Přesně nevím, odhadem tak do tří set zá-
pasů. Branek tak kolem patnácti za rok, tak řekněme 
zhruba osmdesát. 

 Vraťme se k osudům staršího z vás?
 Martin: Vrátil jsem se z vojny do Ingstavu. Byl tam 
výborný trenér Bartoň a pod ním jsme se dostali do 
první ligy. Tu jsme hráli ale jen jeden rok. Přišlo několik 
dobrých starších hráčů a v půlce sezóny mne trenér 
Potsch poslal na rozehrání do národní ligy do Pros-
tějova. A zůstal jsem tam sedm let, protože Ingstav 
mezitím spadl do stejné soutěže a mně tam dali lepší 
podmínky než Brno. V týmu se vystřídala spousta 
výborných hráčů, mimo jiné jsem hrál s legendárním 
Frantou Ševčíkem. To byl můj velice dobrý kamarád. 

 Jak to bylo s tebou po angažmá ve Zlíně?
 Milan: Hrál jsem taky národní ligu, ale v Hodoníně. 
Na hřišti jsem se mimo jiné potkal s Milošem Říhou. 
Měli jsme opravdu kvalitní mančaft, pořád jsme se 
pohybovali na špici tabulky. Třeba dnešní mistři z 
Třince dostávali u nás běžně osmičku.

 A pak už jste začali nějak koketovat s Blan-
skem?

Žijí mezi námi a někteří třeba netuší, jak pestrý sportovní život mají za sebou. Nedosáhli třeba na 
olympijské medaile ani tituly mistrů světa či Evropy, ve svém oboru ale patřili v regionu dlouho-
době k absolutní špičce. Znalci a pamětníci to ví. Na stránkách Monitoru v novém nepravidelném 
seriálu tyto legendární osobnosti blanenského sportu zkoušíme připomenout širší veřejnosti.

 Martin: Dá se tak říct. V Blansku už jsem měl 
celou rodinu. Z Prostějova jsem první rok jezdil jen 
vypomáhat jako hráč do krajského přeboru, bylo mi už 
nějakých třiatřicet. A postupně jsem začal přecházet 
na trenérskou dráhu.
 Milan: Impulsem k mému návratu do rodného města 
byl můj rozvod. Začal jsem zde hrát krajský přebor a 
vybojovali jsme postup do druhé ligy. Pak už jsem 
přešel s Jindrou Králem a Otoupalíkem na trenérskou 
lavičku. V lize jsem už pak jako hráč nenastupoval.

 Potkali jste se někdy vlastně na hřišti jako hrá-
či?
 Martin: Já měl Milana v týmu až jako kouč, když 
jako borec s ligovými zkušenostmi přišel zpátky 
do Blanska. Pak jsem jako trenér vedl dorostence, 
vybojovali jsme první ligu. To byla velká sláva. Skoro 
tisíc hráčů na zimáku dopoledne! Měl jsem šikovné 
kluky, namátkou tam byli třeba Snopek, Krejčíř, Král, 
Matoušek…

 Zajímá mne jedna věc. Rád bych vám položil 
otázku, jak vidíte současný stav blanenského 
hokeje?
 Martin: Já osobně se přiznám, že se chodím dívat 
sporadicky. Spíš jezdím do Brna, protože mám per-
manentku na Kometu. Vyrazím občas s nimi i po re-
publice na dobrý hokej. Trochu jsem na ten blanenský 
zanevřel. Vždy jsem razil myšlenku, že se má hrát s 
vlastními odchovanci. Bohužel to ve vyšších soutěžích 
dnes nejde. Je to o penězích, shánění fi nancí, na to 
nemám, abych, jak se říká, leštil kliky. Sem tam zajdu, 
ale kontakt jsem ztratil. Samozřejmě Blansku fandím, 
výsledky sleduju. 
 Milan: Problém je v tom, že zde nejsou děti. Sice 
se to pomalu začíná vracet, ale špatné bylo, že se 
muži oddělili. Za mého dětství byly na Dvorské školní 
hokejové třídy, vše mělo nějakou posloupnost. Byli 
žáci, dorostenci, junioři. Mělo to nějaký řád. Dnes 
si dělají trenérské kursy rodiče, aby vůbec měl kdo 
děcka vést. Není v tom žádný systém.

 Není to tím, že je jiná doba? Pří-
liš velká nabídka sportů pro děti 
nebo jednoznačně prokazatelně 
menší zájem o aktivní sportová-
ní?
 Milan: Možná ano. Dřív byl ve 
městě víceméně jen fotbal a hokej. 
A ten menší zájem je určitě. Příliš 
mnoho možností, jak naplňovat 
volný čas. A chybí i větší nadšení 
těch dětí, kteří do oddílů chodí, 
dokážou se omlouvat z tréninků i 
zápasů jen proto, že se jim nechce. 
To neexistovalo. 
 Martin: Já jsem byl talent, kterého 
si někdo všimnul, vyhledal a dal mu 
podmínky. Ale v té době bylo si z 
čeho vybírat. Přírodní kluziště byla 

v každé dědině, většinou tam měli i oddíly, které hrály 
soutěž. A kde nebyly kluziště, tam byl zamrzlý rybník. 
Kde se teď mají brát talenty, když děti mnohdy vůbec 
neumí bruslit.

