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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

70 km od Blanska. Byla prove-

dena rekonstrukce části domu. 

Pozemek 881 m2. Možností je 

i případná výměna za byt 2+1 

v Blansku a okolí.

NC … 3.5 mil. Kč

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum 

JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

BYT 3+1
SALMOVA, BLANSKO

CP: 80 m2. 
NEPROMEŠKEJTE

byt za zajímavou cenu. 
Žádaná lokalita, 
výhled do zeleně

Cena: 4.200.000,– Kč 
k jednání.

Pořídili jste si v roce 
2022 nemovitost 

nebo jste např. 
udělali přístavbu? 

NEZAPOMEŇTE
do 31. 1. 2023 

podat přiznání k
DANI 

z nemovitostí 
za rok 2023.
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 Neformální ples s titulem „Rockový“ má na Blanensku již dlouhou tradici, konkrétně jde již o 16. 
ročník. Rockový ples je událostí, kterou si každoročně nenechá ujít několik stovek příznivců rockové 
hudby, dobré zábavy, jídla, pití, tomboly a všech ostatních věcí, které k  plesu patří. Letos se ples 
uskuteční 11. března, již tradičně v rájecké sokolovně.

 Loni plesová sezóna díky vládním opatřením v 
lednu a v únoru chyběla. K rozvolnění došlo až v 
březnu a dlouho jsme váhali, zda Rockový ples vůbec 
uspořádat. Negativ bylo poměrně dost, ale nakonec 
jsme se rozhodli správně. Kapacita sokolovny byla 
naplněna během pár dní do posledního místa.
 Vstupné 99 Kč? Ano, je to tak. Za stovku se dnes 
nedostanete ani na taneční zábavu, natož na ples. 
Navázali jsme tak na úspěšný koncept z roku 2020. 
Dříve bylo vstupné několikanásobně vyšší, což bylo 
dáno především programem, ve kterém se objevo-
vala jména známých českých kapel. Jelikož hostující 
kapely byly čím dál dražší a od stálých návštěvníků 
jsme často slýchali, že si stejně nejvíc zatrsají na 
naše kapely, rozhodli jsme se zábavu nechat na 
místních muzikantech. A udělali jsme dobře. I loni 
byl plný dům a dechberoucí atmosféra, parket byl 
zaplněný od začátku a ve tři ráno se nikomu nechtělo 
domů.
 Ples zahájí Martin Štěpánek s kapelou. Martin 
studuje hudbu na brněnské konzervatoři a ve volných 
chvílích se věnuje skládání vlastní muziky, ke které 
píše texty. Žánrově se jedná o pop-rock, jeho skladby 
jsou velmi chytlavé a prýští z nich energie. O tom se 
mohli Blanenští přesvědčit například loni na Vítání 
sv. Martina, kde předvedl skvělou show.
 Ve 22 hodin vystoupí oblíbená kapela HD Acoustic, 
kterou Blanenští znají například ze Svatomartinského 
koštu, kterého je už od prvního ročníku nedílnou sou-
částí. Čtyřčlenná skupina ve složení Miloš Pernica, 

Martin Štěpánek, Martin 
Müller a Dominik Perni-
ca hraje české bigbíto-
vé legendy v akustické 
podobě (Blue Eff ect, V. 
Mišík, P. Novák, Helmu-
tova stříkačka, Arakain, 
J. Schelinger, Olympic a 
další). Téměř dvouhodi-
nový playlist kapely HD 
acoustic si jistě návštěv-
níci užijí jako vždy.
 APF – to je název 
poslední kapely, která 
16. Rockový ples zakon-
čí svým dvouhodinovým 
vystoupením. Lídrem ka-
pely je Martin Štěpánek 
junior, na basu hraje jeho 
táta Martin Štěpánek, na 
klávesy Martin Müller, na 

kytaru Petr Kavka a na bicí nástroje Radek Pehal. 
Dva členové APF tvoří podstatnou část skupiny 
Akcent, kterou můžete znát z tanečních zábav a 
plesů nejen na Blanensku. Repertoár odpovídá 
frontmanovi skupiny – jde převážně o tuzemskou 
moderní muziku od skupin jako Kryštof, Mandrage, 
Jelen, Marek Ztracený a další…
 Co na sebe? Tak jako každý rok. Džíny se nehodí. 
Nebudete se cítit špatně v obleku či plesové róbě, ale 
neuděláte chybu ani v případě, že necháte motýlka 
doma a vyrazíte pouze v košili. Saka si pánové na 
Rockovém plese stejně odkládají ještě před 21. 
hodinou. Atmosféra je uvolněná, po desáté hodině 
bouřlivá.
 Rockový ples v Rájci – Jestřebí je letos napláno-
ván na 11. března. Kromě programu je pro všechny 
zúčastněné připravena opravdu bohatá tombola, 
široký výběr alkoholu i nápojů lihuprostých a teplá 
kuchyně. Po zkušenostech z loňska pořadatelé 
letos otevřou oba dva bary, aby se netvořily dlouhé 
fronty. Vstupné je 99 Kč, předprodej zajišťuje rájecké 
informační centrum – můžete sem zavolat na tel. 
515557633 a přeptat se, zda ještě jsou volné vstu-
penky. Více informací najdete také na Facebooku. 
Stačí, když vyhledáte Rockový ples Rájec Jestřebí.
 O tento ples bývá každoročně veliký zájem, proto 
s nákupem neotálejte a nenechávejte jej na poslední 
chvíli. Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!

Martin Müller

Rockový ples opět za kilo

Pěkný dům 2+1 s garáží a zahradou v Terezíně u Čejče
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Nemocnice Blansko přijme

údržbáře – elektrikáře

Náplň práce: opravy elektrických instalací a zařízení, 

odstraňování poruch v pohotovostním režimu.

Požadujeme: vyučení v oboru elektro, osvědčení 

dle vyhlášky 50/1978 Sb. § 6  nebo 194/2022 Sb. § 6.

Nástup ihned, bližší informace u ing. Horáka: 

tel. 516 838 120 nebo e-mail: horak@nemobk.cz

Freddieho sloupek
Komentář: O prezidentském kandidátu Pan obránce…

 Měl jsem ty čest se před nedávnem potkat s le-
gendou ledního hokeje a nedá mi, abych se s Vámi 
o to setkání nepodělil…
 Robert Gordon Orr, který zbořil předsudky o tom, 
že obránce nemůže útočit, být v čele bodování nej-
lepší ligy na světě. Ne jednou, ale dvakrát… Pětkrát 
v řadě získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce 
NHL…
 Freddie: „Pane Orr, děkuji, že jste si na mě našel 
čas“
 Orr: „V pořádku, na fanoušky jsem držel, protože 
oni drží nás… A říkejte mi Bobby, na oslovení pane 
Orr, to vypadá jako u sodu…“
 Freddie: „Dobře, ale přece jen jste legenda sportu, 
který oba milujeme, tak úctu si zasloužíte…“
 Orr: „To si nemyslím… Já jsem měl jen to štěstí 
být na správném místě ve správný čas a dokázal se 
živit tím, co mě bavilo… Tebe by to netěšilo? Legendy 
jsou jiní… Gordie Howe, kterému se po právu říká 
Pan Hokej, Maurice Richard nebo Wayne Gretzky, 
tomu jsem se ani nepřiblížil…“
 Freddie: „Na co vzpomínáš jako hokejista nejra-
ději? Je to Stanley Cup, Kanadský pohár nebo něco 
jiného?“
 Orr: „Asi víš, že jsem s hokejem musel přestat dřív, 
než jsem chtěl…“
 Freddie: „Jo, něco o tom vím…“
 Orr: „Takže pro mě znamená každá vzpomínka 
na zápas svátek… A je jedno, jestli to bylo v NHL 
nebo na „Summit Series“, nebo v žácích, skoro na 
každý zápas si vzpomínám… A je mi líto, že jsem 
toho neužil víc…“
 Freddie: „To zní smutně“
 Orr: „Tak jsem to nemyslel… Užil jsem si každou 
chvilku na ledě a jestli jsem aspoň jednoho kluka 
nebo holku „přivedl“ k hokeji, tak jsem šťastný… 
Když jsem mluvil o těch legendách, mezi které se 
vážně nepočítám, tak Gordie Howe měl jedno pře-
svědčení… „Hraj každý zápas tak, aby to nemusel 
nikoho mrzet, že dal pád desítek dolarů za to, aby 
tě viděl…“
 Freddie: „Bobby a co kolena? Už je to lepší? Já 
mám třeba problém se swingem na golfu a to jsem 
zdaleka neprošel tím, co Ty…“
 Orr: „Tak já měl čas se dát dohromady… Skončil 
jsem po třicítce a teď je mi přes 70, tak třeba si to u 
tebe taky „sedne“ (smích)“
 Freddie: „Máš radost z toho, jak teď Bruins řádí v 
NHL? A co říkáš na dva české „Davidy“?
 Orr: „Zajíci se počítají až po honu, ale budu moc 
rád, pokud těm tvým „spolučeským“ klukům budu 
moct (snad) poblahopřát k titulu po PlayOff s, zaslouží 
si to oba… I když Krejčí už to vyhrál v 2011, pokud 
se nepletu… Tomu mladému bych to moc přál už 
kvůli tomu jeho příběhu…“
 Freddie: „Jak mu umřel tatínek a maminka se o 
něj starala sama?“
 Orr: „ jo, přesně, to je jak z pohádky… A s dobrým 
koncem…

 Pokračování příště.
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 V zakouřené potemnělé promítací místnosti úřadovny kriminální služby v Bartolomějské sedí několik postav a sledují fi lmovou smyčku: Píp, píp, 
píp – pitevna, nad stolem stojí účetní Šíp a s vystrašeným obličejem zírá na poodhalené lidské torzo. Rychle poodstoupí a vyděšeně ze sebe vysouká: 
Proč mi ukazujete takovou hrůzu, nebo snad to má bejt paní Truhlářová? Kamera zabere lesknoucí se detail brýlí a za nimi se ze staženého hrdla ozve: 
Proboha, kdo jí to udělal? Píp, píp, píp… Kriminalisté pozorně sledují člověka, o němž jsou přesvědčeni, že je vrah. Prohodí mezi sebou pár slov. Scénu 
protne až razantní hlas majora Zemana, který nevydrží napětí: Udělal to! Jeho šéf Pavlásek otcovským hlasem: Neblázni, Honzo, nemáš proti němu jedinej 
pořádnej důkaz. Zeman rozčíleně a zoufale: Tvrdím, že to udělal, vždyť ta hrůza, kterou vidí, ona ho přitahuje… Následuje výměna názorů kriminalistů 
a ve fi nále Zeman vykřikne: Ne! Lže! Všechno, co říká, všechno je lež!

