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Na kávě s Františkem Hasoněm - str. 3 Nemocnici navštívil ministr zdravotnictví - str. 4

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Částečně k lepšímu

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Mám v živé paměti, jaká mela se strhla před necelými třemi roky, kdy byl zveřej-
něný a velmi nešťastně prezentovaný záměr města odprodat pozemky develo-
perům za účelem chystané zástavby náměstí Republiky – největšího otevřeného 
prostoru v centru Blanska. Po následné vlně nevole z řad veřejnosti myšlenka 
na přestavbu náměstí zcela utichla a dlouho to vypadalo, že zůstane tak, jak 
je. Podle všeho se ale snad ještě letos tento prostor dočká rekonstrukce. Tedy 
pouze částečné.

 Trvalo to déle, než jsem čekal, ale na náměstí 
se konečně bude pracovat. Dost možná už 
za pár týdnů. Jak se praví v tiskové zprávě z 
města (přečíst si ji můžete na městském webu, 
případně ve Zpravodaji), návrh je hotový a nyní 
se hledá zhotovitel, který se do rekonstrukce 
pustí snad už letos v květnu. Celá stavba by 
potom mohla být teoreticky hotová o prázdni-
nách. Měly by tu vzniknout nové zelené plochy, 
místa k posezení i bezbariérové spojení se 
Seifertovou ulicí. 
 Podrobněji se v tiskové zprávě vyjádřil 
starosta Jiří Crha: „Stávající asfaltové plochy 
nahradí různé typy dlažby i zelené plochy s 
různými druhy vzrostlé vegetace. Prostorově 
vyřešeno bude také současné parkoviště, 
které nyní zaujímá podstatnou část upravova-
né plochy. Nově se parkoviště lépe uspořádá 
a jeho plocha se díky tomu zmenší, počet 
parkovacích míst ale zůstane zachovaný. Par-
koviště od zbylé plochy náměstí také vizuálně 
oddělí nová zídka doplněná zelení. Schodiště 
vedoucí mezi kaskádami kolmo k Seifertově 
ulici zůstane zachované, boční cesta se ale 
promění v bezbariérovou rampu, po níž se z 
náměstí pohodlně dostanou imobilní lidé nebo 
rodiče s kočárky dál směrem ke škole, školce či 
nemocnici. Věřím, že místní připravované úpra-
vy ocení. Nedaleké Poduklí, které loni oživila 
nová kavárna, je zejména v létě vyhledávaným 
místem. Zatraktivnit i zbylou část náměstí nám 
přijde logické.“
 S poslední větou pana starosty nelze ne-
souhlasit; logické je to už mnoho, mnoho let. 
Náměstí Republiky je obří otevřený prostor 
(klidně by na něm mohl přistávat středně velký 
Boeing), který k přepracování přímo vybízí. 
Nevím proč, ale očekával jsem, že město k 
rekonstrukci přistoupí více komplexně a vyřeší 
jej celé, ostatně takový byl i plán. Já osobně 
bych si dokonce dokázal představit, že by zde 
byla i ta zástavba s domy, které by poskytly 

jak bydlení, tak prostory pro nové obchody a 
provozovny. Proto jsem od té šlamastyky v roce 
2019 netrpělivě očekával jakýkoli návrh, jak by 
se dal tento prostor efektivně vyřešit k všeobec-
nému veselí radnice i občanů. Ten přišel nyní. 
Jakkoli věřím, že plánovaná rekonstrukce části 
náměstí zkvalitní život občanů v našem městě, 
pořád mám pocit, že by si prostor zasloužil 
trochu víc.
 Je tu ještě jeden problém, který však není 
neřešitelný. Prostor po hotelu Dukla (neboli 
Poduklí – strašný název, který mi nejde z úst) je 
společně s kavárnou pouze dočasným řešením 
a stejně tak bude dočasným řešením i rekon-
strukce části náměstí, která se nyní chystá. Rok 
2030 je časovou hranicí, do té doby musí být 
změny zaneseny do regulačního plánu, jak mi 
ostatně potvrdil místostarosta František Hasoň 
(celý rozhovor i s vysvětlením této problematiky 
najdete na str. 3). Pokud se tak nestane, prvky 
se nejspíš budou muset odstěhovat. Podle 
Františka Hasoně ale spíše převažuje plán B, 
ve kterém se se změnou regulačního plánu 
už dopředu tak trochu počítá, a plánovaná 
letošní rekonstrukce zde už zůstane natrvalo i 
s parčíkem a kavárnou, s pódiem bez střechy 
i hledištěm bez stínu :-))
 Je chvályhodné, že se s náměstím konečně 
něco děje, byť se plánovaná rekonstrukce 
týká pouze jeho části. Já osobně jsem moc 
rád, protože je to stokrát lepší, než nechat 
obří betonovou plochu ležet ladem. Jen jsem 
lehce rozpačitý z toho, že se úplně upustilo od 
myšlenky řešení celého náměstí jako jednoho 
celku. Ale vzhledem k tomu, že jsou všechny 
stavby na tomto místě vedené zatím pouze 
jako dočasné, může se během následujících 
osmi let ještě cokoli změnit. 
 Třeba už nyní nějací šikovní architekti sedí a 
malují náměstí, ze kterého si všichni sedneme 
na zadek.

Martin Müller
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Nově pobočka na ulici Rožmitálova 2302/6, 
678 01 Blansko (budova ČSOB)

Ručně vyráběné domácí paštiky
a nakládané sýry
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Vinotéka a sýrárna u Brázdů

Kavárna Julie's (Rožmitálova)
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Komentář: O výhodách agrese
 Nadpis může evokovat, že se autor zbláznil, pokud tedy není na straně agresora. Autor není 
na straně agresora, a to ani toho ruského, ani žádného jiného. Agrese, agresivní lidé a agresivní 
chování se mu příčí. Agresorem v případě války na území Ukrajiny je jednoznačně Rusko a jeho 
prezident Putin. I když je možné, že občané Ruska si to většinově asi nemyslí, díky skvělé propa-
gandě, kterou vůči němu uplatňuje Putin.

 Od 24. února 2022 se ale po vpádu ruských 
vojsk na Ukrajinu vyjevilo mnoho do té doby zcela 
nepředstavitelného. Tak především ze dne na den 
se změnila nálada v české společnosti. Do těch 
dnů byl internet plný slovních výpadů jedinců, kteří 
pod dojmem beztrestnosti kritizovali tu covidová 
opatření, tu migranty, jindy obhajovali tu pravicové 
extrémisty, tu Rusko; a ejhle – po tom dnu naráz 
vše ustalo. Dokonce i Okamura opatrně připouští 
pomoc Ukrajině. Kdo to kdy slyšel. Prezident slíbil 
vyznamenání prezidentu Zelenskému. Před něko-
lika týdny nemyslitelná věc. Nutno však dodat, že 
také v minulosti slíbil vyznamenání i předsedovi 
Ústavního soudu Rychetskému, z čehož po změně 
názoru prezidenta v duchu jeho bonmotu „jen blbec 
nemění názory“ sešlo. Proto berme jeho (preziden-
tovo) prozření s velikou rezervou.
 Evropská unie začala jednat s do té doby ne-
skutečnou rychlostí, rady a schůze v řádu hodin, 
rozhodnutí okamžité, pomoc ihned, sankce Rusku 
sice v balíčcích, ale i tak velmi rázné a účinné. Z 
hodiny na hodinu se zastavil projekt Nord stream 2 
(léta budovaný a vlastně již dokončený), ze dne na 
den je jádro najednou čistější energií, než smrad-
lavá ruská ropa nebo uhlí, projekt „green deal“ je 
podrobován rychlému přehodnocení pod jinými úhly 
pohledu. 
 Jakoby se začal vracet rozum a cit do hlav těch 
nejvyšších vůdců, vládců, politiků, ale i nás občanů. 
Blázniviny, prohlašované dosud za stěžejní unijní 
témata, jdou do kopru. Priority se přehodnotily. 
 Agresor způsobil vedle utrpení a smrti i malý 
zázrak. Zázrak prozření. Novináři a česká politická 
scéna upozadila hvězdu večerních zpráv, ministra 
profesora Válka, nutno ovšem zmínit, že naštěstí 
jeho hlavní koronavirové téma tak jako tak mizí – a 
i jeho zásluhou, a tak se může věnovat normálním 
věcem v sektoru zdravotnictví. A tak místo něj 
máme – a to po mém soudu zcela oprávněně - jako 
nové politické hvězdy na obrazovkách ministry Ra-
kušana, Lipavského, Síkelu, Černochovou, mého 
spolužáka Stanjuru - a především předsedu vlády 
Fialu. Politiky, kteří se sotva dva měsíce po uvedení 
do funkcí musejí vypořádávat s něčím, co tu desítky 
let nebylo. Nezávidím jim jejich popularitu, naopak. 
Přeju jim to a jsem po mnoha letech hrdý, kdo stojí 
v čele naší vlády. Na lidi, kteří po malých krůčcích 
kromě jiného i narovnávají zdevastovanou pověst 
naší země, kterou zničili jejich předchůdci. Politici, 
o nichž dnes píší nejvěhlasnější zahraniční noviny 
a servery. Dokonce i v Americe. Zdá se mi, že se 
konečně začínáme z hlubin Zemanovských a Ba-
bišovských žump škrábat na výsluní Havlovských 
dob.
 Návštěva premiéra Fialy přímo v Kyjevě 15. 
března 2022 byla zatím vrcholným státnickým 
počinem, ať už to hodnotí kdo chce jak chce. Jet 
do obleženého města ve válečném stavu je prostě 
hrdinství. A je to výraz té nejsilnější podpory napa-
dené zemi. Na okraj připomínám, že to bylo na den 
přesně 83 let poté, co jsme my sami byli obsazeni 
nacistickými vojsky v roce 1939. Ten den jsme na 
dlouhých 6 let ztratili svoji samostatnost, pravda 
je, že jsme o ni ani nebojovali, dokonce jsme se o 
to ani nepokusili. A Ukrajina za ni bojuje, její vojáci 
i občané a civilisté za svou svobodu a nezávislost 
pokládají svoje životy. 
 Podpora této zemi a jejím občanům nesmí pole-
vit. Zlu se nesmí ustupovat a musí se s ním bojovat.
 A tak se například v systému evidence skuteč-
ných majitelů fi rem hledají osoby Ruské federace, 
které vlastní české fi rmy, aby jim bylo vlastnictví 

