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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Revitalizace Palavy 

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Hřiště, grily i pláž. Těchto a dalších nových prvků se již brzy dočká rekreační oblast 
Palava. Některých ještě letos, jiných postupně v příštích letech. V celkovém objemu má 
jít o desítky milionů korun a rozsah a tempo prací se bude odvíjet od toho, zda se podaří 
získat nějaké dotace. 

 Okolí přehrady si vy-
lepšení určitě zaslouží. 
V Blansku je to snad 
jediné místo, kde je 
příroda, klid, a zároveň 
možnost občerstvení, 
takže se tam dá napří-
klad posedět s přáteli a 
děti nechat vyřádit na 
hřišti. Chodím sem ráda, 
stejně jako mnoho dal-
ších lidí, tuším, že nejen 
Blanenských. Ale mnohé 
kousky mobiliáře mají 
lepší časy už dávno za 
sebou. Například téměř 
historické převlékací ka-
binky. 
 Zásadnější úpravy, 
které zasáhnou do do-
pravních a pozemních 
staveb včetně úprav sítí či do samotné vodní ná-
drže, potřebují projektovou dokumentaci. Zájemci 
o zpracování projektu se mohli hlásit do pondělí 4. 
dubna. Projekt má navázat na studii, kterou včetně 
vizualizací vypracovali studenti Ústavu zahradní a 
krajinářské architektury Mendelovy univerzity Brno. 
Vizualizace areálu si můžete prohlédnout na webu 
města. 
 S menšími úpravami se začne už letos. Schválený 
rozpočet na rok 2022 počítá s investicemi ve výši 
deseti milionů korun, z nichž polovina je vázaná na 
dotace – píše se v tiskové zprávě města Blanska. 
„Nezávisle na zisku dotací dojde už letos k vytvoření 
nového workoutového hřiště na rovince pod minigol-
fem, k opravě a doplnění herních prvků a dopadových 
ploch na stávajícím dětském hřišti nad Myslivnou, 
nebo třeba k vytvoření nových gabionových zídek s 
dřevěnými sedacími plochami, které by v břehu na 
hrázi měly rozšířit možnost posezení v blízkosti vodní 
plochy,“ uvedla vedoucí odboru správy a rozvoje 
města Petra Skotáková.
 Před časem měli lidé možnost v anketě hlasovat 
o tom, jak by si rekreační oblast představovali, jaké 
nové prvky by uvítali. Nejčastější požadavek byl na 
kvalitní sociální zázemí, dětské herní prvky a více 
laviček. Hlavním cílem vedení města je to, aby areál 
nabízel možnosti celoročního využití pro všechny 
věkové kategorie. 
 Z tiskové zprávy se dále dozvídáme, že revitalizaci 
chce město uchopit skutečně z gruntu. „Návštěvníci 
Palavy by se výhledově nedaleko občerstvení Gizela 

měli dočkat například nových dřevěných stupňů 
sloužících pro opalování i relaxaci, jejichž součástí 
bude také schodiště vedoucí přímo k vodní hladině. 
Milovníci koupání se zase mohou těšit na úpravy 
břehu u restaurace Myslivna, kde betonovou zídku 
nahradí pozvolný přístup z nové písečné pláže. V 
plánu je také nové pobytové molo oddělující část 
pro plavce a neplavce, nová skluzavka, částečné 
odkrytí zatrubněného koryta Palavského potoka, 
narovnání cyklostezky a její propojení s chodníkem 
na Češkovice v prostoru mezi dětským hřištěm a 
budovou skautů, nebo zbudování nových grilovacích 
míst, které si zájemci budou moci zarezervovat,“ stojí 
dále v článku na webu města.
 Ač já sama přehradu ke koupání nevyužívám, 
cestu k této vodní hladině si občas najdu. A pokud 
lokalita v budoucnu nabídne ještě více možností k 
trávení volného času, budu jedině ráda a zavítám 
sem častěji. Nejvíce se těším na grilovací místo, 
respektive stačilo by mi i ohniště, a pokud přibude i 
veřejně přístupná wi-fi , nemám problém vzít k přehra-
dě notebook, nechat si děti hrát na hřišti a pracovat 
zde. 
 Úpravy neminou ani zeleň. Pokácí se poškozené 
a nemocné stromy, zasadí se zhruba stovka nových.  
Už letos na jaře doplní okraje a horní část louky nad 
Myslivnou habry, duby, lípy, javory či buky, na podzim 
nahradí náletové akáty podél cyklostezky nová alej 
třešně ptačí. 
 Co k tomu dodat? Snad jen: Už aby to bylo! 

Marie Kalová

Podnájem kanceláře v centru 

Blanska asi 12 m2 s vybavením. 

Cena… 3.000 Kč/měs.komplet

Pronájem řadové garáže + stání   

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
 8.4.-10.4. Lucky Bastard Blond

Od 14.4 zelené pivo! (do vyprodání)
 22.4.-24.4 Speciál ze Spilky 

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

V západní části rekreační oblasti nad chodníčkem podél vody V západní části rekreační oblasti nad chodníčkem podél vody 
přibydou veřejná místa pro grilování. Foto www.blansko.czpřibydou veřejná místa pro grilování. Foto www.blansko.cz

www.olberg.cz 
734 44 00 88 

Velikonocní  menu
 Restaurace Olberg

nabídku jídel naleznete na našem webu, platnost akce od 15.4. do 18.4. 2022 

Přejeme všem pohodové Velikonoce!
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Komentář: O pravdě

Město ocenilo nejlepší učitelky

 V dlouhých bezesných nocích často přemýšlím o životě. To tak má asi každý starší člověk. Spíte, 
najednou se proberete, nemůžete usnout, do hlavy se vám nasypou témata, zážitky včerejšího dne, 
vzpomínky blízké i dávné, a – vy ne a ne se jich zbavit, nespíte, přemýšlíte. Takže mladší čtenář, který 
tyto stavy nezná, nejspíš tento článek dále číst nebude. Ale možná by měl.

 V posledních týdnech je téma mých bezesných 
nocí hlavně Ukrajina. Zdá se, že se mnoho věcí 
vyjasnilo. Následky – a hlavně důsledky války na 
Ukrajině se promítly do celého světa a také do vní-
mání a postojů lidí. Jsem dalek toho si myslet, že 
se svět stal ideálním, že najednou jsou tu jen lidé 
pozitivně semknutí a ochotni pomáhat uprchlíkům, 
podporovat napadeného, odsuzovat agresora. To je 
dnes jen jakási iluze. Příjemná, lidská. Ale jen iluze. 
Přechodná iluze.
 Stačí pak potkat člověka, který do této skupiny ne-
patří, promluvit, či spíše vyslechnout ho, a okamžitě 
vás to vrátí na zem. V tu ránu jste v realitě světa, kde 
nezmizelo zlo, hloupost. A tak začnete poslouchat, 
jak je plný internet zcela jiných faktů, a že nic není 
tak, jak se teď říká. Dozvíte se třeba, že Ukrajinci 
byli taky vrazi. Kteří například v Oděském masakru 
(květen 2014) pozabíjeli více než 100 (ruských) ci-
vilistů, nebo v tzv. Volyňském masakru ukrajinských 
nacionalistů (únor 1943 – 1944) povraždili místní 
obyvatele, jimiž byli Poláci, Rusové, Volyňští Češi, 
a mnoho dalších splácaných a nesouvisejících tvr-
zení. A že Rusové byli obětmi a že Putin byl vlastně 
dobrák, který neoplatil a nezasáhl. 
 Buď to přijmete a řeknete si: tak ono je to fakt asi 
úplně jinak, kdepak Ukrajinci – ale chudák Putin trpě-
livě čekal, a až přetekl pohár, pak konečně zasáhl a 
začal „speciální operaci“ vedoucí k potrestání viníků 
(fašistů Ukrajinců) a denacifi kaci.
 Anebo vám to nedá. A sednete k počítači a začnete 
si vyhledávat (Google je opravdu mocný). Zjistíte, že 
(například) Oděský masakr byl iniciován pochodem 
fanoušků v souvislosti s fotbalovým zápasem Oděsa 
– Charkov dne 2.května 2014 a došlo ke konfl iktu 
mezi skupinkami ukrajinskými (prozápadními) a pro-
ruskými, možná nacionalisty. Každopádně zemřelo 
42 lidí a další byli zraněni. Sama 
o sobě to musela být velmi smut-
ná a tragická událost. Ale takové 
se dějí pořád a po celém světě.
 Pátráte dál, Volyňský masakr. 
V hlavě se musíte přepnout o 
70 let nazpět do doby 2.světové 
války. To ani normální člověk 
nechce zkoumat, koneckonců, 
víme dobře, že z globálního po-
hledu je dnes tato doba zmapo-
vaná, víme, kdo válku rozpoutal, 
kdo byl na straně práva, kdo byl 
„zlo“, známe detailně průběh 
atd. Jednotlivé události nelze 
vytrhovat z kontextu, staly se 
jich za těch 6 let tisíce, jednou 
vraždil ten, podruhé onen. Poj-
my jako „smrt“, „vražda“, „oběť“ 
v té době měly úplně jiný smysl, 
než dnes. A hlavně – od té straš-
livě dávné doby je mnoho věcí 
úplně jinak a tehdejší optikou 
nelze nahlížet na dnešní svět, 
nemluvě o spojování tehdejších událostí s těmi 
dnešními.
 A konečně také je nutno připomenout, že v roce 
1938 Adolf Hitler, úplně stejně, jako mluvil onen člo-
věk, který mne přesvědčoval o Putinovi, tak i Hitler 
hlásal, že již nedopustí, aby v pohraničí byli vražděni 
příslušníci německé menšiny českými nacionalisty. 
Čtenář, který se v novodobé historii orientuje, ví 
dobře, o co šlo a jaké byly následky. Ostatní čtenáři 
nechť si pro připomenutí pustí fi lm Jiřího Weisse z 
roku 1947 – Uloupená hranice.
 Trápí mne, že je tolik z nás, kteří dokážeme 