 Tato scéna z legendárního dílu o majoru Zema-
novi, nazvaném Kvadratura ženy, se mi v poslední 
době vloudí do paměti kdykoli, když slyším mluvit 
prezidentského kandidáta Babiše. 
 Jedna z nejvýznamnějších událostí poslední doby 
skončila týden před prvním kolem prezidentské 
volby v soudní síni Městského soudu v Praze zatím 
nepravomocným osvobozujícím rozsudkem. Nechci 
polemizovat se soudcem a věřím, tedy – chci věřit – 
že výrok byl vynesen v souladu s právem. Ten výrok 
ale implantoval do veřejného prostředí dva zásadní 
vzkazy. První je nejdůležitější pro Andreje Babiše 
(výrok o nevině). Od té chvíle Babiš ožil. Ožil tak 
mocně, že se zdá, že to buď opravdu nečekal, anebo 
je výborný herec. Obojí je možné. Chápu ho, odpadl 
mu v té chvíli velký balvan z jeho prezidentského 
škraloupu. Rozsudek není sice pravomocný, ale do 
zvolení prezidenta stejně žádný jiný nebude.
 Druhý vzkaz je mnohem závažnější. Jeho im-
plementace do české společnosti totiž vnáší více 
pochybností než jistot. Pokusím se o maximální 
objektivitu. Každý občan, který sleduje politické dění 
už nejméně šest let, ví o kauze Čapí hnízdo. Na ve-
řejnost se dostala plejáda informací, od těch „jedna 
paní povídala“, až po vyjádření politiků-odborníků 
(např. senátor Goláň) či investigativních novinářů 
(redakce časopisů Reportér, FORUM, REFLEX, 
SEZNAM a mnoho dalších). Košatost a složitost toho 
příběhu znázorňuje obrázek, který jsem si pro sebe 
načmáral, abych se v tom lépe vyznal:

  Ti čtenáři, kteří poslouchali zdůvodnění rozsudku 
soudce Šotta, nemohli si nevšimnout mnoha pozná-
mek o nálezu nekalých Babišových úkonů či jednání 
(a nejen jeho), které vyšly během líčení najevo. Únos 
vlastního syna (v pozici bílého koně), reklamní větev 
celého případu, neúprosný nález Evropského úřadu 
pro kontrolu dotací OLAF. Pozorovateli nemohlo 
uniknout kličkování žalobce (na obrázku znázorněno 
vlnovkou) v průběhu let: sdělení obvinění, stažení 
obvinění, zastavení řízení, obnovení řízení po vstupu 
do věci Nejvyššího žalobce Zemana, a okolnosti 
samotného vyšetřování (policista Nevtípil den po 
předání obžaloby od policie odešel), a zejména 
změny žalobního meritu, mnohokrát zmíněné ve 
zdůvodnění rozsudku.
 Nejsem právník. Jsem jen člověk, který snad 
pozorně vnímá příběh. Zápach pochybností navádí 
k tomu, že bylo řízení směřováno či popostrkováno 
tak, aby výsledek byl právě takový, jaký byl 9.1.2023 
v 9 hodin vynesen. Tisíce otázek se vyrojily v té chvíli, 
kdy jsme u internetu nevěřícně kroutili hlavou. Není 

možné se neptat, že třeba byl-li by v naprosto stejné 
věci obviněn Pepek Vyskoč ze Zlámané Lhoty, nejen 
že by za to seděl, ale že by byl z basy už dávno venku.
Posuďme už jen výrok soudu: čin se stal, ale není 
trestný. Posluchač, který ctí právo, by tedy měl na-
být dojmu, že v této kauze bylo všechno v pořádku, 
když byl obžalovaný osvobozen. Kauza Čapí hnízdo 
je v pořádku. Přece kdyby nebyla, nemohl by být 
podezřelý neodsouzen. Soud však možná narazil 
na limit formulovaný starověkou trestní zásadou 
In dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch 
žalovaného). Nemohu se však zbavit dojmu, že „se 
chtělo prokličkovat právě do tohoto stavu“, aby se 
musel vynést právě takový verdikt. Že se vše dělo 
pod taktovkou někoho.
 Vraťme se k Andreji Babišovi. Byl jsem a jsem k 
němu ve svých komentářích mnohokrát kritický. A 
to proto, že v jeho osobě se snoubí velmi podivná 
kombinace lidských vlastností, která je-li podrobová-
na vábením moci a má-li sílu (a prostředky) se k ní 
dostat, působí pak posléze společenskou katastrofu, 
neboť dokáže ovlivnit miliony lidí. Nejen těch jedno-
duchých, ale i vzdělaných, kulturních, prostě elit. 
Příkladů je celá řada. Urputné zapírání jeho vztahu k 
StB, nikdy nevysvětlené počátky podnikání, politická 
orientace jednou vpravo, pak vlevo. Babiš říká věty. 
Slova. Ta slova a věty však v jeho podání nemají 
naprosto žádný význam. Pro něj jsou bezvýznamová, 
a pokud tento fakt posluchač nepochopí a chová-li 
se jako normální člověk (protože normální je vnímat 

a věřit tomu, co druhý říká, 
aniž by každé slovo musel 
přezkoumávat), není divu, 
že dostává-li denně dávky 
Babišových slov jakéhokoli 
obsahu výtečně zvolenou 
formou (např. Čaulidi), za-
čne tomu postupně věřit na-
tolik, že nemá sebemenší 
pochybnost. Touto metodou 
dlouhodobě působící dosá-
hl svých 35 % voličů, tedy 
bezmála 2 milionů spolu-
občanů, kteří věří tomu, co 
dělá a co říká, a považují to 
za správné.
  Mnohokrát jsem si při po-
slechu jeho řeči říkal, zda 
vůbec on sám věří tomu, 
co říká, také jsem si mno-
hokrát uvědomil, že on lže 
i ve věcech, kde by třeba 
lhát ani nemusel. Nemohu 

zapomenout na přepisy skrytě natočených dialogů 
skupinou „Šuman“, kde se podle mne projevil Babiš 
právě takový, jaký opravdu je („nech jdou do p**i, 
pravda a láska!“). Kdyby tak, jako mluví pro veřejnost 
Babiš, mluvil někdo jiný, jednak by ho dávno nikdo 
neposlouchal, a nejspíš by ho pro chronickou men-
tální vadu – patologickou lhavost – umístili v nějakém 
ústavu. Jenže, absentuje-li u poloviny národa kritické 
myšlení, nelze se divit, že má tolik podporovatelů. 
Já vím, je to složité, doba je těžká, každý má svých 
starostí nad hlavu, a ještě se zabývat přemýšlením 
o politicích. To by v menším počtu lidí asi nemělo na 
nic vliv. Společnost se skládá z různých vrstev a v 
každé na světě je část těch, kteří příliš nepřemýšlejí. 
U nás je problém v tom, že společenský vliv Babišova 
lhaní v kombinaci se všemi ostatními faktory (moc, 
peníze, vlastnictví médií, armáda přisluhovačů, ob-
rovsky dlouhá doba působení) destruoval populaci 
přímo pyramidálně.
 V den prvního kola voleb mi volala maminka (91) a 
popisovala mi rozhovor s mým bráchou (66) ohledně 

jejich páteční volby prezidenta:
Brácha: tak co, bylas volit?
Maminka: ano, tvůj bratr mne tam odvezl
Brácha: a kohos volila?
Maminka: Pavla
Brácha: tak to bude válka
Maminka: proč by měla být válka?
Brácha: on je voják, tak to bude válka, vojáci chtějí 
válku
Maminka: a koho jsi volil ty?
Brácha: Babiše. On nám dává strašně moc peněz.

 Můj bratr je prototyp člověka, který podlehl lhaní 
a nekritickému obdivu. Jsou takoví ale i jiní lidé, 
vzdělaní, chytří. Myslím, že v těchto případech to 
lze vysvětlit tak, že se zachytili do myšlenkových 
smyček, z nichž se jim nedaří vystoupit. Pokud jsou 
mladí – a znám takové – pak bych je, kdybych mohl, 
poprosil, aby jen přemýšleli. Aby si kladli otázky a 
hledali na ně odpovědi. Nepřesvědčoval bych je, to 
není účinné. Musejí na to přijít sami. Ptát se sám 
sebe, svých blízkých a známých, vyhodnocovat 
odpovědi. Neskládat si odpovědi tak, „aby to vyšlo 
podle jejich představ“, ale využít rozpory v nich jako 
akcent k dalšímu pátrání. Opustit dogmata. Používat 
otázku Cui bono – v čí prospěch? Prostě aplikovat 
kritické myšlení. V politice je to strašně potřebné. A 
samozřejmě nejen v ní. Albert Einstein v roce 1917 
do svých rovnic zavedl takzvanou kosmologickou 
konstantu, protože mu jeho teorie nevycházela v 
porovnání s pozorováním fyzického světa. Neboli: 
uhnul z kritického myšlení, zjednodušil si je, aby „měl 
pokoj“. Na počátku třicátých let tuto konstantu ze 
svých rovnic vypustil a celou anabázi s touto umělou 
konstantou lapidárně označil za „největší omyl svého 
života“.
 Poučme se z toho. Alespoň ti z nás, které myšlení 
(zatím) nebolí a kteří jsme ochotni pochybovat. Mys-
lím, že zorientovat se v tom našem politickém rybníku 
je docela snadné. Bylo by dobré, kdybychom to stihli 
do soboty 28. ledna, kdy se rozhodne o tom, zda lid 
český vynese na Pražský hrad osobu ne nepodobnou 
té stávající, byť mnohem nebezpečnější a tragičtější 
(a to jsem si vždycky myslel, že taková situace už 
nikdy nemůže nastat), anebo zda tam bude plnit 
po dvaceti letech první ústavní funkci zase někdo 
normální (mohu ověřit osobní zkušenost – v pátek 
20.1. jsem s ním krátce mluvil: velmi příjemný člověk 
to je). 
 Mladí mají času dost. My staří ale už moc ne. 
Věřme a přejme si, aby pravda a láska po mnoha 
letech, chtělo by se říct – konečně! porazila lež a 
nenávist. Už bychom to jako česká společnost moc 
potřebovali, moc. Jako sůl.
 PS1: Jaký může být člověk ten, který proto, aby se 
dostal na vysněné první místo, neváhá použít formu 
vystrašení svých voličů, ať už válkou, nebo totalitou 
a normalizací, nebo který dokáže zneužít posvátnou 
křesťanskou symboliku po získání podpory od věří-
cích spoluobčanů?
 PS2: Dnes v noci jsem se probudil zpocený po 
následujícím snu: 28. říjen 2023, Vladislavský sál. 
Zní Libuše a kráčí Andrej Babiš se ženou Monikou. 
Kamery zaberou hosty, ale - většina židlí je prázd-
ných. V první řadě sedí Alena Schillerová s celou 
svou rodinou a sousedy z Komína, kousek vedle 
Karel Havlíček, poznáváme čelné funkcionáře AG-
ROFERTU. Druhý den ve světových médiích fotka 
této scény a nad ní titulek: „Nové poměry v Praze“.
 PS3: Představuji si, jak by se zachovala učitelka, 
kdyby 9. března 2023 vešla do třídy a tam bylo na 
obrazu prezidenta dopsáno čísi rukou: „AGENT 
STB“.