zmrazeno (i objekty bývalé ČKD Blansko mají 
takového vlastníka), činí se opatření proti výkyvům 
cen pohonných hmot, hledají se cesty, jak získat 
náhradní, přesněji „jiné“ zdroje plynu a ropy, aby-
chom nebyli vydíratelní ruskými zdroji, eliminují se 
dezinformační platfomy. 
 Je brzy na hodnocení. Myslím, že kdyby tato 
opatření, anebo aspoň některá z nich,  příslušné 
instituce udělaly dřív, mohlo se předejít i mnoha 
tragédiím v době covidové a mohlo se řešit ener-
getické odpoutání od Ruska dávno. Ale je štěstí, že 
jsme (demokratická část naší planety) na to přišli 
aspoň teď. 
 Ti, kteří donedávna čerpali z východu informace 
a z nich utvářeli svoje názory, mohou teď vidět, 
jací Rusové opravdu jsou. Země, kde nikdy ne-
byla demokracie, kde stovky let vládla pouze síla, 
ideologie, strach a smrt, je nyní vidět v celé své 
nahotě. Lež, demagogie a propaganda, to jsou 
nástroje Vladimíra Putina. Je dobře vidět, co ho v 
KGB naučili. 
 Pro demokratické země budiž tato doba pouče-
ním, že nelze zakrývat oči před zlem, nevyplácí se 
to. Když v roce 2014 Rusko anektovalo Krym, tak 
první, co mě napadlo, bylo: bude asi válka, NATO 
musí tomuto protiprávnímu jednání učinit přítrž, 
existuje přece mezinárodní právo a mezinárodní 
organizace, které byly zřízeny právě proto, aby se 
podobné věci neděly. A co se stalo? Vlastně skoro 
nic. Krátce poté se zapomnělo. Zase začaly ob-
chody, zmizelo embargo, vše se vrátilo do starých 
kolejí a nebýt únosu syna A. Babiše, ani bychom 
si na jméno tohoto poloostrova nevzpomněli. A tak 
jsme byli odsouzeni k tomu, aby nám bylo znovu 
připomenuto, že agresor nespí, a že z Vladimíra 
Putina se nestal Mirek Dušín. 
 Putin zůstal tím, kým vždy byl. Byli to ruští vojáci 
a titíž generálové a politici, kteří je vehnali v roce 
1939 do Polska, pak v 1956 do Maďarska, v roce 
1968 k nám. A v roce 2014 na Krym a v roce 2022 
na Ukrajinu. Je to pořád stejné, opakuje se to pořád 
dokola.
 Snad tato lekce probudí všechny demokraticky 
smýšlející lidi k tomu, aby se spojili a agresorovi 
se postavili. Ve vojenském konfl iktu aby jej porazili 
vojensky, a to v dnešním světe znamená především 
za pomocí hospodářských sankcí zničit Rusko 
ekonomicky, což se už děje. A pak, až se střílet 
přestane, mu hospodářsky pomohli. Ano, pomohli. 
Aby totiž situace poté, kdyby pomoženo nebylo, 
nevygenerovala nového a většího agresora, než 
je ten nynější. Poučení z historie máme dost. Od-
strašujícím příkladem byla Versailleská smlouva z 
roku 1919, jejíž produktem byl za pár let Adolf Hitler. 
Nápravu provedl až Marshallův plán a poválečná 
pomoc západní Evropě, a především Německu po 
roce 1945, který učinil z této části Evropy výspu 
demokracie a z Němců mírumilovný národ. Spojené 
státy severoamerické byly hlavním poskytovatelem 
pomoci.
 Toto nás čeká.
 A poznámka na závěr: kdo si myslí, že se autor 
tohoto článku mýlí, nechť si třeba položí otázku: co 
musí motivovat vojáka k tomu, aby dokázal svrh-
nout bombu na divadlo s ukrytými stovkami civilistů 
a kdo je tedy útočník a kdo oběť? Anebo zda je 
možné, že to celé je mystifi kace nebo počítačová 
hra?
 Není. Je to válka. A viníkem je Vladimír Putin a 
Rusko. O tom není sebemenších pochyb. Málokdy 
je něco tak černobílého, jako válka na Ukrajině.

-mn-

Nikdy jsem netvrdil...
 ...že znám všechny odpovědi, ostatně to ani 
není možné a ten, kdo takový pocit má, by měl být 
podroben důkladnému psychiatrickému vyšetření. 
Ale snažím se najít některé historické souvislosti 
v minulosti; poučit se z ní, najít paralelu, či hledat 
některé precedenty, které mi pomohou objasnit 
současnost nebo (snad) blízkou budoucnost.
 Je mi zároveň nesympatický i podezřelý „ode-
zdikezdismus“, kdy bych (obrazně řečeno) fandil až 
za hrob Slavii a další týden by se ze mne stal kovaný 
Sparťan.
 Spoustě lidí leží v žaludku příklon naší země k 
západu a jejím strukturám typu EU, či NATO, zejmé-
na po dlouhých letech, kdy jsme byli součástí světa 
zcela odlišného. Z mnohých názorů, se kterými se 
dnes a denně setkávám, je vidět, že rétorika o „táboře 
míru“ na straně jedné a „západními válečnými štváči“ 
na straně druhé zdaleka nevymizela, ale přežívá a 
zdá se, že i přežívat bude.
 Jsem daleko tomu, abych nerespektoval názor 
jiný, než je názor můj. Nicméně svůj názor si ne-
hodlám vytvářet pod tlakem a za neustálého řvaní o 
tom, „jak můžeš?...“ 
 Čtu. Učím se. Každý den. Snažím se mít oči ote-
vřené a zachovat si zdravý rozum. A nemyslím si, že 
by mě někdo mohl obviňovat ze zkratek, vytržených 
z kontextu, či komunikačních faulů. Takových jako je 
ono známé „No a vy zase bijete černochy...“
 Příznivci Putina v současném konfl iktu takové fauly 
používají téměř neustále. A pořád dokola téměř ty 
stejné. O tom, jak USA a EU mohou za (tuto) válku, 
protože Putina zahnali do kouta a on se jen chce 
bránit. To, že se „brání“ útočnou válkou proti slabší-
mu sousedovi, jim uniká. O tom, jak jsou Američané 
oproti nám hloupí a omezení, což je tvrzení, které 
dokazuje (v mých očích) jen jediné, a to omezenost 
toho, kdo to tvrdí. O tom, že se děla zvěrstva pod 
názvem Korea a Vietnam, aniž by si uvědomili, že 
podobná zvěrstva v obou válkách konaly obě strany, 
přičemž (připusťme zkratku) stála na jedné straně 
Amerika a na té druhé – světe div se – Sovětský 
svaz. Jen jsme se to v osmdesátých letech takhle v 
dějepisu neučili. O tom, jaký mindrák má Amerika z 
Evropy, aniž by si uvědomili, co ta bývalá Anglická 
kolonie za 200+ let existence dokázala. Nebo o tom, 