podlehnout nepřátelské propagandě. Ono to bylo 
vždycky, ale dnes, díky internetu a anonymnímu 
prostředí kyberprostoru je to masivně znásobeno. 
Nechci se věnovat těm, v jejichž zájmu je šíření 
nepravd. Chci psát o konzumentech těchto zpráv. 
Jako každý i já čtu na internetu ledacos, stačí titulek, 
který něčím zaujme, přečtu si článek a pak si řeknu, 
proboha, kdo tohle může napsat? Jak je ale možné, 
že nebetyčným kravinám, neověřeným zdrojům, 
neověřitelných zprávám tolik lidí uvěří? Pracuje se 
tu s fenoménem „pravdy“, která se pravdou pouze 
zdá. Ba dokonce je napsána nebo sdělena právě tak, 
aby jako pravda vypadala. A konzument informace 
tuto šíří dál, možná proto, aby byl zajímavý (jak moc 
toho ví), možná jen z hlouposti.
 Je nutno, abychom si, pokud se konfrontujeme 
s něčím, co se nám „nezdá“, prostě dali tu práci, a 
začali zkoumat, jak to ve skutečnosti je. Zkoumat a 
ověřovat dneska lze velmi jednoduše. Jen se musí 
chtít a obětovat tomu čas.
 Pravda je strašlivě důležitá. My jsme bohužel – 
zejména za posledních 10 let – žili v prostředí, kdy 
pravda byla překrucována, zastírána. Předseda vlády 
Andrej Babiš nám v přímém přenosu lhal dennoden-
ně z obrazovek televize, počítačů a mobilů, aniž by se 
jakkoli zarděl, prezident Zeman útočil na ty nejnižší 
lidské pudy a z lidí vzdělaných a moudrých měl (a 
má) jen srandu. V tomto prostředí se společnost 
pohybovala mnoho let a je jasné, že se to muselo 
projevit. A také projevilo. A jak!
 A tak jsme například byli v nedávné minulosti 
svědky hlásání Andreje Babiše o vztahu k fi rmě 
AGROFERT, že to je jeho „bývalá fi rma“. Každý 
přemýšlející člověk musel vědět, že ne „bývalá fi rma“, 
ale pořád „jeho fi rma“ to je. A kdo stále pochyboval, 
mohl se v červnu 2021 dočíst na internetu toto:

 Takže z veřejného zdroje ověřeno, že skutečným 
majitelem fi rmy AGROFERT a.s. je (a vždy byl) 
Andrej Babiš. A tvrdil-li dotyčný (a tvrdí-li) opak, lhal. 
Čeština košatostí jazyka má moře slov, které dokáží 
zachytit barvy sdělení. Ale pravda a lež většinou 
odlišit jdou, i když to člověk jakkoli kamufl uje. 
 A takových případů jsou kolem nás stovky, setká-
váme se s nimi na každém kroku, denně. My si ale 
musíme dát tu práci a pátrat, ověřovat, vysvětlovat 
(blízkým, dětem). Aby skutečnou pravdu poznali a 
poznávali, pravdě věřili a v pravdě žili.

-mn-

 Den učitelů oslavilo vedení města předáním ocenění nejlepším učitelkám blanenských základních škol. 
Pamětní list, kytičku a další dárky dostalo celkem osm pedagožek. Každá ze čtyř základních škol v Blansku 
nominovala dvě, jednu z prvního stupně a jednu z druhého stupně.

Jak vzkvétáme...
 Ono se to nezdá, vážení přátelé, ale už tento podzim 
zase nastane ten čas, kdy půjdeme k volbám. Já vím, v 
naší zemi jsou nějaké volby téměř neustále, ale na těch 
komunálních je tak nějak nejvíc vidět, jak pod naposledy 
zvoleným vedením města nebo obce ona vzkvétá nebo 
naopak.
 Místní volby jsou specifi cké i tím, že mnohé z kan-
didátů známe a na rozdíl od voleb „běžných“ můžeme 
volit i napříč tzv. „politickým spektrem“. Je to dobře a 
možná tomu napomáhá i fakt, že v místních poměrech 
se rozdíly „velké politiky“ trochu stírají. I proto, že se 
tady tak nějak všichni známe.
 A známe i slabiny a silnější stránky zdejších kandidá-
tů, nebo alespoň podléháme dojmu, že tomu tak je. Do 
jaké míry to je, či není pravda, je věcí delší a zdlouhavé 
debaty, která asi nemá většího smyslu. Všude na světě, 
a naše město v tom není žádnou výjimkou, jsou lidé, 
kterým na srdci naše město leží a ti, kterým jakákoli 
aktivita v jejich okolí uniká a jsou uzavřeni do vnitřního 
světa, ať už jsou tam spokojeni více, nebo méně.
 Troufám si říci, že patřím k těm vnímavějším lidem a 
o dění kolem se trochu zajímám. A tak vnímám i Blansko 
a jeho vzkvétající tendenci, či naopak. Vnímám samo-
zřejmě, kolik se toho kolem postavilo anebo se stavby 
připravují, na straně druhé pak ale moje srdce sportovce 
trochu pláče nad tím, že zejména pro děti zase není 
tolika míst, kde by se mohly „vyblbnout a zaskotačit“. 
Já vím, možná namítnete, že jsou dnešní mládežníci 
zahledění do svých mobilních telefonů, tabletů a počí-
tačů a o aktivní sportovní nebo kulturní činnost nejeví 
zájem. Moje pointa je však v tom, že i kdyby děti zájem 

Freddieho sloupek
měly, pak stejně nemají kam. S kulturou pak, bohužel, 
je to podobně na štíru, ale o tom již tady bylo popsáno 
papíru dost a především jsou k tomu povolanější, než 
já.
 Tak tedy, než půjdete k volbám, rozhlížejte se kolem 
a hodnoťte. Nejen to, co se postavilo a uskutečnilo, ale 
taky se nezapomínejte zeptat za kolik, a zda účelně. 
Zda jsou priority města jasně komunikovány směrem 
k občanům, a jak tato komunikace probíhá. Jestli se 
úprava travnatých ploch dělá lépe a radostněji, zda 
by se některé prostředky nedaly využít účelnějším 
způsobem, než jsou někdy bezhlavé dotace téměř na 
cokoli. Jestli třeba dopravní hřiště slouží svému účelu, 
jestli jsme se někde nezasekli a nevíme jak z toho, 
jestli jsou upravené cesty a to jak pro pěší, tak pro 
motorizované a jak se představitelé města chovají i v 
jiných situacích, než jsou fotografi e, naaranžované pro 
potřeby propagace.
 Pokud někdo není spokojen, naštěstí vždy existuje 
možnost volby.
 A nakonec... Už dlouho volám po tom, aby pro kan-
didaturu do jakékoli veřejné funkce existovaly limity. 
Limity pro opakované zvolení, stejně tak, jako limity, 
které by zabraňovaly jistým „skrčkám“ a podvodům na 
voliče. Ať tedy budete volit za několik měsíců jakkoli, 
dělejte to uvážlivě a mějte na paměti, zda to, co se událo 
nebo děje v našem městě, je dílem jedné osoby nebo 
skupinky osob, které se na nás usmívají z propagačních 
materiálů, nebo dílem nás všech, kteří platíme daně a 
žijeme zde, či k nám některé věci přicházejí tak nějak 
setrvačně.
 Každopádně vám i dnes přeji...
 Krásný den...

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Ocenění převzalo osm 
žen-učitelek působících 
na blanenských základ-
ních školách z rukou sta-
rosty Jiřího Crhy, který 
všem zároveň poděkoval 
za jejich důležitou práci při 
výchově dětí. Gratulace 
přidali také oba místosta-
rostové.
 „Troufnu si říci, že vaše 
práce není pouze povo-
láním, je to poslání. Pro 
žáky jste druhými rodiči, 
formujete jejich osobnost, 
podílíte se na jejich výcho-
vě, a to znamená velkou 
zodpovědnost nejen vůči 
dětem, je to přínos také 
pro celou společnost,“ prohlásil při setkání v zasedací 
místnosti blanenské radnice Jiří Crha, který ocenil také 
nasazení pedagogů během nouzového stavu a s ním 
související on-line výukou
 Poděkování oceněným pedagožkám připojil také 
místostarosta František Hasoň: „Spolupodílíte se na 
výchově příštích generací. Já osobně, podobně jako 
všichni moji spolužáci, mám dodnes velkou radost, když 
se můžeme třeba na třídním srazu s našimi učitelkami 
setkat, vždy je rádi zveme. Přeji vám, aby i na vás vaši 
žáčci také takto rádi vzpomínali.“
 Na svá učitelská léta při této příležitosti zavzpomínal 
také původně vystudovaný pedagog, místostarosta Ivo 
Polák. „Je to už dvacet let, kdy jsem tehdy po dvaceti 
letech praxe opustil svoje původní povolání na základní 
škole. Když to srovnám s dnešní situací, tak musím říci, 
že učitelské povolání je opravdu čím dál náročnější a 

těžší. Chtěl bych vám proto znovu poděkovat a popřát 
hodně pohody, málo konfl iktních rodičů a hodně hod-
ných žáků,“ doplnil Ivo Polák.