-mn-

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

Rádi byste podpořili sportovní aktivity 

dětí a mládeže, nebo zviditelnili svoji společnost? 

TJ Asociace sportovních klubů Blansko pro Vás připravila 

ATRAKTIVNÍ VNITŘNÍ I VENKOVNÍ 
REKLAMNÍ PLOCHY K PRONÁJMU

V případě zájmu volejte  
777 707 700, 776 199 799
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Jiřím Crhou

 Pokuste se zhodnotit investiční akce Blanska 
za loňský rok.
 Na investiční akce město v roce 2022 vyčlenilo 
zhruba třetinu rozpočtu, tedy bezmála 183 milionů 
korun. Dokončit či zahájit se díky tomu podařilo 
zásadní projekty, ale také celou řadu drobnějších 
akcí. Vůbec největší investiční akcí hrazenou vý-
lučně z rozpočtu města bylo dokončení dvouleté 
rekonstrukce ZŠ TGM. V součtu několik desítek 
milionů korun jsme loni investovali také do dalších 
budov základních a mateřských škol. V prosinci se 
podařilo pro řidiče zprovoznit také dlouho připravo-
vanou stavbu přemostění na Staré Blansko, na které 
se fi nančně podílí kromě státu a Jihomoravského 
kraje městský rozpočet.
 Loni jsme se zaměřili také na další část moderni-
zace a doplnění Sportovního ostrova Ludvíka Daň-
ka, kde vznikl okruh pro nejmenší s herními prvky 
i místem pro posezení, zrekonstruovali jsme šatny 
a sociální zázemí aquaparku, úpravy zahrnovaly 
nový mlatový chodníček podél Svitavy, doplnění 
uzamykatelných skříněk pro sportovce i cykloboxů. 
Opravila se střecha sportovní haly v Mlýnské ulici, 
hlediště nebo palubovka. Centrum města zase 
oživila revitalizace náměstí Republiky. Investova-
lo se do doplnění dětských hřišť a sportovišť po 
celém městě nebo do výsadby zeleně a květino-
vých záhonů. Zahájili jsme postupnou revitalizaci 
rekreační oblasti Palava, opravila se také budova 
kina.
 Navýšit se podařil počet parkovacích míst v 
centru města, oprav se dočkaly kilometry chod-

níků i komunikací. Za zmínku stojí pokračování 
rekonstrukce budovy Zámek 3 nebo rekonstrukce 
ulice Horní Palava. Investovalo se do místních 
částí. V Lažánkách jsme opravili cestu ke hřbitovu 
a vybudovali moderní multifunkční sportoviště pro 
veřejnost, na Hořicích se opravila točna autobusů 
a komunikace vedoucí k tamnímu ranči, na Obůrce 
pokračovala rekonstrukce Verandy, v Dolní Lhotě 
komunikace ke střelnici. Těch akcí bylo oprav-
du hodně. Jejich přehled lidé najdou na webu 
města nebo na panelu před radnicí na náměstí 
Svobody.

 S čím jste byl nejvíce spokojen a co se naopak 
příliš nepovedlo?
 Jsem velmi rád, že se podařilo městu dopravně 
odlehčit a otevřelo se přemostění na Staré Blansko. 
Je to naprosto unikátní dopravní stavba, která ko-
nečně spojila centrální část města a Staré Blansko 
nezávisle na omezeních spojených s navyšujícím 
se provozem na železnici. Podíl města včetně 
výkupu pozemků je asi 30 milionů korun, zbytek 
dodal Státní fond dopravní infrastruktury a Jiho-
moravský kraj. Důležitá byla také rekonstrukce ZŠ 
TGM . Škola se zbavila nevyhovující jídelny, jejíž 
obložení obsahovalo azbest, žáci i učitelé získali 
novou jídelnu s kuchyní a šatny, vestibul, prostran-
ství před budovou nebo nový spojovací krček mezi 
budovami.
 A co se v oblasti investic loni nepovedlo? Podob-
ně jako ostatní města nebo investoři jsme měli u 
některých projektů problémy s dodržováním doda-

Jako každý rok v lednu vám Monitor přináší rozhovor se starostou města. Povídali jsme si o 
investicích, které Blansko čekají letos, hodnotili ty loňské, došlo i na otázky z kultury a sportu a 
mnoho dalších.

cích lhůt a navyšováním cen stavebních materiálů. 
Zhotovitelé měli problémy dodržovat nastavené 
smluvní podmínky nebo zajistit materiál. Zpoždění 
to znamenalo například u rekonstrukce budovy 
Zámek 3, kde byly problémy s výběrem dodavatele, 
nebo v případě opravy ulice Horní Palava.

 Jaké investice se chystají letos?
 Letos je v rozpočtu města na investiční akce vy-
členěna částka přes 121 milionů korun. Věřím ale, 
že v průběhu roku se podíl investic zvýší. Máme 
totiž připravenou celou řadu investičních akcí, které 
budeme realizovat, pokud se na ně podaří najít 
fi nance i z jiných zdrojů, například dotaci ze státního 
rozpočtu nebo z kraje. Řada dotačních titulů je už 
nyní vypsaná a šance uspět jsou u některých velké.
 Abych byl konkrétní, tak letos se počítá například 
s dokončením opravy předzámčí, tedy zmíněné 
budovy Zámek 3, se zastropením Palavského 
potoka, které přijde na 11,5 milionů korun, nebo s 
další částí regenerace vnitrobloku v ulici Poříčí za 
8 milionů korun. Rekonstrukce tartanu se dočká 
stadion na Sportovním ostrově. Rozpočet počítá 
také s rekonstrukcí mostů, chodníků, s opravami 
výtluků v komunikacích, regenerací školních hřišť 
nebo doplňováním herních prvků. Opravit chceme 
střechu obřadní síně na hřbitově, rozšiřovat se bude 
kapacita kolumbária. Nesmím zapomenout ani na 
tři projekty vzešlé z participativního rozpočtu, tedy 
odpočinkové místo před knihovnou, bosou stezku 
na Ježkově nábřeží a slackline na ostrově Ludvíka 
Daňka, i těch by se lidé měli dočkat v průběhu 
letošního roku.
 Z připravovaných projektů, které se budou reali-
zovat za podmínky získání dotace, mohu jmenovat  
například rekonstrukci ulice Erbenova za 33 milionů 
korun nebo modernizaci učeben ZŠ Salmova za 
21 milionů korun. Připravuje se také další etapa 
revitalizace rekreační oblasti Palava.

 Začnou se letos stavět nové lázně?
 Příprava výstavby nových lázní pokračuje v 
souladu se zpracovanou projektovou dokumen-
tací. Konečný rozsah stavby bude upřesněn před 
vypsáním výběrového řízení na zhotovitele. Před-
pokládáme, že k tomu dojde v průběhu roku 2023. 
Termín zahájení výstavby budovy nových lázní se 
předpokládá v roce 2024. V současné době město 
čeká na vydání stavebního povolení.

 A co regenerace městských sídlišť, co chys-
táte letos?
 Počítáme například s úpravami zbývající části 
Údolní ulice. Projekt zahrnuje vybudování nových 
parkovacích míst, opravu chodníků a komunikace 
za téměř 11 milionů korun. V současnosti probíhá 
stavební řízení týkající se úpravy místní komunikace 
včetně chodníků na ulici Zborovecká a části ulice 
Pekařská. Jedná se o příjezd na sídliště Zborovce 
z křižovatky s Bezručovou a Pražskou ulicí. Některé 
další projekty, například další etapa revitalizace 
sídliště Zborovce, budou záviset na tom, zda se 
podaří získat dotaci.

 Plánujete na letošek revitalizaci rekreační 
oblasti Palava? Bude součástí přeměny v této 
oblasti také nový kulturní stánek - amfi teátr?
 V letošním roce se naváže na první etapu rekon-
strukce z loňského roku, kdy byla doplněna zeleň, 
zbudováno nové workoutové hřiště pod minigolfem, 
doplňovali jsme herní prvky na dětském hřišti i mobi-
liář. Letos naváže další výsadba zeleně a doplnění 
dalších prvků. Rozsah prací v roce 2023 bude 
závislý na výši získané dotace. Připomenu, že při 
úpravách Palavy se vychází z podnětů od občanů 
a studie zpracované ve spolupráci s Mendelovou 
univerzitou v Brně. Součástí úprav bude mimo jiné 
také nový amfi teátr, který by měl vzniknout v pro-
storu za Myslivnou.

 Jaké investice čekají město ve sportu a kultu-
ře? Chystáte se podpořit nějaké nové zajímavé 
akce?
 Na letošní rok plánujeme například opravu pódia 
na Poduklí, které nejen v létě hostí celou řadu akcí. 
Půjde o kompletní výměnu podlahy. V plánu je už 
zmíněná rekonstrukce stadionu ASK nebo odvlh-
čení sportovní haly v Mlýnské ulici. Aktuálně se 
sportovní kluby ale také organizátoři nejrůznějších 
kulturních akcí budou moci přihlásit o dotace z 
rozpočtu města, peníze mohou získat jak na svou 
činnost, tak také na pravidelné či jednorázové akce. 
Město tak ročně podporuje desítky akcí nejrůzněj-
ších organizátorů. 

 Od podzimu došlo na městském úřadě k mno-
ha zásadním změnám. Jak si zvykáte na koalici 
ODS - ANO?
 Voliči rozdali karty tak, jak je rozdali. Byť toto spo-
jení možná některé překvapilo, jiná stabilní koalice v 
Blansku reálně nebyla možná. A naším společným 
zájmem bylo vytvořit stabilní koalici, která bude moci 
realizovat klíčové body našeho programu. Společná 
témata a body jsme se zástupci ANO a dalších 
koaličních stran, kterými je Volba pro Blansko a 
ČSSD, samozřejmě hledali už před podpisem koa-
liční smlouvy. Díky tomu, že se podařilo shodnout 
na prioritách, jsme tuto koalici mohli vytvořit. Nyní 
jsme podepsali programové prohlášení koaličních 
stran, které je podle mého názoru vyvážené a pokud 
se ho podaří naplnit, zajistí další rozvoj Blanska tak, 
aby z něj bylo město, kde se lidem dobře žije. 