Freddieho sloupek
že Amerika vždy zištně bojovala jen mimo své území, 
nikdy ne na území svém.
 Podívejte se někdy na pobřeží v Normandii a ty 
hromady náhrobků, které najdete tam, kde se ode-
hrávalo vylodění. Zamyslete se někdy nad tím, jak 
by oba dva světově válečné konfl ikty dopadly, kdyby 
nebylo pomoci ze zámoří, jak za cenu lidských, tak 
fi nančních obětí.
 Ano, USA to dělaly především pro sebe, jak taky 
jinak. Už jsem o tom psal kdysi... Každý národ, 
každý člověk jistým způsobem sleduje svůj vlastní 
prospěch, byť by to byl prospěch tak „nicotný“, jako 
je dobrý pocit na duši. Nejsme v tom jiní. Já nejsem 
jiný.
 Nemám důvod nenávidět Rusko, jak mi někteří 
podsouvají. Rusové mohou za Putina asi tak, jako 
Němci mohli za Hitlera. Že mají (měli) ve svém čele 
psychopaty mohou jen velmi, velmi málo.
 A na závěr komunikační faul, který už je na hranici 
zločinu proti lidskosti... „Nechci podpořit válečné 
uprchlíky, protože sami máme málo, sami máme své 
problémy...“. 
 Naše země jistě není oázou prosperity a blahoby-
tu, alespoň ne na první pohled. Ale zkuste se někteří 
rozvzpomenout, jakou úlevu a slast vám přinesla 
tak „obyčejná věc“, jako je sprcha po týdenní túře 
v horách a lesích. Ta obyčejná věc byla najednou 
balzámem a zázrakem. A tito (prchající) lidé si nebyli 
v lesích „dobít baterky“. Ti lidé utíkají před válkou. 
Před hrozící smrtí. 
 Jsme naším pohodlím zmlsaní. Tváříme se, jak 
špatně se máme, a dokáže nás rozhodit nefungující 
internetové připojení nebo vyhozené pojistky. V tomto 
ohledu v blahobytu žijeme. Jinak totiž blahobyt vnímá 
člověk, narozený „se stříbrnou lžičkou v ústech“ a 
jinak ten, který za rozbřesku vstával, aby zapřáhl 
koně a jel dřít na pole.
 V tomto ohledu mi dovolte na závěr jeden příběh...
 Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do 
chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, 
jak tam hodila dvě drobné mince a řekl: „Vpravdě 
vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni 
ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, 
ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho 
měla být živa.“
 Přeji vám hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.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
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Na kávě s Františkem Hasoněm

 V křesle místostarosty sedíš téměř čtyři roky. 
Jaké je místostarostování na plný úvazek?
 Po dlouholeté praxi v řízení soukromé fi rmy musím 
po uplynulých třech letech na radnici říct, že je to něco 
úplně jiného. Na úřadě jdou věci daleko pomaleji, než 
ve fi rmě. Vše musí projít jasně daným kolečkem – přes 
konkrétní odbor, schválení radou a zastupitelstvem. 
Něco musí viset na úřední desce, zakázky musí projít 
procesem výběrového řízení… Takže zatímco ve fi rmě 
jsem dokázal konkrétní úkol vyřešit okamžitě, když 
jsem na to měl peníze nebo pravomoc, tak tady to 
může trvat daleko déle. Na tohle jsem si musel dlouho 
zvykat.

 Máš nějaký konkrétní příklad?
 Například přejezdy u ČKD, konkrétně ten nejdále od 
Blanska, který stále ještě není opravený. Předpoklá-
dal jsem, že když se s někým sejdu a za přítomnosti 
Drážního úřadu se domluvíme, bude celá záležitost 
vyřízena rychle. Mýlil jsem se, věc se tedy předala 
Drážnímu úřadu k řízení. Ani tady jsme nezaznamenali 
úspěch, tentokrát kvůli problému s insolvencí majitele. 
A insolvenční správce nereagoval, protože nemusí… 
Nynější nový majitel má zájem celou věc řešit a vlastně 
už začal uvnitř areálu. Nyní se ještě v případě přejez-
du přes komunikaci čeká na projednání s majitelem 
komunikace, Drážním a stavebním úřadem… 
 Záležitost s tímto přejezdem se táhne už čtyři roky 
a já naprosto chápu, že někteří už jsou z celé situace 
otrávení.

 Chodí za tebou na radnici občané řešit problé-
my?
 Hned ze začátku volebního období jsem občany 
vyzýval, ať volají, píšou nebo rovnou přijdou osob-

ně, protože si myslím, že 
takhle se problémy řeší 
nejlépe. Takže chodí, i 
když ne tak často, jak 
bych si přál. Řešíme růz-
né věci, někdo se přijde 
zeptat, jak to vypadá s 
kruháčem u Kaufl andu, 
s jiným jsme zase řešili 
věci kolem kultury. Tuhle 
volal jeden pán, že nesví-
tí světlo na Obůrce. 
 Moje nabídka stále 
platí, kdokoli z řad ve-
řejnosti za mnou může 
kdykoli přijít. S čímkoli. 

 Jak těžké je prosadit 
v koalici některé tvoje 
nápady a vize?
 Jednou za týden má 
nejužší vedení města 
operativní poradu, na 
které se tyto věci také 

probírají. Musím říct, že většinou se domluvíme, ná-
sledně projednáme konkrétní návrh v radě a v případě 
potřeby v zastupitelstvu. Samozřejmě jsou i případy, 
kdy někomu něco neprojde. 

 Náměstí Republiky projde ještě letos nákladnou 
rekonstrukcí. Pokud se nepletu, tato investiční 
akce nejde úplně v souladu s regulačním plánem. 
Jak se k tomu stavíš?
 Všichni si asi vzpomínáme na to, jak velká a vášnivá 
debata se kolem náměstí Republiky strhla před nece-
lými třemi lety. Já osobně jsem se nikdy netajil tím, že 
bych chtěl mít náměstí zastavěné, pěkné, funkční a 
upravené. Zároveň si ale uvědomuji, že jsme tenkrát 
zvolili špatný postup a měli jsme s veřejností více a 
jinak komunikovat. 
 Rekonstrukce, která nyní proběhne, bude dočasnou 
stavbou. Důvodem je skutečnost, že neodpovídá 
regulačnímu plánu. Proto použijeme dlažbu místo 
asfaltu, oddělovací zídka bude z betonových bloků 
vysypanými hlínou, aby se dala snadno demontovat. 
Nebudou tu tedy zásahy, které by zde musely zůstat 
napořád. 
 V roce 2030 končí dočasnost Poduklí a do té doby 
se musí podoba náměstí vyřešit. Jedním z řešení je 
nechat potom vše tak, jak bude upraveno. Pro změnu 
dočasných řešení na trvalá se však tyto úpravy musí 
stát součástí nového regulačního plánu nebo změny 
územního plánu. Případně musí být nalezeno nějaké 
jiné přijatelné řešení středu města. 

 Máš v gesci mimo jiné občanské aktivity. Co 
řešíte v okrajových městských částech?
 Pro městské části každý rok vyčleňujeme v rozpoč-
tu 15 – 20 milionů. V reálu to vypadá tak, že koncem 

S Františkem Hasoněm jsme si naposledy povídali krátce po jeho zvolení prvním 
místostarostou města. Nyní jsme debatovali s odstupem tří let o tom, jaká je práce ve 
vedení města, o blížících se volbách nebo třeba o kultuře.

června předkládají občanské aktivity své požadavky, 
které následně posuzujeme a jednotlivé investice 
zahrnujeme do rozpočtu na rok následující. Například 
se rekonstruoval kulturní dům v Lažánkách, letos bu-
deme pokračovat v rekonstrukci verandy na Obůrce, 
ve spolupráci s krajem snad konečně opravíme silnici 
na Klepačově.
 Moje vize fi nancování městských částí je taková, že 
by každá z nich obdržela ročně nějakou určitou částku, 
třeba dva miliony, případně méně či více v poměru 
k počtu obyvatel, a občanské aktivity by mohly tyto 
peníze využít dle svého uvážení. V případě, že by 
byla požadována investice například v hodnotě čtyř 
milionů, mohli bychom se dohodnout, že ji zrealizu-
jeme, ovšem za podmínky, že v následujícím roce se 
budeme podílet pouze na běžné údržbě. Myslím si, 
že takhle by to bylo docela spravedlivé.

 Rok a půl je ve vedení KSMB Vít Šujan. Jak se 
ti líbí jeho vize kultury v Blansku?
 Líbí se mi, že se rozšířil žánrový okruh a občanům 
je tak nabídnuto více možností kulturního vyžití. Také 
oceňuji, že začaly spolupracovat instituce KSMB, Mu-
zeum Blanenska, knihovna a Kaťák. Jsou tu tradiční 
velké akce, jako jsou Čarodějnice, Gulášobraní, Vítání 
sv. Martina, Rozsvěcení vánočního stromu, nyní nově 
Zažít Blansko jinak. Koncept kultury tak vlastně zůstal 
stejný, ale chybí mi více masových akcí. Myslím si, 
že naše město by si zasloužilo více hojně navštěvo-
vaných koncertů, festivalů a dalších událostí. A to jak 
venku, tak v například v Dělnickém domě.