 Můžete čtenářům dát na závěr našeho povídání 
k lepšímu nějaké zajímavosti z vašich bohatých 
hokejových kariér? 
 Martin: Ve Zlíně měli Kanaďani soustředění a byl s 
nimi legendární Stan Mikita, původem Slovák, který 
jako první začal hrát se zahnutou čepelí hokejky. Po-
tkal jsem se s ním jako kluk, stáli jsme u mantinelu a 
dívali se, jak trénuje. Když zlomil hokejku, ledař mi ji 
provrtal, slepil epoxidem, omotal izolačkou a ještě tři 
roky jsem ji měl jako svátost.
 Milan: Když jsme byli na turnaji ve Stockholmu, hrál 
se tam zrovna Davis Cup. Švédsko versus USA. Byl 
tam John McEnroe, Connors, Edberg, chodili jsme 
se dívat na jejich tréninky. Byli jsme mladí vyvalení 
dvacetiletí kluci, fotili jsme se s nimi. Zážitek na celý 
život. 
 Martin: Když jsem byl ve výběru reprezentační 
dvacítky v Opavě, v útoku s Frantou Černíkem jsme 
porazili Sověty 3:2 a já dal jejich brankáři dvě branky, 
Franta jednu. Jejich brankář se jmenoval Vladislav 
Treťjak, to jsme tehdy rozhodně netušili, jaká legenda 
z něho bude. 
 Milan: Já jsem dával branky Jirkovi Králíkovi na 
tréninku a pak jako protihráč i v zápasech, myslím, 
že jsem jim několik vsítil i Dominiku Haškovi, když byl 
u nás v lize. Potkal jsem se i s oběma bratry Holíky. 
Zážitky jsem měl i s legendárním trenérem Jaroslavem 
Pitnerem. Ten, co řekl, to platilo. 

 Otázka na závěr pro oba. Nelitujete někdy, že 
jste toho v hokeji nedosáhli o trochu víc?
 Martin: Když se nad tím teď zamyslím, myslím, že 
nelituju. V koutku duše to ale člověka trochu mrzí. Moji 
vrstevníci z mládežnických reprezentací to někteří 
dotáhli dál, třeba i k prstenu za Stanley Cup.
 Milan: Asi taky tak. Jinak, s Jardou Pouzarem jsem 
se potkal taky. Kdo to nezná - ten ty legendární prsteny 
má tři. O tom se momentálně hodně píše, slaví teď 
sedmdesátku…

Bohumil Hlaváček

Milan Dobiášek překonává Jiřího KrálíkaMilan Dobiášek překonává Jiřího Králíka

Martin Všianský (vlevo) Martin Všianský (vlevo) 
a Milan Dobiášeka Milan Dobiášek
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Vykoledovali téměř tři miliony

Stavba obchodního centra začala
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přijmeme

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

 Do tříkrálových kasiček na Blanensku letos vybralo přes 2 700 000 korun, což je nejvíce v historii 
sbírky. Necelých 100 000 korun lidé darovali on-line, takže celkový výtěžek k 21. lednu činí 2 817 315 
korun. Charita Blansko děkuje všem, kdo přispěli, i těm, kdo se jakkoli aktivně zapojili do koledování. 

 Skupinky tří králů procházely městy i vesnicemi; 
mimo to mohli dárci přispět do zapečetěných po-
kladniček například v Nemocnici Blansko, dále na 
charitativních koncertech či na stánku s tříkrálovým 
punčem na Rožmitálově ulici. Pokladniček na Bla-
nensku bylo dohromady 455. 
 „Díky vaší podpoře v loňské online Tříkrálové 
sbírce jsme mohli například zaplatit desetiletému 
chlapci s vážnou nemocí kostí kompletní terapii nebo 
doplatit vícemístné auto pro lidi s postižením, které 
jsme využívali také na cesty do oblastí postižených 
tornádem. Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 
plánujeme věnovat na pomoc jednotlivcům a rozvoji 
charitních služeb,“ říká ředitel Charity Blansko Pavel 
Kolmačka. Ve městě Blansku se letos vybralo 227 
367 Kč. 
 „Dary ze sbírky využijeme především na rozvoj 
charitních služeb v blanenském regionu – na práci 
Mobilního hospice sv. Martina, na podporu seniorů, 

zdravotně postižených lidí i rodin s dětmi v regionu, 
na nákup aut na cesty pečovatelek a zdravotních 
sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu 
Charitní záchranné sítě – okamžité pomoci lidem, 
pro které není v daném okamžiku dostupná žádná 
jiná pomoc. Dále bychom se v tomto roce chtěli ještě 
více zaměřit na individuální pomoc lidem, kteří se do-
stanou do těžké fi nanční situace například z důvodu 
energetické krize, pandemie nemoci covid-19 nebo 
zdravotních a dalších důvodů,“ upřesňuje Kolmačka. 
 Pokud jste koledníky s kasičkou nezastihli, mů-
žete i v průběhu roku přispět přes webové stránky 
www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo 
přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 
s variabilním symbolem 777966000 pro podporu 
Charity Blansko, která předem velmi děkuje za každý 
příspěvek. 
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 Prostor po bývalých sklenících v areálu na ulici Poříčí se mění na staveniště. Dokončena je demolice 
skleníků i dalších budov bývalého zahradnictví a dělníci už několik týdnů připravují prostranství na 
stavbu nového obchodního centra. Buduje se nová opěrná zeď podél řeky Svitavy. Nová prodejna 
potravin a další obchody by se na levém břehu Svitavy u výjezdu z Blanska na Ráječko měly otevřít 
příští rok.