 Zveřejnili jste programové prohlášení na ná-
sledující volební období, kde má vedení města 
mimo jiné v plánu zkvalitnit služby městské po-
licie. Jaké konkrétní kroky k tomuto zkvalitnění 
povedou? 
 Vnímáme kritiku, která na adresu městské po-
licie zaznívá. Stížnosti se objevují zejména na to, 
že strážníci nejsou vidět v ulicích. Chceme proto 
podpořit hlídkovou činnost a aktivitu strážníků přímo 
v ulicích města, zvýšit by se měla také četnost ná-
vštěv a mapování problematických míst, například 
v parku v ulici Svatopluka Čecha a podobně. 

Pokračování na následující straně
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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

Unikátní stavba kanalizačního výtlaku v Blansku
bude vyrábět nově i elektrickou energii

 Vedle sledované stavby nového mostu v Blansku probíhala letos také mimořádně významná vodohospodářská stavba nového kanalizačního výtlaku 
a malé vodní elektrárny (MVE). Tato stavba byla technicky velmi náročná, protože je situovaná do velmi úzkého údolí na okraji Blanska mezi řekou 
Svitavou a železnicí. 

 Stavbu by nebylo možné realizovat za provozu na 
železniční trati mezi Blanskem a Brnem, vodohospo-
dáři proto využili roční výluky na tomto železničním 
koridoru. Stavba je zároveň technickou zajímavostí, 
protože bude vyrábět elektrickou energii a šetřit tak 
životní prostředí. Veškeré náklady vyšly na 120 milio-
nů Kč, investorem byl „Svazek vodovodů a kanalizací 
měst a obcí“, z rozpočtu města Blanska ani okolních 
obcí nebylo nutné čerpat žádné fi nanční prostředky. 
 Unikátem kanalizační sítě v Blansku je umístění 
čistírny odpadních vod na kopci. Je to jediná takto 
postavená čistírna odpadních vod v České republice. 
Díky značnému výškovému rozdílu je však technicky 
i ekonomicky náročné dopravovat odpadní vody. Ty 
jsou nejen z Blanska a jeho místních částí, ale také 
z obcí Ráječka, Spešova a Olomučan kanalizací 
přiváděny na okraj Blanska, odkud jsou čerpány na 
tuto čistírnu umístěnou nad zatopeným lomem, o 35 
m výše nad údolím Svitavy. 
 Dopravu odpadních vod na čistírnu odpadních vod 
zajišťuje čtveřice čerpadel v objektu Čerpací stanice 
Kamenolom. Původní potrubí kanalizačního výtlaku 
profi lu DN 400 vedlo ve složitém nepřístupném teré-
nu mezi řekou a dráhou, přímo v patě železničního 
tělesa. 

 Dlouhodobě plánovaná přeložka tohoto kanalizač-
ního výtlaku byla možná pouze při výluce dopravy 
na železniční trati. A tak byla tato vodohospodářská 
stavba po dohodě se Správou železnic systémově 
zařazena do obří stavby rekonstrukce železničního 
koridoru v období 2021 - 2022. Účelově byla stavba 
rozdělena na tři etapy, každá s vlastním stavebním 
zhotovitelem. 
 Nově navržený kanalizační výtlak z litinového po-
trubí dimenze DN 400 je veden areálem ČS Kame-
nolom, podchází vodní tok Svitava a pokračuje po 
levém břehu řeky Svitavy okolo opěrné zdi krajské 
komunikace k vodnímu skluzu v řece Svitavě. Před 
skluzem kříží kanalizační výtlak DN 400 opět řeku 
Svitavu. Navržené potrubí poté podchází železnič-
ní trať. Potrubí je pod drážním tělesem uloženo v 
kolektoru. 
 Na výstupu za kolektorem navazuje nadzemní ve-
dení potrubí opatřené tepelnou izolací z PUR pěny. 
V areálu ČOV končí potrubí v primární usazovací 
nádrži. Celková délka výtlaku DN 400 činí 662 m. 
Součástí výtlaku jsou i tři kalníkové šachty, jedna 
vzdušníková šachta a dvě propojovací šachty.
 Nově je navrženo také využití výškového umístění 
čistírny k výrobě elektrické energie. V souběhu s no-

vým kanalizačním výtla-
kem je uloženo přívodní 
potrubí DN 300 na malou 
vodní elektrárnu. Vlastní 
elektrárna je umístěna v 
areálu Čerpací stanice 
Kamenolom. Pro zajiště-
ní konstantního nátoku 
na tuto elektrárnu je v 
areálu čistírny odpadních 
vod vybudována nová vy-
rovnávací nádrž o obje-
mu 400 m3. Stavebně je 
nádrž navržena také pro 
osazení třetího stupně 
čištění odpadních vod na 
čistírně. 
  Potrubí kanalizačního 
výtlaku a přívodního po-

Dokončení z předchozí strany

 V programovém prohlášení se též objevuje 
zmínka o přístavbě sportovní haly na Údolní – o 
jakou přístavbu by se mělo jednat?
 Sportovní hala získá vlastní hlediště a zřejmě 
také nový prostor pro stolní tenis, který nyní sídlí v 
samostatném objektu pod Podlesím. Přesnou po-
dobu projektu nyní ještě dolaďujeme. V současnosti 
probíhají jednání o projektu, zejména se zástupci 
sportovních klubů, které by měly halu v Údolní ulici 
využívat. 

 Jak plánujete změnit podobu farmářských 
trhů? 
 Rádi bychom sjednotili vizuál stánků, aby far-
mářské trhy působily jednotně. Uvažujeme také o 
přesunu na jiné místo než je aktuálně využívané 
horní parkoviště u Poduklí. Tak, aby farmářské 
trhy neomezovaly parkování v samém centru měs-
ta. Mně osobně by se například líbilo, kdyby se 
trhy přesunuly přímo na Rožmitálovu ulici, kterou 
denně proudí několik tisíc lidí. Umím si představit 
také doplnění stávajícího rámce farmářských trhů, 
například o některou sobotu, aby nabídku mohli 
využít i ti, kteří přes den pracují mimo Blansko. 

 Jakým způsobem zajistíte bezbariérovost 
radnice? 
 Aktuálně se připravuje projekt na bezbariérovou 
úpravu budovy radnice na náměstí Svobody. Ta 
počítá s doplněním nájezdové rampy a také výtahu 
do prvního patra radnice. Tak, aby měli i imobilní 
občané možnost navštívit kanceláře v prvním 
nadzemním patře nebo zástupce vedení města, 
které v budově sídlí. Nyní úředníci za občany, pro 
které je problematické schodiště do prvního patra 
zdolat, po domluvě docházejí do přízemí, k setkání 
s vedením zase slouží malá zasedací místnost v 
přízemí přístavby, není to ale ideální. Rekonstruk-
ce městského úřadu se letos dotkne také budovy 
na náměstí Republiky, kde proběhne první etapa 
postupné výměny elektroinstalace. 

 Už víte, kde se letos bude konat charitativní 
závod YDWR? 
 YDWR vnímám jako charitativní akci s dob-
rou myšlenkou a výbornou atmosférou. I proto ji 
město každoročně výrazně fi nančně podporovalo 
a organizátorům pomáhalo. Loni jsme dokonce 
spoluorganizovali společnou štafetu pro neregist-
rované běžce. Mrzí mě, jak se pořadatel po deseti 
letech spolupráce k městu staví, zejména když 
jsme kromě štědré dotace každoročně zdarma na-
bízeli zázemí stadionu ASK na Sportovním ostrově, 
zázemí sportovní haly, sociální zázemí, pódium, 
stany a další. Rekonstrukce, která začne v květnu, 
je plánovaná dlouhodobě a trať, kterou celoročně 
využívají zejména atleti ale i další sportovci nebo 
školy, ji už zásadně potřebuje. A pro nás je opravdu 
prioritní mít kvalitní zázemí pro ty, kteří sportoviště 
využívají celoročně. Organizátoři YDWR na to 
byli několik posledních let upozorňováni. Nabízeli 
jsme jim dokonce dva alternativní prostory pro 
pořádání běhu (rekreační prostor Palava nebo 
asfaltový okruh na Sportovním ostrově), nebo po-
moc s pořádáním na jiném vhodném místě města, 
které si vyberou – žádný podnět nebo žádost o 
jednání ale z jejich strany nepřišel. Čerpám tak 
informace pouze z médií, kde jsem se dočetl, 
že by se měl YDWR letos uskutečnit v Ráječku. 
Pokud to tak bude, mám radost, že akce zůstává 
v regionu. 

Martin Müller

Na kávě 
s Jiřím Crhou

trubí na vodní elektrárnu jsou ve dvou propojova-
cích šachtách propojeny tak, aby při odstávkách 
části výtlaku DN 400 byla vždy zajištěna doprava 
odpadních vod na čistírnu.
 Malá vodní elektrárna je vystrojena dvojicí tur-
bogenerátorů se samostatným provozem nebo 
během zvýšených odtoků z čistírny odpadních vod 
ve společném provozu. 
 V sestavě turbogenerátorů jsou důmyslně použita 
čerpadla v turbínovém provozu, výrobky fi rmy ISH 
PUMPS Olomouc. Základním parametrem každého 
turbosoustrojí je výkon 11 kW, hltnost turbíny 50 
l/s a účinnost hydraulické části 85 %. Vyrobená 
elektrická energie je napojena do elektroinstalace 
ČS Kamenolom. Roční výroba EE v MVE bude 70 
MWh, což představuje 25 % spotřeby elektrické 
energie Čerpací stanice Kamenolom.

• Stavba byla zahájena v únoru 2022, termín do-
končení byl do konce roku 2022.

• Investorem stavby je „Svazek vodovodů a kana-
lizací“ měst a obcí. 

• Generálním projektantem je společnost VH atelier 
spol. s r.o.. 

• Zhotoviteli stavby jsou - I. etapy IMOS Brno 
a.s, II.etapy Sdružení „AdaBla“ (OHLA ŽS 
a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s., TRAMO RAIL a.s.) a III.etapy Dopravní 
stavby Brno s.r.o.. Technický dozor stavebníka 
zajišťuje - I. etapa AP INVESTING s.r.o. + 
Vodárenská akciová společnost, a.s., II. a III. 
etapa VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a.s.

• Celkové investiční náklady stavby 120 milionů 
Kč bez DPH. Pro žádnou část této investice 
nebylo nutné čerpat peníze z městského roz-
počtu Blanska ani přilehlých obcí. 

Ing. Josef Vágner, investiční referent 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., 

divize Boskovice

Ing. Jindřich Král, předseda představenstva 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Objekt MVE před dokončením Objekt MVE před dokončením Uložení nadzemního vedení potrubíUložení nadzemního vedení potrubí

Kolektor pro kanalizační potrubí Kolektor pro kanalizační potrubí 
a vedlejší propustek pod dráhoua vedlejší propustek pod dráhou

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
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Když vlasy pomáhají

Do týmu zkušených lidí
v Blansku hledáme posilu!