 Půjdeš letos do komunálek jako lídr KDU? 
 Ano, půjdu. 

 Jak je náročná předvolební kampaň do komu-
nálek, co všechno obnáší?
 Přípravy běží už v této chvíli. Nejnáročnější část 
kampaně je ta kontaktní, která letos začne o prázdni-
nách. Vyzkoušel jsem si to v krajských volbách a můžu 
říct, že koncem září jsem už byl celkem vyčerpaný, 
ale to ke kampani patří. Jezdili jsme vlastně po celém 
okrese, byl jsem pryč celé víkendy a na osobní život 
mi v tomto období zbývalo jen velmi málo času. 

 Půjde KDU do voleb s nějakým konkrétním 
tématem pro město?
 Ano, budeme mít konkrétní témata, vycházet budou 
jak z těch tradičních, která máme v celostátním měřít-
ku, tak zcela nová pro naše město.

 Prozradíš konkrétně?
 Zatím ne, ještě je brzy :-)

 Dokážeš si představit sám sebe na místě sta-
rosty města? 
 Nechci teď nic předjímat, uvidíme, jak dopadnou 
volby. Jiří Crha je mužem na správném místě, je dobrý 
manažer a velký dříč. Práci pro město odvádí s velkým 
nasazením a mně by vůbec nevadilo zůstat tam, kde 
jsem teď. 
 Ale abych odpověděl na otázku – ano, dokážu si 
představit sám sebe v roli starosty města. A je to hezká 
představa :-)

Sponzor rubriky:

 Co bys udělal jako první věc?
 Žádné velké zemětřesení. Udělal bych změny 
ve fi rmách Služby Blansko a Technické služby. A 
těmi změnami mám na mysli, že bych z nich udělal 
příspěvkové organizace. Během tohoto volebního 
období, kdy mám společnosti v gesci, se tato varianta 
stále více jeví jako potřebná.

 V čem je to výhodné?
 Tak třeba Služby Blansko s.r.o. nikdy nebudou 
generovat zisk. Je to logické – provozují sportoviště, 
na kterých nechceme mít komerční ceny, jelikož jde 
o veřejnou službu. Neobejdou se tudíž bez nemalých 
dotací od města. Řešíme to veřejnoprávními smlou-
vami, které musí jít přes zastupitelstvo a představují 
tak úřednické komplikace. Kdyby se z s.r.o. stala pří-
spěvková organizace, bylo by to daleko jednodušší. 
Na druhou stranu si uvědomuji, že je nutné mít ve 
vedení velmi spolehlivého manažera, který by se 
nespoléhal jen na to, co dostane od města.

 Já osobně si umím představit, že by příspěv-
ková organizace mohla generovat zisk…
 Určitě ano, jde to. Například KSMB by mohlo 
uspořádat komerčně úspěšné projekty. Nebo která-
koliv základní škola, potažmo školní jídelna, může 
prodávat obědy občanům z řad veřejnosti, v několika 
případech tomu tak i je. Je to pouze o dobře zvlád-
nutém vedení.

 Myslíš si, že po volbách bude opět u kormidla 
zaběhnutá koalice? 
 To záleží především na hlasech voličů. Mně by 
zaběhnutá koalice vyhovovala, mohli bychom tak 
rovnou navázat na rozběhnutou práci. Některé 
projekty se řeší několik let a byla by škoda je hodit 
do šuplíku. Ve městech, kde se často střídá vedení 
města, to občas dopadne všelijak – například v Bos-
kovicích. Tady se řeší celé roky sportovní hala nebo 
teď kruhový objezd u pošty a stále bez konečného 
výsledku. Také třeba proto, že novému vedení města 
se nelíbí návrhy, které schválili jeho předchůdci.

 Nechtělo by to aspoň nějaké nové tváře? 
 Určitě si umím představit, že by přišel někdo nový, 
mladší. Podle mě by bylo ideální, kdyby se takový 
člověk stal na čtyři roky členem zastupitelstva, sbíral 
zkušenosti a v dalším období bych si jej dokázal před-
stavit v některé z vedoucích pozic ve vedení města.

 Bude mít KDU někoho takového na kandidát-
ce?
 Opravdu zatím nechci nic prozrazovat. Snad jen 
to, že naše kandidátka bude letos jiná. I podoba 
kampaně bude trochu jiná.

 Věnuješ se ještě hudbě?
 Varhany si vzít nenechám :-) Ale s kapelou jsme 
naposledy stáli na pódiu v září 2020, pak byl covid, 
mezitím mi přibylo hodně práce a na hraní o víken-
dech a po nocích už opravdu nezbyl čas a energie. 
Ale aparaturu mám doma a je možné, že se k hudbě 
vrátím za pár měsíců. Občas mi chybí… 

Martin Müller
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- 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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 
suterénní prostor

 
samostatný vchod

 

vlastní sociální zařízení

 

samostatné energie

 

vhodné k zrealizování 

 

jakéhokoliv podnikatelského 

 

záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Nemocnici Blansko navštívil 
ministr zdravotnictví

 Do Nemocnice Blansko v pondělí 21. března 2022 zavítal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. 
Nejprve se pozdravil s paní Libuší Kuncovou, která s ním před lety pracovala na radiodiagnostickém 
oddělení jako zdravotní sestra a jejíž přítomnost si v den své návštěvy vyžádal. S ředitelkou nemocnice 
Vladimírou Danihelkovou následně probíral problematiku urgentních příjmů a s návrhem na řešení 
přislíbil její brzké projednání na Ministerstvu zdravotnictví. 

 „Měli jsme možnost představit naše zdravotnické 
zařízení a sdělit svoje argumenty ke způsobu roz-
dělování nemocnic podle typů urgentních příjmů. 
Děkujeme profesoru Válkovi, že si ve svém nabitém 
programu udělal čas pro návštěvu u nás, velice si 
toho vážíme,“ zmínila ředitelka Nemocnice Blansko 
Vladimíra Danihelková. 
 Schůzky se zúčastnil také radní Jihomoravské-
ho kraje Jiří Kasala, starosta Blanska Jiří Crha a 
místostarostové František Hasoň a Ivo Polák, dále 
náměstek pro léčebně preventivní péči Vladimír 

Navrátil a náměstkyně pro nelékařskou péči Jana 
Klesková.
 „Došlo i na prohlídku radiodiagnostického odděle-
ní, kde pan ministr zavzpomínal na svoje působení 
v naší nemocnici, v níž coby mladý lékař začínal. 
Prohlédl si zázemí magnetické rezonance, rentgenu 
i ultrazvuku. Prostory i vybavení, které od té doby 
doznaly řadu změn, se mu velmi líbily,“ podotkla 
ředitelka nemocnice.

-mka-

STRAVOVÁNÍSTRAVOVÁNÍ
• Nabízíme stravování ve veřejné jídelně na adrese Úvoz 326, 679 21 Bořitov 

• Zajišťujeme rozvoz teplých jídel do fi rem i pro veřejnost 

 ve vlastních jídlonosičích nebo vakuově balených

• Prodáváme hotové potravinářské výrobky a čerstvé maso z vlastní porážky

730 656 220  |  gastro-zepo@seznam.cz  |  www.zepoboritov.cz

PNEUSERVISPNEUSERVIS
• OSOBNÍ

• NÁKLADNÍ 

• ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

Úvoz 326, 679 21 Bořitov 

Mobil: 606399478

pneuservis@zepoboritov.cz

www.zepoboritov.cz

PROVOZNÍ DOBA:

PO až PÁ 7:00- 15:00

(případně dle tel. domluvy)
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Setkání s kronikou

BAZAR-NÁBYTEK 
ÚT PÁ : 9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

autorizovaném servisu 

ŠKODA AUTO

za výhodnou cenu

POCTIVÁ

2100501_Skoda-Auto_Jarni_servis_SERVIS_D2_180x120-01mh.indd   1 24.01.2022   10:20:57

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

V tomto čísle pokračujeme v zápisech z kroniky 1983, kdy došlo k mnoha významným výročím.