Oceněné učitelky
Základní škola Blansko, Erbenova 13
Iva Kadlecová, Petra Popelková

Základní škola a mateřská škola Blansko, Dvorská 26
Ivana Klimešová, Ivana Dítětová

Základní škola TGM Blansko
Drahomíra Janíčková, Libuše Svobodová

Základní škola a mateřské škola Blansko, Salmova 17
Soňa Beránková, Iveta Pantůčková

-měú-
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Na kávě s Lukášem Dlapou

 Abych navázala na náš poslední rozhovor – pořád 
jste plný elánu a nadšení? 
 Troufám si říct, že ano. Kdyby mě práce nebavila, 
nedělal bych ji. Takže dokud v ní vidím nějaký smysl a 
věci se posouvají, je dobré v tom vytrvat. Přišel jsem z 
prostředí, které nebylo knihovnické (což si stále myslím, 
že není nutné být pro tuto pozici vystudovaný knihov-
ník), takže jsem musel do všeho postupně proniknout. 
To se mi v mnoha oblastech snad i podařilo. I když 
přiznám se, že jsou činnosti, do kterých ani moc do 
hloubky pronikat nechci – například zapisování nových 
knih, mezinárodní desetinné třídění… Ale vím, že na 
tyto a další věci mám kolegy, kteří jsou v dané oblasti 
odborníky a můžu se na ně spolehnout. 

 Daří se plnit plány, které jste si dával na začátku? 
Například v oblasti dobrovolníků… 
 Je spousta věcí, které se zatím ještě nestihly, ale je 
i spousta věcí, které se nám už podařily. A ty, co jsme 
nestihli, neměly takovou prioritu a prostě jsme si řekli, že 
ještě počkáme na příhodnější dobu. Co se týká dobro-
volníků, nemáme v knihovně registrované dobrovolníky, 
kteří by fungovali na základě nějaké smlouvy, ale neofi -
ciálně s dobrovolníky spolupracujeme. Pomáhají nám 
při akcích, které pořádáme nebo na nichž se podílíme. 
 Kdybych měl vyzdvihnout pár věcí, které se podařily, 
určitě zmíním technické obnovení veškerých počítačů 
pro veřejnost i pro knihovníky, nový knihovní systém, 
který je uživatelsky přívětivější, nákup techniky pro 
on-line přenosy a natáčení videí. To vše se nám daří 
nakupovat v rámci dotačních programů vypisovaných 
ministerstvem kultury. Ve spolupráci s městem se nám 
také podařilo vybudovat vzduchotechnické jednotky a 
klimatizaci, které především v části budovy s prosklenou 
fasádou byly už dlouhé roky potřeba.
 Zapomenout ale nesmím ani na nové, úspěšné akce 

a projekty, jako například 
Sousedská univerzita, 
Knižní blešák, Dětské 
knižní promítání, Leko-
téka, facebookový seriál 
#MojeDomaciKnihovna, 
komponované soubory 
přednášek, besed a au-
torských čtení k různým 
výročím, nově jsme zřídili 
Knižní pelíšek, akci Kniha 
vám jde naproti a takto 
bych mohl pokračovat 
ještě dlouho. A např. Noc 
s Andersenem, pasování 
prvňáčků na čtenáře, re-
citační přehlídky, soutěž o 
dětskou záložku v knihov-
ně pokračují i nadále. 

 Jak vás postihl co-
vid? 
 Postihl nás hodně, 
stejně jako spoustu dal-

ších institucí a fi rem. Už jen to nepříjemné nošení 
respirátorů (což ovšem museli až do nedávna zvládnout 
všichni). Nepříjemné i v tom, že když se máte bavit s 
lidmi, je vždy milejší dívat se na něčí obličej a úsměvy 
než na respirátor. Nejhorší bylo, když se zavřely všech-
ny veřejné a kulturní instituce a my nemohli čtenářům 
poskytovat ani základní výpůjčky. 

 Jak jste si s tím poradili? 
 Zkoušeli jsme rozvážky knih domů, pak jsme mohli 
mít naštěstí alespoň výdejní okénko. Také jsme zavedli 
novou službu „Odlož do boxu“, kdy si čtenáři mohou v 
podstatě kdykoliv (do 48 hodin) vyzvednout objednané 
knihy z výdejních boxů na Rožmitálově ulici. Služba je 
zpoplatněná třiceti korunami (její první využití je však 
zdarma). Podařilo se nám také za přispění pana starosty 
získat dotaci z Jihomoravského kraje na pořízení naše-
ho Knihožrouta, který stojí před knihovnou a je možné 
do něj bezkontaktně vracet knihy – taktéž v kteroukoli 
denní či noční dobu. Obecně bych řekl, že covidová 
pandemie urychlila něco, o čem se třeba jen nějakou 
dobu mluvilo a nemělo to takovou prioritu, abychom se 
do toho hned pustili. Ale ve chvíli, kdy to nešlo jinak, 
podařilo se službu posunout někam dál. To se týká 
třeba i on-line přenosů, práce na home-offi  ce apod. Ve 
výsledku covid přinesl i spoustu dobrých věcí. 

 Zapojili jste se do pomoci pro ukrajinské uprch-
líky? 
 O pomoci uprchlíkům jsme začali přemýšlet hned 
po začátku konfl iktu. Organizace Sdružení knihoven 
vytvořila základní plakátek s informacemi, co knihovna 
nabízí a že je dobré se na ni obrátit, a nechala jej přeložit 
do ukrajinštiny. Dále se ve formách pomoci inspirujeme 
i navzájem v rámci dalších knihoven a Sluňákova. Díky 
tomu vznikl portál ukrajina.knihovny.cz, kam každý 

Ředitelem Městské knihovny Blansko je už téměř pět let. Lukáš Dlapa je akčním mužem 
na svém místě, hýří nápady a snaží se knihovnu posunovat stále dopředu. 

může posílat materiály pro práci s ukrajinskými dětmi. 
Najdeme tam např. pracovní listy v ukrajinštině, knížky 
v PDF, odkazy na ukrajinské pohádky atd. Máme tedy k 
dispozici velké množství materiálu, a kdyby se na nás 
uprchlíci obrátili, můžeme jim být nápomocni i v tomto 
ohledu. 
 Každopádně knihovnu mohou využívat stejně jako 
kdokoli jiný – mám teď na mysli hlavně veřejný internet, 
možnost použít toaletu s přebalovacím pultem nebo si 
jen tak přijít s dětmi odpočinout a prohlédnout nějaké 
knihy. Ještě chceme vytvořit popisky v ukrajinštině, aby 
se lidé po knihovně snadněji orientovali. 
 Ve spolupráci s Centrem pro cizince JMK také čás-
tečně domlouváme a koordinujeme kurzy češtiny pro 
cizince. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a s od-
dělením školství, kultury a sportu na městském úřadu už 
rozjíždíme tři kurzy. Aktuálně pořádáme nábor účastníků, 
tak uvidíme, jaká bude odezva ze strany uprchlíků. Mám 
radost z toho, že Centrum pro cizince hned po oslovení 
nabídlo spolupráci, protože má bohaté zkušenosti s 
pořádáním kurzů a ví, jakým stylem je vhodné češtinu 
cizince učit. Na nás pak bylo zajistit lektory a prostory 
pro výuku, což se nám ve spolupráci všech daří. 

 Spolupráce s ostatními institucemi ve městě se 
vyvíjí správným směrem? 
 V minulosti byla spolupráce taková zamrzlejší, ale 
myslím, že nyní se to docela daří. Důkazem jsou akce, 
které se ve městě konají a které by bez této spolu-
práce nebylo možné realizovat. Zářným příkladem je 
Zažít Blansko jinak nebo před nedávnem uspořádané 
Slavnosti jara. Když vymýšlíme např. další ročník Sou-
sedské univerzity, paní ředitelka z muzea nám nabídne 
zajímavá témata či přednášející, některé přednášky se 
zpočátku i dělaly v muzeu, protože dokud v knihovně 
nebyla klimatizace, nedalo se tu dýchat. Nebo Knižní 
blešák zase děláme ve spolupráci s Kulturou Blansko, 
kde využíváme prostory kina. Spolupráci hledáme i 
proto, abychom akci nějak ozvláštnili ,nebo umístili 
do příhodnějších prostor. A tak některá autorská čtení 
pořádáme v klubu Gauč na Smetanově ulici, aby si 
návštěvníci mohli dát i nějaké občerstvení.
 Jsme rádi, že po covidu k nám zase začaly chodit 
školy a školky. Například paní ředitelka školky na Di-
višově ulici si dala závazek, že v tomto školním roce 
přijdou do knihovny minimálně jednou měsíčně. 

 Co jim můžete nabídnout? 
 Pro mateřské školy máme v nabídce soubor lekcí 
koncipovaných jako krátká knižní promítání. Mají za cíl 
doplnit a podpořit vzdělávací program mateřských škol a 
motivovat děti k budoucímu čtenářství. Zároveň je však 
možné chápat je i jako lekce informačního vzdělávání, 
kdy v nich můžeme s dětmi hravou formou probrat 
dílčí vzdělávací témata zaměřená na různé klíčové 
kompetence. 

 Co si pod tím mám představit? 
 Máme třeba knihu Strakáč a Tioni, kde mají hlavní 
postavy nějaké fyzické „nedostatky“ např. velké uši, 
velký nos, fl eky na kůži. Knihu si přečteme a bavíme 
se s dětmi o tom, že každý jsme tak trochu jiný (což je 
dobře) a že kdybychom byli všichni stejní, byla by to 
pěkná nuda. Snažíme se rozvíjet sociální a personální 

Sponzor rubriky:

kompetence k řešení problémů a přibližujeme dětem zá-
ludnosti šikany, vztah k druhým i ke svému tělu. Máme 
obrovskou výhodu, že v knihovně se dá najít knížka 
prakticky o čemkoliv, takže si paní učitelky mohou i na-
myslet vlastní témata a my jim potom vytvoříme program 
„na míru“. Totéž platí i o základních školách, kde je ale 
nabídka už víc konkrétní a tematicky zaměřená.