Do týmu zkušených lidí
v Blansku hledáme posilu!

 607 081 429

SMT linky

Sál v Horní Lhotě: Ideální 
místo pro vaši oslavu

 Nedávno jsme plánovali významnou rodinnou oslavu a zjistili jsme, že nás bude skoro stovka. Re-
staurace s takovou kapacitou by se asi ve městě našla, ale to by se člověk nedoplatil… Museli jsme 
tedy řešit problém, kde oslavu udělat. Nejlepší by byl prostor jen pro nás, který bychom si pronajali, 
a kde bychom mohli slavit až do rána. Obvolal jsem pár kamarádů a jeden z nich mi dal skvělý tip – 
budova bývalé restaurace Alfa v Horní Lhotě. Prý tam byl nedávno s manželkou na svatbě a byli moc 
spokojení. 

 Krátké, dlouhé, rovné, vlnité, tmavé nebo blond. Pestro je na tomto světě. Ať už máte na hlavě 
bujnou kštici, či jste nebyli od Boha a od přírody obdarováni hustým vlasovým porostem, pro větši-
nu lidí je více či méně vlasů na hlavě prostě samozřejmost. Někdo každodenně bojuje s vytvořením 
přijatelného účesu, jiný to moc neřeší. Jsou však mezi námi i lidé, kteří o vlasy přicházejí z důvodu 
nemoci. A nemít vlasy, to zejména pro ženy často znamená ztrátu sebevědomí, uzavírání se do sebe. 
Pomoci někomu takovému se rozhodla i šestiletá Nikolka Kršková z Blanska.

 Většina z nás chodí pravidelně ke kadeřnici, 
případně si alespoň podomácku čas od času upraví 
konečky vlasů. Podobně to dělala i Nikolka – odma-
lička si nechávala růst dlouhé vlasy a ke kadeřníkovi 
ji rodiče občas brali na zastřižení konečků. Nyní se 
její dětský svět něčím proměnil. Proměnil se dobrým 
skutkem, kterým se rozhodla pomoci někomu, kdo 
svoje vlasy ztratil. 
 Rodiče se jí totiž jednou zeptali, zda by se nechtěla 
nechat ostříhat více. Řekli jí, že existuje možnost 
darovat vlásky holčičkám, které o ně přijdou kvůli 
nemoci. „A Nikolka byla touto možností nadšená. 
Říkala, že budou s holčičkou jak dvě sestřičky. Uka-
zovali jsme Nikolce, o kolik cm bude mít zhruba vlasy 
kratší, zda nebude zklamaná, ale stále opakovala, 
že chce vlásky darovat,“ říká tatínek Nikolky Michal 
Krška s tím, že dcerka ani na chvíli nezaváhala a při 
stříhání se celou dobu usmívala.
 Malá školačka je novým účesem nadšená. Je to 
pro ni životní změna, když doposud měla jen dlou-
hé vlasy. Stejně tak její rodina je ráda, že se dívka 
rozhodla někomu pomoct. 
 Krškovi poslali Nikolčiny vlasy nadačnímu fondu 
Daruj vlasy, který sídlí v Hradci Králové. „Poradil mi to 
její kadeřník, že tento nadační fond je „neprůstřelný“. 
Podle něj je u tohoto nadačního fondu jistota, že 
vlásky skončí na správném místě. Spousta podvod-
níků totiž s vlasy kšeftuje a vydělává pod rouškou 
dobré věci velké peníze. Je to prostě velký byznys,“ 
upozorňuje Nikolčin otec.  
 Na webových stránkách nadace jsou postupně 
zveřejňovány fotografi e a příběhy žen, které mohly 

díky dárcům obdržet novou paruku, a zároveň jsou 
v každém příběhu uvedena jména žen a dívek, jež 
vlasy darovaly. Na jednu paruku je zpravidla potřeba 
více dárců s podobně barevnými vlasy. 
 Paruky z pravých lidských vlasů jsou pro jejich 
nositele mnohem přirozenější a příjemnější než 
umělé, avšak jsou velice nákladné. Cena takové 
paruky se pohybuje na běžném trhu od 20 000 do 
45 000 korun. Aby ji nemuseli platit sami lidé, kteří 
jsou již tak dost nemocí zkoušeni, nadace kromě 
vlasů samotných shromažďuje na transparentním 
účtu i fi nanční prostředky na výrobu paruk. 
 „Výroba paruky je poměrně náročná a probíhá v 
několika krocích. Nejprve se zájemkyni vezmou míry 
a zkonzultují se její přání. Na výrobu jedné paruky 
běžně připadá 150 – 200 g vlasů – tedy až pět copů. 
Když se paruka tvoří copy různých dárkyň, musí se 
najít co nejpodobnější typ vlasů. Následně se paruka 
zhotoví ve vlásenkářské dílně, a to vlásek po vlásku. 
Jednu paruku trvá vyrobit zhruba 2 až 3 týdny, a to 
za předpokladu, že na ní vlásenkář pracuje alespoň 
8 hodin každý den. Ve chvíli, kdy je paruka vyrobe-
ná, putuje do nadačního fondu Daruj vlasy, který ji 
předá zájemkyni,“ stojí v tiskové zprávě na webových 
stránkách nadace. 
 Každopádně odhodlat se věnovat svoje dlouhodo-
bě pěstované vlasy je chvályhodné, tím spíše, když 
se k tomuto kroku rozhodne dítě. „Nikolka říkala, že 
si zase nechá dorůst vlásky do původní délky a opět 
je daruje nějaké holčičce,“ uzavírá její tatínek. 

-mka- 

 Objektu bývalé re-
staurace v Horní Lhotě 
dala nový kabát fi rma 
CERGO s.r.o., která jej 
nyní využívá jako admi-
nistrativní budovu. Já 
osobně si na tomto mís-
tě pamatuji hospodu a 
velmi matně si vybavuji, 
že tu býval i malý sál v 
přízemí. Dal jsem tedy 
na kamarádovu radu, 
zvedl telefon a objednal 
se na exkurzi. Po krátké 
prohlídce bylo jasno – 
oslavu uděláme tady.
 Celý prostor přesně 
vyhovoval našim před-
stavám. Všude je čisto, 
nové sociální prostory, 
nová okna... V menším 
sále je nová kuchyňka s 
veškerým vybavením, myčkou a barem. Do skladu, 
který je přímo za kuchyňkou a disponuje lednicí, jsme 
uskladnili veškeré nápoje. Místnost, kde se kuchyň 
s barem nachází, jsme využili pro bufet s jídelnou, k 
čemuž nám skvěle posloužil inventář – party stolky, 
které nám majitel ochotně zapůjčil. Mimo to nám 
pomohl se zajištěním rautu, se kterým byli všichni 
hosté spokojení. Na místě byly připraveny sklenice, 
talíře, mísy, tácy, hrnce, příbory a ubrusy, takže jsme 
nemuseli nic obstarávat odjinud.
 Velký sál disponuje kapacitou 100 lidí. Stolů i židlí 
je dost a sál je tak velký, že všichni hosté mohou 
sedět i v uspořádání do tvaru U. A to ještě zbývá 

místo na tanec. Kapela, která nám přijela zpestřit 
slavnostní veselí, využila menší pódium i zázemí pro 
muzikanty, které je rovněž k dispozici. Juchali jsme, 
zpívali, tančili, jedli a pili až do čtyř do rána! Oslava 
tedy proběhla ke spokojenosti všech pozvaných, což 
bylo naším cílem. 
 Jednání s majitelem proběhlo naprosto bez pro-
blémů, mimo úklidu po akci jsme nemuseli řešit nic 
složitého a ušetřili jsme mnoho tisíc korun. Když k 
tomu člověk přičte skutečnost, že jsme pořád v Blan-
sku (autobusová zastávka je přímo u objektu), jedná 
se o elegantní a skvělou příležitost uspořádat oslavu, 
svatbu nebo jakoukoli jinou akci zcela po svém a s 

nízkým rozpočtem.
 Jestliže plánujete 
svatbu, oslavu, louče-
ní se svobodou, nebo 
třeba přednášku, semi-
nář, fi remní akci, vře-
le doporučujeme sál v 
Horní Lhotě. Jedná se 
o prostory, které vyho-
ví kapacitou a hlavně 
rozpočtem. Pro více in-
formací můžete zavolat 
na telefonní číslo 777 
707 727 nebo napsat 
e-mail na adresu info@
cergo.cz. Věřím, že bu-
dete spokojeni stejně 
jako my i stovka hostů, 
které jsme na naší osla-
vě měli. Určitě jsme tu 
nebyli naposledy.

-r-

Nejlepší káva ve městě ! 
Přejete si ji připravit a nebo hledáte to správné zrno 

pro domácí použití? Doporučuji jedno po druhém . . . 
 

Objednávat čerstvě praženou kávu můžete na : 
 

www.superzrno.cz 
www.julies-bezobalu.cz  

 

Rožmitálova 2511/15, Blansko      
   ( u vlakové zastávky ) 
   

 Julie's - kavárna a obchůdek "bez obalu",  tel. : 724 520 221 
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Toulky blanenskými ulicemi

Cestování: Vitenam - Nha Trang
 Let z Hanoje do Nha Trangu, přímořského velkoměsta na jihu země, trvá necelé dvě hodiny. Nha Trang 
nás vítá skoro třicetistupňovým horkem už v devět ráno. Z letiště v Cam Ránh do centra je to přes 40 km, 
ale taxislužba Grab nás veze za tři stovky k hotelu Boss, který jsme stihli objednat ještě na letišti (cca 300 
za noc pro dva). Hotel je pár metrů od moře, přímo v centru a má bazén na střeše, čehož po probdělé noci 
využíváme a hned se natahujeme na lehátka. U bazénu je i bar, s chutí si dáváme pivko Bia Saigon za 15 
Kč a s potěšením se dozvídáme, že už to není třetinka, ale hned dvojnásobek.