75 let dělnického domu 
- 30 let ZK (Závodního klubu) ROH ČKD Blansko

 V průběhu roku 1983 patřil k poutavým a pouč-
ným cyklům přednášek výchovně vzdělávací cyklus 
Světové objevy a vynálezy. Všechny přednášky byly 
přijaty velmi pozorným posluchačstvem a pro většinu 
z nich byly poučením o nové hypotézy. Již názvy 
témat svědčí o erudovaném obsahu jednotlivých 
přednášek:
 Genetické inženýrství, ukázky aplikací moderní 
matematiky, současné názory na vývoj vesmíru, 
nové objevy v optice, o úkolu mikroelektroniky v prů-
myslu. Pro účastníky cyklu byl uskutečněn prémiový 
zájezd po trase Blansko - rekreační oblast Palava a 
byl motivován současnými ekologickými problémy 
a ochranou přírody. Výstavní činnost ve druhém 
poschodí ZK v Síni umění byla realizována výstavou 
Bohumila Marčáka Podoby z fondu Moravské galerie 
v Brně. Úvodní slovo na vernisáži přednesl Ludvík 
Kundera. 
 12. června v neděli, v 10 hodin dopoledne byla 
slavnostně otevřena Síň umění podruhé. Vysta-
vovatelem byl brněnský výtvarník Josef Kadula a 
vystavoval pod názvem Malba, grafi ka. Josef Tichý, 
brněnský autor, vystavoval pod názvem Tváře a tvary 
v průběhu září. Zájemce o šperky a reliéfy upoutala 
výstava brněnského výtvarníka Dušana Tejkala.
 V prosinci se pochlubili členové fotokroužku svou 
celoroční fotoamatérskou činností. Pro děti a mládež 
byla uspořádána divadelní představení O mlynáři 
Jankovi a Cecilce ze zámku v provedení souboru 
ZK ROH Železárny Prostějov. 
 K velmi kladně hodnoceným akcím patřily akce 
příměstské rekreace o prázdninách pro děti zaměst-
naných rodičů. 5. 7. výlet do zoologické zahrady v 
Brně, 7. 7. fi lmové odpoledne v ZK, 11. 7. výlet na 
hrad Pernštejn, 12. 7. beseda se členy mysliveckého 
kroužku, 13. 7. výlet do Moravského krasu se členy 
speleologického kroužku, 15. 7. dětský karneval v 
ZK.
 V oblasti vzdělávací činnosti byly uspořádány 
kursy němčiny, angličtiny, psaní na stroji, džezgym-
nastiky a šití. Přednášková činnost byla zaměřena na 
kursy zahrádkářů, na přednáškovou činnost s před-
staviteli fotbalu, cyklistiky, krasobruslení, gymnastiky, 
basketbalu, volejbalu a synchronního plavání. 
 Velmi dobře spolupracoval ZK s mládeží. Pořádal 

cykly výchovně vzdělávacích přednášek se zaměře-
ním na společenskou výchovu, na volbu povolání, na 
ochranu životního prostředí, na turistiku, na vhodné 
využití volného času i přednášky psychologické.
 Velmi aktivní byla práce knihovny ZK, jejímž ve-
doucím byl Petr Jelínek. Knihovna pořádala četné 
vzdělávací akce s mládeží, uskutečňovala kvízy a 
vzdělávací pořady v oblasti zdravotnictví, přírod-
ních věd, volby vojenských povolání, exkurse do 
vojenských škol Vyškov a VAAZ Brno. K důležitým 
společenským činnostem patřily taneční kursy pro 
studenty gymnázia a stření ekonomické školy, spolu 
se středním odborným učilištěm strojírenským.

90 let oddílu turistiky 
v Blansku

 V roce 1983 uplynulo 90 let od vytrvalé činnosti 
členů oddílu turistiky v Blansku, tradice pokračova-
la i v tomto jubilejním roce desítkami vycházek a 
zajímavých akcí pro dospělé i pro mládež. Odbor 
turistiky pořádal po celý rok zajímavé pochody lesem 
po naučných stezkách s cílem poznávat nejen krásy 
přírody, ale i historii našeho okresu. K velmi pěkným 
akcím patřily rovněž besedy o Jugoslávii a různých 
dalších státech. Ke zdařilým patřily vycházky jarní, 
letní, podzimní a zimní krajinou, vycházky do okolí 
Křtin, na Babylon, na Velký Chlum, do Letovic a 
pro menší děti vycházka za sněženkou Moravským 
krasem.

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou
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TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

•  tisk letáků 
  již od 0,26 Kč/ks

•  grafický návrh 
  ZDARMA

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

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

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

WOSTROWFEST

4. 6. 2022 17:00 | 450 Kč
areál KD Ostrov u Macochy

DIVÁ
BÁRA

vol. 2

THE
DESPERATE

MIND

XIII. STOLETÍ

APPLE JUICE – DIVÁ BÁRA – VISACÍ ZÁMEK – XIII. STOLETÍ – THE DESPERATE MIND

www.WOSTROWFEST.cz
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Řádková Inzerce
* 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.
* Prodám kuchyňský robot s 9 všestrannými nástavci za 
4000 Kč. Jednou použitý. Pořizovací cena byla 5500 Kč. 
Tel. 731233963.
* Prodám kufříkový psací stroj NDR Erika. Nabídněte cenu. 
Tel. 737607998.
* Prodám ze zdravotních důvodů městské elektrokolo Crussis 
Country 7.7, cena 40.000 Kč. Tel. 731286630.
* Prodám dřevo vlašského ořechu cca 2 m³, případně vyměním 
za tvrdé palivové dřevo. Tel. 607589641.
* Žádám někoho, kdo by mi ostříhal ovocné stromy v zahradě. 
Úhradu zaplatím. Tel. 602872153.
* Koupím zánovní vstupní venkovní dveře plast nebo dřevo, 
devadesátky nebo větší, i prosklené, levně. Tel. 607846060.
* Prodám slivovici, rok 2018 a starší. Min. odběr 2 litry. Tel. 
702998656.

Lyže, boty, brusle, snowboardy, 
půjčovna lyží!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 
Super ceny!

Tel. 602786025.

Pro občany Ukrajiny 

udělám daňové přiznání zdarma. 

Tel. 605248400.

Výsledkový servis

Basketbal 
Nadregionální liga žákyň U15: TBS Přerov – BK 
Blansko  66:38 (26:17), Ježová 16, Kubíková 7, 
Strýčková 6, Alexová E., Alexová V., Kubešová, 
Zachovalová 2, Procházková 1.  Sokol Podolí – BK 
Blansko  59:58 (26:20), Ježová 17, Strýčková 14, 
Kubešová 9, Reisiglová 6, Popelková, Zachovalová 
4, Procházková, Vašková 2.
OP mladších minižákyň U11: BK Blansko – SKB 
Tišnov 70:24 (32:18), Musilová 18, Tesařová Selma 
18, Černá 10, Ježová 6, Peřinová 4, Krátká 4, Broďá-
ková V., Doleželová, Sedláková, Jarošová, Zezulová 
2.  BK Blansko – SKB Tišnov 62:17 (34:6), Tesařová 
Selma 12, Musilová 11, Ježová 6, Jarošová 6, Alexo-
vá 6, Peřinová 4, Broďáková V., Krátká 4, Tesařová 
Sofi e 3, Doleželová, Sedláková, Zezulová 2.

Florbal 
3. liga junioři: FBK Atlas Blansko – K1 Florbal Žide-
nice B 8:4 (3:1, 5:1, 0:2), Müller 3, Kovařík 2, Langr, 
Navrátil O., Jeřábek. TJ Sokol Brno-Husovice 1:4 
(0:2, 1:1, 0:1), Müller, Jeřábek, Navrátil O., Nechuta. 
Jihomoravský přebor starší žáci: FBK Atlas Blan-
sko – FBO Orel Boskovice 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), Baráth. 
Troopes Black – FBK Atlas Blansko 14:2 (7:1, 4:0, 
3:1), Baráth, Navrátil O.

Fotbal 
Divize starší dorost: Líšeň B – Blansko 2:1 (1:1), 
Dvorský. Blansko – Havlíčkův Brod 6:2 (2:2), Alexa, 
Fojt 2, Lick, Dvorský.
Divize mladší dorost: Líšeň B – Blansko 13:0 (5:0). 
Blansko – Havlíčkův Brod 1:7 (0:3), Dračka. 

Kuželky 
1. liga ženy: KK Blansko – SKK Náchod 6:2 
(3285:3270), Musilová 546, Kalová st. 537, Nevřivo-
vá 548, Ševčíková 515, Daňková 557, Wendl 582. 
KK Zlín – KK Blansko 7:1 (3358:3315), Musilová 521, 
Kalová st. 558, Daňková 570, Součková 551, Wendl 
568, Ševčíková 547. 
2. liga muži: TJ Slovan Kamenice nad Lipou – KK 
Blansko 6:2 (3392:3336), Flek J. 580, Kotlán 548, 
Chovanec 578, Lukáč 544, Sehnal 533, Havíř 553. 
KK Blansko – TJ Start Rychnov nad Kněžnou 2:6 
(3260:3335), Flek J. 560, Flek M. 538, Lukáč 524, 
Havíř 539, Sehnal 555, Kolařík 544.