 Jaké máte profesní plány do budoucna? 
 Na letošní rok se mi podařilo získat nový částečný 
úvazek pro paní, která bude mít na starosti lekce a 
vzdělávací programy pro mateřské školy a miminka. 
To jsme zahájili minulý týden Knižním pelíškem, což je 
klub pro rodiče s dětmi od dvou do šesti let. 
 A do budoucna – nápadů by byly tři fůry. Z mého po-
hledu by knihovna měla být místo, které odbourává ja-
kékoliv bariéry v rámci čehokoliv. Jsou lidé, kteří nemají 
peníze, aby dětem mohli koupit třeba X box. Knihovna 
by tak mohla být místo, které boří tyto bariéry, aby se i 
dítě z chudší rodiny mohlo pobavit s kamarádem o tom, 
že si zahrálo na X boxu. To samé platí např. pro 3D 
tiskárny nebo tolik oblíbené programovací robůtky atd. 
Knihovna, jako veřejná instituce, by měla bourat hranice 
v tom smyslu, že si někdo něco nemůže dovolit. Nic 
ale není samoúčelné, a tak druhý aspekt této činnosti 
by mohl být ten, že se sejde parta dětí, které by jinak 
bezcílně pobíhaly po městě. A třeba se některé z nich 
v konečném důsledku stane i našim čtenářem. 
 Dále by se mi líbily třeba nějaké sdílené dílny – šicí, 
kutilská… Ale jsme bohužel limitovaní prostorem. 
 Nyní plánujeme reorganizaci oddělení, abychom 
zpříjemnili čtenářům pohyb po knihovně.
 V neposlední řadě se chceme zaměřit i na nefor-
mální vzdělávání jako doplněk výuky základních škol 
například na aktuální témata udržitelnosti, bezpečného 
pohybu na internetu, orientovat se v tom, co je pravda 
a co ne (dezinformace), používat ověřené zdroje infor-
mací… Mám dojem, že těchto témat se školy v rámci 
výuky dotýkají jen okrajově a je to velká chyba. A to se 
netýká pouze škol, ale i mnozí dospělí a senioři mají 
problém se v dnešní záplavě informací zorientovat. A 
kdo jiný by měl lidem (dětem) tyto informace poskytnout 
než ten, kdo je tomu doslova předurčen? Informační 
pracovník, což je vlastně knihovník. 

 Můžete na závěr zmínit nějakou akci, která by 
našim čtenářům neměla uniknout? 
 Mám radost, že se nám po covidu vrací čtenáři a 
že zase rozjíždíme různé akce. V nejbližší budouc-
nosti bych chtěl všechny čtenáře Monitoru pozvat na 
Velikonoční prázdniny v knihovně, které proběhnou 
dopoledne na Zelený čtvrtek. Rád bych také znovu 
zmínil náš nový Knižní pelíšek pro rodiče s dětmi od 
2 do 6 let, který bude pravidelně ve čtvrtek dopoledne 
1x za 14 dní. O akcích, které chystáme na duben a 
další měsíce by mohl být další, ještě delší rozhovor, 
proto se prosím dívejte na výlepové plochy po našich 
plakátech, sledujte přehled akcí na webu města nebo 
ve Zpravodaji, berte si měsíční přehledy akcí přímo v 
knihovně. O aktuální dění v knihovně informujeme také 
na našem Facebookovém a Instagramovém profi lu a 
na webových stránkách. Těším se s vámi na viděnou 
:-)

Marie Kalová
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Procházky blanenskými ulicemi

- 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

Pekli placky na ohni 
a vynášeli Zimu

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

 Novinkou v repertoáru blanenských kulturních akcí se staly Slavnosti jara – slavnosti zasvěcené 
ohni, novému životu i zábavě, které se konaly v sobotu 26. března v parku v ulici Svatopluka Čecha 
u vlakové zastávky Blansko-město. Šlo o připomenutí tradic spojených s jarem. Dokonce i počasí 
vědělo, co má dělat, a vyslalo ryze jarní paprsky. 

 Do organizace se zapojilo několik institucí; kromě 
pořádající Kultury Blansko také městská knihovna, 
muzeum, galerie, skauti, spolek Art-tep, zahrádkáři a 
další. „Zaměřili jsme se na zvyky 
spojené s oslavami rovnoden-
nosti. Proto nechyběly ukázky 
tradičních řemesel pracujících 
s ohněm a dalších činností na-
vázaných na oslavy jara. Chtěli 
jsme tyto tradice blíže představit 
dětem i dospělým,“ popsal jeden 
z iniciátorů akce a hlavní orga-
nizátor Libor Čermák.
 Ačkoli se „park u Zborováka“ 
netěší valné pověsti zejména 
díky stížnostem Blanenských 
na pobyt lidí bez domova, or-
ganizátoři ukázali, že může toto 
místo nabýt i jiný rozměr. Během 
odpoledne sem zavítalo několik 
stovek lidí všech věkových kate-
gorií. 
 Malí i velcí návštěvníci si 
mohli vyzkoušet mletí obilí, pe-

čení placek na ohni, ukout si vlastní 
hřebík pod dohledem uměleckého 
kováře. Viděli, jak se zpracovává 
vlna na kolovrátku, naučili se ro-
zeznávat semena rostlin, zkusili 
si paličkování. U skautů se střílelo 
lukem či zápasilo s meči. Nechyběla 
ukázka velikonočních kraslic, měst-
ská knihovna nabídla Básníkovník 
– strom, na němž „vykvetly básně“. 
Zajímavé hudební vyžití pak skýtal 
bubenický workshop, do něhož se 
mohl zapojit kdokoliv, usednout na 
cajon a nechat se unášet rytmem. 
Dobrovolní hasiči z městských částí 
oživili park hořícími ohni. 
 Účastníci akci zakončili průvo-
dem podél řeky Svitavy a tradičním 
vynášením Zimy. Ta se však nedala 
a zřejmě ještě přece jen poslední 

slovo neřekla, protože za pár dní se znovu vrátila i 
se sněhovými vločkami. 

-mka-

 Ve druhém díle o blanenských ulicích jsme se podívali na zoubek ulici Žalkovského, která začíná 
na křižovatce s ulicí Mlýnskou, u cukrárny Severka zatáčí doprava a končí malým parkovištěm. Název 
nese po rodu Žalkovských. 

 Matyáš Žalkovský 
(původně Tišnov-
ský) byl první z rodu 
Žalkovských. Tento 
původně neurozený 
úředník moravského 
zemského hejtmana 
Václava z Ludanic a 
na Chropyni získal 
díky přímluvě svého 
vlivného pána v roce 
1553 od krále Ferdi-
nanda I. šlechtický erb 
a přídomek Žalkovský. 
O rok později byl přijat 
i se svými potomky do 
vladyckého stavu Mar-
krabství moravského 
mezi novožitné rody. 
Od své nobilitace se 
Matyáš Tišnovský začal psát výhradně jako Matyáš 
Žalkovský ze Žalkovic.
 Byl to velmi schopný hospodář. Na počátku 60. 
let 16. století nakoupil statky na střední a severní 
Moravě. Nejprve to byly po částech Dobromilice od 
Jana z Ludanic, kde také vybudoval renesanční tvrz 
jako hlavní sídlo pro sebe a svou početnou rodinu 
a při zdejším kostele rodovou hrobku. Následovala 
koupě statků Blansko (1568), Šilperk (dnes Štíty, 
1576), Rataje (1580), části Otaslavic s Brodkem 
a Doloplazy. V roce 1589 dostal navíc do zástavy 
pernštejnský statek Mitrov.
 Matyáš Žalkovský ze Žalkovic byl třikrát ženatý. 
V letech 1574–1584 vykonával funkci prokurátora 
markrabství, což z něj činilo jednoho z nejmocnějších 
mužů na Moravě. V roce 1580 povýšil Blansko na 
městečko. Zemřel v roce 1590. Po Matyášově smrti 
si jeho sedm synů majetek rozdělilo. Byla to panství 
Dobromilice, Brodek, Šilperk, Blansko, Jevíčko, 
Mitrov, Malhotice, Skalička a Uhřice. Dále měl dcery 
Alinu, Annu a Johanku.
 Nejstarší syn Jan Žalkovský v dědictví získal 
Dobromilice, Brodek, Šilperk a právě Blansko. Roku 
1593 koupil Jan Žalkovský z Žalkovic  od olomoucké 

kapituly zbytek Dobromilic s 23 poddanými a tím 
byly Dobromilice sloučeny pod jedinou vrchnost. Z 
přímého rodového vlastnictví Žalkovských vzniklo v 
Dobromilicích to, čemu se později říkalo velkostatek. 
Dobromilice byly v  držení rodu Žalkovských do za-
čátku 17. století. Jan Žalkovský z Žalkovic bydlel v 
Dobromělicích, ale do Blanska často jezdil. Nechal 
postavit most přes Punkvu a přes Svitavu. V roce 
1604 byl díky němu opraven blanenský zámek. 
Správu Blanska měl na starosti jeho úředník Jiřík 
Skřivánek. Z této doby pochází i Kopiář Jiříka Skři-
vánka úředníka na Blansku 1594 – 1612 (1614), který 
obsahuje jeho služební i soukromou korespondenci.
 V roce 1615 od Jana Žalkovského ze Žalkovic 
koupil blanenské panství Albrecht ze Šlejnic.

Zdroje (všechny knihy jsou součástí fondu městské 
knihovny): PILNÁČEK, Josef - Paměti města Blanska 
a okolních hradů. PILNÁČEK, Josef - Staromoravští 
rodové. Sborník Okresního muzea Blansko ´91. 
VAŠEK, Leoš - Kopiář Jiříka Skřivánka úředníka na 
Blansku 1594-1612 (1614). Baumanová, Dagmar - 
Dějiny Blanska do roku 1848. 
Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

28
2022

Kino Blansko
1800

DUBEN

ko

Host večera
Petr Bende

Benefiční KONCERT
pro ZŠ speciální Blansko

vystoupí Taneční orchestr ZUŠ Blansko

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude v plné výši věnován na podporu vzdělávání žáků ZŠ speciální Blansko.
Děkujeme všem partnerům, sponzorům a dárcům za podporu koncertu!

