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HOSPŮDKA ZBOROVEC
• VÝBORNÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
 každý víkend jiná specialitka 

• KAŽDÝ VÍKEND JINÝ PIVNÍ SPECIÁL
 06.5. - 08.5. Májovský ležák 
 13.5. - 15.5. IPL United
 20.5. - 22.5. Blázen na čepu

• SPORTOVNÍ PŘENOSY olympijské i jiné
• Možnost pronájmu SALÓNKU S RAUTEM
• RAUTY na dovoz domů i do fi rmy  

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

Řemeslné 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

ČTVRTEK 12. května - FARMÁŘSKÉ TRHY

Před měsícem za mnou přišel syn a přinesl mi pozvánku na maturitní ples. Uvědo-
mil jsem si, že letos je tomu přesně čtvrt století, kdy jsem maturoval já. Od té doby 
se některé věci změnily, jiné zase zůstávají stejné jako kdysi. Květen je měsíc, ve 
kterém mnozí studenti absolvují jednu ze svých nejdůležitějších zkoušek v životě. 
A tak bych dnešní úvodník rád věnoval právě těm, které to zanedlouho čeká. S tro-
chou nadsázky jim tak chci odlehčit od možné trémy a nervozity, a vám ostatním 
připomenout dobu, kdy jste i vy absolvovali zkoušku dospělosti.

 Studoval jsem na gymnáziu v Blansku a 
přiznám se, že jsem nepatřil zrovna k třídním 
premiantům. Čas vymezený pro školu jsem 
nejraději trávil zíráním do stropu, případně ven-
ku s kamarády popíjel pivo a potají za rohem 
vdechoval nikotin. Škola mě vůbec nebavila, a 
kdyby mě máma každý den nevykopala z postele, 
asi bych tam ani nechodil. Můj skoro až odpor 
k učení navíc umocňovali někteří kantoři, kteří 
celé čtyři roky zdůrazňovali výjimečnost školy a 
fakt, že nás tam nikdo nedrží. Otec doma často 
bouřil nad špatnými známkami a při pohledu na 
můj lhostejný obličej vždy jen bezradně rozhodil 
rukama a prohlásil, že popeláře berou pořád, že 
to se mnou myslí dobře a ať se teda sakra učím.
 Ve čtvrtém ročníku se to ve mně zlomilo a 
zkoušku dospělosti jsem začal vnímat jako velmi 
důležitou. Uvědomil jsem si, že bych chtěl život 
strávit jinak a jinde, než na zadní části kukavozu, 
ovšem při pohledu na kalendář a horu učiva, které 
bylo třeba zvládnout, mnou začala otřásat panika. 
Jediné, co zbývalo, bylo začít skutečně studovat. 
Asi si umíte představit, že dohnat za pár měsíců 
látku, na které ostatní pracovali čtyři roky, byl úkol 
skoro nereálný… 
 Největším strašákem pro mne byla čeština. 
Což o to – pravopis mi šel vždy tak nějak sám 
od sebe, horší to bylo se stovkami spisovatelů, 
o nichž jsem neměl páru. Nepomohl jsem si ani 
maturitní slohovou prací, kterou mi naše učitelka 
oznámkovala trojkou s jednoduchým dovětkem 
„odklon od tématu“. 
 Poslední zvonění jsme si s kamarády užili 
ve velkém stylu, řádili jsme po celém městě a 
na maturitní večírek se vybralo dost. Stačilo 
už jen splnit maturitní zkoušku a bujaré oslavy 
mohly vypuknout. Mne však stále trápila chabá 
připravenost. Svatý týden jsem strávil od rána do 
večera v knihách, v noci se mi zdálo o Seifertovi s 
Nerudou a ze spaní jsem recitoval úryvky z Máje. 
Při rozlosování pořadí jsem dostal ještě pár dní 
k dobru, maturoval jsem až ve čtvrtek v poslední 
skupince. Čím víc jsem se učil, tím víc mi přišlo, 
že nic neumím.
 V pondělí, první den maturitního týdne, jsem ne-
mohl spát a šel se vyvětrat na balkon. Po chvilce 

