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Hledá se nemoc

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Také jste si všimli, s jakou rychlostí bylo prakticky jediné téma českých médií vytlačeno 
tématem jiným? V případě války na Ukrajině jde nepochybně o věc závažnou, v celosvě-
tovém měřítku nepřehlédnutelnou, o událost, jež si zaslouží pozornost nás všech. Hned 
v úvodu zdůrazním to, co nyní cítí asi většina z nás: válka je v jakémkoli směru odsou-
zeníhodná věc a sounáležitost s lidmi jí postiženými je namístě. Jakým způsobem naše 
myšlení ovlivňují média, je zase věc druhá.

 Minulé úterý jsem byl coby jeden z účinkujících pod-
pořit Ukrajinu v Dělňáku na koncertě. Přestože zde 
nebylo místo na žádné ohnivé proslovy (nebo možná 
v důsledku toho), celý večer se nesl v atmosféře nos-
talgie a emocí. Svojí aktivní účastí jsem se podobně 
jako další přítomní muzikanti vyjádřil zcela jasně pro 
podporu lidí, kteří byli proti své vůli zavlečeni do války. 
Osobně zastávám názor, že ozbrojený konfl ikt nemá 
v jedenadvacátém století co dělat a agresorem, který 
jej rozpoutal (Putin), silně opovrhuji.
 Od čtvrtka 24. března jsem situaci napjatě sledoval. 
V průběhu víkendu jsem si všiml, jak neuvěřitelnou 
změnu prodělaly hlavní stránky všech novin a interne-
tových zpravodajských webů. Ukrajina, válka, Putin… 
Nikde se nepíše o ničem jiném, válka je všude, i na 
několika zahraničních zpravodajských serverech, 
které pravidelně pročítám.
 Ačkoli nemám pochyb o závažnosti situace, v 
hlavě mi rezonuje otázka: Kde je ta zlá nemoc, která 
plnila s malinkými přestávkami všechny zpravodajské 
rubriky celé dva roky až doteď? Co mají poslední dva 
týdny na práci všichni ti epidemiologové, virologové 
a experti, kteří dávali jeden rozhovor za druhým, 
přebíhali mezi Českou televizí a Primou, redaktoři se 
přetahovali o jejich názory a plnili jimi stovky stránek 
v novinách a tisíce minut v televizi a rozhlase? Že by 
měli vinou okolností jarní prázdniny?
 Jistě, informace 
tu pořád jsou, ale 
na první pohled to 
vypadá, že na onu 
nemoc se v posled-
ních dnech úplně 
zapomnělo, resp. 
byla odsunuta ně-
kam dozadu závaž-
nějšími událostmi. 
Když se nad tím za-
myslím, za normál-
ních okolností bych 
byl docela rád. Me-
diální masáže jsme 
si totiž za uplynulé 
dvouleté období 
užili dosyta. Myslím 
si, a vše tomu tak 
naznačuje, že jsme 
z nejhoršího venku 
a zasloužili bychom 

si chvilku oddechu (aspoň od toho mediálního cirku-
su).
 Ta ovšem nepřichází… Otevřete-li publicistiku, 
politiku, sport nebo bulvár, válka v Ukrajině je všude. 
A bohužel podobně jako covid budí v lidech nejen 
sounáležitost a kladné emoce, ale také strach, zlobu 
a nenávist. Stačí se podívat na sociální sítě. Všichni, 
kteří se dosud pasovali na samozvané „odborníky“ 
na covid, stali se přes noc „odborníky“ na válečné 
konfl ikty. A situace se opakuje, tentokrát v bledě 
modrém. Pod sdílenými články si tak můžeme občas 
přečíst neuvěřitelně bezcitné komentáře i od „přátel“, 
od kterých bychom agresi nikdy nečekali. V takovém 
případě nezbývá, než svůj seznam „přátel“ hezky 
pročistit.
 Ukrajince podporuji jak morálně, tak materiálně, a 
agresi ze strany Ruska považuji za nechutné a barbar-
ské gesto, které v roce 2022 nemá v Evropě (a vlastně 
ani nikde jinde na světě) místo. Myslím si, podobně jako 
drtivá většina všech lidí okolo, že téma války v Ukrajině 
je velmi závažné a nemělo by být nikomu lhostejné. 
 Přesto beru média s rezervou. Protože sto senza-
cechtivých článků denně na Novinkách, vypoulené 
hysterické oči paní Borhyové a dramatická hudba k 
Voříškovu komentování situace na válečné frontě – to 
je přesně to, co člověk nepotřebuje.

Martin Müller

Užívání DB 1+kk Blansko 
Písečná s výtahem.
Cena - 6.700 Kč+inkaso/měs.

Pronájem řadové garáže   
BK - Dvorská nad přehradou
Cena…3.000 Kč+elektřina/měs.

HOSPŮDKA ZBOROVEC

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

• VÝBORNÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
 každý víkend jiná specialitka 

• PIVNÍ SPECIÁLY
 11. - 13.3. pivo Redix
 18. - 20.3. Kácov speciál IPA
 25. - 27.3. ECHT IPA Thrills

• SPORTOVNÍ PŘENOSY
• Možnost pronájmu SALÓNKU
• RAUTY na dovoz domů i do fi rmy

Aleš Petržela s kapelou na Koncertě pro Ukrajinu. Foto Martin Fořtík
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Blansko pomáhá Ukrajině

Díky krizové lince Charity bydlí 
desítky ukrajinských rodin

Komentář: O jednotě společnosti
 Od čtvrtka 24.února letošního roku, kdy jsme se ráno dozvěděli, že ruská armáda zaútočila na 
zbytek Ukrajiny, když předtím v noci z 21. na 22.února obsadila Doněckou a Luhanskou republiku, 
obě jako součásti státu Ukrajina, vzedmula se vlna solidarity s lidem Ukrajiny v České zemi. Tato 
jednota trvá dosud (psáno v sobotu 5.března 2022). Musím říct, že taková nálada v celé společnosti je 
dojemná a vzrušující. Ale současně nutno dodat, že máme nedobré zkušenosti, jak to pak s takovou 
jednotu dopadá. Reminiscence posledních sta let v naší zemi ukazuje několik podobných vzedmutí, 
pokusme se přiblížit i to, jak to dopadlo.

 Vzedmutí první nastalo v okamžiku skončení 
Velké války v roce 1918. Vznik Československé 
republiky byl doprovázen obrovskou euforií, velkými 
nadějemi - a také následným velikým rozčarováním. 
Značné množství občanů čekalo se vznikem samo-
statné republiky i vyrovnání sociální nespravedlnosti, 
které znali z dob Rakouska i válečných let, ale nedo-
čkali se. Republika se učila demokracii, ale, byť měla 
k tomu dobré vůdce-učitele, přece jen - demokracie, 
to je běh na dlouhou trať a nastolení trvá generace.
 Další jednotný projev vůle nastal na podzim roku 
1938, tehdy možná spíše zklamali vůdci, než lid. 
Ihned po Mnichovské zradě se jednota rozpadla, a 
druhá republika byla především charakterizována 
nástupem moci německých menšin, fašistů a čes-
kých kolaborantů.
 Jednota po osvobození v květnu 1945 byla sice 
opravdová, plynoucí z nepopsatelných tragédií 
válečných útrap, ale současně plná tragických 
nespravedlností, postavená na ideálech sociální 
spravedlnosti, kterou si lid ztotožňoval se socialis-
mem importovaným Rudou armádou a jejím vůdcem 
Stalinem. Vývoj dalších dvaceti let ukázal, jak tra-
gický omyl nastal vložením politické moci do rukou 
komunistů. Následovala léta plná teroru a mrtvých.
 Vývojem situace ve vedení komunistické strany se 
koncem šedesátých let uvolnily poměry do podoby 
postupně nabývané svobody. Ta byla v noci z 20. 
na 21.srpna v roce 1968 brutálně potlačena sovět-
skými /a také německými, polskými, maďarskými 
a bulharskými/ tanky. Okamžitě se vzedmula další 
jednota národa – odpor proti okupantům. Ten trval 
několik měsíců, jeho postupně upadající gradaci 
se pokusily zastavit tzv. „hořící pochodně“, neboli 
sebeupálený Jan Palach, pak Josef Hlavatý, Miro-
slav Malinka (přežil), Jan Zajíc a další. Svou osobní 
obětí tito hrdinové burcovali spoluobčany, kteří se 
začínali přizpůsobovat situaci, a to vše až do doby, 
než samotní vůdci „obrodného procesu“ (Dubček) 
podepsali tzv. „pendrekový zákon“, čímž dokonali 
vlastní sebedestrukci. Léta poté patří k nejtragič-
tějším obdobím historie naší země, nazývané „nor-
malizace“. Zlomení těch nejlepších lidí, vynucená 
emigrace, věznění, to byly průvodní jevy té doby.
 Rok 1989 již většina čtenářů asi osobně pamatuje. 
Opět obrovská euforie, nadšení – a také samet, 
tolerance, odpuštění. Jednotu lidí si pamatuji. Viník 
byl označen – komunisté, cíle byly také jasné: svo-
boda a prosperita. Jak prosté. Iniciovaná vláda (v 
čele s Václavem Klausem), mezinárodně uznávaný 
muž na Pražském hradě – Václav Havel, navýsost 
skvělé předpoklady naplnění vůle lidu. Jenže mezi 
tím „lidem“ byli i dosavadní účastníci hry: komunisté, 
STBáci, kolaboranti, kariéristé, „osmašedesátníci“. 
Ti všichni byli dočasně skryti v davu. Po nastolení 
jakéhos-takéhos právního státu se ihned otřepali a 
začali využívat svých práv – proti kterým už ale nikdo 
povstat nemohl.
 Seriál „Devadesátky“ a dokumentární seriál „Polo-
svět“, který jsme mohli v minulých týdnech sledovat, 
ukázal uměleckou a dokumentární formou to, co my 
pamětníci máme v živé paměti, a to způsob, jakým 
využili někteří nabytou svobodu a jak to dopadlo s 
jednotou názorů společnosti? Rozpadla se poměrně 
záhy na prach, a k dokončení poznání, co se vlastně 
tehdy opravdu stalo, dochází vlastně až dnes, po 
třiceti letech.
 V roce 1998 se celý národ opět sjednotil, a to po 
vítězství hokejistů na Olympiádě v Naganu.
 Další jednota nastala na jaře roku 2020, když v půli 
března 2020 drtivě udeřil koronavirus, lidé byli vlád-
ními opatřeními přinuceni nevycházet, nepodnikat, 
nechodit do školy. Pamatuji si velice dobře několik 
týdnů vystrašení, vzájemné sounáležitosti, vzájemné 
pomoci - šily se roušky, byli jsme ohleduplní, v celé 
tragédii té situace přesto usměvaví, laskaví. I to ale 
trvalo jen pár týdnů, pak začali hojně umírat lidé, naši 
blízcí, a najednou jsme všichni dostali ze smrtelné 
nemoci strach. Společnost se rozdělila na téměř ne-
smiřitelné tábory odpůrců a zastánců očkování, sítě 
byly plněny často neuvěřitelnými desinformacemi.
 A pak teď Ukrajina. Po napadení Ukrajiny vojsky 
Ruské federace (prezident Vladimír Putin) jsme 
všichni najednou začali podporovat napadené – 
občany Ukrajiny. Ta nálada trvá i v těchto dnech.
 Protože už jsem dost starý a některé výše 
uvedené události jsem osobně zažil, jsem velmi 
opatrný ve společném, „masovém“ nadšení. Jsem 
bytostně přesvědčen o některých faktech týkající 
se této války, a zdůrazňuji, že byť je mnoho věcí 
neověřených – za jasná a nezpochybnitelná fakta je 
považuji: Rusko napadlo Ukrajinu. Ruští vojáci byli 
uvedeni do válečného konání rozkazem prezidenta 
Putina. Ukrajina vedená prezidentem Zelenským 
se vojensky brání a v boji umírají lidé, vojáci ale i 
civilisté. Válka nevznikla ze dne na den, musela být 
Ruskem dlouhodobě plánována. Dotčení Ukrajinci 
jsou všichni občané státu Ukrajina, tedy ti, kteří se 
brání, střílí a bojují, ale i jejich spoluobčané, kteří 
mají strach o život svůj a svých blízkých, a kteří se 
snaží zachránit život úprkem.