 „Demolice celého prostoru už je hotová, vydaná 
a pravomocná jsou také stavební povolení. Zbývá 
ještě odvozit část materiálu určeného k recyklaci. Už 
jsme ale zahájili kroky směřující k realizaci stavby, 
začínáme opěrnou zdí, kterou v areálu budujeme 
téměř v celé délce řeky Svitavy. Stavbu jsme nyní 
proto předali specializované fi rmě, která provádí 
pilotáž základů a následně zajistí budování opěrné 
zdi,“ popsal zástupce zhotovitele Bohumil Synek.
 Opěrnou zeď by dělníci měli dokončit v únoru, 
následovat pak budou zemní práce a přeložky inže-
nýrských sítí. V areálu se musí přeložit ještě páteřní 
plynovod, vedení elektřiny a další rozvody. „Poté 
začnou zemní práce na základech a vlastní stavba 
nových objektů. Do konce roku chceme mít všechny 
hlavní stavby dokončeny,“ doplnil Bohumil Synek.
 Na jaké obchody se mohou místní těšit, zatím M. 
S. Blanenská odhalit nechce, podle jejích zástupců 
má ale společnost už sepsané smlouvy o budoucí 
spolupráci s většinou nájemců nových obchodních 
prostor. Součástí stavby nového komplexu bude také 
napojení na stávající komunikace pomocí nového 
kruhového objezdu.
 „Nyní připravujeme jednání s policií a městem 
ohledně harmonogramu výstavby nové okružní 
křižovatky. Plánujeme, že by ulice Poříčí i v průběhu 
stavebních prací měla zůstat  průjezdná alespoň 
jedním pruhem. Přesné termíny zatím neznáme, 
předpokládáme ale, že bude dokončená ještě letos,“ 
odhaduje Bohumil Synek.
 „Stavební ruch v areálu bývalých skleníků nyní 
opravdu nabral tempo, snad to pomůže zahnat po-

chybnosti těch, kteří nevěřili, že se nové obchodní 
centrum na místě bývalých skleníků podaří zrealizo-
vat,“ okomentoval starosta Blanska Jiří Crha.
 „Určitě uvítáme, když zůstane zachovaný alespoň 
částečný průjezd křižovatkou po celou dobu výstavby 
nového kruhového objezdu. Dopravních omezení 
nejen na hlavním tahu městem bylo zejména v loň-
ském roce hodně,“ doplnil Jiří Crha.
 V souvislosti s budováním nového obchodního 
centra se doplnění ještě letos dočká také Sportovní 
ostrov. Na pravém břehu řeky Svitavy totiž město 
vybuduje nový chodníček. „Právě probíhá veřejná 
soutěž na zhotovitele nového mlatového chodníčku, 
který povede od Expalu podél celého okruhu až 
k cestě vedoucí ke splavu. Podél něho doplníme 
lavičky i odpadkové koše,“ popsala vedoucí odboru 
správy a rozvoje města Petra Skotáková. Projekt za 
téměř 1,5 milionu korun by měl být hotový do léta.
 Nové obchodní centrum by v areálu někdejších 
skleníků mělo být dokončené v březnu 2023. Ob-
chodní prostory doplní také nové parkoviště, lavičky i 
osázené zelené plochy. Podél břehu Svitavy vznikne 
prostor nového parku, osazení zelených ploch i 
mobiliář zajistí zhotovitel, město si zelené plochy 
a mobiliář po dokončení stavby převezme a bude 
zajišťovat jejich údržbu.
 „Přímo u řeky díky tomu vznikne nově upravená 
odpočinková zóna, menší park, který by se sám o 
sobě mohl stát cílem pro pěší a návštěvníky Spor-
tovního ostrova,“ plánuje starosta Blanska.

Pavla Komárková, tisková mluvčí

tel. 606 728 334  |  www.odmartina.cz

NOVINKA! Nakládaný hermelín

paštiky a delikatesy

• Vepř & pepř
• Pečený vepř
• Slanina & cibule
• Pečený bůček
• Chilli & med
• Pečené kuře
• Brusinka
• Kuře & máslo
• Sušené rajče
• Maso ve vlastní šťávě
• Švestka & porto
• Rillettes

PŘIJEDEME K VÁM! Vyberte si, zavolejte 

a nechte si přivézt balíček domů zdarma

79 Kč
175 g

149 Kč
480/280 g

Brusinka & česnek
 Sedlčanský hermelín napěchovaný pomazánkou

 z přírodního sýra, brusinek a česneku.

Tvarůžek & cibule
 Sedlčanský hermelín s pomazánkou z přírodního 

 sýra, tvarůžků a červené cibule.
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Setkání s kronikou

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
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www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Mnoho lidí možná neví, že na Starém Blansku se nachází bývalá cihelna, která začala fungovat v 
roce 1925, a její provoz byl ukončen v roce 1975. A víte, že město Blansko mělo svůj rozhlas? Jak 
fungoval a kdo v něm pracoval, se dozvíte v následujících řádcích.

1967: Blanenská cihelna
 Cihelny Gustava Klimenta, n. p. mají na Starém 
Blansku provozovnu, která je jediná cihelna po 
všech reorganizacích, prováděných před lety v tomto 
odvětví, která ve městě zůstala. Přitom pracuje jen 
sezónně a z roční plánované produkce 2,5 milionů 
cihel dodává asi 1,5 milionu cihel voštinových a zby-
tek plných. Celá tato výroba zdaleka nestačí ani na 
městskou spotřebu pro soukromou výstavbu a údrž-
bu domů. Ke zvýšení výroby a zavedení celoročního 
provozu však nebyly dosud vytvořeny podmínky.