Stolní tenis
1. liga ženy: SVS Hradec Králové – KST A. Eberle 
Blansko 8:2, Trávníčková, Ševčíková. TJ Moravský 
Krumlov B – KST A. Eberle Blansko 9:1, Trávníčková. 
2. liga muži: KST Blansko – SKST Havířov C 9:9, 
Veselý 3,5, Přikryl 2,5, Polívka M., Vaculík 1,5. KST 
Blansko – KST Slezan Opava 0:10.
Divize muži: KST Blansko B – SKST PLUS Hodonín 
C 10:8, Petr, Polívka O. 3.5, Zukal Adam 3. KST 
Blansko – TJ Holásky B 10:8, Petr, Polívka O. 3,5, 
Zukal A. 2, Pokorný.  
Krajská soutěž I: KST Blansko C – TJ Šošůvka 8:10, 
Kaluža 3,5, Přikryl J. 3, Zukal F. 1, Voráč 0,5. KST 
Blansko C – Kunštát 10:3, Přikryl J. 3,5, Kaluža 3, 
Voráč 2, Zukal F. 1,5.  

Připravil Bohumil Hlaváček

Na zimním stadiónu proběhla 
hokejová exhibice

Blanenské basketbalistky budou hrát 
na národním fi nále kategorie U11

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

V sobotu odpoledne se v hokejovém exhibičním zápase utkali hráči současných blanenských 
Dynamiters a jejich o dvacet let starších předchůdců pod názvem All Stars, kteří v roce 2002 byli 
účastníky druhé ligy.

Čokoládová tretra opět 
v Blansku

 Po roční odmlce se do Blanska vrací jediný seriál 
závodů určený výhradně pro děti – Čokoládová 
tretra. Jedním z deseti pořadatelů je také blanenský 
Atletický klub Ludvíka Daňka, který vás srdečně 
zve v pátek 8. dubna od 9 hod na atletický stadion. 
Soutěž je určena pro děti ve věku od 4 do 11 let, 
uskuteční se v bězích od 60m do 300m v závislosti 
na kategorii a hodu raketkou. Tři nejlepší postupují 
do ostravského semifi nále, samotné fi nále proběhne 
v rámci programu tradiční Zlaté tretry.

-boh-

Pozvánka na fotbalPozvánka na fotbal
MSFL muži: FK Blansko – Znojmo
neděle 27.3. (10.15), hřiště na Údolní.

Divize dorost: Blansko – Jihlava
neděle 3.4. (10.00 starší, 12.15 mladší), hřiště na 
Mlýnské.

Krajský přebor žáci
Blansko – FK Hodonín B, neděle 27.3. (9.00 starší, 
10.45 mladší), hřiště na Mlýnské.

I. třída žáci
Blansko B – Start Brno, sobota 26.3. (9.00 starší, 
10.45 mladší), hřiště na Mlýnské.

 Závěrečná dramatická kvalifi kace skončila úspěšně. Děvčata z klubu BK Blansko si zahrají na národ-
ním fi nále dívek v basketbalu kategorie U11, které se uskuteční v termínu od 29. dubna do 1. května v 
Děčíně. V rozhodujícím dvojutkání se na tuto akci probojovala přes tým KP Brno.

 Po jasném prvenství blanenských děvčat v ob-
lastním přeboru mladších minižákyň U11, aniž by 
utrpěla porážku v konkurenci středisek pod spor-
tovními centry mládeže (Prostějov, Žabiny, KP), byla 
navíc vypsaná výše zmíněná kvalifi kace o účast v 
národním fi nále. Nejdříve Blansko porazilo v domá-
cím prostředí soupeřky z Brna o osm bodů, což se 
později ukázalo jako rozhodující. Druhý den sice v 
Brně prohrálo o bod, ale na základě celkového skore 
postoupily blanenské basketbalistky mezi nejlepší 
týmy v ČR. „Dramatická byla obě střetnutí, ve kte-
rých družstva předváděla pěkné výkony. Postupující 
blanenská děvčata vybojovala výborný výsledek pře-
devším díky kolektivnějšímu výkonu a mimořádnému 
nasazení všech aktérek,“ je nadšen předseda klubu 
Milan Ševčík. Jak pochválil, uznání zasluhují nejen 
hráčky a trenéři, ale také rodiče děvčat a příznivci 
klubu, kteří dokázali vytvořit skvělou atmosféru jak 
v hale Údolní, tak v hale KP. 

Výsledky, 1. utkání v Blansku: BK Blansko – KP 
Brno  40:32 (18:19), Musilová, Ježová 8, Zezulová, 
Alexová, Jarošová, Černá 4, Broďáková V., Tesařová 
Sofi e, Pokorná, Sedláková 2. 2. utkání v Brně: KP 
Brno – BK Blansko  35:34 (13:13), Musilová 12, 

Ježová 9, Tesařová Sofi e 4, Jarošová, Streitová 3, 
Tesařová Selma 2, Broďáková V. 1. 

 Baskeťačky z klubu bojují úspěšně i v dalších 
kategoriích. Nadregionální liga kadetek U17 po-
kračovala dvojzápasem o lídra tabulky. Úspěšnější 
byla děvčata ze Žabin, která v současnosti vedou 
také extraligu U15 a mají našlápnuto na přebor ČR 
v této kategorii. Blanenské basketbalistky byly Žabi-
nám rovnocennými soupeřkami až na první čtvrtinu 
prvního zápasu, kterou prohrály vysokým rozdílem. 
To ovlivnilo průběh úvodního měření sil. Ve druhém 
utkání ještě v poločase Blansko prohrávalo o pouhé 
dva body. V závěru však domácím rychle docházely 
síly, Brno střídalo větší počet hráček a druhou výhru 
si už nenechalo vzít. „Blanenská děvčata zaslouží 
uznání za bojovný výkon. Přes porážky jsou na skvě-
lém druhém místě NRL,“ oceňuje předseda Ševčík.
Výsledky: BK Blansko – BK Žabiny Brno C 49:77 
(22:47), Maňoušková 15, Ježová 12, Dvořáková 9, 
Sedláková M. 6, Kučerová 4 a Sedláková B. 3. BK 
Blansko – BK Žabiny Brno C 57:65 (31:33), Sedlá-
ková M. 18, Dvořáková 17, Ježová, Maňoušková 6, 
Kučerová, Strýčková 4, Sedláková B. 2.

Bohumil Hlaváček

Plavkyně Šťávová 
míří na Kypr

 Blanenská juniorská 
plavkyně Anna Šťávo-
vá opět v bazénu v Plzni 
zářila. Plzeňský vytrvalec 
hostil v dlouhém bazénu 
na Slovanech na čtyři sta 
padesát plavců ČR. V ka-
tegorii mladších juniorek 
vybojovala blanenská na-
dějná plavkyně pět medailí. 
Konkurentkám uplavala na 
tratích sto a dvě stě metrů 
prsa a brala zlato. Výkony v 
disciplínách 50 metrů prsa 
a 800 metrů kraul stačily na stříbrné medaile. Bronz 
pak přidala ve své vedlejší disciplíně 200 metrů polo-
hový závod. Vzhledem k velmi kvalitním výkonům, kte-
ré od začátku tohoto roku na mítincích předvádí, byla 
zařazena do pětičlenného týmu mladších juniorek, 
které budou reprezentovat české plavání začátkem 
dubna na mezinárodním utkání v Limassolu na Kypru. 
Na prestižní mítink přijali pozvání nejlepší juniorští 
plavci z jedenácti evropských a asijských zemí. 
 Zbývající část blanenského plaveckého oddílu 
se představila na tradičních domácích závodech v 
Boskovicích. Bazén se stal domovským nejen pro 
boskovické plavce, ale i pro ty blanenské, kteří sem 
z důvodu dlouhodobě zavřeného bazénu v Blansku 
dojíždějí trénovat. Na Jarní cenu Boskovic přijeli plavci 
z devíti klubů Jihomoravského kraje. Medaile Blanen-
ským zajistily v mladším žactvu Kristýna Hrazdírová 
(bronz), ve starším žactvu Stella Hanzlíčková (třikrát 
stříbro) a Eliška Zamazalová (bronz). Nejúspěšnějším 
blanenským plavcem se stal se dvěma zlaty Štěpán 
Pokorný, který reprezentoval kategorii juniorů a do-
spělých. Jeho vítězný čas na stovce kraul byl zároveň 
nejlépe bodovaným výkonem na závodech.