 Tragédie bojů je nezměrná, asi si to nikdo nedo-
vedeme tady v klidu a míru představit. Občané Ukra-
jiny - a je lhostejno, zda jsou národností Ukrajinci, 
Rusové, Volyňští Češi nebo Rusíni – jsou napadeni 
a potřebují pomoc. Je zatím velice nadějné, jak se 
do věci vložily Evropská Unie, NATO a ostatní země, 
a i jednotlivci a fi rmy. Je velice nadějné, že Rusové 
Ukrajinu nepřemohli a že Ukrajina se nevzdala. 
Konfl ikt trvá již více jak týden, s tím Rusové určitě 
nepočítali. Předpokládali, že to bude „blitzkrieg“, 
tedy válka trvající pár hodin – třeba tak, jak se jim 
to povedlo v srpnu 1968 v Československu.
 Tento článek se ale zabývá jednotou, jednotou 
postojů a názorů. Chci jen připomenout zkušenosti, 
i moje osobní, s tím, jak to v takových událostech v 
české kotlině chodí. Prvním významných signálem 
byl komentář prezidenta Zemana. Najednou jsme z 
úst tohoto člověka slyšeli něco, co desítky let před 
tím zcela popíral. A byť jeho slova hladila duši, není 
možné věřit, že by to říkal od srdce. Pokud do té 
doby tvrdil pravý opak, pak prostě není možné, 
aby najednou svoje přesvědčení o 180 stupňů 
obrátil. Analogicky se vyjádřil i jeho předchůdce. A 
opět – stačí si poslechnout na webu desítky, stovky 
jeho vystoupení na téma „Rusko, EU, Ukrajina“, 
jeho názory byly konzistentní – ale úplně jiné, než 
odprezentovává teď. A spousta dalších politiků. 
Babiš – člen komunistické strany, agent STB, ob-
chodní partner moře ruských fi rem. A co říká dnes? 
Odsuzuje agresi.
 Těmto lidem se říká „převlékači kabátů“. Kam vítr, 
tam plášť. Mějme na paměti zásadu, že jestli někdo 
kripl byl, kriplem i zůstane. Jestli někdo adoroval 
Rusy, adoruje je pořád a adorovat je bude, i když teď 
momentálně ústy tvrdí něco jiného. Buďme pořád ve 
střehu a věřme důvěryhodným, a nevěřme lhářům. A 
nepropadejme naději, že rázem se všechno srovna-
lo, a že hříšníci se stali anděly. Nesrovnalo, nestali 
se. Jen pod tlakem okolností se někteří skryli. Ale 
oni v pravou chvíli zase vylezou, zase se odhalí.
 Prezident Zeman je a zůstane proruským politi-
kem, který škodí této zemi už nejméně 10 let, stejně 
jako jeho předchůdce, bývalý prezident Klaus, a 
stejně jako třeba bývalý premiér Babiš. A vedle nich 
spousta dalších fi gur české politické kotliny, Tomio 
Okamura a jeho parta, bývalý poslanec Volný, kdy-
pak jim začne vadit příliv uprchlíků? Postavy jako 
Foldyna, Hašek jako oslavovatelé tzv. „nočních 
vlků“ -  Ruskem podporované obskurní skupiny 
motorkářů, kdypak zase začnou vzývat Putina? Je 
jich spousta. Jsou skryti a mlčí. Ale až opadne hlavní 
vlna, opět se vynoří. 
 Doufám, že současná politická reprezentace a i 
celá společnost si i s těmito lidmi dokáže poradit. 
Jedním malým signálkem byl úkon spolku CZ.NIC, 
který eliminoval dezinformační weby. Jistě žádný 
soudný čtenář nepodporuje cenzuru, té jsme si v 
minulosti užili až až. Ale - a na závěr použiji slogan, 
který se nedá spisovnou češtinou nahradit – „vocaď 
pocaď. Věřme, že i další vládní kroky budou usku-
tečněny v nastolené linii – bezvýhradné podpoře 
Ukrajinského lidu v boji se zlem. Věřme, že vlna 
podpory českých občanů bude směřovat k podpoře 
potřebným a že dokážeme stále odlišovat dobro od 
zla.
 A mimochodem – zlo se poznat dá, třeba podle 
vztahu k novinářům. Ten, kdo je likviduje, vraždí či 
jinak eliminuje anebo je schopen si je koupit, ten 
dobrý není. A stačí si vzpomenout, zůstaneme-li v 
Česku, jak se k novinářům nejvyšší politici chovají 
dnes či chovali v nedávné době. A hned máme jasno. 
A ve světě to funguje úplně stejně.

-mn-

 Kvůli válečnému konfl iktu, který se rozpoutal 24. února letošního roku na Ukrajině, se na všech 
možných místech záhy začala řešit pomoc ukrajinským uprchlíkům. 

 Velice rychle se podařilo zorganizovat charitativní 
Koncert pro Ukrajinu v Dělnickém domě v úterý 1. 
března. Akci uspořádala Kultura Blansko ve spolupráci 
s Charitou Blansko a také s městskou galerií. V rámci 
koncertu se prodávala umělecká díla místních umělců. 
Výtěžek se vyšplhal na více než 125 tisíc korun. 
 Finanční prostředky na pomoc lidem přicházejícím 
z Ukrajiny vyčlenilo ve svém rozpočtu také město 
Blansko. Plánuje uvolnit tři miliony korun. Shodli se na 
tom radní na svém jednání, částku musí ještě schválit 
zastupitelé na zasedání 15. března. 
 „Plánujeme, že tyto fi nanční prostředky budou 
použity například na zajištění nouzového ubytování 
pro uprchlíky, na náklady spojené s pobytem oby-
vatel Ukrajiny v Blansku, nebo jako rezerva určená 
pro řešení aktuálních potřeb v souvislosti s krizovou 
situací. Reagovat chceme zejména na konkrétní 
požadavky přímo z Ukrajiny. Například na dodávky 
zdravotnického materiálu pro konkrétní nemocnice 
či ukrajinský červený kříž, ve spolupráci s Nemocnicí 
Blansko se chystají zdravotnické balíčky a podobně,“ 
vyjmenoval starosta Blanska Jiří Crha.
 Město také zřídilo speciální telefonní linku 725 112 
566, na kterou se mohou nonstop obrátit lidé prchající 
z Ukrajiny, kteří hledají akutní pomoc, pro dotazy ze-
jména na možnosti ubytování přímo v Blansku funguje 
také e-mail pomocukrajine@blansko.cz.