1972: 15 let Rozhlasového 
okénka města Blanska

 V roce 1957 vzniklo na popud učitele Rudolfa 
Hlaváčka, tehdejšího předsedy kulturní a školské ko-
mise MěstNV, Rozhlasové okénko, které pracuje bez 
přerušení po celých patnáct let. Studio je umístěno 
v budově MěstNV a tvoří jej předsíň a samostatná 
akusticky upravená místnost, spojená okénkem se 
sousední kabinou techniků. Tato je vybavena mag-
netofony, gramofony, bohatou diskotékou, vysílací 
aparaturou, reportážními magnetofony a dalšími 
zařízeními, která umožňují použití různých technic-
kých forem práce, jaké bývají používány v rozhlasu. 
Technická kabina je také spojena kabelem s kabinou 

pracovníků rozhlasu po drátě na poště, kteří pořady 
přijímají a vysílají.
 Vedoucím celého kolektivu dobrovolných pra-
covníků je již po mnoho let obětavá Jana Vlachová, 
učitelka ZDŠ na Marxově ulici. Vedoucím technikem 
je od počátku vybudování studia Lubomír Kuchař, 
který se velmi pečlivě a obětavě stará o dobrý stav 
technického vybavení, odpovídá za zvukovou kvalitu 
vysílání a nemalou měrou přispívá i k obsahové 
stránce. Druhým technikem je Milan Langr, pracovník 
n. p. Metra. Redakční radu, kromě již jmenované 
Jany Vlachové a Lubomíra Kuchaře, tvoří učitelky 
Květa Vázlerová, Jitka Taussiková, Jana Chlandová, 
Iva Holečková. Okresní vysílání sestavují redaktoři 
Nového života Jaroslav Parma a Jan Zbytovský. Ke 
kolektivu patří i čtyři dvojice hlasatelů, většinou opět 
z řad učitelů: Věra Bedanová, Luboš Bača, Dana 
Pieglová, Jaroslava Hradilová, Božena Mojžíšková, 
Zdeněk Třešňák, Milan Hradil a Jan Mojžíšek.
 V roce 1972 bylo uskutečněno celkem 41 relací. 
V nich byli občané seznamováni s činností orgánů 
MěstNV, Čs. Svazu žen, SSM, JZD, PO apod. V 
relacích poznali práci Lidokovu, Univy, péči muzea 
o historické památky, práci učitelů při pokusném 
vyučování matematice, výsledky soutěží ve zna-
lostech SSSR, výstavbu města, výsledky akce Z 
atd. Významným výročím byla při přípravě relací 
věnována zvýšená pozornost. V každém vysílání je 
zařazována kulturní a sportovní část, upozornění a 
pozvání na akce, které se v Blansku pořádají.
Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

po 10 - 14 hod.
st 13 - 16 hod.
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TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

•  tisk letáků 
  již od 0,26 Kč/ks

•  grafický návrh 
  ZDARMA

•  kvalitní a rychlý roznos 
  po Blansku a okolí 
  již od 0,30 Kč/ks

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

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

BLANENSKÉ DIVADLO uvádí 

Pierre Palmáre a Christophe Duthuron

KOPROVKA 
aneb

Na útěku

Tiráž: Veškerá práva zastupuje DILIA  Praha
Vydalo Blanenské divadlo o.s. 
Výtvarný návrh: Fabián Pár
Grafická úprava a tisk Petr Konečný, CONY CZ, s.r.o.

úprava, režie, hudba, scéna, kostýmy, program: Fabián Pár
překlad: Alexander Jerie

Blanenské divadlo podporují:  
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premiéra 1.května 2021 

Inscenace vznikla za finanční podpory města Blansko

Koprovka měla, má a bude vždy mít 
své přívržence a odpůrce. 

Jedni ji zbožňují a druzí nad ní ohrnují nos. 
Nabízí se jednoduché srovnání 
s životní cestou každého z nás.

Nebo máte pocit, že vás všichni zbožňují?  
Kopr je známá léčivka. 

Když vás bude někdo nebo něco
štvát tak ho pošlete „do kopru“  

a uvidíte jak se vám báječně uleví. 

BLANENSKÉ DIVADLO
18.2. v 19 hodin - Dělnický dům Blansko
Předprodej vstupenek v informační kanceláři Blanka

Vstupenky z 8.12.2021 zůstávají v platnosti!

DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz
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Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Výsledkový servis

BAZAR-NÁBYTEK 
ÚT PÁ : 9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16 

Pá 8-13

nám. Svobody 2 

nad prodejnou Jena. 

Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495

Stolní tenis: Karolína Novohradská 
nejúspěšnější na kraji

Basketbalová přípravka bojovala 
v Tišnově

Basketbal 
Oblastní přebor žen: BK Blansko – TJ Třebíč 57:40 
(36:22), Večeřová 18, Formánková 11, Slugeňová 9, 
Sedláková, Zouharová 6, Orlíčková 4, Lakotová 2 a 
Čermáková. BK Blansko – KP Brno C  52:47 (26:31), 
Večeřová 12, Sedláková 8, Dvořáková, Slugeňová 7, 
Orlíčková 6, Lakotová, Formánková 5, Zouharová 2.
Nadregionální liga kadetek U17: BK Blansko – BK 
Česká Třebová 75:30 (40:15). BK Blansko – BK 
Česká Třebová 77:41 (32:23).
Nadregionální liga U15: BK Blansko – TBS Přerov 
49:39 (25:2), Ježová 12, Strýčková 10, Sedláková 
8, Zachovalová 5,  Kubíková, Vašková 4, Reisiglová, 
Popelková, Kubešová 2. BK Blansko – TBS Přerov 
60:55 (33:30), Sedláková 19, Strýčková, Kubíková 
10, Zachovalová 7, Kubešová, Tylečková 5, Popel-
ková 4.
Oblastní přebor mladších minižákyň U12: BK 
Sojky Pelhřimov – BK Blansko 56:39 (34:15), Alexo-
vá 16, Streitová 7, Musilová, Ježová 6, Šimčíková, 
Vernerová 2. BK Blansko – OSK Olomouc 56:39 
(22:26), Alexová, Streitová 10, Vernerová 8, Žáko-
vá, Broďáková 6, Sedláková, Němcová, Ježová 4, 
Jarošová, Šimčíková 2.
Přípravka U10: Tišnov 1 – BK Blansko 2:58, Krátká 
26, Ježová 16, Pokorná 8, Šidlová S. 4, Dražilová, 
Krátký 2. Tišnov 2 – BK Blansko 20:20. Ježová, 
Pokorná 8, Krátká, Dražilová 2. 