 Od Nha Trangu jsme čekali především odpočinek. 
Předchozí dny jsme hodně cestovali, a přestože jsme 
třeba strávili mnoho hodin v sedle motorky, k relaxu u 
moře tohle přirovnat zkrátka nelze. Na pláži nám hned 
začnou odchytávači nabízet lehátka. Snaží se na nás 
mluvit rusky, ale vida, že jim nerozumíme, přechází 
do angličtiny a nabízí 200 za osobu. To je trochu přes 
čáru. Další nabízí 150, ale i to je sakra hodně. Na moji 
nabídku 100 za čtyři lehátka a slunečník se směje, ale 
jakmile vidí, že odcházíme, zastavuje nás, nabídku bere 
a nabízí k tomu za dvacku studené pivko. Tohle už je 
dobré. Aby ne, pláž je skoro liduprázdná. 
 Vlny v moři jsou neskutečné. Přemýšlím, jestli jsem 
někdy zažil něco podobného. Rácháme se ve vodě jako 
malé děti a užíváme si moře, které má tak 27 stupňů.
 Večer je čas na prohlídku Nha Trangu. Je tu dost 
živo, dokonce se mi zdá, že více než ve Staré čtvrti 
Hanoje. Ovšem všudypřítomné ruské nápisy, ruské 
hospody a povykování ruských slovíček nám způsobují 
lehkou hořkost na jazyku. Nha Trang využívají hojně 
Rusové k dovolené u moře, podobně jako my jezdíme 
do Chorvatska nebo do Itálie. Nezbude než se s tím 
smířit, přestože je to chvílemi dost otravné.
 Míříme za pár památkami, které město nabízí. První 
je Nha Trangská katedrála - moc krásná i večer. Ces-
ta vede dál k pagodě Long Son s obří bílou sochou 
Buddhy, která shlíží z kopce na město. V pagodě zrov-
na probíhají motlitby, což je také zážitek. K Buddhovi 
nakonec nedojdeme, protože nahoře na schodech leží 
velký pes, kterého se bojíme. Škoda. V jeden moment 
se ztratíme hluboko v uličkách, kde bydlí pouze míst-
ní. Najednou je kolem docela velká tma, nelibě to tu 
zavání a pouze občas vidíme místní, jak si na malých 
plastových židličkách u domu připravují večeři. Spousta 
Vietnamců tráví takto večery.
 U jednoho stánečku vidím Vietnamce, jak motá 
nesmažené letní závitky s krevetou. Hned si kupujeme 
a mlaskáme. Jsou výborné! Na pořádnou večeři se 
zastavujeme v blízké hospůdce a dáváme si Bún Chá – 
další místní specialitu, kterou jsem chtěl ochutnat. Jídlo 
stojí 35 a sestává z grilovaného vepřového, vynikající 
omáčky, rýžových nudlí, salátu a bylinek.
 Druhý den po snídani balíme batůžek a jdeme dolů 
před hotel, kde je půjčovna skútrů. Bereme dvě Hondy a 
jedeme polozacpaným Nha Trangem směrem na sever. 
Asi 40 km odsud jsou vodopády Ba Ho – cíl 
naší dnešní cesty. 
 Největší problém máme s natankováním. 
Jelikož benzinky zakreslené v mapách 
Google prostě neexistují, jedeme do cen-
tra. Odbočit vlevo je na místních silnicích 
docela potíž, protože proti vám jede nikdy 
nekončící souvislý proud motorek a vy se 
mezi ně musíte nějak směstnat. Semafory 
tu fungují, ale nikdo je nebere moc vážně, 
jezdí se i na červenou.
 Naše první zastávka je u chrámového 
komplexu Po Nagar, asi nejnavštěvovanější 
památky v Nha Trangu. Po 9. hodině ráno je 
tu už solidně zalidněno, zejména Vietnamci, 
Číňany a Rusy. Památka je to skutečně 
krásná a za 40 Kč určitě stojí. Vtipná situace 
nastává ve chvíli, kdy si před vstupem do 
pagody musíme nasadit legrační pláště, kte-
ré zakrývají naše ruce a nohy, se kterými se 
do pagody zkrátka nesmí. Vypadáme jako 
strašáci do zelí, ale naštěstí v tom nejsme 
sami.
 Jedeme po pobřeží, cesta ubíhá docela 
svižně. Navštěvujeme pagodu, u které vů-
bec nikdo není a zastavujeme se na kafe 
ve špinavé hospodě, kam chodí místní na 
oběd. Ale kafe je dobré a za čtyři ledové 
nápoje si bába účtuje 50 Kč.
 K vodopádům přijíždíme krátce před 
polednem. Nic jsem si o nich dopředu ne-
zjišťoval, takže jsem docela překvapený, o 
jakou turistickou atrakci vlastně jde! Platíme 

vstupné 100 na osobu, z čehož je 50 za kajak, který nám 
má být zapůjčen uvnitř. Areál je moc krásně udržovaný. 
S nadšením zjišťuji, že jsme tu skoro sami a kráčíme 
úzkým chodníčkem okolo krásně modré řeky. Po cestě 
je občerstvení, na břehu lavičky a různé houpačky... 
Moc pěkné!
 Zanedlouho cesta dostává zcela jiný charakter a 
začíná se měnit v horolezeckou stěnu. Řetězy, úchyty, 
lana. Po deseti minutách dorazíme k prvnímu jezírku. 
Je to nádhera! Čisté balvany, mezi nimiž teče průzračná 
voda a v jezírku se kdosi koupe... Mám strašnou chuť 
tam skočit taky, ale ještě nejsme v cíli. Jdeme okolo 
dalšího jezírka a nakonec zastavujeme u posledního, 
kde si odkládáme a rochníme se ve vodě. Rybičky nám 
okusují nohy...
 Kajak nakonec nevyužijeme, jelikož jde jen o krátkou 
projížďku po řece. I tak stála téměř tříhodinová návštěva 
za to. Vodopády byly úžasné a osvěžení v nich bezkon-
kurenční.
 Vydáváme se opět na cestu. Napadlo mě, že bychom 
se mohli podívat na nějakou opuštěnou pláž na blízkém 
poloostrově, a tak se vydáváme ještě kousek na sever. 
Jedeme po široké dálnici a doprava houstne. Ve městě 
Ninh Hoa se dáváme doprava a jedeme po úzké silnici 
lemující pobřeží. Marně hledáme nějaké krásné pláže. 
Vidíme pouze sádky a rybářské lodě. Po asi osmi kilo-
metrech zastavujeme v malé vesničce, silnice už dál 
stejně nevede. Jakmile nás zmerčí místní, svolávají 
své příbuzné, kteří se na nás chodí koukat. No bodejť, 
tohle tady ještě neměli.
 Každý se jednou splete, že... A tak to bereme spor-
tovně a jedeme zpátky, zatímco slunce zapadá. Do Nha 
Trangu přijíždíme až po 17. hodině v totální dopravní 
špičce, takže si užíváme kličkování mezi tisíci motorek. 
Skútry vracíme a máme radost, jak se nám ten den 
hezky povedl.
 Večer vyrážíme opět do ulic. S hrůzou zjišťuji, že 
ještě nemáme letenky do Saigonu. Chtěli jsme letět 
v osm ráno, k naší smůle už je let vyprodán, a tak 
bookujeme letenky už na šestou. Nějak se to zvládne. 
Letenky vyšly asi na 500, k tomu příplatek 100 Kč za 
odbavené zavazadlo. Vstávat budeme v půl čtvrté ráno, 
ale nakonec jsme rádi, že to šlo vyřešit takto.
 Pokračování příště.

Martin Müller, www.odcesty.cz

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

 Po odmlce se vracíme opět k seriálu o blanenských ulicích, tentokrát jsme se podívali na Wanklovo 
náměstí. Leží se těsně pod náměstím Republiky a nachází se na něm řada obchodů a bank. Jméno 
Jindřich Wankel je v našem kraji dobře známo, ale jistě neuškodí si jeho životopis trochu připomenout. 

Jindřich Wankel
 Muž, který je právem nazýván „otcem moravské 
prehistorie“, archeolog, antropolog, a speleolog, se 
narodil se 15. 7. 1821 v Praze jako syn zemského 
rady Damiana Wankla. Po úspěšném dokončení 
studií v Praze, kde se stal chirurgem, jej přivedlo do 
Blanska povolání závodního lékaře v Salmových 
železárnách. Podzemí Moravského krasu upoutalo 
Wanklovu pozornost brzy po zahájení jeho lékařské-
ho zaměstnání. Vadilo mu, že jsou jeskyně vykrádány 
a s nálezy se obchoduje. Tomu sice zabránit nemohl, 
ale snažil se alespoň nejzachovalejší nálezy odkupo-
vat a sám zahájil první vědecký průzkum těchto pod-
zemních prostor. Odtud též pochází nález medvědí 
lebky, prokazující současnost jeskynního medvěda 
s člověkem. Z nalezených kostí po nocích pracně 
sestavil kompletní kostru jeskynního medvěda, první 
toho druhu v tehdejším Rakousku, kterou prezentoval 
při přednášce v Adamově v r. 1850. 
 Wanklova manželka Eliška, se kterou se seznámil 
v roce 1850 a s níž se následujícího roku oženil, mu 
byla velkou oporou i v jeho bádání. Co je zajímavé, 
při své vědecké práci používal více němčinu než 
český jazyk. V budově v blanenském podzámčí 
(kde dnes sídlí ZUŠ), si Wankel zbudoval dvoumíst-

nou laboratoř, kde své 
nálezy shromažďoval a 
zkoumal. Když měl la-
boratoř plnou, zbudoval 
si ve sklepě depozitář a 
díky tomu v roce 1854 
vzniklo jeho muzeum pro 
veřejnost. 
 V roce 1883 se však 
Wankel musel z pod-
zámčí vystěhovat a svou 
muzejní sbírku prodal 
muzeu ve Vídni. V 50. a 
60. letech 19. století Jin-
dřich Wankel zmapoval 
několik jeskyní Morav-
ského krasu a byla mezi 
nimi i dnes přístupná 
Býčí skála. V roce 1856 
provedl také průzkum 
propasti Macocha. V létě 

roku 1969 bratranci Gustav a Arnošt Felklovi v Býčí 
skále nalezli bronzovou sošku býčka.  Jeskyně ov-
šem nenese jméno podlé této sošky. Její název je 
starší než doba, kdy byl býček objeven. 
 Tento nález podnítil touhu Jindřicha Wankla znovu 
prozkoumat stejné místo a v roce 1872 zde našel 
bronzové zbraně i zbroj, nádoby a kování vozů, 
bronzové a zlaté šperky, nástroje i zbraně ze železa, 
skleněné a jantarové perly, spálené obilí, keramické 
nádoby, ale také zvířecí a lidské kosti. Tato událost 
je v historii pojmenována jako Halštatský pohřeb. 
Své bádání popsal v knize Obrazy z Moravského 
Švýcarska a jeho minulosti. Jindřich Wankel zemřel 
5. 4. 1897. Jeho vnukem byl speleolog a archeolog 
prof. dr. Karel Absolon i významný brněnský lékař 
MUDr. Jaroslav Bakeš. 
 Pokud byste se o práci Jindřicha Wankla chtěli 
dozvědět více, navštivte Muzeum Blanenska, kde je 
k tomuto tématu připraven nový vzdělávací program. 

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou.