Ubytování
 Co se týká ubytování, vedení města odložilo na 
neurčito plánovanou rekonstrukci azylového domu pro 
matky s dětmi na ulici Sladkovského, kam se budou 
moci lidé z Ukrajiny nyní uchýlit. 
 „Připravujeme zde zázemí pro dlouhodobější pobyt 
těch, kteří mají nějakou vazbu přímo na Blansko, 
například když přijedou příbuzní zaměstnanců fi rem 
z regionu. Od 11. března bude v bývalém azylovém 
domě k dispozici zhruba 40 až 50 míst. Zařízení nyní 
připravujeme k využití pro ty, kteří hledají pobyt právě 
v Blansku a mají nějaký vztah k regionu. Město pořídí 
postele, matrace i lůžkoviny a další vybavení,“ uvedl 
Crha. 
 Kromě azylového domu město Blansko připravilo 
také ubytovací kapacity v ubytovně na zimním stadio-
nu. „Tam máme už od pondělí 28. února vyčleněné 
prostory, pokud vznikne akutní potřeba nouzového 
ubytování obyvatel Ukrajiny, kteří se u nás ocitnou 

třeba o víkendu bez zajištěného přístřeší. Následně 
jim pomůžeme s dopravou do krajského asistenčního 
centra v Brně,“ sdělil vedoucí oddělení krizového 
řízení David Vavřín.
 Město je připraveno příchozím poskytnout též 
sociální služby, poradenství, psychologickou pomoc 
a podobně. V případě potřeby se bude město podílet 
také na zajištění stravování nebo ve spolupráci s Cha-
ritou Blansko také na poskytnutí potravinové pomoci. 
 Lidé prchající před válečným konfl iktem by měli 
směřovat do Krajského asistenčního centra pomoci 
Ukrajině (KACPU), které od středy 2. března 2022 
funguje v pavilonu B2 brněnského výstaviště. Tam 
jim pracovníci pomáhají s vyřízením potřebných do-
kladů, víz, zdravotního pojištění i ošetření. Centrum 
zajišťuje také ubytování po celé jižní Moravě, v této 
fázi zejména v hotelích a penzionech a na dalších k 
tomu primárně určených místech v celém kraji.

Sbírky
 Radnice uspořádala sbírku materiálního vybavení 
pro ukrajinské rodiny na 8. března v Dělnickém domě. 
Lidé mohli nosit zejména věci denní potřeby zejména 
pro ženy s dětmi. 
 Český červený kříž vyhlásil sbírku zdravotnického 
materiálu. V Blansku mohou lidé nosit například obi-
nadla, náplasti, trojcípé šátky, dlahy nebo zdravotnické 
rukavice vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin 
na sběrné místo ČČK ve dvoře objektu na Sadové ulici 
2. Peníze lze posílat na účet 333999/2700 variabilní 
symbol 1502. „Pořádáme sbírky na podporu Ukrajin-
ského červeného kříže. Sbíráme zdravotnický materiál 
a fi nanční dary – to je to, o co nás naši partneři na 
Ukrajině žádají,“ informoval Jiří Kučera z Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Blansko.
 Finančně lze přispět také na účet Charity ČR: 
55660022/0800, variabilní symbol 104. Ve spolupráci 
s Charitou Ukrajina se v rámci bezprostřední pomoci 
obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na 
zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, 
hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence 
je i poskytnutí psychologické pomoci. Výtěžek sbírky 
pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní 
životní potřeby. 
 Peníze lze také zaslat například na konto organi-
zace Člověk v tísni a další. 

-mka-

Foto Martin Fořtík

 Nonstop Linka důvěry Charity Blansko se stala ve spolupráci s magistrátem města Brna ihned 
od čtvrtka 24. února krizovým číslem pro pomoc Ukrajině. Za necelý týden od vypuknutí válečného 
konfl iktu zpracovávali krizoví interventi blanenské charity kolem 600 hovorů lidí, kteří na linku volali 
s nabídkou ubytování a jiné pomoci pro uprchlíky i lidí, kteří naopak pomoc potřebovali. 
 „Nárůst hovorů byl obrovský. Lidé nabízeli různou 
pomoc, volali i lidé z Ukrajiny, kteří před válkou utíka-
jí. Těm jsme pak rovnou ubytování také domlouvali,“ 
říká vedoucí krizové Linky důvěry Zdeňka Švanca-
rová. Za necelý týden pomohla linka společně se 
Službami pro cizince Diecézní charity Brno zajistit 
ubytování desítkám ukrajinských rodin.
 Na lince dočasně pomáhají zvládnout nepřetržitě 
zvonící telefony pracovnice blanenské Charitní kri-
zové pomoci. Nyní se Linka důvěry opět zaměří na 
hovory s lidmi, kteří se ocitají v krizi nejen z důvodu 
válečného konfl iktu. „Ozývají se čím dál častěji také 
lidé, kteří se bojí války a se kterými je nutné praco-
vat,“ doplňuje vedoucí linky.
 Charita Blansko je připravena pomáhat uprchlí-
kům z Ukrajiny i nadále. „Počítáme s tím, že s lidmi 

zasaženými válečným konfl iktem budeme pracovat 
v našem regionu ve spolupráci s městy Blansko a Bo-
skovice v našich krizových službách, v prorodinných 
službách a dalších. Vedle toho se v rámci Diecézní 
charity Brno budou naši pracovníci dle potřeb podílet 
na fungování Krajského asistenčního centra pomoci 
Ukrajině v Brně, přes které nyní půjde zajištění všech 
základních služeb pro uprchlíky,“ informuje ředitel 
Charity Blansko Pavel Kolmačka.
 Děkujeme všem za obrovskou solidaritu, kterou 
jste projevili obětem válečného konfl iktu. Pomáhat 
můžete nadále přes sbírku Charity ČR, materiální 
sbírku prozatím neorganizujeme. Aktuální informace, 
jaké pomoc je zrovna potřeba, najdete na našem 
facebooku @charitablansko.

Vladěna Jarůšková

Charita pomáhá 
uprchlíkům v regionu

 Charita Blansko ve spolupráci s městem a farností 
aktuálně pomáhá desítkám ukrajinským uprchlíkům, 
kteří během víkendu dorazili do Blanska. „Hned v 
sobotu jsme jim po dohodě s městem z charitního 
skladu zajistili nutné hygienické potřeby, po ví-
kendu jsme jim do ubytovacích zařízeních přivezli 
oblečení,“ informuje ředitel Charity Blansko Pavel 
Kolmačka.
 Váleční uprchlíci, převážně ženy s dětmi a starší 
lidé, dostali od Charity leták v ukrajinštině s informa-
cemi a s kontakty na Charitní krizovou pomoc, ve 
které momentálně působí také tlumočnice z ukra-
jinštiny. „Uprchlíkům nabízíme například doprovod 
k lékařům, na úřady, do škol, pomoc s vyplněním 
formulářů,“ upřesňuje ředitel Charity.
 Na pomoci uprchlíkům dál Charita úzce spolupra-
cuje s městem a farností. „Pomoc se bude odvíjet 
podle aktuálních potřeb. Je možné, že v dohledné 
době vyhlásíme také materiální sbírku,“ doplňuje 
ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka.

Vladěna Jarůšková
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Blanenské sportovní legendy: Alexandr Malits 
patří neodmyslitelně k fotbalu ve městě

 Uveď to na pravou míru. Jaké je tvoje základní 
curriculum vitae?
 Pozor. Málokdo ví, že jsem se narodil v Praze! 
Od mého roku jsem pak bydlel v Nových Zámcích. 
Dali mne tam k babičce. Pak jsem měl v občance 
slovenskou národnost. Ale nijak jsem na tom nelpěl. 
Teď třeba u sčítání lidu jsem se přihlásil jako Čech. 
Už dávno to tak uvádím.

 Jak jsi přičichnul k fotbalu?
 No tam, v Nových Zámcích. Ale na fotbalu jsem 
zpočátku nijak nelpěl. Dělal jsem všechno možné. 
Atletiku, box, gymnastiku. Nechci se chlubit, ale ve 
všem jsem vynikal. V plavání jsem dokonce chvíli 
držel slovenský rekord, v šedesátých letech, bylo 
mi dvanáct, třináct let. 

 A jak ses ocitnul v Blansku?
 Umřel mi děda i babička, u kterých jsem bydlel. V 
Nových Zámcích měla stát velká pobočka ČKD a tak 
byl velký nábor na učně do Blanska. Ta myšlenka fab-
riky pak zanikla, ale bylo už pět tisíc vyučených pro 
tu fabriku. Slévači, modeláři, soustružníci, všechno 
možné. A já jsem pak zůstal v roce 1962 v Blansku 
sám. Bylo to složité. Bydlel jsem na internátu na 
Sanatorce. Ze Slovenska nás tehdy dorazilo do Brna 
vlakem na pět set. 

 A jak jste se zabavili ve volném čase?
 Pro mne byla volba jasná. Sport. Volejbal, no-

hejbal, fotbal, i házenou jsme tady chtěli hrát. Pět 
nás vybrali na fotbal. Za tři týdny nás tam pak bylo 
dvacet Slováků. Tehdejší trenér Tonda Štrait měl 
najednou v základní jedenáctce devět Slováků a 
bratry Kotlánovi. Dorost jsme vykopali až skoro do 
první ligy, jenomže nás pak pět vybrali do áčka ČKD 
a tím pádem jsme nepostoupili.