Florbal 
Jihomoravský přebor muži: Gepardi Brno – FBK 
Atlas Blansko B 7:3 (1:2, 1:1, 5:0), Frýdek 3. FBC 
Sokol Adamov – FBK Atlas Blansko B 8:4 (2:2, 3:1, 
3:1), Moučka 2, Čípek, Janík. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – FBC Dra-
gons 4:8 (0:2, 2:3, 2:3), Jeřábek 2, Langr, Polách. 
Bulldogs Brno U15 – FBK Atlas Blansko 8:5 (5:2, 2:2, 
1:1). Kovařík 2, Franc, Jeřábek, Polách.
Jihomoravský přebor starší žáci: FRC Mikulov 
– FBK Atlas Blansko 1:10 (1:2, 0:4, 0:4), Kuchař 
J. 4, Frýdek, Nečas 2, Baráth, Šejnoha. FBK Atlas 
Blansko – FBŠ Hattrick Brno GA 10:4 (3:3, 2:0, 5:1), 
Baráth 4, Frýdek, Polák 2, Nečas, Kuchař J.

Hokej 
Krajská liga: SHKM Hodonín – Dynamiters Blansko 
HK 8:4 (3:1, 1:1, 4:2), Král, Berka, Sedláček Blansko. 
SK Minerva Boskovice – Dynamiters Blansko HK odl.
Kuželky 
2. liga muži: KK Blansko – HKK Olomouc 2:6 
(3284:3338), Sehnal 550, Kotlán 593, Flek 542, Havíř 
496, Chovanec 531, Lukáč 572. 

Stolní tenis
1. liga ženy: KST A. Ebrle Blansko – TTC MS Brno 
3:7, Ševčíková 2, Trávníčková. KST A. Ebrle Blan-
sko – HB Ostrov Havlíčkův Brod 3:7, Ševčíková, 
Trávníčková 1,5. 
2. liga muži: KST Sokol Znojmo – KST Blansko 10:0. 
Divize muži: KST Blansko B – MK Řeznovice 2:10, 
Polívka O. 1,5 Zukal A. 0,5. KST Blansko B – TJ 
Sokol Hlubočany 6:10, Polívka O. 3, Zukal A. 2 Voráč.    

Připravil Bohumil Hlaváček

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej vstupenek:
Divadelní představení: Na ostro - 16. 2. 2022 v 19 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 200 
Kč. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Blanenské divadlo: Koprovka aneb Na útěku - 18. 2. 
2022 v 19 h. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
130 Kč. Zakoupené vstupenky na prosincové předsta-
vení zůstávají v platnosti. 
Smejko a Tanculienka – Tancuj, tancuj! - 19. 2. 2022 v 
15:00 h. Kino, Blansko.
Cena vstupenky: 300 Kč – osoba; 600 Kč – dvouse-
dačka. 
Johnny CASH 90 - 26. 2. 2022 v 19:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 130 Kč. Vstupenky si 
můžete rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz 
nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 12. 3. 2022 
od 15:00 h. Kino, Blansko. Cena vstupenky: 220 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na tic-
ketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Jarní Kiliangang - 9. 4. 2022 od 15:00 h. Zimní stadion 
– Dukelská 2285, Boskovice.
Cena vstupenky: 650 Kč. Vstupenky v předprodeji v 
Informační kanceláři Blanka.
Lollipopz- Barevná Lollyshow - 24. 4. 2022 od 15:00 
h. Dělnický dům, Blansko.
Cena vstupenky: STANDARD – 350 Kč,  MEET & 
GREET – 650 Kč. 
Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2022 v 19:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 
Kč. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
ZMĚNA TERMÍNU! Čarovné tóny Macochy - Dříve 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na uvedené 
stejné účinkující v programu roku 2022. Vstupné se 
nevrací.
8. června 2022 Lenka Nová & Petr Malásek: To co 
prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena vstu-
penky: 540 Kč
9. června 2022 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený 
prach (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 690 Kč 
(sezení)/ 560 Kč (stání)
10. června 2022 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 
590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
11. června 2022 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kate-
řinská jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
12. června 2022 VYPRODÁNO!! Jaroslav Svěcený, 
Lucie Tóth: Naděje (Punkevní jeskyně) – cena vstu-
penky: 490Kč
12. června 2022 Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč (přidaný 
koncert ve 20 hod.) 
MORAVA PARK FEST 2022 - 25. 6. 2022 od 11:30 h. 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenky: 449 Kč – 
dospělí (do 31. 12. 2021) / 249 Kč – děti od 6 do 15 
let. Vstupenky v předprodeji od 14. 12. 2021. Dříve 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Harlej - 5. 11. 2022 od 19:00 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 450 Kč. Dříve 
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA TERMÍNU! Vánoční turné: Petr Bende - 7. 12. 
2022 v 19:00 h. Dělnický dům Blansko. Cena vstupen-
ky: 330 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

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

 Jak v kategorii juniorek, tak i žen, byla nejúspěšnějším reprezentantem klubu KST Blansko na 
krajských přeborech ve stolním tenisu Karolína Novohradská. Ten první se odehrál v Brně, druhý v 
hale při ZŠ Rájec-Jestřebí. Žáci pak bojovali na stolech v Hodoníně a  Strážnici, kde pro změnu sbíral 
největší úspěchy Filip Zukal.