se otevřely dveře hospody, blízko níž jsme bydleli, 
a vypotáceli se moji přiopilí spolužáci, kteří měli 
maturitu zdárně za sebou a slavili. Jako by mi 
tělem projela pila. V ten moment jsem se zařekl, 
že tu zpropadenou maturitní zkoušku udělám. 
Navzdory přísné češtinářce, navzdory tátovým 
varovným řečem, navzdory faktu, že jsem na 
školu celé roky zvysoka kašlal.
 V den D jsem šel do školy jako v mrákotách. 
První tři předměty jsem zvládnul, i když některé, 
přiznávám, dost krkolomně. Například na hudební 
výchovu jsem kouknul jen z rychlíku a měl jsem 
co dělat, abych uhájil „lidovku“. Český jazyk byl 
posledním dílkem mojí maturitní zkoušky. Na 
paní učitelce bylo vidět hned na první pohled, 
že mi nedá nic zadarmo. Rozbor článku jsem 
zvládnul dobře, o vylosovaném tématu vyprávěl 
dostatečně dlouho, doplňující otázku z mluvnice 
jsem věděl také. Po delší debatě maturitní komise 
vydala verdikt – mám trojku. Předsedkyně komise 
se divila, přece jen jsem byl připravený na výbor-
nou, ale vzhledem k průběžnému prospěchu a 
známce z písemné práce byla moje učitelka zcela 
neoblomná a trvala na známce ještě horší. Dnes 
se jí vůbec nedivím… 

 U svých dětí vidím, že některé věci se od té 
doby změnily. Hlavní rozdíl vnímám v přístupu 
kantorů. Studentům jsou mnohem více otevření 
a ochotní s nimi debatovat a konzultovat učivo. 
Myslím si, že motivace je pro studenta to nej-
důležitější. A ten, kdo by jí měl rozdávat měrou 
nejvyšší, je ten, který sedí za katedrou. Vím, že 
s některými studenty je to těžké (ano, i já patřil k 
těm těžším :-) Ale i já sám jsem učitelské povolání 
okusil a v mých hodinách vždy fungovalo, když 
jsem s těmi staršími nejednal jako s dětmi a dal jim 
větší prostor. To už je ale téma na jiný úvodník… 
 Milí maturanti, život je mimo jiné i o tom přijímat 
výzvy. A maturita je jednou z nich. Ale ujišťuji vás, 
že zdaleka nebude tou největší, kterou budete 
muset v životě absolvovat. Přeji vám všem, abyste 
zkoušku dospělosti, která vás už zanedlouho 
čeká, zdárně splnili. 

Martin Müller

Maturantům...

Podnájem kanceláře v centru 
BK, asi 12 m2 s vybavením. 
Cena… 3.000 Kč/měs. komplet

Pronájem řadové garáže +  stání 
BK – Dvorská nad přehradou. 
Cena… 3.000 Kč + el./měsíc
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Komentář: O pokřiveném trhu
 Tržní prostředí bylo pro komunistický hospodářský systém překonané. Komunisté jím opovrhovali, v padesátých letech jej vymýtili, často i pomocí vražd a 
vězení podnikatelů, aby se pak v jakési „černé“ podobě začalo stejně objevovat. Komunisté měli zato, že plánováním (Stání plánovací komise) zajistí hospodářské 
fungování země nejlépe. A tak jsme byli všichni svědky toho, že nebyly tu banány, tu toaletní papír, tu dámské vložky a většinou všechno dohromady. Cokoli se 
shánělo obtížně a všichni jsme pokukovali skrze zahraniční televize po Západu, kde bylo zboží dostatek, o jeho kvalitě nemluvě. To si my starší dobře pamatujeme, 
stejně jako pamatujeme tehdejší fungování obchodu a služeb, hesla „kdo nekrade, okrádá rodinu“, TUZEX, veksláky a šmelináře. Vše nedostatkové se suplovalo 
domácí výrobou, kutilové nahrazovali chybějící zboží a řemeslníci po večerech (po „práci“) opravovali auta, prasklý odpad nebo stavěli domy.