Čerpáno z knih: 
Sborník Muzea Blansko 2004, Sborník Muzea 
Blansko 2007
Jindřich Wankel, otec moravské archeologie
Martin Golec: : Fenomén Býčí skála
František Adámek: Halštatský pohřeb v Býčí skále

Chrámový komplex Po NagarChrámový komplex Po Nagar

Cesta k vodopádům Ba HoCesta k vodopádům Ba Ho
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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.
* Prodám pěkný dřevěný stůl a židle, dále různé věci z 
důvodu stěhování, vše pěkné. Tel. 722034834.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 723000391.
* Prodám zánovní telefon CUBOT KING KONG, 
voděvzdorný, nárazuvzdorný, za 1.000,- Kč. Tel. 
775673205.
* Prodám 2 ks letní pneu s disky na škoda felicie - jako 
nové. Tel. 608889821.
* Prodám sedací soupravu 3 pohovku nerozkládací + 2 
křesla zámeckého stylu, masiv, kůže. Tel. 608889821.

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej vstupenek:
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.
Sousedský bál – 3. 2. 2023 v 20:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 350/330/310 Kč. Vstu-
penky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka 
od 10. 1. 2023.
SILVER BAND ROCK – 4. 2. 2023 od 20:00 h. 
Hospůdka na Točně a Kulturní dům Těchov. Cena 
vstupenky: 180 Kč. 
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.
Blboviny – 25. 2. 2023 v 18:30 h. Hospůdka na Točně 
a Kulturní dům Těchov. Cena vstupenky: 150 Kč. 
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: 250 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.

Nově v prodeji:
Publikace Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla – 
Věnováno památce Jindřicha Wankla u příležitosti 
uplynutí 150 let od jeho velkého objevu v jeskyni 
Býčí skála. Cena 649 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 

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 28. ledna v 10.30 hSobota 28. ledna v 10.30 h
FK Blansko FK Blansko 
– FC Slovan Rosice– FC Slovan Rosice

Sobota 4. února v 10.30 hSobota 4. února v 10.30 h
FK Blansko FK Blansko 
– FC Slovan Rosice– FC Slovan Rosice

Umělá tráva Umělá tráva 
na Mlýnskéna Mlýnské

Blansko vstoupilo do přípravy 
výhrou s Kunštátem

 V sobotu sehráli blanenští fotbalisté první přípravné utkání. Soupeřem jim byla dosavadní štika kraj-
ského přeboru z Kunštátu. Po rozpačitém vyrovnaném prvním poločase se po změně stran přece jenom 
ukázala síla blanenského kádru, která domácí tým dovedla k jasnému třígólovému vítězství.

FK Blansko – FK Kunštát 3:0 (0:0). Branky: 67. a 88. 
Williams, 68. Smrčka. Blansko:  Kubica (58. Nešetřil) 
- Fiala, Černý, Šíp, Porč - Nash, Psota - Rajčinec, 
Šedivý, Williams – Chloupek. Střídali: Feik, Dano, 
Smrčka, Zúbek, Holman.
 V sestavě Blanska se ukázala celá řada nových 
jmen, trenéři mají na pozorování hned několik hráčů, 
z nichž hodlají vybrat nové posily. Zejména tito hráči 
se objevili na hřišti v první půli, která přinesla několik 
menších šancí na obou stranách. Po návratu z polo-
časové kabiny se jako první zapsal do střelecké listiny 
devatenáctiletý Williams z Vyškova, krátce poté přidal 
druhou branku Smrčka. Od větší pohromy pak při 
trvalém tlaku Blanska zachránil Kunštátské vynikající 
brankář Loukota. Dvě minuty před koncem však přece 
jenom přidal po rohu Porče svojí druhou branku v 
utkání šikovný Williams a upravil tak na konečných 
3:0. 
 „Zápas byl o tom, abychom si hlavně vyzkoušeli 
kluky, které tady máme do konce ledna jako třeba 
Ondru Šedivého, Adama Fialu, jednoho Izraelce, 
jednoho z Vyškova a ještě dva další, neznám ani po-
řádně jejich jména,“ pousmál se po utkání trenér Jiří 
Vorlický. Oznámil také návrat zkušeného Petra Šípa. 

„Nechci zatím předjímat, kdo se mi nějak víc zalíbil. Ale 
minimálně dva bychom rádi vzali,“ prozradil částečně. 
Očekává ještě příchod Kapura, který ještě nenastoupil 
do přípravy, zraněn je Jaroš. Zůstává Dano. „Na postu 
brankáře zkoušíme k Nešetřilovi Davida Kubicu z 
Olomouce, jeví se zatím dobře,“ doplnil Vorlický.

Bohumil Hlaváček

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

Poděkování
 Chtěla bych poděkovat kolektivu charity a mobilní-
mu hospici Blansko za příkladnou a obětavou péči, 
kterou věnovali mému manželovi Petru Ryzímu v 
nejtěžších chvílích konce jeho života. 

Iva Ryzí, manželka
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Atlas si pojistil první místo v divizi. 
Pak přišla první prohra v sezóně

V Blansku vyhlásili nejlepší sportovce

 Předminulý víkend byl ve znamení obrovské euforie fl orbalistů Atlasu v zápase proti druhé Lito-
myšli v jeho hale. Jasné vítězství a pojistka celkového prvního místa v divizi. Tuto neděli však přišlo 
pomyslné z hrušky dolů. Po vedení po dvou třetinách v zápase proti houževnaté Mohelnici, přišlo 
poslední dějství utkání, ve kterém soupeř otočil skóre ve svůj prospěch a vedení udržel až do konce. 
Atlas poprvé padl.

Florbal Litomyšl – FBK Atlas Blansko 6:12 (2:4, 
2:3, 2:5). Kučera 3, Borek, Fedra V., Fedra J. 2, 
Čermák, Hrazdíra, Janík. Blansko: Tenora – Crla, 
Frýdek, Čermák, Žilka, Kunstmüller, Navrátil O. – 
Kučera, Fedra F., Fedra V., Janík, Borek, Svoboda, 
Fedra J., Polách, Müller D., Hrazdíra.
 Atlas vletěl do zápasu jako vítr a záhy vedl góly 
Kučery a Janíka, Domácí sice snížili, ale další trefy 
Vojtěcha Fedry a opět Kučery nastínily, jak bude 
zápas probíhat. Litomyšl do třetiny ještě proměni-
la přesilovku a v úvodu druhé části hry přišel její 
kontaktní gól. To Atlas nabudilo a znovu odskočil 
Borkem a Jakubem Fedrou na rozdíl čtyř branek. 
Následovalo menší představení, o které se postarali 
tak trochu rozhodčí, kteří postupně poslali většinou 
sporně na trestnou lavici krátce po sobě hned čtyři 
Atlasáky, když ti se na ni ani nemohli skoro vlézt. Z 
dlouhé dvojnásobné přesilovky však domácí dokázali 
skórovat jen jednou na 4:7.
 Dominance Blanska pokračovala i v poslední 
dvacetiminutovce. O jejich další brankové zásahy 
se postupně postarali Borek, Jakub Fedra a na de-
sítku zarovnal Kučera. Pak se sice dvakrát prosadili 
domácí, to bylo ale z jejich strany vše. V závěru 
zápasu si nepříliš kvalitní rozhodčí znovu trochu více 
zavylučovali a utkání se dohrávalo s přeplněnými 
trestnými lavicemi na obou stranách. Hra tři na tři více 
svědčila Atlasu, který ještě díky Vojtěchu Fedrovi a 
Čermákovi přidal poslední góly. Zápas se odehrál ve 
vynikající atmosféře našlapané haly, kde bylo řádně 
slyšet blanenský kotel fanoušků, který svým hochům, 
s nimiž se vydal na utkání plným autobusem, připravil 
vpravdě domácí prostředí.

FBK Atlas Blansko – FBC Mohelnice 5:6 (3:2, 2:2, 
0:2), Kučera 3, Bělaška, Polách. Blansko: Opletal 
– Crla, Frýdek, Navrátil O., Žilka, Koumar, Müller 
D. – Kučera, Fedra F., Fedra V., Fedra J., Borek, 
Svoboda, Janík, Polách, Bělaška, Hrazdíra.
 Obvyklý raketový start Atlasu do utkání se tento-

Blansko – Mohelnice 5:6. Blansko – Mohelnice 5:6. 
Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

krát nekonal. O první 
gól se tentokrát posta-
ral soupeř v 7. minu-
tě, vyrovnal po třech 
minutách z Frýdkovy 
nahrávky Kučera. Mo-
helnice šla znovu do 
vedení, domácí ale 
dokázali opět Kučerou 
dorovnat a do šaten 
šli s vedením, když po 
Janíkově akci dostal 
míček do sítě Bělaška. 
Po změně stran zvýšil 
vedení Atlasu mladíček 
Polách, Mohelničtí opět 
dokázali dát kontaktní 
gól a povedlo se jim to 
pak ještě jednou, když 
odpověděli trefou i na 
Kučerovu branku, zna-

menající další jeho letošní hattrick.
 Fanoušci očekávali, že poslední třetina přinese 
potvrzení letošní dominance Atlasu. Tentokrát ale 
padla pomyslná kosa na kámen. S nadšením hrající 
Mohelnice, která také ještě myslí na postup do play-
-up, v prvních pěti minutách nečekaně otočila skóre 
ve svůj prospěch. Blansko mělo ještě celých patnáct 
minut na to s nepříznivým výsledkem něco udělat. 
Přes veškerou snahu se to hráčům Atlasu nepodařilo. 
„Soupeř měl dnes větší hlad po vítězství a nám se 
tolik nedařilo v zakončení. Musíme si z takového 
utkání vzít poučení do bojů v play-up, kde se budou 
hrát přesně takové zápasy a být příště silnější,“ uvedl 
blanenský trenér Ondřej Mach. 

 Atlas teď čekají dvě utkání venku. Nejprve za-
jíždějí do Letohradu, aby je pak čekal celek Světlé 
nad Sázavou. První místo v tabulce zajišťující 
výhodnou pozici do play-up je ale již po utkání v 
Litomyšli jisté. 