 V Brně kromě již zmíněné talentované hráčky klub 
reprezentovali ještě Michal Petr a bratři Polívkové. V 
nadupané mužské kategorii se v konkurenci 36 hráčů 
nejvíce dařilo Martinu Polívkovi, který postoupil mezi 
osm nejlepších, kde nestačil až na pozdějšího fi nalis-
tu Davida Nováka z Mikulčic. Karolína Novohradská 
obsadila druhé místo v dvouhře, když neuspěla pou-
ze s vítěznou Karolínu Šprtovou z SKST Hodonín, 
které podlehla až v pětisetové bitvě. Stříbro získala 
také ve čtyřhře spolu se spoluhráčkou Herzánovou 

z Rohatce a pak bronz ve smíšené čtyřhře, kterou 
hrála se spoluhráčem z oddílu Ondřejem Polívkou.
 Medailově nejúspěšnější kategorie pro hráče KST 
Blansko se odehrála na pomyslně domácím junior-
ském turnaji v Rájci-Jestřebí. Opět zářila Karolína 
Novohradská. V kategorii U19 skončila druhá v jed-
notlivkyních, aby pak získala titul krajské šampionky 
ve čtyřhře v páru s břeclavskou Lucií Masopustovou. 
Stříbro ještě má za smíšené čtyřhry s Metodějem 
Drápalem z MS Brno. Ve stejné kategorii brali bronz 
blanenští Martin Pokorný a Michaela Habáňová. 
Medailový zisk pro Blansko ještě v mužské čtyřhře 
zkompletovali Pokorný s Ondřejem Štěpánkem.  
 V Hodoníně se v sobotu odehrály krajské přebory 
v kategorii U15. Bronzovou medaili získali ve čtyřhře 
Lukáš Přikryl a Filip Zukal z KST Blansko, věkově 
ještě patřící do kategorie U13. Stejné umístění si 
Filip zopakoval i s Eliškou Novotnou z Hodonína ve 
smíšené čtyřhře.
 O den později se utkaly naděje v kategorii U13 ve 
Strážnici. Ta byla pro hráče KST Blansko vyšperko-
vaná titulem přeborníka kraje v soutěži jednotlivců, 
když Filip Zukal obhájil pozici nejvýše nasazeného 
hráče. Spolu s Lukášem Přikrylem také ovládli čtyř-
hru a s Eliškou Bučkovou z SKST Hodonín získal 
Zukal stříbro ve smíšené čtyřhře. Bronzovou medaili 
získali blanenští Lukáš Přikryl s Viktorií Krchňákovou 
v mixu a Adéla Přikrylová se Zuzanou  Zouharovou 
ve čtyřhře dívek.
 Na stejném místě bojovali stolní tenisté v kategorii 
U11 již v sobotu na klasickém bodovacím turnaji, 
kde nešlo o krajské tituly. V konkurenci 47 hráčů a 
hráček se nejlépe dařilo Martinu Bártovi a Petru Sla-
votínkovi, když oba postoupili ze druhého místa ve 
skupině do hlavní soutěže mezi 24 nejlepších hráčů. 
Bohužel v prvním vyřazovacím kole se ani jednomu 
zvítězit nepodařilo. Velkého úspěchu v soutěži útěchy 
dosáhli druhý Matouš Babka a nejmladší účastník 
turnaje teprve šestiletý Pavel Voráč na překvapivě 
třetí příčce. 

Bohumil Hlaváček

 V neděli 16. ledna se nejmladší hráči a hráčky Basketbalového klubu Blansko v kategorii U10 a 
mladší, zúčastnili přátelského turnaje v Tišnově, který proti nám postavil dvě družstva. K oběma 
zápasům na palubovku tým přivedla naše nezkušenější hráčka a kapitánka Áďa Ježová. 

 Proti družstvu Tišnov 1, které bylo ryze dívčí, 
věkově i výškově stejné, se naše dvě pětky lehce 
prosazovaly. Pod taktovkou Ádi Ježové, která svou 
nesobeckou hrou nutila ostatní spoluhráče k lepší-
mu výkonu, se začala v první pětce prosazovat Lea 
Krátká. V druhé pětce poté zabojovaly Áďa Pokorná 
a Sára Šidlová. Vítězství s výsledkem 2:58 bylo zcela 
zasloužené.
 Druhý zápas s Tišnovem 2, který byl smíšeným 
týmem dívek a chlapců, připomínal boj Davida s 
Goliášem. Tento zápas jsme sice věkově i výškově 
prohrávali, ale herně se to říci nedalo. Bylo úsměvné 
vidět naše nejmladší hráče Víťu Pokorného, Domini-
ka Krátkého, Ellu Czetmayerovou, Barču Šidlovou, 
Gábinku Popelkovou, Aničku Dražilovou a Julinku 
Skotákovou, jak se dokázali srdnatě postavit proti 

větším hráčům. Zápas byl po celou dobu vyrovnaný 
a do poslední sekundy zápasu byl výsledek nejistý. 
Oba týmy bojovaly o každý bod. Nakonec výsledek 
zápasu skončil zaslouženě pro oba týmy remízou 
20:20. V zápase se opět ukázala síla osobnosti, 
zkušenosti i obětavost kapitánky, která dokázala 
stmelit tým na hřišti i mimo něj.
 Závěrem se dá říct jediné, že všichni hráči i rodiče 
v hledišti podali neskutečný výkon, na který můžeme 
být pyšní. Posbírali jsme nové zkušenosti a poznatky, 
které určitě v příštích zápasech využijeme. Chci touto 
cestou poděkovat všem, kteří naši činnost podporují, 
jmenovitě to jsou Město Blansko, Jihomoravský kraj, 
NSA a DDM Blansko.

Vendula Krátká, trenérka

Před trenérkou Vendy Krátkou Víťa Pokorný, Julie Skotáková, Gábina Popelková, Ella Czetmayerová, Sára 
Šidlová, Áďa Ježová, Lea Krátká, Anna Dražilová a Dominik Krátký. Klečí Bára Šidlová a Áďa Pokorná. 
Foto: archiv BK

Lyže, boty, brusle, snowboardy, 
půjčovna lyží!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 
Super ceny!