 Po pádu komunistického režimu a otevření hranic 
se normální tržní chování, které má člověk v sobě od 
nepaměti zakódováno, projevilo v celé své šíři. Vznikl 
trh se zbožím a službami a všechno začalo fungovat. Se 
svobodou v zádech mohl každý projevit své schopnosti 
a čtenáři si jistě vzpomenou na hospodářský rozkvět, 
který v devadesátých letech nastal. Otevíraly se nové 
obchody, provozovny služeb, hospody a kavárny, podni-
katelé bohatli. Souběžně s těmi normálními podnikateli 
se objevovali i jiní, kteří byli spíše podnikavci a podvod-
níci. První zmínky o tunelování fi rem na sebe nedaly 
dlouho čekat. Rychlost doby byla ale tak překotná, že 
všechny tyto jevy bujely vedle sebe a nebylo snadné se 
orientovat.
 Není třeba již dnes zmiňovat aféry, k nimž v deva-
desátých letech docházelo, politická korupce, vraždy, 
rychlovykvašení milionáři, lehké topné oleje, první 
bankroty vytunelovaných podniků a bank, propouštění 
zaměstnanců, to vše bylo rychlé a spíše skryté než veřej-
né. Každopádně na pozadí často trestněprávních kauz 
vznikla tehdy vrstva společnosti, složená z lidí, jejichž 
jména dnes čteme v žebříčcích nejbohatších lidí. Zbo-
hatli nikoli ti nejschopnější, ale ti nejvšehoschopnější. 
Ve veliké rychlosti se nepřirozeně přeuspořádaly nově 
vzniklé struktury české společnosti.
 Když se po vstupu do EU v roce 2014 zapojila Česká 
republika do hospodářského systému Unie, začalo se 
tržní prostředí ještě více pokřivovat. Podíl na tom měly 
především dotace. Ďábelské slůvko, pod kterým si mů-
žeme představit ušlechtilou snahu poskytovatele dotace 
(EU) pomoci v oblastech, kde hospodářská situace 
příjemce dotace (ČR) neumožnovala patřičně rychlý 
a žádoucí rozvoj. Přijde mi, že se ale jaksi nepočítalo 
s přirozeným chováním lidí, kteří si dokážou většinou 
vážit majetku či peněz, za nímž stojí úsilí jedince, ale 
naopak v situaci, kdy nám někdo „něco dá (zadarmo)“, 
si toho jednak vážit neumíme a jednak toho začneme 
zneužívat a využívat (kdosi mi jednou říkal, že prý 
se říká, že „Západní Evropa při konstrukci dotačních 
pravidel jaksi nepočítala s tím, že do ní jednou vstoupí 
Češi“). Když se zpočátku jednalo o dotace ve veřejném 
prostoru (školství, zdravotnictví, veřejné služby, obce), 
byly fi nanční injekce blahodárné. Postupně však byly 
vypisovány dotační programy, které podporovaly i sféru 
soukromou. A rázem se tržní prostředí stalo méně a 
méně tržním, a více a více nerovným. Někdo si přišel k 
penězům bez práce (kromě úsilí vyplnit pár dotazníků 
a tabulek) a jinému nezbylo než dál makat. Excesy typu 
„Čapí hnízdo“ jsou dodnes jen vrcholem obrovského 
ledovce, pyramidy dotací zemědělských, investičních, 
stavebních, železničních, zkrátka všude jen samé do-
tace a dotace. 
 Země a lidé v ní bohatli, krize z roku 2008 byla záhy 
překonána a zase začalo být dobře. Přestali jsme v 
době blahobytné vnímat politické deformace, které 
vyhřezly až do podoby tehdejších vlád (Sobotka, Babiš) 
tvořenými extrémními populisty a spolupracujícími se 
skalními komunisty. Tyto vlády nedbaly na povinnost 
péče řádného hospodáře spravujícího tuto zemi, nýbrž 
rozhazovaly horem dolem, a i samy sobě (Babiš). Až 
covidový náraz začal obnažovat nahromaděné problémy 
a vedle zdravotní a zdravotnické katastrofy s tisíci mrtvý-
mi ukázal také vady hospodářské. A opět podpory, jistě 
velmi často potřebné a zachraňující, ale také korupční, 
zhýralé a plýtvající. I tyto podpory však v obecnějším a 
širším smyslu byly jen nástroji, které měly obalamutit již 
tak deformovaný trh.
 Trh totiž má svá pravidla, tak například: úspěšnější 
přežije, slabší odpadne. Nebo že konkurence vede sou-
těží dodavatelů ke konečnému prospěchu spotřebitele. 