-vv-

HOSPŮDKA ZBOROVEC

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

• VÝBORNÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
 každý víkend jiná specialitka 

• PIVNÍ SPECIÁLY
 25. - 27.3. Exkluzivní speciál Thrills Ipa
 01. - 03.4. Porter Pardubice
 08. - 10.4. Lucky Bastard Blond 11

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

Děvčata kategorie U11. Foto archiv klubuDěvčata kategorie U11. Foto archiv klubu

Vzpomínka
Dne 24.3. tomu bylo 20 roků, co 
nás opustil JUDr. Václav Reich. 
S láskou vzpomíná rodina.
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Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 
redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

Blansko v jarní premiéře 
porazilo jihlavské béčko

Vojtěch Wilczek: Mužstvo 
má obrovskou perspektivu

 Blanenští fotbalisté naskočili do jarní části moravskoslezské ligy o týden později, než plánovali. 
Jejich premiérový duel ve Vratimově byl pro nezpůsobilý terén odložen, dohrávat se bude ve středu 
6. dubna. Poprvé se tak představili svým příznivcům až s týdenním zpožděním, jejich soupeřem 
bylo béčko druholigové Jihlavy. Soupeře se nezalekli a jednogólové poločasové vedení přetavili na 
celkovou výhru v poměru 3:1. Další utkání pak ale znovu nehráli. Jejich plánovaný soupeř z Dolního 
Benešova se před startem jarní části soutěže z ní odhlásil. V náhradním přátelském utkání tak v 
sobotu remizovali s béčkem brněnské Zbrojovky 1:1. 

FK Blansko – FC Vysočina Jihlava B 3:1 (1:0).
20. Adamec, 62. Pecuch, 81. Chyla – 53. Musil. 
Žluté karty: 52. Blažík – 57. Musil. Rozhodčí: Slabý 
– Silný, Vejtasa. Blansko:  Nešetřil – Šíp (90. Fiala), 
Smrčka, Blažík, Chyla – Feik, Alexa (84. Zúbek) – 
Adamec (69. Štencl), Pecuch, Machálek (69. Černý) 
– Tulajdan
 Blanenští začali dobře, měli více ze hry a gól visel 
ve vzduchu. Jarní premiérové branky se diváci do-
čkali ve 20. minutě, když se o ni postaral pohotovou 
střelou nejmenší hráč na hřišti Filip Adamec – 1:0. 
Jihlava se pokoušela o kontaktní gól, do změny stran 
se ho ale nedočkala. Naopak šance měli domácí, 
Feikova rána ale mířila vysoko nad. Zvýšit se nepo-
dařilo aktivnímu Pecuchovi ani Adamcovi. 
 V úvodu druhé půle si Blanenští vybrali slabší 
čtvrthodinu, když v 53. minutě poprvé inkasovali. Po 
zaváhání jinak pozorného Nešetřila se trefi l hostující 
Lukáš Musil – 1:1. Domácí se ale naštěstí otřepali a 
začali se dostávat zpět do své hry z prvního poloča-
su. Defi nitivně se do ní vrátili po brankovém zásahu 
Martina Pecucha v 62. minutě – 2:1. Zvýšit mohl po 
chvíli Machálek, hostující gólman byl ale pozorný. 
Defi nitivní rozhodnutí padlo deset minut před kon-
cem. Po utěšené střele Alexy a následném výborném 
zákroku brankáře hostí se kopal roh. Po něm se 
dostal míč k dobře postavenému Tomáši Chylovi, 
který pohotovou střelou dal razítko na blanenskou 
výhru – 3:1. Zvyšovat mohl krátce poté po Alexově 
akci Pecuch, tentokrát ale byl jihlavský brankář proti. 
Čtvrtou trefou neskončil ani pokus Tulajdana. Zápas 
tak dospěl ke spravedlivé výhře lepšího domácího 
celku.

 Nejbližším soupeřem Blanska bude tuto neděli 
zachraňující se Znojmo, aby pak následující tý-
den zajížděli na horkou půdu do Rosic. Svěřenci 
trenéra Petra Vašíčka budou jistě chtít potvrdit 
svoji výkonnost a pojistit si svoji pozici v klidném 
středu tabulky moravskoslezské fotbalové ligy.

Bohumil Hlaváček

Slovo trenéra
 Byl to klasický první 
jarní mistrovský zápas. 
Nastupovali jsme do 
něho oproti podzimu v 
silně pozměněné sesta-
vě. Skoro vše, co jsme si 
do zápasu slíbili, jsme s 
výjimkou prvních deseti 
minut druhé půle napros-
to plnili. A to jsme hlavně 
chtěli. Hrát ze zajištěné 
obrany, na rychlé protiútoky. A dali jsme z toho góly. 
Daly se samozřejmě najít chyby, ale myslím, že jsme 
zaslouženě vyhráli. Tedy spokojenost. 
 Z nových akvizic se ukázal Adamec prvním po-

hotovým gólem, z kterého měl oprávněně velkou 
radost. Na hrišti se postupně představili i Marek 
Štencel, Tomáš Černý, Mára Zúbek, i druhý gól dal 
další nováček Pecúch. Jsem rád, že se potvrzuje, 
že MSFL se dá hrát i s relativně nezkušenými borci, 
pokud tomu dají chuť, bojovnost, nasazení.

-boh-

Moravskoslezská liga
Další výsledky, 19. kolo: Vrchovina – Hlučín 2:3, 
Zlín B – Vratimov 0:1, Velké Meziříčí – Znojmo 3:0, 
Kroměříž – Rosice 2:0, Frýdek-Místek – Ostrava B 
2:1, Olomouc B – Slovácko B 3:1, Uherský Brod – 
Otrokovice 2:3. 20. kolo: Hlučín – Uherský Brod 
3:0, Otrokovice – Olomouc B 0:5, Dolní Benešov 
– Blansko zrušeno, Jihlava B – Zlín B 0:1, Vratimov – 
Vrchovina 3:2, Rosice – Velké Meziříčí 1:0, Slovácko 
B – Frýdek-Místek 5:1, Ostrava B – Kroměříž 0:1, 
Znojmo – Uničov 0:3.

Další zápasy, 21. kolo: Blansko – Znojmo, Vrati-
mov – Hlučín, Vrchovina – Jihlava B, Zlín B – Dolní 
Benešov zrušeno, Uničov – Rosice, Velké Meziříčí 
– Ostrava B, Kroměříž – Slovácko B, Frýdek-Místek 
– Otrokovice, Olomouc B – Uherský Brod. 22. kolo: 
Rosice – Blansko, Olomouc B – Hlučín, Uherský Brod 
– Frýdek-Místek, Otrokovice – Kroměříž,  Slovácko 
B – Velké Meziříčí, Ostrava B – Uničov, Znojmo – 
Zlín B, Dolní Benešov – Vrchovina zrušeno, Jihlava 
B – Vratimov. 

-boh-

1. Kroměříž. 20 17 1 2 46:17 52

2. Olomouc B 20 14 4 2 55:17 46

3. Hlučín 20 13 1 6 36:16 40

4. Ostrava B 20 12 2 6 41:27 38

5. Rosice, 20 11 3 6 28:23 36

6. Slovácko B 20 10 4 6 49:29 34

7. Uničov 19 10 4 5 35:24 34

8. Blansko 18 10 0 8 37:30 30

9. Uh. Brod 20 6 6 8 25:25 24

10. V. Meziříčí 19 7 3 9 28:31 24

11. Vratimov 19 7 3 9 24:28 24

12. Zlín B 20 6 3 11 23:34 21

13. Frýdek 20 6 3 11 22:44 21

14. Vrchovina 20 4 5 11 21:37 17

15. Znojmo 20 4 4 12 37:53 16

16. D. Benešov 17 4 3 10 15:34 15

17. Jihlava B 20 3 5 12 28:52 14

18. Otrokovice 20 4 2 14 19:48 14
Dolní Benešov odstoupil.

Blansko – Jihlava B 3:1. Foto Josef KratochvílBlansko – Jihlava B 3:1. Foto Josef Kratochvíl

 Setkali jsme se v polovině března s úspěšným fl orbalovým trenérem mužů FBK Atlas Blansko Vojtě-
chem  Wilczkem. Náš rozhovor měl neskutečnou gradaci, dozvěděl jsem se několik věcí z jeho až fatálního 
propojení s klubem Atlas, velmi mne zaujaly jeho názory na fl orbal jako takový…