 Zajímali se o tebe jako o mimořádného talenta 
i odjinud?
 V Blansku se hrál v mužích krajský přebor nebo I.A 
třída. Dostal jsem nabídku od Železáren Prostějov o 
třídu výš, nakonec to nějak padlo. V roce 1966 přišla 
vojna a já jako vyučený slévač šel podle tehdejších 
pravidel jen na pět měsíců do Uherského Hradiště. 
Ve čtvrtek jsem narukoval a v sobotu jsem už za ně 
nastoupil v mistráku. Vyhráli jsme s Brodem 7:2 a 
já jsem dal pět gólů. Tak jsem se uvedl. Celou voj-
nu jsem pak odehrál tam. Zájem o mne najednou 
projevili z Plzně. Ještě jako voják jsem na týdenním 
opušťáku jel tam. Ale v Blansku za mne chtěli na tu 
dobu strašné peníze a nepustili mne. 

 Ale přišli asi i jiní, ne?
 Jako další se ozvali ze Zbrojovky Brno a za týden 
z Gottwaldova. A střídali se u mne, hádali se o mne. 
Rozhodnout jsem měl já, mladý kluk. Byly to týmy 
tehdy z druhé ligy. Nastoupil jsem ale v Blansku a 
zájem byl tehdy o mne dál. Radili mi zkušení, ať do 
Zbrojovky nejdu, že tam jsou podrazáci. Byl jsem už 
i ženatý, takže rozhodnutí bylo důležité. Vzal jsem 
to do Gottwaldova. Tam jsem začínal, šel jsem z 
krajského přeboru do první ligy, ve dvaceti letech. 
Nejprve bez bytu.

 Jak ses cítil?
 Pro svobodného by to bylo špičkové, ale brzy jsem 
se oženil. Práce neexistovala, byl jsem veden jen na 
papíru a chodil si do fabriky jen pro peníze. Tam jsem 
hrál tři roky.

 Statistiky říkají – 58 zápasů, jedenáct branek…
 No přáteláky tam nejsou, to by jich bylo daleko víc. 
Byl jsem v týmu prvoligového nováčka, oni postoupili 
těsně před tím, než jsem k nim přestoupil. V mančaftu 
začal s námi nastupovat i tehdy jako talentovaný 
dorostenec dnes legendární kanonýr a mistr Evropy 
z roku 1976. Zdeněk Nehoda. O pět let mladší než 
já. On letos bude mít sedmdesát. Byl to velký kámoš. 
Perfektní fotbalista s čichem na branky. Byl i skvělý 
hokejista, to se o něm tak moc neví. 

 Jaký byl život prvoligového fotbalisty na za-
čátku sedmdesátých let?

Jak jsme si slíbili, potkali jsme se v rámci nepravidelného seriálu o žijících sportovních blanenských 
legendách s Alexandrem Malitsem alias Šuťou, jak mu všichni fanoušci místní kopané říkají. Jako 
jeden z mála lidí, kteří se zapsali do historie fotbalu ve městě, má za sebou i nemalé prvoligové 
zkušenosti. Wikipedie o něm píše jako o bývalém slovenském fotbalistovi… A hodně lidí si přitom 
myslí, že je Maďar. Jeho kamarád o něm říká s nadsázkou, že je československý maďarský Moravák.

 No, užíval jsem si to. Dostal jsem pak dvoupoko-
jový byt, měli jsme už syna Sašu.

 Jak ses dostal zpátky na Slovensko?
 Naštvali jsme se, když nás některé nevzali na 
zájezd do Holandska a jeli místo nás funkcionáři. 
Říkám, tady už nebudu ani minutu. A za týden se jak 
na zavolanou ozvali z Nových Zámků. Věděli, že tam 
mám kořeny. Jaké máte požadavky, říkají. Schválně 
jsem nastřelil, že chci šedesát tisíc, třípokojový byt a 
zaměstnání s platem dva tisíce. Víc než jsem měl v 
Gottwaldově. Súhlasíme, oni hned na to. Pak mi žena 
doma vynadala, že jsem nechtěl víc. Za čtrnáct dní 
se vrátili s tím, že se můžeme stěhovat. A tam jsem 
pak zůstal čtyři roky. Hráli jsme třetí ligu, byl jsem tam 
nejlepším střelcem. Žena dostala taky práci, dělala 
vrchní sestru v nemocnici. A tehdy se nám narodil 
druhý syn Michal, ten je tedy původem Slovák. 

 A jak přišel zase kotrmelec zpátky do Blanska?
 Saša měl šest let a měl jít do první třídy. Chodil do 
školky a už mluvil maďarsky, protože tam to bylo nor-
mální, bylo jich tam moc. Manželka říká, že je čas se 
vrátit, ona je odtud, aby šel do české školy. Šel jsem 
za vedením a říkám, že přestoupím do Blanska. Oni 
mysleli, že chci víc peněz. Za týden přišli se čtyřiceti 
tisíci, automatickou pračkou, barevným televizorem, 
abych podepsal ještě aspoň na rok. Odmítl jsem. 
Manželka byla ráda, i když teď tvrdí, že nejlepší to 
bylo na Slovensku.

 Za ČKD jsi toho pak odehrál dost… 
 Došel jsem v osmadvaceti, jak se říká, v nejlepších 
fotbalových letech. Šel jsem soutěžně o čtyři třídy níž! 
Docela zákonitě jsem vynikal, nechci se vychloubat. 
Postupovat jsme začali záhy. Těch trenérů, co se 
vystřídalo. Hrál jsem, myslím, tak do pětačtyřiceti let. 
Pak jsem ještě šel do Rájce a na závěr mne ještě na 
dva roky vyhecovali do Vavřince.  

 V tvých šlépějích šli i tví dva synové…
 Saša chytal, pak i dlouho trénoval gólmany, Michal 
hrál v Metře, Rájci, Ráječku, dělá trenéra žáků, teď 
i píská jako rozhodčí. Je kuriozitou, že oba jsou teď 
správci na blanenských fotbalových hřištích. Saša 
nahoře na Kolbence, Michal dole na Metře. Kolem 
fotbalu se vždy motal celý můj život a zejména ten 
blanenský. Pokud možno i v mém věku nechybím 
na žádném utkání, rád se potkávám s kamarády, 
kterých zde mám mraky.  

Bohumil Hlaváček

Není to žádná puťka...
 Myslím tím toho pána, co úřaduje v Kremlu, na 
místech, kde úřadovali v minulosti jemu snad vzoroví 
státníci – Stalin nebo Brežněv. Bývalý důstojník KGB, 
podle všeho silně narcistní psychopat se rozhodl, že 
je třeba učinit přítrž té nespravedlnosti, která vznikla 
s rozpadem Sovětského svazu a je třeba zase jednou 
světu ukázat, kdo je Rusko a kam míří.
 Dost možná se vedle Stalina inspiroval i Stalino-
vým současníkem – Adolfem Hitlerem. Alespoň jeho 
předválečná rétorika tomu dost zásadním způsobem 
napovídá. Ve své ospravedlňovací řeči používal přímě-
ry velmi podobné těm Hitlerovým – o nutnosti ochránit 
utlačované obyvatelstvo před zlovůlí sousedního státu 
a jeho představitelů – o trpělivosti, která není nekoneč-
ná a konečně o invazi, která není invazí, ale mírovou 
misí, ke které byl náš soudruh vyprovokován. Kým? 
Všemi okolo. 
 K jeho slovům se připojují mnozí pečliví studenti jeho 
propagandy – za všechno může USA, případně NATO 
nebo EU. Ti stejní pak na jeho obranu prohlašují, kde 
všude byla právě Amerika potažmo NATO nespraved-
livě vojensky přítomna. Někteří přispěchají s tím, jakou 
zásluhu má Sovětský svaz na vítězství ve 2. světové 
válce. Budiž. Jen mi to malinko zavání...
 Tak především... Připouštím, že USA, či NATO, 
případně EU se nechová vždy korektně. Ovšem tento 
argument je velmi vetchý a dá se srovnat třeba s tím, 
že bych bránil vraha argumentem, že znám i jiného 
vraha...
 Zásluha SSSR na osvobození Evropy od Nacismu 
je nepopiratelná, ale opět použiju příměru... Násilník 
by se bránil tím, že na znásilnění mladé dívky měl 
právo jen proto, že kdysi přes přechod převedl její ne-
mohoucí babičku. Já vím, jsou to silná slova a berte to 
jako nadsázku, ale jsem nad těmito argumenty natolik 
rozhořčen, že nemohu jinak...
 A tak mi dovolte uvést naprosto jasná a nezpochyb-
nitelná fakta...
 To Ruští, nikoli Američtí vojáci (natož vojáci NATO) 
se nachází u Kyjeva... To Ruská federace, nikoli USA 
(natož NATO nebo EU) porušuje Budapešťské memo-
randum o bezpečnostních zárukách... To Ruští, nikoli 
Američtí vojáci (natož vojáci NATO) porušují v bojích 
Ženevské konvence... Jinými slovy, Ruská federace, 
nikoli USA, NATO nebo EU je v tomto (Ukrajinském) 
konfl iktu zřejmým agresorem...
 Válka je hrozná věc. A v každém válečném konfl ik-
tu to odnáší prosté obyvatelstvo, které má prostě tu 
smůlu, že v jejím čele stojí psychopat, který je scho-
pen skutečně všeho. S takovým zmetkem se nedá 
vyjednávat, nepochopí to jinak, než slabost. Chce-li 
mne někdo terorizovat, MUSÍ počítat s tím, že se mu 
postavím. Držím pěsti Ukrajincům, kteří mají tu odvahu 
se militantnímu hovadu, jako je Putin, postavit. Právě 
kvůli lidem, jako je on se dostává do pozadí úžasná 
kultura a krásy Ruské země. Jediné, co je vidět je roz-
pínavost a drzost a přezíravé chování... A to je hodně 
nepříjemné.
 Přál bych si, aby byl klid a mír a nejsem žádným 
válečným štváčem. Nicméně dodávky pomoci, včetně 
té vojenské jen fandím. Když silnější napadne slabšího 
a navíc nespravedlivě, je naší morální povinností tomu 
slabšímu pomoci...
 Bůh žehnej Ukrajině...