Do tržního chování musí slušný stát trochu zasahovat, 
aby ochránil potřebné a tu část hospodářství, kde tržní 
pravidla nelze zcela aplikovat. Jakmile ale začne mít stát 
ambici, že bude všechno řídit lépe, je zle. Je jisté, že 
chování státu s cílem vše mít pod kontrolou (EET) vždy 
byla a je cesta do pekel. A na druhou stranu ochrana 
trhu v oblasti hospodářské soutěže (v ČR je to Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže) propadla v České repub-
lice za celou dobu její existence na celé čáře. Dopustila 
vznik gigantických fi rem, které často nevznikaly legální 
a přirozenou cestou (vzpomeňme na veřejně dobře 
zmapovaný vzestup impéria AGROFERT). V mnoha 
oborech stát takovou monopolní akumulaci ekonomické 
moci v rukou jednotlivců neměl vůbec dopustit. A dnes 
neví, co s tím.
 A konečně v současné krizové situaci, když by 
všechny tyto věci měly svou funkcionalitou samoregu-
lovat narůstající dvoucifernou infl aci víceméně samy, 
opět, podobně jako v době covidové, zjišťujeme, že 
nic nefunguje, jak má. I chování nás občanů by mělo 
být asi jiné, než dnes je. Infl ace, tedy růst cen, je jev v 
tržní ekonomice běžný. Infl ace dvouciferná, která navíc 
roste každým dnem (a je patrně výrazně vyšší, než je 
uváděno) je ale jevem, který může být jevem smrtelným. 
Stát nemá příliš mnoho možností, jak může znásilnit 
ekonomiku tak, aby infl ace poklesla. Může zvyšovat 
cenu úvěrů (to ČNB dělá, zvyšuje úrokové sazby a nutí 
snižovat poptávku po penězích), může posilovat korunu 
(zlevnit dovoz, snížit tím třeba cenu plynu, ale tím také 
snížit tržby vývozcům), může snížit daně (byly sníženy 
sazby některých spotřebních daní a daně silniční). Ale 
základem je chování účastníků trhu. Na vzestup cen by 
měla v tržním prostředí reagovat poptávka svým sníže-
ním. Zdraží prodejce benzín? Omezím tedy jízdy autem. 
Spotřebitel by měl zkrátka reagovat. Ano, spotřebitelský 
sektor maloobchodní si to do jisté míry může dovolit a 
měl by to udělat - spousta lidí již nemá na zvyšující se 
ceny „kde brát“ (nicméně kolem Kaufl andu je stále plno 
aut…). V podnikatelském prostředí to tak jednoduché 
není. Stavební fi rma musí materiál koupit, i když je 

Lenost...
 ...nebo dost dobře možná něco ještě horšího nás 
provází (nejen) po našem městě...
 Pro některé spoluobčany nejspíš představuje 
cesta do sběrného dvora neřešitelný problém. 
Ostatně, posuďte sami...