Bohumil Hlaváček

Dynamiters dvakrát změřili síly 
s Technikou

Výsledkový servis
1. Blansko 18 16 1 1 196:100 50

2. Litomyšl 18 11 3 4 133:90 38

3. Znojmo B 15 12 1 2 142:98 37

4. Mohelnice 17 10 3 4 106:79 34

5. Jihlava 18 11 1 6 118:107 34

6. Hornets 18 8 3 7 112:119 29

7. V. Mýto 17 8 1 8 135:126 26

8. Orlicko 17 5 3 9 107:126 18

9. Letohrad 18 4 3 11 100:116 17

10. Svitavy 18 4 1 13 71:108 13

11. Světlá 18 2 2 14 103:177 10

12. Skuteč 18 2 2 14 98:174 9

 Hned dvě utkání za sebou proti lídru soutěže z Brna blanenským hokejistům nepřineslo ani jeden 
bod, když v tom domácím bylo Technice určitě minimálně vyrovnaným soupeřem a o výhře Brna 
rozhodly jen větší zkušenosti s koncovkou utkání.
Dynamiters Blansko HK – Technika Hockey Brno  
3:5 (1:1, 1:1, 1:3), Müller, Šmahel, Malý. Blansko: 
Šenk – Sedláček, Němec, Antoňů M., Hussein, 
Rašovský, Staněk – Král, Malý, Šmahel, Müller, 
Grünwald, Antoňů T., Berka, Antal, Kubíček, Kuběna.
 Blanenští se silného soupeře nezalekli a šli již ve 4. 
minutě do vedení zásluhou Müllera. Brno vyrovnalo 
z brejku, v němž domácí obranu rozebralo. V úvodu 
druhé třetiny domácí opět soupeře přehrávali a 
přinutili brněnského gólmana k až zázračným zákro-
kům. V 36. minutě ale přece jenom kapituloval před 

Šmahelovým blafákem. V závěru třetiny Technika 
při přesilovce opět vyrovnala. Rozhodla poslední 
dvacetiminutovka. Po pěti minutách šli hosté poprvé 
do vedení, Blansko ještě dokázalo kontrovat ve 49. 
minutě Malým. Krátce poté ale strhlo vedení na svoji 
stranu znovu Brno. Domácí nerezignovali a začal je-
jich trvalý tlak se snahou ještě nepříjemný stav zvrátit. 
Dvě minuty před koncem ale po chybě v obraně 
vsítila Technika pátý rozhodující gól a Blanenským 
již nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře.

Technika Hockey Brno – Dynamiters Blansko 
HK 8:4 (3:3, 4:1, 1:0), Antoňů T. 2, Šmahel, Antal. 
Blansko: Vlach – Sedláček, Němec, Antoňů M., 
Hussein, Rašovský, Staněk – Král, Malý, Šmahel, 
Müller, Grünwald, Antoňů T., Berka, Antal, Kubíček.
 Hosté chtěli navázat na svůj výkon ze zápasu z 
Blanska, Brňané již ale na ně byli připraveni a a ve 
12. minutě vedli o dvě branky. Zásluhou koncentrace 
a bojovnosti se ale Dynamitům podařilo do druhé 
třetiny vstoupit za vyrovnaného stavu. Během šesti 
minut ale čtyřikrát inkasovali a bylo po zápase. Bla-
nenští se sice ještě snažili do něho vrátit, ztráta však 
byla již příliš velká. Díky střelecké nemohoucnosti se 
již jim skórovat nepodařilo, naopak Technika ještě 
kosmeticky jedním gólem střelecký účet upravila 
na 8:4. „Suma sumárum, tragická druhá třetina a 
impotence v zakončení nás stála lepší výsledek,“ 
zhodnotil zápas Tomáš Jílek, který je jako hráčská 
opora momentálně v disciplinárním trestu, a tak 
mužstvo koučoval ze střídačky alespoň jako trenér.  
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1. Technika 18 16 1 1 132:56 50

2. Uh. Ostroh 18 12 3 3 120:69 41

3. Kroměříž 18 11 2 5 80:66 35

4. Břeclav 18 9 3 6 94:82 31

5. Blansko 18 7 1 10 87:76 23

6. Uh. Brod 17 7 2 8 80:82 23

7. Brumov 18 5 2 11 76:114 19

8. Uh. Hradiště 17 6 0 11 72:119 18

9. Hodonín B 18 4 2 12 69:113 15

10. Boskovice 18 3 2 13 79:112 12

Basketbal
Nadregionální liga žákyň U15: BK Blansko B – SKB 
Tišnov 31:60 (9:36), Musilová K., Vašková 8, Popel-
ková 6, Strýčková, Musilová M. 4 a Vdolečková 1. BK 
Blansko B – SKB Tišnov 30:65 (12:38), Musilová K., 
Musilová M. 8, Tylečková 6, Strýčková 3, Vašková, 
Tesařová 2 a Vdolečková 1.
Oblastní přebor mladších minižákyň U12: Sokol 
Lanžhot – BK Blansko 19:94 (9:53),  Musilová 
26, Ježová, Černá 12, Alexová 11, Jarošová 10, 
Tesařová Selma, Tesařová Sofi e 6, Sedláková 5, 
Streitová, Zezulová a Doleželová 2. Tygři Brno 
– BK Blansko7:90 (5:48), Musilová 25, Doleže-
lová 13, Krátká 10, Sedláková, Tesařová Selma, 
Tesařová Sofi e 8, Ježová, Jarošová 6, Černá 4 a 
Pokorná 2. 
Oblastní přebor nejmladších minižákyň U11: BK 
Blansko – KP Brno 64:33 (35:13), Ježová 15, Strei-
tová, Tesařová 13, Došlová 5, Krátká, Broďáková, 
Krejčířová 4, Sedláková, Kouřilová a Kiselová 2. 
Žabiny Brno – BK Blansko 32:73 (11:36), Ježová 
22, Krátká, Došlová 10, Tesařová 9, Sedláková 8, 
Kiselová 6, Pokorná 4, Broďáková a Streitová 2.
Oblastní přebor přípravek U10 (společná soutěž 
s chlapci): BK Blansko – Tygři Brno 17:18 (10:10), 
Krátká 10, Kouřilová 3, Opustilová a Pokorná 2. 
BK Blansko – BK Vyškov 28:19 (16:8), Krátká 14, 
Kiselová 6, Pokorná 4, Broďáková a Kouřilová 2. 
BK Blansko – Sojky Pelhřimov 44:13 (30:4), Krátká 
12, Kiselová, Pokorná 8, Broďáková 6, Opustilová 
4, Sedláková, Pokorný a Kouřilová 2.

Florbal
Jihomoravský přebor muži: TJ Sokol Letovice B – 
FBK Atlas Blansko B 1:4 (0:2, 1:2, 0:0), Kolmačka, 
Blažek, Syrový, Crla. FBK Atlas Blansko B – Bulldogs 
Brno B 5:4 (0:2, 5:2, 0:0), Foret, Moučka, Kroutil, 
Syrový, Bládek.
2. liga junioři: Panthers Otrokovice – FBK Atlas 
Blansko 7:5 (0:0, 4:4, 3:1), Jeřábek 2, Müller J., 
Polách, Langr. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – Bulldogs 
Brno Orange 2:6 (1:0, 1:3, 0:3), Jeřábek, Holík.
Jihomoravský přebor starší žáci: FBK Atlas Blan-
sko – Florbal Hodonín B 11:3 (3:1, 4:0, 4:2), Baráth, 
Kala M. 3, Zachoval, Kuchař J., Králík, Bárta, Kala 
O. Aligators – FBK Atlas Blansko 12:7 (3:2, 2:1, 7:4), 
Kala O., Králík 2, Kala M., Bárta, Kuchař J. 

Kuželky
Podniková liga: KST A – Expedice 1283:1236, 
Stloukal 280, Gross 270 – Šváb 284, Mátl 251. Mo-
delárna – Postup B 1212:1010, Hladík 260, Semrád 
M. 255 – Malitsová 222, Špiříková 207. Elektro – Slé-
várna 1246:1122, Musilová 282, Dvořák 250 – Paul 
253, Pytela 232. KST A – Postup B 1288:1031, Gross 
274, Bouda 261 – Janáčková 225, Špiříková 225. 
KST D – Slévárna 1223:1159, Petříček 275, Brázda 
271 – Pytela 251, Zuck 241. Brusírna – Postup A 
1309:1306, Novotný 296, Pernica 268 – Kakáč 278, 
Hrubý 260. 
Okresní podniková liga: VVR – AJETO A 1287:1273, 
Smola 296, Semrád J. 261 – Veselá 269, Musilová 
261. Jezat – Kočičáci 1136:1122, Voráč 242, Zuck 
242 – Kocourek ml. 290, Haresta 267. Blanzek – AJE-
TO B 1273:1316, Lavický 274, Gross 257 – Maška 
D. 307, Maška J. 281. Catering – KSK 1224:1184, 
Skoupý 274, Volf D. 259 – Kolář 266, Ševčík 244
ZŠ TGM – Lachtani 932 – 1227, Jalový 217, Bělík 
196 – Honc 278, Šehýr 272. Ekosystém – Gasnet 
1166:1143, Zouhar M.239, Zouhar P. 236 – Navrátil 
250, Šváb 236, Dostál 236
Kočičáci – AJETO A 1225:1365, Kocourek ml. 284, 
Haresta 260 – Nevřivová 288, Stejskalová 279. KSK 
– Jezat 1217:1139, Kolář 260, Ševčík 250 – Zuck 
242, Paul 238. 
Relax – Nemocnice 1135:1272, Bartošík 264, Nedo-
ma 254 – Kalová 283, Zavadil 256. 
AJETO A – Proresale 1310:1235, Veselá 285, Stej-
skalová 279 – Brychta 276, Nezval 248. 
Kočičáci – Blanzek 1264:1294, Haresta J. 283, 
Haresta V. 269 – Gross 277, Lavický 270. 

Stolní tenis 
2. liga ženy: TTC MS Brno B – KST A.Ebrle Blansko 
1:9, Ševčíková 3,5, Trávníčková 3,  Novohradská 2,5. 
3. liga muži: TTC Koral Tišnov – KST Blansko 10:4, 
Vaculík 3, Přikryl A. 1. HB Ostrov H. Brod D – KST 
Blansko 10:0.
KS I muži: MK Řeznovice B – KST Blansko B 10:6, 
Voráč, Kaluža 2,5, Přikryl J. 1. Sokol Velké Opatovice 
– KST Blansko B 10:2, Přikryl J. 2. 
KS II muži: KST Blansko C – STP Mikulov 10:6, 
Voráč 4, Přikryl L. 3, Pokorný 2,5, Štěpánek 0,5. 
KST Blansko C – TJ Němčany 10:6, Přikryl L. 3,5, 
Trávníčková, Štěpánek 2,5,  Pokorný 1,5. 

Připravil Bohumil Hlaváček 

 V rámci sportovního plesu, který uspořádala ASK Blansko, byli v sobotu slavnostně vyhlášeni 
nejlepší sportovci města. V kategorii jednotlivců získali ocenění biketrialista Václav Kolář a plavkyně 
Anna Šťávová, nejlepším kolektivem se stal basketbalový tým BK Blansko minižákyň U 11. Cenu pro 
trenéra roku získal Miroslav Špaček (plavání). Sportovními nadějemi do 18 let jsou bikerka Amálie 
Gottwaldová a orientační běžec Ondřej Brosch. Do Síně slávy blanenských sportovců byli in memo-
riam uvedeni Ivo Nerad (basketbal) a Jiří Ošlejšek (atletika).

-boh-
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