Freddie (freddiemail@email.cz)

Freddieho sloupek
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PLES
Procházky blanenskými ulicemi

 Víte, po kom se nazývají ulice v Blansku? Proč tu máme Žalkovského, Hybešovu či Stařeckého? 
Rádi bychom vám představili nový seriál, který se bude tímto tématem zabývat. V prvním díle jsme 
se podívali právě na ulici Stařeckého, která spojuje náměstí Míru se Sadovou ulicí. Dostala název po 
blanenském starostovi. 

Josef StařeckýJosef Stařecký
(15. 8. 1877 - 4. 6. 1920) - starosta města Blanska 
v letech 1919 - 1920
 V blanenských železárnách se vyučil slévačem. Ve 
velkých závodech bývalo zvykem, že v nich pracovali 
i další potomci. Ani blanenské železárny nebyly vý-
jimkou, a proto zde pracoval i se svým otcem, který 
jej svými socialistickými názory velmi ovlivnil.
 Od 18 let pracoval ve Vídni, poté v Berlíně, kde se 
aktivně zúčastnil několika dělnických stávek. Za tuto 
činnost byl propuštěn a měl problém sehnat práci. 
Proto se roku 1905 vrátil do Blanska. V roce 1906 
se na schůzi sociální demokracie Stařecký seznámil 
s Josefem Hybešem, který ho pro jeho schopnost 
jednat s lidmi a neustupovat ze svých názorů navrhl 
jako předsedu stavební komise a byl jím zvolen. Tato 
komise měla v plánu odkoupit hostinec manželů 
Kalových, aby se z něj mohl vytvořit Dělnický dům.
 V roce 1907 se oženil s Albertinou Bušovou, která 
jej podporovala v jeho politických aktivitách.
 20. dubna 1908 byl do čela spolku zvolen Josef 
Stařecký. V listopadu v témže roce byla ukončena 
první etapa přestavby hostince na Dělnický dům, kde 

byl sál, jeviště a několik společenských místností. 
Spolu s přítelem Aloisem Skotákem, na nějž měl 
Stařecký velký vliv, byli v roce 1913 zvoleni za členy 
městského zastupitelstva. Do té doby oba zastávali 
funkci ve spolku Dělnický dům a v Dělnické tělový-
chovné jednotě.
 Po skončení první světové války se Josef Stařecký 
vrátil do politiky a díky jeho důslednosti v roce 1919 
dopadly volby nejlépe pro stranu sociálních demo-
kratů. Právě s podporou stran sociální demokracie 
a českých socialistů byl Josef Stařecký 29. 7. 1919 
zvolen starostou města Blanska, které tehdy čítalo 
kolem 4 000 obyvatel. Stařecký jako starosta prosa-
zoval demokracii a trval na tom, aby se nic nedělo 
bez vědomí občanů. Ještě za jeho života dostala 
blanenská skupina válečných invalidů licenci k tomu, 
aby zde bylo zřízeno kino. To bylo vybudováno mezi 
lety 1920 – 1921.

Čerpáno z knih:
Vladimír Polák: Josef Stařecký, průkopník socialismu 
na Blanensku 
kol. autorů: Představitelé města Blanska

Připraveno ve spolupráci
 s městskou knihovnou
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Cestování: Bosna a Hercegovina

V nové rubrice Cestování vám budeme nabí-
zet zážitky cest po celém světě. 
Pokud se chcete podělit také o vaši cesto-
vatelskou zkušenost z Evropy, Asie, Ameriky 
nebo i Česka či Slovenska, pošlete ji společ-
ně s fotografi emi na monitor@monitor-bk.cz.

BMS
COMPUTERS

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

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

PROVOZNÍ DOBA: 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

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

a PC i do druhého dne

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

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

IKEngineering kovovýroba
IK ENGINEERING

Spešov 46
tel. 516 432 207

www.ik-e.cz
obchod@ik-e.cz

• nutná znalost čtení výkresové dokumentace
• jednosměrný provoz
• nástup možný ihned
• nástupní mzda 28.000 - 30.000 Kč

Přijmeme pracovníka na pozici

OBSLUHA CNC 
OHRAŇOVACÍHO LISU

 Naše dva manželské páry ve věku 58 až 64 let, se velmi dobře znají, a proto jezdí rády na společnou 
letní dovolenou. Ideálním místem pro naše letní putování je hornaté vnitrozemí Balkánského poloostrova. 
Tato krajina je divoce krásná a z České republiky je autem lehce dosažitelná. 

 Podle tzv. cestovatelského semaforu zůstala z pro 
nás zajímavých zemí otevřená jen Bosna a Hercegovina 
(dále BIH), vypravili jsme se proto právě tam. 

Základní údaje o zemi: Bosna a Hercegovina se do 
podvědomí Čechů zapsala v souvislosti s krvavými tzv. 
Balkánskými válkami jednotlivých etnických skupin v 
období rozpadu bývalé SFR Jugoslávie v 90. letech 20. 
století. BIH má  rozlohu asi 2/3 České republiky žije v 
ní asi 3,5 milionu obyvatel. Historické území Bosna leží 
na severu a méně osídlená Hercegovina tvoří jih území 
BIH. Od. 15. do 19. st. byla země součástí Osmanské 
říše, proto ještě dnes vyznává více než polovina oby-
vatelstva islámské náboženství. K BIH připadá jen asi 
20 km dlouhé pobřeží Jaderského moře a vlastně celé 
její území patří do vnitrozemí Balkánského poloostrova. 
Jižní a střední část země je velice hornatá a patří do 
rozsáhlého krasového území pásma Dinárských hor. 
Platidlem na území BIH je konvertibilní marka (BAM), 
aktuální kurz činí 1 BAM = 0,51 EUR.
 Článek popisuje jen začátek naší jedenáctidenní 
cesty.
Den první:
 Z Blanska jsme vyjeli 29.7.2021 v 03:00 hod. Po 
nečekaně rychlém odbavení při výjezdu z Evropské 
unie na vstupu do Srbska jsme už odpoledne byli na 
území BIH. Nám známé hlavní město Sarajevo jsme 
vynechali. Hlubokým údolím proti toku mohutné horské 
řeky Drina jsme přijeli do města Višegrad. Prohlédli jsme 
si jeho centrum a hlavně turecký kamenný most ze 16. 
stol. přes řeku Drina. Most má 11 kamenných oblouků 
a celkovou délku asi 180 m a je zapsán na Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Cesta pokračovala skal-
natým údolím řeky a první nocleh jsme našli v kempu 
na břehu velké přehrady u obce Mededa. Náš první den 
byl docela náročný, autem jsme ujeli 1014 km. Místo 
stavění stanů jsme proto zakoupili nocleh ve starých 
karavanech, které v kempu slouží jako jednoduché 
chatky pro 2 osoby (cena 20 KM/karavan a noc). Za 4 
porce vynikajícího pstruha a 6 piv k večeři jsme platili 
EUR 55. 
Den druhý:
 Při pokračování cesty jsme nevynechali prohlídku 
města Foča. Zachovaly se v něm zajímavé historické 
památky z osmanského období. Údolím řeky Drina, 
a pak odbočkou do hor, do našeho prvního velkého 
cíle - Národního parku Sutjeska. NP Sutjeska byl jako 
jeden z nejstarších NP Jugoslávie vyhlášen už v r. 1962. 
Centrem NP je obec Tjentiště (568 m), která nabízí 
dobré možnosti ubytování. Zvolili jsme autokemping 
vybavený malými dřevěnými chatkami pro 2 osoby 
(cena dvoulůžkové chatky 30 KM /noc) a po převážně 
šotolinových cestách jsme vyrazili autem k poznávání 
okolí.  
 Při projíždění horských cest v lesích v okolí Tjentiště 
jsme se poprvé setkali s výstražnými tabulemi označují-
cí zákaz vstupu do zaminovaných území z období válek 
v 90. letech 20.st. Právě na území BIH byly tehdy zami-
novány rozsáhlé oblasti a mnoho min nebylo z krajiny 
dodnes odstraněno. Narazili jsme i na zříceninu opev-
něné obytné věže „kula“, 
která připomíná, že i zde 
se používala tzv. krevní 
msta. Po úhradě poplatku 
za vstup do NP Sutjes-
ka (5KM/dospělá osoba) 
jsme vyjeli k horskému 
jezeru Donje Bare (1490 
m). Od něho jsme se pěš-
ky vydali na významný 
vyhlídkový bod pod vr-
cholem Borič (1475 m). Z 
této vyhlídky jsme poprvé 
spatřili mohutný vápen-
cový masiv hory Maglič, 
který jsme měli v plánu 
nazítří zdolat. V oblasti 
dnešního NP Sutjeska se 
v roce 1943 odehrála pěti-
týdenní vítězná bitva jugo-
slávských partyzánů proti 
německým fašistům. U 
silnice je zde vybudováno 