Tel. 602786025.

Hledám zaměstnance do rodinné fi rmy 
na pozici SVÁŘEČ. 

Podmínkou je praxe v oboru 
minimálně 3 roky. 

Nástup možný ihned. 
Tel.: 721 809 617.

KADEŘNICE! 
Nabízím tyto služby: dámský a pánský 

střih, barvení a melírování vlasů. 
Přijďte se ke mně zkrášlit. 

Tel.: 606 572 409.
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28. ledna 20228

Florbal: Vítězná šňůra 
Atlasu pokračuje

Fotbal: Blansko zahájilo 
přípravu výhrou s Bystřicí

 Florbalisté blanenského Atlasu jedou v divizi i nadále na vítězné vlně. Po neúspěšném vstupu do 
sezóny jsou v současnosti postrachem všech soupeřů. Před fantastickou kulisou ve Vysokém Mýtě 
v předcházejícím kole zvítězili a dovezli všechny body. Na utkání byl vypraven autobus a spolu s 
hráči cestovala také třicítka fanoušků, která byla před plnou halou svědky frenetické bitvy s vítěz-
ným koncem pro hosty. Tuto neděli v neméně elektrizující atmosféře hostili druhý celek soutěže z 
Mohelnice. Přestože to po druhé třetině vypadalo na pomyslný ručník, dokázali se Blanenští vrátit 
do zápasu a získat dva body po výhře na trestná střílení.  

FBK Atlas Blansko – FBC Mohelnice 10:9pn (3:2, 
1:5, 5:2, 0:0). Janík, Fedra V., Fedra J. 2, Kučera. 
Müller, Svoboda. rozhodující nájezd Janík. Blansko: 
Ott – Frýdek, Kučera, Koumar, Kunstmüller, Crla, 
Sedlák – Fedra J., Svoboda, Fedra V., Janík, Foret, 
Ducar, Hrazdíra, Müller, Tesař, Matal. 
 Zápas začal zostra, již ve 4. minutě otevřel skóre 
muž zápasu Dominik Janík, hosté však během chvíle 
dokázali skóre otočit ve svůj prospěch. Pak se však 
skóre opět zásluhou Janíka a Vojtěcha Fedry zhouplo 
ve prospěch Atlasu a přes jeho velký tlak se již do 
konce třetiny nezvýšilo. 
 Záhy po návratu ze šaten ale opět přišlo vyrovnání, 
na něž dokázal krátce poté, co se zápas zvrhnul 
do druhé poloviny, odpovědět Lukáš Kučera. Přišly 
ale chvíle pro hosty. Ti se neuvěřitelně vzchopili, 
do konce druhé dvacetiminutovky ještě dokázali 
čtyřikrát skórovat a strhli svoje vedení na 4:7 ve svůj 
prospěch. S Blanskem to vypadalo více než bledě.
 „V šatně jsme si řekli svoje, trochu překopali se-
stavu, a jak se nakonec ukázalo po utkání, byla to 
cesta, která nás dovedla k vítězství,“ řekl po utkání 
trenér Vojtěch Wilczek. Už ve 42. minutě zavelel k 
obratu Denis Müller, když po nahrávce Janíka dal 
důležitý gól. Když byl poté po faulu vyloučen Koumar, 
nevyvedlo to domácí z míry a jak je to trochu již jejich 
zvykem, v oslabení utekli bratři Fedrovi a Vojtovou 
trefou to bylo již 6:7. A deset minut před koncem pak 
po skvělé Kučerově nahrávce Jakub Fedra vyrovnal. 
Hosté dokázali kontrovat, při přesilovce ale Svoboda 
opět dorovnal. Po nepřehledné situaci dotlačil na 
začátku 58. minuty do sítě míček do sítě opět Jakub 
Fedra a zdálo se být rozhodnuto o zisku třech bodů. 
O minutu později ale houževnatí Mohelničtí dali na 
9:9 a šlo se do prodloužení. 
 V něm branka nepadla. Na nájezd šel jako první 
Lukáš Kučera a pohrál si dokonale s brankářem. 
Ten blanenský byl úspěšnější, a když skvělý Janík 
proměnil, strážce domácí svatyně Vojtěch Ott se stal 
hrdinou, když vykryl i druhého mohelnického střelce. 
„Věřil jsem klukům i po neúspěšné druhé třetině. 
Zvedli se a ukázali, že na to mají,“ zářil spokojeností 
Wilczek bezprostředně po utkání. Litoval jen, že 
body mohly být i tři. „Bylo to blízko, oni měli trochu 
štěstíčka. Moc děkuji všem hráčů za skvělý přístup,“ 
uvedl. Jak dodal, důležitým momentem bylo ve třetí 
třetině posunutí Lukáše Kučery z obrany dopředu do 
útoku k bratrům Fedrům. 

FTC Vysoké Mýto – FBK Atlas Blansko 11:15 (1:3, 
0:5, 10:7), Fedra V. 6, Fedra J. 3, Foret 2, Janík, 
Kučera, Müller, Svoboda. Blansko: Tenora – Frýdek, 

Kučera, Koumar, Kunstmüller, Crla, Žilka – Fedra 
J., Svoboda, Ferda V., Janík, Borek, Ducar, Hatala, 
Müller, Hrazdíra, Foret.
 Hosté do zápasu vtrhli jako vítr a především 
zásluhou bratrů Fedrů narostlo skóre až na 1:8 na 
konci druhé třetiny. Kdo si myslel, že je rozhodnuto, 
mýlil se. V závěrečné dvacetiminutovce oba týmy 
jakoby zapomněly bránit a přestože je jejich brankáři 
dokázali držet někdy zázračnými zákroky, padlo v ní 
neskutečných sedmnáct gólů. Protože i domácí přišla 
podpořit velká dávka jejich příznivců, nikdo nemohl 
litovat, že by si neužil brankových situací.