Koncert se uskuteční za podpory:

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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Cestování: Východní Beskydy

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

po 8 - 14 hod.
út 8 - 14 hod.
st 8 - 16 hod.

 Rok 2020 byl prvním rokem, který díky rozšířené koronavirové epidemii změnil mnoha lidem individuální 
cestovatelské plány na prožití jejich letní dovolené. 

Do poslední chvíle jsme sice věřili, že budeme 
moci navštívit některou ze zemí našeho oblíbeného 
Balkánského poloostrova, ale nakonec jsme byli 
rádi, že můžeme vyjet alespoň k našim nejbližším 
sousedům na Slovensko a do Polska. Z mnoha stran 
jsme slyšeli, že se v roce 2020 čeští turisté po mnoha 
letech znova připravují na návštěvu Vysokých Tater. 
Tatry byly sice lákavým cílem, ale jednak jsme je už z 
minulosti znali a také jsme předpokládali, že budou v 
období letních prázdnin přelidněné. A my dobře víme, 
že Slovensko nejsou jen Vysoké Tatry. Rozhodli jsme 
se proto jet ještě dále na východ. 
 Naším cílem byla návštěva odlehlého kraje sloven-
ských a polských Východních Beskyd (zv. Poloniny) 
který leží těsně u hranice s Ukrajinou. Hřeben Polo-
nin je východoslovenským pokračováním hlavního 
karpatského hřebene, prochází po něm státní hranice 
mezi Slovenskem a Polskem a pokračuje dále na východ 
na Ukrajinu. V tomto kraji žijí už od středověku Rusíni, 
kteří vyznávají hlavně řeckokatolické nebo pravoslavné 
náboženství, mají osobitý styl života a svébytnou kulturu 
a jejich jazyk se hodně podobá ukrajinštině.
První den našeho putování:
 Z Blanska jsme vyjeli autem dne 17.7.2020 ve 12.30 
hod. a bez problémů jsme ve Starém Hrozenkově přejeli 
na Slovensko. Před Trenčínem jsme najeli na dálnici D1 
a po ní jsme krásným údolím řeky Váh směřovali dále na 
východ. Projeli jsme regionem Spiš až do Šariše a večer 
jsme se po 470 ujetých kilometrech pohodlně dostali do 
obce Drienica ve východoslovenském pohoří Čergov. Po 
dešti bylo mokro, proto se nám nechtělo rozbalovat stany. 
Našli jsme si přespání v apartmánu (cena 2L pokoje EUR 
25/noc).
Druhý den:
 Ráno jsme popojeli autem pár kilometrů do obce Kyjov 
u Sabinova a vypravili jsme se na vrchol Minčol, který je 
s nadmořskou výškou 1157m nejvyšším vrcholem pohoří 
Čergov. Při výstupu na tuto horu jsme se poprvé setkali s 
původními hustými karpatskými bukovými lesy, které jsou 
zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Hned 
vedle cesty rostly krásné zdravé houby, vedle kozáků, 
lišek to byly i pravé hřiby. Netrvalo dlouho a naše batohy 
byly plné hub. Vlastní horský hřeben byl ale holý, protože 
byl v době od 14. až 17.st. při tzv. valašské kolonizaci 
pastevci postupujícími masivem Karpat z oblasti dnešního 
Rumunska odlesněn. Vrchol hory Minčol díky tomu a díky 
jasnému počasí nabízel kruhový výhled do širokého okolí. 
Na celé túře jsme potkali jen čtyři turisty. 
 Odpoledne jsme se vrátili k autu a pokračovali jsme ve 
své cestě dále na východ. Zastavili jsme se v obci Lutina, 
která je největším poutním místem řeckokatolické církve 
na Slovensku. Stojí zde Bazilika Zesnutí přesvaté Bohoro-
dičky a součástí celého poutního areálu je i ve svahu nad 
bazilikou vybudovaný skanzen zmenšenin přesných kopií 
východokarpatských rusínských dřevěných kostelů. Zmen-
šeniny všech kostelů jsou postaveny ve stejném měřítku 
a jsou doplněny informačními tabulemi s uvedením jejich 
historie, přesné polohy a vzdálenosti od Lutiny. Prohlídkou 
skanzenu jsme získali inspiraci k naší návštěvě některých 
skutečných kostelů. Ve svahu je zde vybudována i moderní 
křížová cesta, na vrcholu svahu s modely kostelů stojí 
velký dřevěný kostel s vyhlídkovou věží a u vstupu do 
skanzenu je turistické informační středisko. Autem jsme 
pak pokračovali dále. Večer se znovu schylovalo k dešti, 
našli jsme proto nocleh v turistické ubytovně v bývalé škole 
v obci Kolbasov (škola už nefunguje, protože prý zde už 
nemají žádné žáky). Spali jsme sami v bývalé školní třídě 
a za dvě noci, včetně možností využívání sprch, kuchyně 
a různých sportovních zařízení jsme za 4 osoby zaplatili 
celkem EUR 70. K večeři jsme měli vynikající houbový 
guláš a bylo ho tolik, že jsme ho rozdávali i domorodcům, 
kteří bydleli vedle školy a půjčili nám na vaření velký hrnec. 
Třetí den:
 Ráno jsme odjeli do nejvýchodnější slovenské obce 
Nová Sedlica, která leží v horské skupině Polonin zv. 
Bukovské vrchy. V centru obce je nainstalován zajímavý 
deskový slovensko-rusínský slovník v přírodě, stojí zde 
model bývalého dřevěného kostela a nad obcí slouží pro 
turistické účely pěkné informační středisko Národního 
parku Poloniny. Po prohlídce výstavy věnované přírodě 
Polonin v informačním centru jsme vyrazili na poměrně 
zdlouhavý výstup na vrchol hory Kremenec (1221m). 
Vstup do NP je na slovenské straně bezplatný. Vlastní 
hora Kremenec je velice atraktivním cílem, protože se na 
jejím vrcholu setkávají státní hranice tří států: Slovenska, 
Ukrajiny a Polska. I zde jsme cestou potkávali jen velice 
málo turistů. Z vrcholu Kremenec se pak dá pokračovat 
dále na polskou stranu na důležitý vyhlídkový vrchol Welká 
Rawka (1303m). Teprve později jsme zjistili, že mnohem 
snadnější výstup na Kremenec je z polské strany. Bylo 
nádherné počasí, ale večer nás zastihla prudká bouřka. 
Při zpáteční cestě do místa našeho ubytování v Kolbasově 
jsme se zastavili u pěkných rusínských dřevěných kostelů 
ve vesnicích Uličské Krivé a v Ruský Potok. Škoda jen, že 
tyto kostely nebyly otevřeny.
Čtvrtý den:
 Celý den jsme věnovali přejezdu do polských Beszc-
zad. Vyjeli jsme směrem na západ, po úzkých horských 
silničkách a velice malebnou krajinou slovenské strany NP 
Poloniny, co nejblíže pohraničního hřebene s Polskem. 
Cestou jsme nezapomněli navštívit ani obec Topola s 
pěkným dřevěným kostelem, s vojenským hřbitovem a se 
starým židovským hřbitovem. V městě Medzilaborce jsme 
navštívili Muzeum moderního umění Andyho Warhola. 
Jeho rodiče žili v nedaleké rusínské vesničce Miková a jako 
řada dalších chudých emigrantů odešli po první světové 