Muzeum bitvy o Sutjesku 
(z časových důvodů jsme 
je nenavštívili) a od něho 
vedou schody ke zdaleka 
viditelnému obrovskému 
betonovému památníku. 
Po prohlídce areálu pa-
mátníku jsme se vrátili do 
kempu.  
 V sousední chatce se 
během odpoledne uby-
tovaly dvě studentky z 
Plzně. O prázdninách se 
vydaly na sólo poznáva-
cí okružní cestu po BIH. 
Byly vybaveny krosnami, 
k přejezdům mezi navští-
venými místy využívaly 
veřejnou dopravu nebo 
autostop a už se vrace-
ly domů. I tyto odvážné 
holky plánovaly výstup 
na horu Maglič, ale skoro 

desetikilometrový přesun po terénní cestě do výchozího 
místa k túře byl pro ně problémem. Nabídli jsme jim 
proto, že když se trochu zmáčknou, tak je svezeme s 
námi autem. Studentky rády naši nabídku přijaly a na 
Maglič se vypravily společně s námi.
Den třetí: 
 Ráno jsme z kempu vyjeli autem do sedla Prijevor 
(1668 m), které bylo naším výchozím místem pro výstup 
na Maglič. V upravené studánce jsme nabrali pitnou 
vodu a nejdříve po louce, pak nahoru řídkým lesem a 
nakonec prudkou skalní stěnou s několika místy jiště-
nými ocelovými lany jsme dosáhli vrcholového hřebenu 
Magliče, který nabízel úžasné výhledy. Po výstupu na 
vrchol Bosenský Maglič (2386 m, nejvyšší hora BIH) 
pokračovala naše túra přes státní hranici s republikou 
Černá Hora a Maglič sedlo, a pak na vrchol Velký (Čer-
nohorský) Maglič (2388 m). Skalnatým terénem jsme 
sestoupili k velkému ledovcovému Trnovačko jezeru 
(1518 m, krásné koupání) a kolem hory ze západní 
strany a přes hranici do BIH jsme se vrátili zpět do sedla 
Prijevor. 
 Cestou autem zpět do údolí jsme navštívili i skalní vy-
hlídku Skakavec (1255 m) do veřejnosti nepřístupného 
pralesa Perušica. Dno kaňonovitého údolí vytvořeného 
řekou Sutjeska (přítok Driny) bylo v hloubce přes 500 
m pod námi a viděli jsme i asi 75 m vysoký vodopád 
Skakavac, který patří k symbolům celého NP. 
 Vrátili jsme se do kempu, studentky odjely linkovým 
autobusem do Sarajeva, my jsme zde ještě jednou 
přespali a příští den ráno jsme opustili NP Sutjeska a 
pokračovali v poznávání krás BIH. 
 I následující dny byly plné dalších zážitků. Čekaly 
nás celodenní turistické výlety v horských skupinách 
Prenj a Čvršnica, průjezdy kaňony prudkých a čistých 
horských řek Neretva, Rama, Vrbas a Una, úchvatné 
vodopády na řekách Trebižat, Pliva a Una, mohutné kra-
sové vývěry ponorných řek Buna a Klokot, a prohlídky 
mnoha dalších zajímavých míst, např. poutního místa 
Meďugorje, historických měst jako  Mostar,  Konjic, 
Počitejl, Jajce, Bihač atd.
 Každý den jsme se koupali v osvěžujících horských 
řekách nebo v horských jezerech, zažili jsme další zají-
mavá setkání a ochutnávali jsme místní jídla. Po území 
vlastní BIH jsme ujeli 1306 km, celkem pak 2975 km.
 BIH se nám loni v létě představila jako zajímavá, 
krásná a atraktivní země s příjemnými obyvateli. Je 
určitě škoda, že se jí Češi zatím v masovém měřítku 
vyhýbají. My jsme byli z návštěvy této země nadšeni. 
Zdaleka jsme nestihli poznat všechny její lákadla. Věřím 
proto, že se do BIH ještě někdy vrátíme.

-ps-

Masiv Maglič a prales Perušica Masiv Maglič a prales Perušica 
z vyhlídky pod horou Boričz vyhlídky pod horou Borič

Vrchol Bosenského MagličeVrchol Bosenského Magliče
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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

ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

Přihlaste se k nám
do 31. března 2022
Klientské centrum

Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat
N
z

te se k nám
března 2022
centrum

Boskovice
Masarykovo 
nám. 12

Blansko
Svitavská 1
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na 

monitor@monitor-bk.cz, případně SMS 

na tel.  606728334.  Je zdarma.

Řádková Inzerce

* Prodám RO - reversní osmózu. Používal jsem pro úpravu 
vody pro akvarijní rybičky. RO je nejvyšší třídy s 5l zásob-
níkem vody, posilujícím črpadlem a automatikou. Nedávno 
měněné náplně. Rozměry cca 40 x 60 cm. Cena 3990,- Kč. 
Tel. 605076400.
* Prodám zbylá akvária ze zrušené pěstírny (dxšxv). 65x33x45 
cm (250,- Kč), 57x33x33 cm (150,- Kč), 52x33x30 cm (100,- 
Kč), 44x40x25 cm (100,- Kč). K tomu mám ještě elementky, 
topítka, vzduchovací motorky a jiné. Tel. 605076400.
* Koupím střešní tašky pálené, režné, typ Brněnka. tel. 
728704229.
* Prodám kovový model Porsche RS 40, bílá barva, měřítko 
1:18. Prosím jen vážní zájemci. Tel. 777499168.
* Žena 40 roků, bez závazku, hledá upřímného partnera. S 
možnostmi společenského i sportovního vyžití. Ve dvou jde 
všechno líp. Věk max. 45 let. Tel. 607812387.
* Nabízím kvalitní ornici. Vlastni odvoz. Horní Lhota. Tel. 
602786025.

Basketbalistky tráví prázdniny 
na soustředění v blanenské hale

Lyže, boty, brusle, snowboardy, 
půjčovna lyží!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 
Super ceny!

Tel. 602786025.

Pro občany Ukrajiny 

udělám daňové přiznání zdarma. 

Tel. 605248400.

Florbalisté Atlasu na postup 
do baráže nakonec nedosáhli

 Hektický závěr sezóny potkal fl orbalisty blanenského Atlasu. Během dvou dnů museli odehrát dva 
vypjaté zápasy, přičemž aby si zachovali naději na postup do play up, museli oba vyhrát. Ta padla již 
po prvním čtvrtečním večerním utkání, v němž v dohrávce zápasu s Hradcem Králové po nadějném 
vedení nechali soupeře výsledek otočit ve svůj neprospěch. Závěrečný duel sezóny pak po výborném 
výkonu dokázali jasně vyhrát.  

FBK Atlas Blansko – FbC Hradec Králové 4:6 
(2:1, 2:2, 0:3), Fedra V. 2, Kučera, Fedra J. Blansko: 
Žabka – Kučera, Crla, Koumar, Kunstmüller, Žilka, 
Frýdek, Forbelský – Fedra J., Fedra V., Fedra F., 
Janík, Svoboda, Ducar, Müller, Foret, Borek, Char-
vát, Hrazdíra. 
 Po bezbrankové první polovině úvodní třetiny po-
slal domácí do vedení při přesilovce Lukáš Kučera. 
Na druhé straně potrestali Hradečtí v 15. minutě 
Janíkovo vyloučení a vyrovnali. Do první sirény ale 
šlo do vedení znovu Blansko, když bratrskou Fedrov-
skou kombinaci zakončil Vojtěch.  Ve 28. minutě se 
již zdálo být rozhodnuto, protože Atlas vedl již 4:1. 
Postarali se o to opět Fedrovci. Nejprve skóroval 
Vojta z přihrávky Jakuba, aby si to po chvíli prohodili. 
Naděje na toužebnou výhru se ale ukázaly být lichý-
mi, ještě do přestávky totiž Hradečtí dokázali dvěma 
zásahy dotáhnout na rozdíl jedné branky. Hosté měli 
evidentně již navrch, poměr střel ve druhé dvacetimi-
nutovce byl 6:15. Osud utkání se začal lámat ve 49. 
minutě, když spornou situaci na lajně domácí branky 
posoudili přísní rozhodčí jako vlastní gól Jakuba 
Fedry. A bylo ještě hůř, když v 56. minutě padl pátý 
gól Hradeckých. Atlas měl v samém závěru výhodu 
přesilovky, vyrovnat se mu ale nepodařilo a naopak 
jedenáct sekund před koncem střelecky disponovaný 
Elicer přidal ještě pečetící branku. Infarktový zápas 
vyhráli nakonec po zásluze hosté.