 Focená situace se pravidelně na tomto mís-
tě opakuje. Podotýkám, že na tomto obrázku 
je ještě "uklizeno", jindy to bývá horší. Podle 
mých informací je to na ostatních místech města 
podobné...
 Osobně bych rád poznal toho pitomce, který led-
ničku nebo TV, či obří monitor považuje za drobný 
elektrický spotřebič, na druhou stranu je nutné jeho 
inteligenci vyseknout hold alespoň za to, že se ne-
pokusil to narvat do onoho červeného kontejneru, 
který ke sběru drobných elektrospotřebičů, které 
dosloužily patří.
 Lze tedy s pravděpodobností hraničící z jistotou 
tvrdit, že buď jsou lidé v našem okolí neuvěřitelně 
líní, nebo ignorantští. Kolikrát se některým nechce 
ani otevřít popelnici, aby pytel s odpadky hodili 
dovnitř, takže už jen čekám, kdy svůj odpad někteří 
začnou prostě jen vyhazovat z oken...
 Na to bych možná měl řešení...
 V Teheránu chodil každý týden ulicí „aškalník“ 
(aškal=odpadky), vždy přišel před dům, zařval: 
„Áááškááál“, otevřely se okna, lidi vyházeli bordel, 
on jej naložil a táhl svoji káru do další ulice, kde 
se situace opakovala... Vyřešilo by to dost možná 
problém s kontejnery a čmoudícími popelářskými 
vozy a vedle městského zahradníka bychom mohli 
mít i městského „Aškalníka“...
 Jistě, můžete namítnout, že ne každý má auto k 
tomu, aby se odpadu zbavil sám, například odvo-
zem do zmíněného sběrného dvora, ale budu vám 
oponovat. Myslím si, že pokud sám auto nemám, 
jistě se v mém okolí někdo ochotný, kdo se s tímto 
moderním dopravním prostředkem setkal, nebo jej 
vlastní, rodinných příslušníků a přátel snad máme 
kolem sebe dost. A navíc, předpokládám, že ona 
dosloužilá, odstavená lednička na obrázku byla 
nahrazena nějakou svojí mladší „sestrou“ a těžko 
se domnívat, že se ona mladší sestra jen tak „při-
šoupala“ k někomu domů, zazvonila, zapojila se do 
zásuvky a „nakrmila“ se zásobami. Někdo ji nejspíš 
přivezl a ten, kdo ji přivezl mohl zároveň tu starou 
odvézt. To by ale snad vyžadovalo až příliš invence, 
ochoty a především ohleduplnosti k ostatním...
 Těch lidí, kteří nejsou schopni udržet ani základní 
společenské konvence, jako je pořádek a slušnost 
je mi na jednu stranu líto, na druho stranu jsou mi 
z duše odporní...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Freddieho sloupek

dvakrát tak drahý než před měsícem. Smlouvy jsou 
dané, sankce za nedodržení termínů také. Domlouvat 
se většinou nejde a hrozba bankrotu je na každém rohu.
 Tržní prostředí se napíná jako luk. Může se stát, 
že dojde k hromadným katastrofám. K bankrotům, 
k propouštění. K tomu všemu je cena plynu a ropy, 
související s válkou na Ukrajině, extrémně vysoká a 
také rostoucí. Spousta lidí, zákazníků a odběratelů 
je na hranicích svých fi nančních možností. Zde bych 
připomněl, že především podniky, používající plyn, jsou 
ohroženy mnohem více než domácnosti, jejich podíl 
na spotřebitelském trhu s plynem je mnohem větší. A 
ukončí-li fabrika výrobu proto, že plyn nemá čím zaplatit, 
znamená to jedno: její zaměstnanci budou bez práce. A 
jaké to má důsledky v případě, že se uzavře každá druhá 
fabrika, to si asi ani nechci představovat. Obrovská vlna 
nezaměstnanosti, silné rozkolísání již tak vratkého trhu, 
nepokoje, nárůst extrémismu, Tomio Okamura preziden-
tem.
 Nezávidím této vládě. Řeší věci neřešitelné a věci, 
které téměř nemůže ovlivnit. Je na každém z nás, aby-
chom svým jednáním pomohli tuto krizi překonat. Třeba 
tím, že půjdeme do Kaufl andu pěšky a nikoli třikrát týdně, 
ale jen jednou.
 Ale i tak nás čekají těžké časy. A říkám to velice nerad.

 PS: I když bych si velice přál, kdybychom se odstřihli 
od ruského agresora a přestali od něj odebírat plyn (a 
nejlépe úplně všechno), pak tento krok „A“ nejspíš v sou-
časné době nelze udělat. Protože to, co by následovalo, 
by bylo velice bolestné a tragické. Díky fl agrantnímu 
ignorování varování bezpečnostních odborníků před 
téměř absolutní závislostí na ruských komoditách 
předchozími vládami totiž žádný plán „B“ pro dobu řádu 
(mnoha) měsíců nemáme. Prostě – není, neexistuje.
 V pohádce „Byl jednou jeden král“ říká kuchař (Fran-
tišek Černý) králi (Jan Werich) větu: „bez soli to nejde!“. 
Dnes se nabízí dovětek: „a bez plynu to taky nejde“.