válce z této oblasti do USA. Andy se potom stal jedním 
z nejuznávanějších představitelů amerického moderního 
výtvarného umění. Za vstupné do muzea jsme zaplatili 
EUR 4/os. Hraničním přechodem v průsmyku za obcí 
Palota jsme potom přejeli do Polska. Na polské straně ožily 
horské svahy stády pasoucích se ovcí. U jedné ze salaší 
jsme posvačili vynikající domácí ovčí sýr a pak jsme znovu 
podél hraničního hřebene, tentokrát ale z jeho severní 
strany, pokračovali v naší cestě na východ. Naším cílem 
bylo letovisko Ustrzyki Gorné. 
 Městečko Ustrzyki Gorné leží v údolí na soutoku dvou 
horských říček a je výborným výchozím místem pro ná-
vštěvu polských Polonin. Poloniny zde tvoří horský hřeben, 
který se táhne ve směru od západu k východu severně od 
hraničního hlavního karpatského hřebene a je rozdělen 
údolími vodních toků na samostatné Poloniny s názvy 
Weltlinská, Carynská a Bukowská. Hřebeny těchto Polonin 
jsou lehce dostupné z horských sedel, jsou odlesněné, 
roste na nich vzácná vegetace a velice lákavé pro středně 
náročnou pěší horskou turistiku. Připomínaly nám krajinu 
slovenské Velké Fatry. Kvalitní turistická mapa Beszczad 
se v celé oblasti dala lehce sehnat za cenu 20 PLN. PLN 
je měnovou jednotkou v Polsku (polský zlotý, jeho aktuální 
kurs byl v době naší návštěvy 5,96 Kč za 1 PLN). V místním 
pěkném autokempu na břehu říčky Wolosaty jsme za auto, 
2 stany a 4 osoby zaplatili za den 85 PLN.
Pátý den: 
 Ráno jsme odjeli do 7 km vzdálené obce Wolosate (730 
m), která byla naším východiskem do Poloniny Bukovské. 
Parkovné stálo 18 PLN, vstup do Beszczadskeno parku 
narodowego stál 8 PLN/os. Po velice frekventované vý-
stupové cestě lesem jsme vystoupali na odlesněný hřeben 
Poloniny Bukowské do Sedla pod Tarnicou (1286m) a 
dále pak na vrchol Tarnica (1346m) se zdaleka viditelným 
velkým ocelovým vrcholovým křížem. Tarnica je nejvyšší 
horou polských Beszczad a nabízí ničím nerušený daleký 
kruhový výhled. Po sestupu zpět do Sedla pod Tarnicou 
jsme pokračovali po hřebeni Poloniny Bukowské přes 
vrchol Kopa Bukovska (1320 m) na významný vyhlídkový 
vrchol Halicz (1333 m), hora, podle které byla v minulosti 
nazvána jedna z korunních zemí bývalé Habsburské 
monarchie) a dále pak přes vrchol Rozsypaniec (1280m) 
až do sedla Przelaz Bukowska na státní hranici Polska a 
Ukrajiny. Počasí bylo krásné a túra po této polonině byla 
nádherná, museli jsme si ale zvyknout na skoro souvislý 
průvod turistů. Zpět k autu v obci Wolosate jsme se do-
stali po vojenské asfaltové cestě údolím říčky Wolosatka. 
Večeře ve stylové restauraci nedaleko kempu stála okolo 
30 PLN/os, 1 pivo stálo 8 PLN. Na druhý a další noclehy 
v kempu nám poskytli z celkové ceny slevu 8 PLN .
Šestý den:
 Ráno jsme autem odjeli do sedla Przelecz Wyznianska 
(856m) a z něho jsme po zaplacení vstupu do NP vyrazili na 
polodenní túru po hřebeni Poloniny Carynské. Znovu jsme 
za krásného počasí obdivovali jedinečnou krajinu polských 
Besczczad. Odpoledne jsme potom projeli horské silničky 
v okolí. Navštívili jsme vodopád Zatwarnica, dřevěný kostel 
zapsaný na Seznam světového dědictví v obci Smolnik, 
Muzeum v přírodě věnované výrobě dřevěného uhlí, oboru 
s chovem evropských zubrů, viděli jsme zbytky úzkokolejky 
na dopravu dřeva z hor do údolí, zastavili jsme u jezírka 
s rozhlednou pro pozorování bobrů a prošli jsme se po 
naučné stezce rašeliništěm Tarnowa. Hustý dým nedaleko 
silnice nás přilákal k místu, kde se vyrábělo dřevěné uhlí, 
dnes už ne jako v minulosti v hliněných milířích, ale ve 
zvláštních velkých kovových pecích. Dali jsme se do řeči i 
s uhlíři, ti ale, když zjistili, že nemáme u sebe v autě české 
pivo, si nás přestali všímat, a dál se věnovali své těžké 
práci. Jeli jsme také kolem horního toku krásné horské 
řeky San, která pramení na úbočí nám známé hory Halicz, 
zde tvoří přísně střeženou hranici Polska a celé Evropské 
unie s Ukrajinou, postupně sbírá přítoky ze severní části 
Beszczad a vlévá se do největší polské řeky Wisla. 
Sedmý až desátý den:
 Po sbalení stanů jsme z kempu odjeli do sedla Przelecz 
Wyzna (872m). Vydali jsme se na túru do Poloniny Weltlin-
ské, která se mně osobně snad ze všech tří navštívených 
Polonin líbila nejvíce. Odpoledne jsme po polské straně 
karpatského hřebene odjeli do obce Kroscienko na krásné 
horské řece Dunajec. Tam jsme ve vodáckém kempu 
strávili další 3 noci. Dny jsme pak věnovali poznávání 
Pieninského národního parku (Pieninski park narodowy). 
Této části i konci naší letní dovolené v roku 2020 by ale 
třeba mohl být věnován nějaký další z příspěvků.

 Až do obce Koscienko v Pieninském národním parku 
jsme z Blanska za sedm dní ujeli celkem 1306 km, během 
našeho celého putování slovensko polským příhraničím 
jsme potom během deseti dnů ujeli celkem 1707 km.

 -ps-

Skanzen modelů Skanzen modelů 
karpatských dřevěných kostelů v obci Lutinakarpatských dřevěných kostelů v obci Lutina

Ručně vyráběné domácí paštiky
a nakládané sýry

Zakoupíte zde:
FARMOS (online na www.farmos.cz)

Vinotéka a sýrárna u Brázdů
Kavárna Julie's (Rožmitálova)

www.odmartina.cz   |   doprava zdarma

ZELENÝ ČTVRTEK - FARMÁŘSKÉ TRHY

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 !
RYCHLÝ DISK i do 24 hod.

HP ProBook 640
8.999,- Kč

6.999,- Kč6.999,- Kč
Intel i5, 8 GB RAM, SSD
128 GB, 14" LCD, 
DVDRW, 
Windows 10 Pro, 
záruka 12 měsíců

SKLADEM!SKLADEM!
telefony  od 499,- Kč
tablety  od 2499,- Kč
počítače
a notebooky  od 3499,- Kč
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Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 604585530.
* Pronajmu garáž na Severu u přehrady od května 2022 na 
12 měsíců s možností prodloužení - za nejvyšší nabídku. 
Předpokládaná min. výše nájmu 2 000,- Kč. Tel. 724520428, 
joadam@seznam.cz
* Prodám 2 ks letní pneu a disky na Škoda felicie, vzorek 
6mm, obs desky na šalování. Tel. 608889821.
* Prodám 4ks pneu s disky na Punto, letní 155/70/R13, 
za1500 Kč. Tel. 607704757.
* Prodám 4 ks letních pneumatik Goodyer Effi  cientGrip 
205/60R1692 HRE. Nové. Cena za kus 1000 Kč. Tel. 
728155898.
* Nabízím 14 ks tújí výšky 150 cm, v Blansku. Tel. 
777652333.
* Prodám Citroen C4 Grand Picasso 7místný, max.výba-
va,110 kW, STK 08/23, r.v. 2012, najeto 220 tis. km, nafta. 
Tel. 723879473.
* Daruji za odvoz zahradní boudu. Vnitřní rozměry 3,8 x 
1,6 m, výška 1,8 m, zvenčí polystyren, zevnitř sádrokarton. 
Tel. 776073629.

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Výsledkový servis

Basketbal
Oblastní přebor žen: SKB Zlín – BK Blansko 56:44 
(29:23), Večeřová 9, Slugeňová 8, Formánková 
K., Orlíčková, Zouharová 6, Sedláková Petra 5, 
Horáková 4.
Nadregionální liga kadetek U17: Litomyšl – BK 
Blansko 47:70 (26:38), Dvořáková 21, Maňoušková 
16, Ondrová 16, Strýčková 8, Kučerová, Sedláková 
Barbora 4, Ježová 1. Litomyšl – BK Blansko 32:74 
(17:32), Dvořáková 24, Ježová 18, Ondrová 16, 
Strýčková 8, Maňoušková, Sedláková Barbora 4.
Nadregionální liga žákyň U15 o 1.-6.místo: BK 
Blansko – TBS Přerov 53:88 (27:34),  Strýčková 17, 
Sedláková  14, Popelková 6, Reisiglová, Alexová, 
Procházková 4, Broďáková  a Alexová V. 2. BK 
Blansko - SKB Tišnov 48:65 (27:37) Body: Alexová 
V. 16, Sedláková, Strýčková, Broďáková, Popelková 
6, Alexová E. 4. 
Nadregionální turnaj ČBF starších minižákyň 
U13: BK Blansko – BK Žabiny Brno 30:43 (15:19), 
Procházková 10, Alexová V. 6, Alexová E. 4, Broďá-
ková, Krchňáková, Beranová, Kuchařová a Musilová 
2. BK Blansko – KP Brno 16:63 (5:24), Broďáková, 
Alexová V. a Alexová E. 4, Krchňáková a Procházko-
vá 2. BK Blansko – Basketbal Sokol Horní Počernice 
76:26 (33:10), Procházková 20, Musilová 12, Čer-
nochová 11, Broďáková, Krchňáková a Kotlánová 6, 
Alexová V. a Kuchařová 4, Alexová E. 3, Beranová 
a Vernerová 2.
OP nejmladší minižákyně U11: KP Brno – BK Blan-
sko 35:32 (31:10) Body: Musilová 18, Broďáková V. 
6, Jarošová 4, Zezulová a Peřinová 2. KP Brno – BK 
Blansko 41:38 (23:17) Body: Musilová 16, Broďáková 
V. 10, Alexová 3, Zezulová, Jarošová, Peřinová 2 a 
Doleželová 1. 
Turnaj oblastního přeboru přípravek U10: BK 
Blansko – KP Brno 24:28 (16:24),  Tesařová, Ježová 
8, Sedláková Zuzana 6 a Zezulová 2. KP Brno – 
Sokol Lanžhot 28:47 (16:23). BK Blansko – Sokol 
Lanžhot 16:40 (2:22), Sedláková Zuzana 5, Ježová 
4, Peřinová 3, Zezulová, Krátká 2.

Florbal
3. liga juniorů: TJ Sokol Letovice – FBK Atlas Blan-
sko 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), Matal, Svoboda. FBK Atlas 
Blansko – FbC Pohořelice 5:4 (0:1, 2:2, 3:1), Müller 
D., Jeřábek 2, Matal. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – Sokol Brno 
I EMKO Case Gullivers B 6:2 (2:0, 1:2, 3:0), Jeřábek 
2, Kovařík, Pernica, Müller J., Kobylka. Troopers – 
FBK Atlas Blansko 4:3 pn (1:1, 0:2, 2:0), Jeřábek, 
Pernica, Langr.
Jihomoravský přebor starší žáci: FBK Atlas 
Blansko – FBŠ Hattrick Brno GA 4:5 pn (1:2, 0:1, 
3:1), Navrátil F. 3, Baráth. FBC Slavkov – FBK Atlas 
Blansko 8:2 (3:1, 3:0, 2:1), Nečas, Navrátil F. 