FBK Atlas Blansko - FBC Letohrad Orel Orlice 9:4 
(3:1, 1:1, 5:2), Fedra V. 3, Bezděk 2, Borek, Charvát, 
Ducar, Fedra J. Blansko: Tenora – Forbelský,  Crla, 
Koumar, Kunstmüller, Žilka, Charvát, Frýdek, – Fedra 
J., Fedra V., Fedra F., Kučera, Svoboda, Bezděk, 
Janík, Borek, Ducar, Müller, Foret. 
 Brankový účet zápasu otevřel velmi symbolicky 
veterán Luboš Bezděk, který toto utkání bral jako 
rozloučení s působením v áčku Atlasu. Zvyšoval z 
nahrávky Janíka přesnou střelou Borek. Po hrubce 

v obraně sice hosté snížili, kontroval však téměř 
okamžitě Vojtěch Fedra. Letohradští pak začali 
zlobit, ale v cestě jim stál při své premiéře za první 
mužstvo výborný junior Žabka. Ve druhé třetině 
brankový zápasový půst porušil až v její 11. minutě 
opět Bezděk, znovu z asistence o generaci mladší-
ho Kučery. Hosté ještě do odchodu do kabin znovu 
snížili. Naději na zvrat jim ale svými góly na stav 6:2 
vzali Vojtěch Fedra a Charvát. Dvěma brankami, 
které znamenaly završení jeho hattricku, sice ještě 
snížil hostující Majvald, pak se ale už jenom trefovali 
Blanenští. Na konečné skóre 9:4 ještě postupně při-
spěli Vojtěch Fedra, Ducar a Jakub Fedra. „Poslední 
utkání sezony potvrdilo naši úspěšnost na domácím 
hřišti. Výborně nám zachytal při své premiéře Honza 
Žabka,“ pochválil asistent trenéra Ondřej Mach. Jak 
dodal, svůj nadstandard předvedl ve svém avizova-
ném posledním zápase legendární Atlasák Luboš 
Bezděk, který byl vyhlášen mužem zápasu.   

Bohumil Hlaváček

Blansko – Hradec 4:6. Foto Josef KratochvílBlansko – Hradec 4:6. Foto Josef Kratochvíl

1. Hornets 22 15 2 5 194:117 49

2. Hradec 22 16 0 6 205:112 48

3. Mohelnice 22 14 3 5 163:124 46

4. Blansko 22 13 2 7 176:153 43

5. Vys. Mýto 22 14 0 8 220:175 42

6. Letohrad 22 9 4 9 135:143 35

7. Jihlava 22 9 2 11 105:127 29

8. Litomyšl 22 8 3 11 125:131 28

9. Všestary 22 7 4 11 154:180 26

10. Orlicko 22 8 1 13 162:179 25

11. Žďár n/S. 22 7 0 15 125:167 21

12. Třebíč B 22 1 1 20 94:250 4

 Basketbalový klub 
Blansko pořádá už po 
několikáté jarní soustře-
dění minižákyň. Letošní 
začalo toto pondělí a po-
trvá až do pátku. Vzhle-
dem k tomu, že se jed-
ná o děvčata, která do 
tajů basketbalu teprve 
pronikají, využijí trenéři 
celý týden především ke 
zlepšování dovednos-
tí ve formě kondičních 
basketbalových cvičení, 
nácviku správné střelby 
a také se seznámí se zá-
klady posilování. Týden 
poctivého tréninku může 
být základ úspěchu v 
kvalifi kaci do národního 
fi nále, případně účast v 
samotném fi nále.

-boh-

Na snímku horní řada zleva: Šimčíková Vanesa, Pavelková Elen, Tesařová So-
fi e, Ježová Nikola (asistentka trenéra), Streitová Michaela, Jarošová Alexandra 
a Tesařová Selma. Ve spodní řadě zleva: Kouřilová Valérie, Zezulová Alena, 
Sedláková Zuzana, Ježová Adéla, Černá Adéla, Doleželová Tereza a Pokorná 
Adéla. K tréninkové skupině se v následujících dnech připojí Musilová Michaela, 
Kocmanová Beáta a Dvořáková Šarlota. Foto Milan Ševčík

Výsledkový servis

Basketbal 
OP žen: BK Uherský Brod – BK Blansko 49:43 
(10:12; 20:30; 41:36), Zouharová 14, Večeřová 8, 
Formánková K., Sedláková M. 5, Čermáková, Slu-
geňová 4, Lakotová 3.
Nadregionální liga kadetek U17: Vlčice Žďár nad 
Sázavou – BK Blansko 49:73, Sedláková M. 19, Dvo-
řáková N., Maňoušková L. 13, Ondrová A. 11, Ježová 
N. 10, Kučerová M. 7. Vlčice Žďár nad Sázavou – BK 
Blansko 49:89, Maňoušková L. 20, Sedláková M. 17, 
Dvořáková N. 13, Strýčková A., Ježová N., Ondrová 
A. 10, Sedláková B. 7, Kučerová M. 2.
Turnaj oblastního přeboru mladších minižákyň 
U12 v Podolí: Sokol Podolí – BK Blansko 42:47 
(8:10; 20:16; 26:33), Musilová M. 17, Alexová E. 16, 
Ježová A. 6, Broďáková V.,  Kotlánová G. 4. SKB 
Tišnov – BK Blansko 33:64 (10:18; 19:36; 29:48), 
Alexová E. 25, Kotlánová G. 18, Šimčíková V., Ale-
xová Z. 6, Broďáková V. 5, Musilová M. 4.

Florbal 
Jihomoravský přebor muži: Troopers Delta – FBK 
Atlas Blansko B 24:6 (5:2, 10:3, 9:1), Fedra V. 3, Žilka 
D. 2, Kubíček. FBK Atlas Blansko B – K1 Florbal 
Židenice B 11:8 (5:2, 3:3, 3:3), Hatala, Fedra V. 4, 
Žilka D., Frýdek, Svoboda. 
Jihomoravský přebor starší žáci: TJ Znojmo 
LAUFEN CZ white – FBK Atlas Blansko 3:4 (0:2, 
1:2, 2:0), Nečas, Kala M., Králík, Kala O. FBK Atlas 
Blansko – FRC Mikulov 9:7 (3:5, 4:0, 2:2), Kala O. 3, 
Kuchař J., Dosedla, Králík, Nečas, Müller, Navrátil.

Kuželky 
1. liga ženy: TJ Valašské Meziříčí – KK Blansko 5:3 
(3367:3340), Kalová st. 517, Musilová D. 565, Daň-
ková 548, Součková 540, Wendl 598, Ševčíková 572.

Připravil Bohumil Hlaváček

Muži ve druhé lize 
se ještě nevzdávají

 Dva veledůležité zápasy odehráli o víkendu stolní 
tenisté KST Blansko ve druhé lize. Opět se museli 
obejít bez jednoho z hráčů základní sestavy, tentokrát 
Miloslava Vaculíka, který v sobotním utkání proti své-
mu mateřskému oddílu Moravské Slávii Brno nemohl 
nastoupit. Povinná nedělní výhra nad posledním 
Heřmanovým Městcem zajišťuje Blansku šest utkání 
před koncem soutěže zatím poslední nesestupové 
místo. Bohužel ženy v první lize i béčko mužů již mají 
po tomto víkendu jistotu sestupu o soutěž níže.
 Neúspěchy v kategorii dospělých naštěstí vyvažují 
úspěchy mládeže na celostátní úrovni. „Tím posled-
ním je čtvrtfi nále Filipa Zukala na celostátním turnaji 
kategorie U13 v Hostinném. O tom, že v Blansku 
roste další silná generace, svědčí čtrnáct dětí v 
kategorii od šesti do devíti let, z nichž již někteří 
získávají cenné body na krajských turnajích mlá-
deže,“ je spokojen trenér Pavel Voráč. Jak doplnil, 
celkem oddíl KST Blansko disponuje téměř padesáti 
dětmi v mládežnických kategoriích, z nichž už mnozí 
nastupují v dlouhodobých soutěžích dospělých.

Aktuální výsledky, 1. liga ženy: TTC Moravský 
Krumlov B – KST A. Ebrle Blansko 9:1, Trávníčková. 
2. liga muži: KST Blansko – TTC MS Brno B 8:10, 
Přikryl A., Polívka M. 2,5,  Petr, Veselý 1,5. KST Blan-
sko – TJ Jiskra Heřmanův Městec 10:0, Přikryl A., 
Polívka M., Petr, Vaculík 2,5. Divize muži: TJ Sokol 
Brno – KST Blansko B 10:3, Petr, Polívka O., Voráč. 

-boh-

Dvě zlata pro plavkyni 
Annu Šťávovou

 Blanenská plavkyně Anna Šťávová se o víkendu 
představila na třiapadesátém ročníku Memoriálu 
Zdeňka Vaněčka v Ústí nad Labem. Na padesátime-
trovém bazénu plaveckého areálu Klíše se sešlo na 
pět set plavců z celé republiky. 

 Juniorská reprezentantka Anna Šťávová si mezi 
silnou konkurencí vedla nadmíru dobře. Ve svých 
parádních disciplínách stovce a dvoustovce prsa 
nenašla přemožitelky a posbírala tak dvě zlaté 
medaile. Blanenská plavkyně má v nadcházející 
jarní sezóně v úmyslu splnit limit pro zařazení do 
juniorské reprezentace na období 2022/23. První 
větší závody v tomto roce měly za cíl prověřit její 
současnou plaveckou formu. To se zdařilo, neboť k 
limitům v prsových disciplínách má velmi blízko.   

-vv-

Pozvánka na křest knihy 
Jiřího Poláška

 Bude nám ctí přivítat vás na křtu publikace ZRCA-
DLO PAMĚTI. Jiří Polášek, dramaturg, režisér a scé-
nograf blanenského divadla velmi osobně vzpomíná 
na všechny, se kterými měl tu čest spolupracovat. 
 Křest proběhne 22.3. v 18 hodin v Dělnickém 
domě. V programu vystoupí členové blanenského 
divadla.