-mn-

U přehrady se sešly čarodějnice
 V minulosti tradiční, v posledních dvou letech covidem zastavená akce se opět konala 30. dubna 
v rekreační oblasti Palava. Pálení čarodějnic přilákalo stovky dětí i dospělých. Program byl připraven 
od třetí hodiny odpolední a trval do hluboké noci. 

 Součástí čarodějnického 
sletu byl program na pódiu: hu-
dební rozcvička, čarodějné ka-
raoke a improvizační scénky. 
Nechybělo vystoupení kovbojů 
z boskovického Westernového 
městečka. Při šifrovací bojovce 
měli účastníci za úkol najít ča-
rodějnici Kíru. K dispozici byly 
stánky s občerstvením. 
 V soutěži o nejlepší masku 
byli nakonec sladkostí odmě-
něni všichni, kdo přišli v mas-
kách. V půl sedmé se zažeh-
la vatra, nad níž po několika 
minutách vzplála čarodějnice 
Kíra. Poté bylo možné opéct 
si na ohni špekáčky či jiné po-
chutiny. Večer zahrály kapely 
Abraxas a The Beaters. 

-mka-
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Na kávě u Mydlidědka
Sponzor rubriky:

 Jak dlouho včelaříte? 
 JH: Ve fi rmě máme patnáct včelstev, jsou umís-
těna ve Křtinách na farských loukách. Tento úkol na 
mě paní šéfová přesunula před dvěma roky :-)

 To není dlouho. Pomáhá vám někdo? 
 DK: Ano, máme tady třiaosmdesátiletého staříčka, 
který včelařil čtyřicet padesát let, takže nám předává 
zkušenosti. Ze začátku jezdil do Křtin s námi, dnes 
je nápomocný hlavně radou, která je ovšem k neza-
placení. 

 Říká se, že péče o včely je náročná…
 JH: Je to hodně časově náročné, pro začátek i 
fi nančně – než se všechno nakoupí (úly, včelstva, 
dýmák, rukavice…). Pořídit si na zahradu jedny včely 
nemá smysl, vždy je potřeba mít minimálně tři úly. 
Taky je nutné mít dobré sousedy. 

 Kdy začínají včely pracovat?
 JH: Člověk by si myslel, že je ještě zima, ale v tuto 
dobu už jsou včely v plné pracovní činnosti. Létají, 
sbírají nektar, nosí pyl. Během pár dní začne kvést 
řepka, takže už začneme dávat medníky a vypukne 
jejich hlavní sezóna, která jim končí podle počasí 
zpravidla v červenci, nejpozději začátkem srpna. Pak 
už se včely krmí a vyvíjejí se takzvané zimní včely. 
Do půlky září musí být nakrmeno. Od poloviny září 
do března včely spí. 

 Takže si odpočinete? :-) 
 DK: Ani náhodou. 
 JH: Oprava úlů, čištění rámečků, zatavování me-
zistěn. Práce kolem je toho opravdu velká. Na jedno 
včelstvo potřebujete minimálně pětapadesát rámků. 

 DK: Mezistěny se dá-
vají do úlů. Včely by si 
poradily samy, ale když 
do rámku zatavíme 
mezistěny, tak jim po-
můžeme. Ony na nich 
staví svoje dílo. Kdy-
bychom to neudělali, 
mají s tím víc práce. V 
tom tedy spočívá práce 
včelaře; když chce mít 
med, musí se starat o 
to, aby měly včely míň 
práce. 
 JH: V zimě se také 
léčí včely. Je třeba po-
sbírat med a odeslat 
do laboratoře. Zjišťuje 
se přítomnost varroázy 
a včelího moru. Kdo si 
nechce zkoušky nechat 
udělat, nemůže kočo-
vat. Veterinární správa 
to přísně hlídá. 

 Co znamená kočování? 
 DK: Stěhování včelstev za snůškou. Kočuje se 
například k řepce, dřív se kočovalo k cibulovým 
lánům, akátovým alejím… Prostě všude tam, kde je 
sezónně pravděpodobnost velké snůšky. 