Fotbal
Divize starší dorost: Třebíč – Blansko 1:1 (0:1), 
Fojt. Blansko – Jihlava 1:4 (1:3), Fojt, 
Divize mladší dorost: Třebíč – Blansko 3:2 (0:0), 
Zouhar, Barák. Blansko – Jihlava 0:14 (0:13). 
Krajský přebor starší žáci: Svratka – Blansko 3:1 
(1:0), Šulc.
Krajský přebor mladší žáci: Blansko B – Start Brno 
1:5 (1:0), vlastní. Svratka – Blansko 9:0 (3:0). 
I. třída starších žáků: Svratka B – Blansko B 6:4 (4:1), 
Feilhauer 2, Šulc, Novotný.
I. třída mladších žáků: Svratka B – Blansko B 3:1 
(2:0), Farník S.

Kuželky
1. liga ženy: KK Slovan Rosice – KK Blansko 5:3 
(3352:3329), Kalová st. 551, Musilová D. 568, Daň-
ková 549, Součková 531, Wendl 571, Ševčíková 559.
2. liga muži: KK Blansko – KK Zlín 7:1 (3391:3186), 
Flek J. 587, Chovanec 582, Flek M. 541, Havíř 
584, Sehnal 535, Lukáč 562. TJ Sokol Vracov – KK 
Blansko 3:5 (3218:3282), Kotlán 542, Flek J. 598, 
Chovanec 542, Havíř 498, Lukáč 526, Sehnal 576.

Připravil Bohumil Hlaváček

Podpora účasti basketbalistek 
v národním fi nále

V Kaťáku řádili piráti silnic

Pozvánka na fotbal
MSFL muži
FK Blansko – Baník Ostrava B
neděle 10.4. (10.15), hřiště na Údolní.

Divize dorost
Blansko – Humpolec, sobota 16.4. 
(10.00 starší, 12.15 mladší), hřiště na Mlýnské.

Krajský přebor žáci 
Blansko – MSK Břeclav, sobota 9.4.. 
¨(9.00 starší, 10.45 mladší), hřiště na Mlýnské.

I. třída žáci
Blansko B – Soběšice sobota 9.4. 
(13.00 starší, 14.45 mladší), hřiště na Mlýnské.

 Bzukot závodniček se nesl Katolickým domem v Blansku v neděli od 13 do 18 hodin. Drakoneček 
– Den her a Maxi autodráhy přilákal několik desítek dětí od šesti do čtrnácti let. Hravé odpoledne 
připravili skauti středisek Srdce na dlani a Fénix. 

 Jízdu na trati si závodníci natrénovali nejdříve na 
menších autodráhách. Na té nejdelší, která měla přes 
dvacet metrů, se snažili zajet co nejlepší čas, aby se 
nominovali do závodu o hlavní cenu. Jízdu na obří 
autodráze si děti koupily za dráčky, které nasbíraly 
na stanovištích s různými soutěžemi a úkoly. 
 Šestnáct nejlepších řidičů se utkalo ve Velké ceně 
Blanska za mohutného povzbuzování přihlížejících. 
Nasbírané dráčky děti také v sázkové kanceláři sá-

zely na jednotlivé závodníky. Závod se jel na několik 
vyřazovacích kol. Vítěz však mohl být jen jeden, a 
tím se stal
 Vítěz však mohl být jen jeden, a tím se stala – mož-
ná překvapivě dívka – Bára Dvořáková. V napínavém 
fi nálovém souboji porazila Tomáše Marka, který tím 
pádem skončil na druhém místě. Na třetí příčce se 
umístil Vojta Bracek.

-mka- 

 Pěkného sportovního úspěchu dosáhly 
minižákyně BK Blansko postupem do Ná-
rodního fi nále U11. Turnaj dvanácti nejlep-
ších družstev z celé ČR se bude odehrávat 
od 28. dubna do 1. května v Děčíně. Celou 
sezonu naši činnost podporují především 
město Blansko, Jihomoravský kraj, NSA, 
DDM a MSIDE s.r.o. Finančních příspěvků 
si velmi vážíme, děkujeme.

 Ve snaze o dobré zabezpečení účasti 
blanenského týmu si dovolujeme oslovit další 
potenciální podporovatele našeho startu na 
této celostátní akci. Nikoho, kdo chce pomoct 
při zajištění účasti nejmladších basketbalistek 
U11, nechceme opomenout.  Proto nabízíme 
kontakt k podání dalších informaci – Milan 
Ševčík, předseda, 607537658, Basketbalový 
klub Blansko, z.s., www.bkblansko.cz.

Ilustrační foto Milan Ševčík

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej vstupenek:
Lollipopz- Barevná Lollyshow - 24. 4. 2022 od 15:00 
h. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: STAN-
DARD – 350 Kč,  MEET & GREET – 650 Kč. 
Rastislav / „Ohlédnutí za desetiletím“ - 24. 4. 2022 v 
17:00 h. Kostel sv. Martina, Blansko. Cena místenky: 
50 Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kance-
láři Blanka od 4. 4.2022.
Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2022 v 19:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 
Kč. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Máta - 29. 4. 2022 v 19:00 h. Dělnický dům, Blan-
sko. Cena vstupenky: 130 Kč. Vstupenky si můžete 
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo 
přímo v Informační kanceláři Blanka.
Tomáš Matonoha Trio - 4. 5. 2022 od 19:00 hod. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 170 Kč. 
Karkulka Červená - 7. 5. 2022 v 10:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 80 Kč. Vstupenky 
v předprodeji v Informační kanceláři Blanka od 4. 
4.2022.
Zbigniew Czendlik – Postel hospoda kostel - 12. 5. 
2022 v 18:30 h., Hospůdka Na Točně a Kulturní dům 
Těchov. Cena vstupenky: 280 Kč v předprodeji/ 300 
Kč na místě.  
Míša Růžičková: ZPÍVÁME A TANČÍME SE ZVÍŘÁT-
KY - 14. 5. 2022 v 15:00 h. Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky: 200 Kč.

Tři zlaté medaile 
na Blanensko

 O víkendu hostilo Brno 1.závod Českého poháru 
MTB XCO. Našim bikerům se v mrazivém počasí 
dařilo skvěle.
 Amálie Gottwaldová, CP team poprvé startovala 
jako kadetka, které se na závodní trati pohybují 
společně s juniorkami a ženami. Amálka v silné 
konkurenci obstála a zvítězila.
 Lucie Gottwaldová také CP team (mladší žákyně) 
skvěle odstartovala a vybojovala v režimu start cíl 
své první zlato.
 V posledním startu závodního víkendu exceloval 
Josef Kuchař, ACT leraK Blansko, který v konkurenci 
103 startujících vyhrál své první pódiové umístění a 
hned zlaté.
 Gratulujeme vítězům a všem závodníkům z regi-
onu. Držíme palce do dalších závodů.

Lucie. Foto Pavel KřikavaLucie. Foto Pavel Křikava
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8. dubna 20228

Blanenské plavkyně 
se představily v Olomouci

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

Blanenští fotbalisté dvě 
kola po sobě nedali gól

Na krosových tratích 
se dařilo Šimonu Ellingerovi

Malí hokejisté se utkali na turnaji 
o Pohár města Blanska

 Slova z titulku jsou bohužel smutným konstatováním. Zatímco bod z Rosic po bezbrankové 
remíze ve druhém z inkriminovaných utkání se dá brát pozitivně, domácí předchozí drtivá porážka 
se Znojmem trochu zavání ostudou. Už poločasový výsledek tomu napovídal, Blanenští hráči se 
ale, řekněme ovšem celkem logicky, nedokázali z něho otřepat. Po takové sprše se nedá divit, kdo 
zná fotbalovou logiku, až tak velké zázraky se na tomto kolbišti se nedějí. Vašíčkovi svěřenci se 
ale částečně otřepali a tak, jak jim to škarohlídi předpovídali, nepřijeli z Rosic s dalším debaklem, 
přestože na něj odjeli s covidem zdecimovaným kádrem s dorostenci na lavičce. 

FK Blansko – 1.SC Znojmo FK 0:4 (0:4), Branky: 
14. Glushach, 15. Okleštěk, 26. Hnaníček, 37. Hol-
man. ŽK: 47. Feik – 33. Tkadlec. ČK: 33. Malits, ma-
sér Blanska. Rozhodčí: Rosický – Rygl, Nápravník. 
Blansko: Nešetřil – Šíp (46. Černý), Smrčka, Blažík, 
Štencl (72. Fiala) – Feik, Alexa – Machálek (63. 
Zúbek), Pecuch, Adamec (42. Todorič) – Tulajdan. 
 Kdo viděl první desetiminutovku naprosto neče-
kal, jak tristně utkání skončí. Štencl v úvodu zamířil 
přes břevno, ani další jím založená šance nevyšla, 
když zaváhal Tulajdan. A přišel bohužel příliš záhy 
trest. Nejprve se trefi l přesně k tyči Glushach, 
aby tuto trefu spojil v drtivý direkt krátce nato po 
Nešetřilově chybě zkušený Okleštěk. A aby bylo 
ještě hůř, po standardce Hnaníčka už Blansko 
prohrávalo 0:3. Z průběhu utkání zaskočení domácí 
ve vyhecované atmosféře dále propadali. Navíc po 
drsném faulu na Adamce přišla jen žlutá karta, která 
domácího maséra vyprovokovala k neadekvátní 
reakci, na jejímž konci byla pro něho zasloužená 
karta červená. A čtvrtý hřebík do blanenské rakve 
přitlouknul Holman po precizní hlavičce. Jak se říká, 
vymalováno. Sváteční střelec Feik zkusil poté svoje 
štěstí, olíznul ale jen spojnici břevna a tyče. Ve 
druhé půli se již jen dohrávalo. Byl to opět snaživý 
Feik, který podobně jako Alexa se ještě dostával 
do šancí, zápas se ale již jen dohrával. Znojmo si 
kontrolovalo zaslouženou výhru. I s úroky vrátilo 
Blansku podzimní porážku.
 Jak uvedl pro blanenský web blanenský kapitán 
Tomáš Machálek, vypadala první patnáctiminutov-
ka ještě relativně dobře. „Potom se však začaly dít 
věci, jež vyhovovaly soupeři. Bohužel dali z první 
šance gól a velmi rychle po naší hrubé chybě 
zvyšovali. Zároveň jsme jim všechny čtyři branky 
sami darovali,” smutnil. Jak konstatoval, byla výše 
porážky na domácím hřišti před vlastními fanoušky 
krutá. 
 Na otázku zda lze přece jen najít nějaká pozitiva 
na výkonu proti Znojmu, opět na blanenské webu 
uvedl blanenský kouč Petr Vašíček, že hlavní je to, 
že oproti podzimu má vyrovnanější mužstvo. „Když 
jsme prostřídali na podzim dva hráče, trošku jsme se 
báli tam dát někoho, protože jsme neměli. Tentokrát 
šli čtyři kluci a hra byla stejná. Dobře, byla stejně 
průměrná, jenže nelišila se a zůstávala bez výkyvů. 
Druhé pozitivum je, že při skóre 0:4 na nás mohla 
padnout deka, druhá půle ale dopadla bez branek,“ 
řekl. Podle jeho slov je ale dobře, že má mladý tým, 
Prostě tady máme nezkušený mančaft, jenž se 
postupně vyvíjí. „Nemohu si stěžovat, že by hráči 
na tréninku špatně pracovali. Je to třeba o získání 
zkušeností a důrazu, což nám v předchozím utkání 
strašně moc chybělo,“ pokyvuje hlavou trenér.