Vzpomínka
 Dne 3.3.2022 by se dožila 
90 roků paní Žofi e Šmído-
vá.  
 S láskou vzpomínají man-
žel a synové Vladimír a Ivoš 
s rodinami
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Začíná jarní část fotbalové sezóny 2021/22

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Neděle 13. března 2022 v 10.15 hNeděle 13. března 2022 v 10.15 h

FK Blansko – FC Vysočina Jihlava BFK Blansko – FC Vysočina Jihlava B
Stadión na Mlýnské * Umělá trávaStadión na Mlýnské * Umělá tráva

S mládeží se v FK Blansko 
koncepčně pracuje

Jiří Tulajdan má na Ukrajině 
rodinu i majetek

Program FK Blansko v jarní části

Generálka proti Olomouci 
se nepovedla

 Domácí celek nastoupil do utkání proti rezervě prvoligové Sigmy Olomouc v žlutomodré kombina-
ci, kterou chtěli podpořit svého spoluhráče ukrajinského původu Jiřího Tulajdana, který má v zemi 
ohrožené ruskými okupanty rodinu. Výsledek generálky na hřišti ale příliš nepřesvědčil.

FK Blansko – SK Sigma Olomouc B 1:5 (0:4), 
Pecuch. Blansko: Vitásek – Adamec, Smrčka, Černý, 
Chyla – Feik, Todorič – Pecuch, Machálek, Štencl 
– Tulajdan. Střídali: Nešetřil,  Zúbek, Pačovský, 
Chloupek, Fiala. 
 Poslední zápas před startem jarní části MSFL týmu 
FK Blansko nevyšel. Hosté byli po většinu utkání 
jasně lepší. Na celkově drtivém výsledném skóre se 
hodně podepsaly hrubé chyby domácího brankáře, 

které předcházely prvním dvěma gólům Olomouce. 
Na ně pak Sigma ještě navázala dalšími dvěma 
trefami a poločasové skóre bylo velmi přesvědčivé. 
Po změně stran se Blanenští přece jenom trochu 
vrátili do zápasu. Na pátou branku z penalty ještě 
dokázali odpovědět svým čestným úspěchem, o 
který se postarala nová akvizice Martin Pecuch.

-boh-

Blansko – Olomouc B 1:5  Foto Josef KratochvílBlansko – Olomouc B 1:5  Foto Josef Kratochvíl

Aktuálně
Aktuální výsledky: Vratimov – Blansko nehráno pro 
nezpůsobilý terén, Dolní Benešov – Velké Meziříčí 
nehráno, Dolní Benešov odstoupil ze soutěže, Rosice 
– Frýdek-Místek 2:1, Vrchovina – Zlín B 0:0, Slovác-
ko B – Uherský Brod 2:2, Ostrava B – Olomouc B 
3:1, Znojmo – Kroměříž 1:2, Jihlava B – Uničov 2:5, 
Hlučín – Otrokovice 1:2.

Další program, 19. kolo: Blansko – Jihlava B, Vr-
chovina – Hlučín, Zlín B – Vratimov, Uničov – Dolní 
Benešov, Velké Meziříčí – Znojmo, Kroměříž – Ro-
sice, Frýdek – Ostrava B,  Olomouc B – Slovácko 
B, Uherský Brod – Otrokovice. 20. Kolo: Hlučín – 
Uherský Brod, Otrokovice – Olomouc B, Slovácko 
B – Frýdek, Ostrava B – Kroměříž, Rosice – Velké 
Meziříčí, Znojmo – Uničov, Dolní Benešov – Blansko 
nehraje se, Jihlava B – Zlín B, Vratimov – Vrchovina. 

-boh-

1. Kroměříž 18 15 1 2 43:17 46

2. Olomouc B 18 12 4 2 47:16 40

3. Ostrava B 18 12 2 4 40:24 38

4. Hlučín 18 11 1 6 30:14 34

5. Rosice 18 10 3 5 27:21 33

6. Slovácko B 18 9 4 5 43:25 31

7. Uničov 18 9 4 5 32:24 31

8. Blansko 17 9 0 8 34:29 27

9. Uh. Brod 18 6 6 6 23:19 24

10. V. Meziříčí 17 6 3 8 25:30 21

11. Vratimov 17 5 3 9 20:26 18

12. Zlín B 18 5 3 10 22:33 18

13. Frýdek 18 5 3 10 19:38 18

14. Vrchovina 18 4 5 9 17:31 17

15. Znojmo 18 4 4 10 37:47 16

16. Jihlava B 18 3 5 10 27:48 14

17. Otrokovice 18 3 2 13 16:41 11

Dolní Benešov odstoupil ze soutěže

Soupiska FK Blansko 
jaro 2022

Číslo Jméno Post
1 David Vitásek B
4 Tomáš Chyla O
5 Tomáš Feik Z
6 Marek Zúbek Z
7 Marek Štencl Z
8 Martin Pecuch Z
9 Luboš Chloupek Z

10 Filip Adamec O
11 Adam Fiala O
13 Jiří Tulajdan U
15 Nikola Todorič Z
17 Štěpán Alexa Z
18 Jakub Pačovský O
19 Petr Šíp O
23 Filip Smrčka O
29 Tomáš Černý O
30 Petr Nešetřil B
31 Dominik Blažík O
77 Tomáš Machálek Z

 Jiří Tulajdan patří ke stabilním oporám týmu Blanska, s přestávkami zde působí již několikátou 
sezónu. Jeho góly často rozhodují zápasy. K utkání s Olomoucí nastoupil on i jeho spoluhráči v 
žlutomodré kombinaci na podporu jeho a bojující Ukrajiny.

 Jak se díváš na toto gesto, které patří tvé 
Ukrajině?
 Je velice krásné. Musím říct upřímně, že se mi 
těžko hraje v těchto dnech, je složité se na něco 
soustředit. Ty dresy, to mi pomohlo.
 Koho na Ukrajině máš?
 Babičku, bratrance, sestřenice. Máme tam barák. 
Rodiče z Ukrajiny pochází, já jsem se narodil už tady. 
Na Ukrajině je náš majetek. 
 Je to v bezprostředně ohrožené oblasti?
 To místo je spíš blíž k Maďarsku. Pár hodin od 
Ivano-Frankivska. Přímo v naší vesnici se ještě nic 
nebezpečného naštěstí neděje. Zatím je to v pořád-
ku, uvidíme, co bude dál. 
 Jaká je tam nálada?
 Bojovná. Svoji zemi nechtějí opouštět, chtějí zůstat 
a bránit Ukrajinu. Je to pár hodin i od ohroženého 
Lvova, všichni jsou připraveni, kdyby náhodou bylo 
třeba.

-boh-

So 05.03. 14.30, odloženo
FC Vratimov - FK Blansko
Ne 13.03. 10.15
FK Blansko - FC Vysočina Jihlava B
Zrušeno, Dolní Benešov odstoupil
FC Dolní Benešov - FK Blansko
Ne 27.03. 10.15
FK Blansko - 1.SC Znojmo FK
So 02.04. 15.30
FC Slovan Rosice - FK Blansko
Ne 10.04. 10.15
FK Blansko - FC Baník Ostrava B
Ne 17.04. 10.15
FC Slovácko B - FK Blansko
Ne 24.04. 10.15
FK Blansko - FC Viktoria Otrokovice
So 30.04. 16.30
ČSK Uherský Brod - FK Blansko

Ne 08.05. 10.15
FK Blansko - SK Sigma Olomouc B
So 14.05. 14.30
FK Frýdek-Místek - FK Blansko
Ne 22.05. 10.15
FK Blansko - SK HS Kroměříž
St 25.05. 17.30
FK Blansko - SFK Vrchovina
Ne 29.05. 10.15
FC Velké Meziříčí - FK Blansko
Ne 05.06. 10.15
FK Blansko - SK Uničov
Pá 10.06. 18.00
FC Hlučín - FK Blansko
So 18.06. 10.30
FC Fastav Zlín B - FK Blansko

-boh-

 FK Blansko – to není jen mužské áčko. Práci s mládeží se zde vždy přikládala velká důležitost. Na 
tuto činnost se v poslední době daří získávat i fi nanční prostředky. „Většina pochází zejména z dotací od 
města, ministerstva a fotbalové asociace. Jejich přesná výše není v současné době známa,“ uvedl mana-
žer mládeže Erik Mihola, který má na starosti koordinaci této činnosti v klubu a kromě toho je i trenérem 
mladšího dorostu a asistentem Petra Vašíčka u mužstva mužů. „V současné době u naší mládeže pracují 
dva trenéři s UEFA A licencí, pět má béčko a zbytek licenci C. Dva z našich trenérů mládeže právě UEFA B 
licenci studují,“ vypočetl. Jak doplnil, v mládeži je momentálně vedeno zhruba 190 hráčů a hráček. „Z toho 
je asi 35 v dorostu, 85 v žácích a 70 v přípravkách,“ upřesnil Mihola.

-boh-

Jiří Tulajdan v akci. Jiří Tulajdan v akci. 
Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

Mladší žáci: Horní řada zleva: Václav Kopka, Jiří Marek, Šimon Beránek, Lukáš Valenta,Vojta Ilek, dolní řada zleva: 
Patrik Šimek, Jan Kopka, Jakub Ženatý, David Kala, Jakub Ševčík, Brankáři zleva: Lukáš Petříček, Filip Škvarenina.