Bohumil Hlaváček

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL

Sobota 29. ledna 2022Sobota 29. ledna 2022

FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– – 

FbC Hradec KrálovéFbC Hradec Králové

Hala Kuželna na Údolní ulici Hala Kuželna na Údolní ulici 
v 19 hodinv 19 hodin

Atleti zahajovali halovou 
sezónu v Olomouci

Lukáš Kučera v akci. Foto Josef KratochvílLukáš Kučera v akci. Foto Josef Kratochvíl

Střelec branky Štěpán Alexa. Foto Josef KratochvílStřelec branky Štěpán Alexa. Foto Josef Kratochvíl

1. Hornets 16 12 2 2 155:84 40

2. Mohelnice 17 11 3 3 119:103 37

3. Letohrad 16 8 4 4 104:93 32

4. Blansko 17 9 2 6 129:125 31

5. Hradec 15 10 0 5 127:81 30

6. V. Mýto 16 9 0 7 160:138 27

7. Všestary 17 6 4 7 125:132 23

8. Jihlava 16 7 2 7 83:93 23

9. Orlicko 17 6 1 10 127:135 19

10. Litomyšl 16 4 3 9 89:100 16

11. Žďár 17 4 0 13 97:134 12

12. Třebíč B 16 1 1 14 71:168 4

Chcete, abychom psali o vašem sportu? 

Kontaktujte sportovního redaktora: 

tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

 Prvním letošním soupeřem hráčů FK Blansko byl divizní celek z Bystřice na Pernštejnem. Na so-
botním utkání na umělé trávě se na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka sešla docela slušná divácká 
návštěva, která se mohla lehce blížit ke stovce fanoušků. K vidění byl na lednové poměry docela 
slušný fotbal, ve kterém hosté byli v prvním poločase Blanenským docela důstojným soupeřem. O 
těsné výhře domácích nicméně rozhodla pohotová střela z první Štěpána Alexy z hranice vápna. Po 
změně stran již jejich tlak zvýšení nepřinesl. 

 „Byl to po dlouhé době první zápas, prostřídali 
jsme skoro dvě jedenáctky. Bylo vidět, že u některých 
kluků, kteří přišli, to není ještě to pravé ořechové,“ 
řekl bezprostředně po utkání trenér Petr Vašíček. Měl 
však nicméně dobrý pocit. „Po většinu utkání jsme 
byli dominantní, chyběly góly. Ale jsme na začátku 
přípravy. Teď to bude o tom, abychom nabrali sílu a 
v soutěži hráli důstojnou roli,“ vidí jednoznačně. Na 
otázku, jak viděl v akci potenciální posily, odpově-
děl: „Třeba Marek Zúbek neměl tak úplně možnost 
předvést, co umí, na své pozici měl hodně prostoru, 
menší tlak. Věřím, že ukáže víc, má na to.“

FK Blansko – SK Bystřice nad Pernštejnem 1:0. 
Branka: 38. Alexa. Blansko: Vitásek – Pyš, Černý, 
Blažík, Fiala – Machálek, Feik, Zúbek, Kroutil – Alexa 

– Štencl. Střídali Kubín, Todorić, Smrčka, Chloupek, 
Pačovský, Bílek. 

Další program přípravy
Umělá tráva na Mlýnské ulici. 
Začátky 11.30 h.

 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

-boh-

 Zahajovací závody atletické halové sezóny žactva se uskutečnily v Olomouci. Mladší se předvedli 
nad očekávání. Všichni si vylepšili svoje osobní maxima a ukázali, že patří k nejlepším ve své kate-
gorii. O týden později si mezi staršími závodní premiéru na dráze odbyla Hana Kakáčová, která se 
atletice věnuje teprve prvním rokem. Ukázala, že je v ní velký potenciál a obsadila třetí místo v běhu 
na 800 m (2:47,10) a na šedesátce (8,92s.). Výkony všech jsou velkým příslibem pro nadcházející 
mistrovství Moravy a Slezska, které se uskuteční již první únorový pátek v Ostravě. 

Další výsledky mladých blanenských atletů, 
mladší žactvo: Matyáš Prokop - 3. místo vrh koulí 
(8,32 m), fi nále A a celkové 4. místo v běhu na 60m 
(v rozběhu 8,54 s). Kateřina Rybová – fi nále A a 
celkové 2. místo v běhu na 60m (v rozběhu 8,41 s), 
dálka 4. místo (4,20 m). Šimon Ellinger – vítězství na 
800m (2:35,64), 3. místo v běhu na 60 m přek (11,15 
s). Matěj Koupý – vítězství ve skoku do výšky (135 

cm), fi nále B a celkové 8. místo v běhu na 60m (v 
rozběhu 8,79 s). Daniel Kovařík – fi nále C a celkové 
12. místo v běhu na 60m (v rozběhu 8,99s), dálka 7. 
místo (4,33 m). Starší žactvo: Denis Ellinger – výška 
vyrovnaný OR 150 cm (6. místo), fi nále B na 60 m 
přek (11,05 s). Dušan Lát – 6. místo koule (10,35 m), 
fi nále C v běhu na 60 m (8,09 s).

-boh-

Mladší žactvo v Olomouci: Zleva trenérka Martina Hlaváčková, Matěj Koupý, Dan Kovařík, Šimon Ellinger, Mladší žactvo v Olomouci: Zleva trenérka Martina Hlaváčková, Matěj Koupý, Dan Kovařík, Šimon Ellinger, 
Matyáš Prokop, Kateřina Rybová. Foto Ondřej EllingerMatyáš Prokop, Kateřina Rybová. Foto Ondřej Ellinger