FC Slovan Rosice – FK Blansko 0:0 (0:0). ŽK: 
89. Novák – 76. Štencl, 80. Tulajdan. Rozhodčí: 
Grečmal – Pospíšil, Kolář. Blansko: Vitásek – Šíp, 
Smrčka, Zúbek, Štencl – Feik, Todorič, Machálek 
(88. Lick), Pecuch (90.+6. Včelík), Alexa – Tulajdan 
(90.+3. Fojt).

 Blansko pro soupeře nečekaně zahájilo tlakem, 
do šance se prodral kapitán Michálek. Ten se zkou-
šel prosadit i po centru Todoriče. Stejný hráč ve 
21. minutě trefi l tyč. Pak se však začali prosazovat 
domácí, jejich snaha ale nevedla k nějak výrazné 
převaze. Největší šanci měli ve 39. minutě, v níž 
bravurně Vitásek pokryl pokus exblanenského Pře-
rovského. Rosičtí tlačili i po změně stran. Blanenští 
však byli v defenzívě pozorní a dokázali uhájit důle-
žitý bod ze hřiště soupeře. Mohlo být pro ně i lépe, 
nadějná střela střela Todoriče ale jen orazítkovala 
tyč.

Bohumil Hlaváček

Moravskoslezská liga
Další výsledky, 21. kolo: Vratimov – Hlučín 0:5, 
Vrchovina – Jihlava B 1:0, Uničov – Rosice 2.0, Vel-
ké Meziříčí – Ostrava B 2:4, Kroměříž – Slovácko 
B 2:1, Frýdek-Místek – Otrokovice 5:1, Olomouc B 
– Uherský Brod 2:1. 22. kolo: Olomouc B – Hlučín 
0:0, Uherský Brod – Frýdek-Místek 0:0, Otrokovice 
– Kroměříž 2:1,  Slovácko B – Velké Meziříčí 0:1, 
Ostrava B – Uničov 6:0, Znojmo – Zlín B 2:1, Jihlava 
B – Vratimov 0:2. 

Další zápasy, 23. kolo: Jihlava B – Hlučín, Vr-
chovina – Znojmo, Uničov – Slovácko B, Velké 
Meziříčí – Otrokovice, Kroměříž – Uherský Brod, 
Frýdek-Místek – Olomouc B. 24. kolo: Hlučín-Frý-
dek-Místek, Olomouc B – Kroměříž, Uherský Brod 
– Velké Meziříčí, Otrokovice – Uničov, Slovácko 
B – Zlín B, Ostrava B- Zlín B, Rosice – Vrchovina, 
Znojmo – Vratimov.  

Dolní Benešov odstoupil.

Blansko – Znojmo 0:4. Foto Josef KratochvílBlansko – Znojmo 0:4. Foto Josef Kratochvíl

Foto Zdeněk KloudaFoto Zdeněk Klouda

1. Kroměříž 21 17 1 3 47:20 52

2. Olomouc B 21 14 5 2 55:18 47

3. Hlučín 21 13 2 6 38:16 41

4. Ostrava B 21 13 2 6 48:29 41

5. Uničov 20 10 4 6 34:30 34

6. Rosice 21 10 4 7 25:24 34

7. Slovácko B 21 9 4 8 46:32 31

8. Blansko 19 9 1 9 34:33 28

9. Vratimov 20 8 3 9 26:32 27

10. Velké Meziříčí 20 8 2 10 30:34 26

11. Uherský Brod 21 5 7 9 24:27 22

12. Frýdek-Místek 21 6 4 11 25:44 22

13. Znojmo 21 6 3 12 41:52 21

14. Zlín B 20 6 3 11 23:34 21

15. Vrchovina 20 5 5 10 22:36 20

16. Otrokovice 21 5 2 14 22:52 17

17. Jihlava B 21 3 4 14 25:52 13

 Jedním z důkazů končící epidemie se stala v posledním březnovém víkendu skutečnost, že se v 
sobotu uskutečnil po dvouleté odmlce způsobené proticovidovými opatřeními opět hokejový turnaj. 
Hráči, kteří jsou žáky 2. a 3. tříd, se utkali o Pohár města Blanska. Na ledě tamního zimního stadionu 
se představili hráči domácího týmu HC Rytíři Blansko a Spartaku Polička, Drtičů Hodonín a týmu 
Capitals Vídeň. Své dovednosti ukázala zhruba stovka malých hokejistů.

 Celý turnaj byl plný krásných hokejových akcí, 
perfektních zákroků gólmanů, emocí hráčů, trenérů a 
skvělé atmosféry při fandění rodičů. „Na závěr každý z 
týmů obdržel z rukou pana starosty Jiřího Crhy oceně-
ní, když každý hráč dostal svoji medaili. Mnozí první 
ve své začínající sportovní kariéře,“ uvedl manažer 
pořádajícího klubu a trenér v jedné osobě Zdeněk 

Bartoš. Jak dodal, celý turnaj byl velmi povedený. 
„Věříme, že v příštím roce se opět setkáme. Tímto 
bychom chtěli panu starostovi a městu poděkovat 
za podporu sportu v Blansku a také všem rodičům a 
trenérům, kteří obětují spoustu svého osobního času 
ve prospěch mladých hokejistů,“  konstatoval.

-boh-

 Březnový atletický kalendář AKLD Blansko přinesl vrcholy v podobě krosových mistrovství mlá-
dežnických kategorií. Nejprve se žactvo vydalo do Frýdku-Místku k přehradě Olešná na mistrovství 
Moravy a Slezska. Nejlépe se s dvoukilometrovou tratí popral Šimon Ellinger, který ve své kategorii 
skončil na výborném sedmém místě. O dva týdny později se konalo ve Slavkově mistrovství ČR v 
přespolním běhu. V nabité konkurenci nejlepší výsledek opět zaznamenal stejný blanenský repre-
zentant, který si mezi necelou stovkou soupeřů doběhl pro 22. místo.

 V březnu také vrcholil seriál závodů 
Brněnský běžecký pohár. „Z obou po-
sledních kol jsme si přivezli medaile. Z 
brněnské Myslivny stříbro pro Šimona 
Ellingera a bronz pro Hanku Kakáčovou. 
V závěrečném závodu na Masarykově 
okruhu doběhla na stříbrné pozici Ka-
teřina Rybová,“ je spokojen předseda 
úspěšného oddílu Ondřej Elliger. Jak 
doplnil, zvláštní ocenění by zasloužila 
Lucie Kniesová, která nevynechala ani 
jediný díl seriálu. „Milým překvapením 
pro nás bylo ocenění v anketě Spor-
tovec roku města Blanska v kategorii 
Talent, které si 24. března přišla převzít 
z rukou starosty města Jiřího Crhy 
Kateřina Rybová,“ potěšilo Ellingera i 
všechny sportovce klubu.

-boh-

Zleva: Šimon Ellinger, Hana Kakáčová, Zleva: Šimon Ellinger, Hana Kakáčová, 
Denis Ellinger. Foto: Archiv klubu.Denis Ellinger. Foto: Archiv klubu.

 Družstvo mladších juniorek ve složení 
Jana Suchá, Sára Burgetová a Anna Šťá-
vová doprovodil na devětačtyřicátý ročník 
Velké ceny Olomouce jejich trenér Miroslav 
Špaček. Na bazénu v Olomouci se letos 
sešli plavci z dvaapadesáti českých a mo-
ravských klubů. 
 Blanenské plavkyně se na mítinku pokoušely 
zaplavat kvalitní časy, kterými by se kvalifi ko-
valy na Letní MČR juniorů na dlouhém bazénu, 
které se uskuteční na konci dubna ve Zlíně. 
Nejúspěšnější z trojice byla Anna Šťávová, 
která pokořila limit pro zařazení do juniorské 
reprezentace ČR pro rok 2022/23. Tento 
úspěch slavila na trati sto metrů prsa. Ke spl-
něnému limitu přidala ve všech třech prsových 
disciplínách cenné kovy. Na padesátce brala 
zlato, stovka jí vynesla stříbro a na dvoustovce 
dohmátla třetí.
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