 Jak dlouho už působíš na této pozici a jak ses k 
tomu dostal?
 Třetí kompletní sezónu. Původně jsem v Atlasu 
chvilku chytal pár zápasů a byl u nějakého postupu. 
Pak jsem se od toho trochu vzdálil a octnul jsem se na 
nějakém utkání s Frantou Forbelským, tehdejší oporou 
klubu, který ještě stále v týmu působí. Nabídnul jsem se 
jako trenér, vedení klubu to probralo a souhlasilo. Navrhl 
jsem to tedy sám. První rok jsme se zachraňovali, v 
následujícím už postupovali do současné divize. Letos 
jsme hráli znovu v nejvyšších patrech tabulky.
 Jak tě vůbec napadlo dát se na dráhu trenéra?
 Mám na to věk, letos v květnu mi bude pětatřicet. 
Většinu hráčské kariéry jsem strávil v brance, zkoušel i 
hrát, jak to tak někdy gólmani mají. Přišla nějaká zranění 
a zákonitý konec aktivní kariéry.
 Odkud vlastně pocházíš?
 Přímo z Ostravy. Na jednom sokolském tréninku si 
mne vyhlédl borec, který založil klub North Stars Os-
trava, který mi řekl, že jedou na mistrovství republiky 
mladších žáků. To se konalo ve Sloupu, hrálo se na 
této hale v Blansku. Tím už jsem se poprvé dostal do 
tohoto kraje. 
 Ty jsi byl jako žáček na mistrovství republiky, 
které jsem pořádal já jako hlavní organizátor?
 Tak, tak. Chytal jsem na hale tehdejšího ČKD, spalo 
se ve sloupské škole, zahájení bylo v tamním kulturním 
domě.
 Já tiše zírám. Nám se tehdy dařilo, Atlas skončil 
na úžasné bronzové příčce. Hrál třeba dnešní pre-
zident klubu Martin Pivoda, Ondra Vrána, Honza 
Hebelka. A dnes po pětadvaceti letech jeden z 
tehdejších chlapečků je trenérem mužského áčka. 
Neskutečná náhoda, svět je malý…
 Já chytal v kalhotách od montérek, vršek teplákovou 
bundu s kapucí. My zírali na kluky z Prahy. David Rittich 
měl kompletní brankářskou výstroj. Naše kluky si pak 
rozkradli do ostravských klubů. Já šel do FBC Ostrava, 
byl v juniorské reprezentaci. Na jednom kempu jsem 
potkal moji současnou manželku, která je z Lysic. Ta 
jako žačka hrála s kluky za sloupský Atlas.
 Jasně, Zuzku Kratěnovou jsem vedl jako trenér, 
s jejím otcem jsme byli velcí kamarádi. Další nesku-
tečné osudové propojení… Ale pojďme dál, ne?
 Já chtěl pořád hrát, ale furt mne cpali do branky. Tím, 
že jsem to nechtěl dělat, jsem byl asi proto tak dobrý. 
Mám jeden start za juniorskou reprezentaci ČR, to jsem 
hrál v poli ve třetí pětce, protože jsme byli tři brankáři 
a chyběl hráč do lajny. Jako dospělák jsem byl v FBC 
Pepino Ostrava. V extralize jsem odchytal dva zápasy. 
 To jsi musel dobře znát dalšího mého kamaráda 
Rolfa Frankeho…
 Samozřejmě. To byl vždy člověk na svém místě, 
jeden z otců zakladatelů fl orbalu na Ostravsku. On si 
myslel, že sem na jižní Moravu odcházím jenom na 
chvilku. Hostoval jsem v tehdy druholigových Svitavách, 
tam právě hrál Zuzčin otec. A už jsem zde osmnáct let. 
Ženatý jsem deset roků, předtím jsme spolu osm let 
chodili. Potkali jsme se v Praze na turnaji Czech Open.
 Já jako zakladatel Atlasu mám z tvého působení 
v klubu obrovskou osobní radost, myslím, že na 
znovupozvednutí mužského áčka máš lví podíl…
 Ono se to tak možná zdá, ale není to tak jednoznač-
né. Já jsem člověk, kterého je všude hodně, na někoho 
možná působím arogantně jako namachrovanec, na 
někoho zábavně. Lidi vnímají všechnu tu práci okolo, je 
spousta lidí, kteří za tím dalších stojí. Změnilo se třeba 
vnímání gólmanů. Za mně brankář mohl za všechno, 
dnes se jeho úloha pozvedá, bere se jako opora, kolem 
které se to točí.
 Já tě vidím jako člověka, kterého kluci berou. 
Cítíš to tak také?
 Moje práce vidět asi je. Je za tím ale i spousta jiných 
lidí, to je třeba zdůraznit. Nemám rád slovo autorita, pro-
tože já jsem to nikdy až moc neuznával, upřednostňuji 
partnerství. Když jdou lidi dohromady, je to mnohem 
lepší. 

 Zkus zhodnotit 
uplynulou sezónu…
 S odstupem času ji 
vidím velmi pozitivně, 
tým udělal obrovský 
kus práce, na které 
můžeme stavět do té 
další, v níž máme je-
diný cíl a to je postup 
do národní ligy. Tedy 
třetí nejvyšší soutě-
že. Chtěl bych podě-
kovat všem hráčům 
za odvedené výkony 
a lidem z vedení klubu za skvělé podmínky, které nám 
vytváří. Děkuji také vedení města Blansko za podporu 
našeho krásného sportu, který letos několikrát zcela 
naplnil halu na Údolní a věřím, že si sem najdou fa-
noušci cestu i v dalších letech.
 Vezmeme to i trochu podrobněji?
 Začali jsme to trochu vlažněji, že si divizi zkusíme 
jenom tak zahrát. Podle toho první zápasy vypadaly a 
jak se později ukázalo, poztrácené body nám nakonec 
fatálně chyběly. Byla to chyba. Před startem dalšího 
ročníku je cíl jasný. Budeme na to šlapat od začátku. 
Jak Atlas kdysi hrál první ligu, což byla po extralize 
druhá nejvyšší soutěž, byla by teď ta třetí asi naším 
stropem. Konkurence se od té doby totiž neskutečně 
zvedla. Moje ambice jsou obrovské, ale chci, aby to 
kluky bavilo a abych někoho neznechutil. Rád bych 
si vystačil s kluky z okresu, ne jít cestou nějakého 
nakupování posil. Zejména když si myslím, že kluci 
na svůj strop ještě nedosáhli, všichni se můžou ještě 
zlepšovat. 
 Mám stejný názor…
 Třeba jsem to teď poznal po skončení mistráků. 
Přišel jsem na trénink a dal jsem klukům volno. Ho-
dinu a půl se jen hrál fl orbal. Takovou úroveň jsem 
ještě neviděl. Věděl jsem, co jsou schopní hrát, ale co 
tam předváděli, to bylo neskutečné. Ukázalo se, že 
najednou ztratili ten blok zodpovědnosti, trémy, blok v 
hlavě. Když z nich všechno spadlo, byla to neuvěřitelná 
úroveň. Za poslední dobu obrovsky vyrostli, to mužstvo 
má velkou perspektivu.
 Nebojíš se, že ti kluky z něho začnou rozebírat 
do vyšších soutěží?
 Za sebe říkám, že jestli někoho budou chtít, nebudu 
nikomu bránit. Myslím, že v zásobě máme spoustu 
dalších, kteří se můžou dostávat na daleko vyšší úro-
veň. Lukáš Kučera se teď vrátil do Hattricku do bojů o 
záchranu a je tam jedním z nejlepších. Kluci Fedrovi, 
to je jiné. Strašně si jich vážím. Mluvil jsem s jejich 
maminkou, řekl jsem jí, že bych si přál, aby moje děti 
byli někdy takové, jako její synové. Děkoval jsem jí za 
to, jak je vychovala. Ty nezlanaří ani švédský Falun, 
ti budou hrát v Blansku, protože mají to zdejší srdce. 
A to je mi jasné, že kdyby šli výš, posune je to zase 
jinam. Líbí se mi i Lukáš Svoboda, toho jsem vytáhl z 
juniorky, všichni se divili, že bude hrát s námi. Na konci 
sezóny patřil k hlavním oporám, má obrovský morál. 
 Co si řekneme na závěr našeho povídání?
 Slyším často, že fl orbal je sport, kterým se nedá 
vydělávat. Radši dáme kluka do fotbalu. Vidí miliony, co 
má Ronaldo nebo výdělky hokejistů. Chtěl bych všem 
vzkázat, že ke štěstí a spokojenost nejsou důležité jen 
peníze, ale dělat sport, který vás baví. My do klubu 
vezmeme každého, kterého třeba vyhodí z fotbalu, že 
neumí běhat nebo z hokeje, že dostatečně nedorostl.  
My z nich uděláme šťastné spokojené děti. Jako příklad 
uvedu Patrika Crlu, kterému se jako dítěti smáli, že to 
neumí ani pořádně držet, že je obtloustlý. Na našem 
prvním plese jsme ho teď oprávněně vyhlásili jako 
nejužitečnějšího hráče sezóny. Dík svému zápalu, 
tréninkové píli udělal neskutečný progres k postu opory 
týmu. Každý má ve fl orbalu svoji šanci ve vlastních 
rukou.

Bohumil Hlaváček

FBK Atlas Blansko 2021/22: Nahoře zleva Mach, asistent trenéra, Ducar, Borek, Žilka Dominik, Kolmačka, Hatala, 
Janík, Sedlák, Jeborec, Fedra V., Bezděk, Wilczek, trenér, uprostřed Fedra J., Hrazdíra, Kunstmüller, Koumar, Foret, 
Frýdek, Svoboda, Žilka Dan, Tenora, dole Ott. chybí Fedra F., Müller, Charvát, Forbelský, Špidlík, Crla. Foto Filip Ježek.