 Jak se včely stěhují? 
 JH: Musíme brzo ráno. Včely zavřeme v úlu, než 
začnou vylétat ven, začínáme s rozedněním ve čtyři, 
o půl páté. Naložíme do dvou aut a převezeme na 
jiné stanoviště. Musím říct, že když mám v dodávce 
za sebou devět úlů, v každém z nich je zhruba dvacet 
tisíc včel, tak to pěkně hučí. 

 Jak je spočítáte? 
 JH: Spočítat se to přesně nedá, je to odhad podle 
počtu včel na 1 dm², který se uvádí se v odborné 
literatuře. Zjara je v jednom úlu kolem těch dvaceti 
tisíc, ale v okamžiku, kdy je snůška, narodí se nové 
včely, může tam být až padesát tisíc. 

 Jak často včelky ve Křtinách „navštěvujete“? 
 JH: V sezóně se ke včelám jezdí dvakrát až třikrát 
týdně. Musí se hlídat i počasí – když je horko před 
bouřkou, mohou se včely rojit. Je potřeba hlídat, 
kolik je včel v úle, a přidávat nástavky, aby neuletěly, 
anebo když jich je málo, musí se nástavky ubírat, aby 
včely nevyhřívaly zbytečně velký prostor. Třepotáním 
křidýlek si totiž vyhřívají prostor v úle na stálou tep-
lotu, ať je venku, jak chce. 

 To je věda…
 JH: Včely jsou věda. To jak je jejich společenství 
uspořádáno, je něco geniálního. Kdyby nebyly včely, 
není člověk. 

 DK: Říká se, že kdyby uhynula poslední včela, 
život na zemi skončí do pěti let. Čmeláci toho ne-
zvládnou opylovat tolik. 

 Kam až jsou včely schopny pro pyl doletět? 
 DK: Jeden kilometr je bezproblémový. Doletí 
samozřejmě i dál, ale jde o to, aby to pro ně bylo 
přijatelné. Když něco začne kvést, nejprve vytěží to, 
co mají v nejbližším okolí. Až je to zpracováno, hledají 
dál. Je třeba mít na paměti, že jim člověk nemůže 
sebrat z úlu všechno, musí jim tam na zimu nějaké 
medové zásoby ponechat. A musí se ještě dokrmit. 
Když jim něco vezmeme, musíme jim dát něco jiného. 
Buď cukerný roztok, nebo medové těsto. 

 Jaký faktor se nejvíce podílí na množství skli-
zeného medu? 
 JH: Hodně to závisí na počasí. Včely lítají, až když 
je dvanáct stupňů nad nulou. Stalo se také, že jsme 
včely stěhovali na řepku, ta krásně nakvetla, ale pak 
začalo pršet. Déšť spláchl všechen pyl a nektar. Pak 
se musí počkat další čtyři dny, než nakvetou další 
květy. A pak to třeba zase spláchne déšť. 
 Nebo třeba když nekočujeme a louky se posečou 
třikrát za rok, máme víc medu, než když se tráva 
poseče jen dvakrát. 
 DK: Záleží také velmi na tom, kde včelstva jsou. 
Třeba v Maďarsku je sezóna mnohem delší než u 
nás. I na jižní Moravě u Břeclavi. V Lažánkách hodně 
fouká, což pro včely není ideální, mají to tady těžší. 

 Kolik míváte medu za rok? 
 DK: Je to opravdu velmi různé – každý rok jiné a 
dokonce i v každém úlu je to jinak. A nemůžu třeba 
teď dopředu slíbit lidem, že budu mít tolik a tolik 
medu. 

 Nebojíte se, že dostanete žihadlo? 
 DK: Ke včelám je potřeba přistupovat s respek-
tem, stejně jako ke každému jinému živému tvoru. A 
člověk nesmí dát najevo, že se bojí. Ony to cítí. To 
jsme například stěhovali včely a nedostala jsem ani 
jedno žihadlo, a pak jsem seděla v kavárně a včela 
mě bodla. Ale to jsem ji tedy nechtěně zmáčkla. 

 Jak se má člověk zachovat, když kolem něj lítá 
včela? 
 DK: Hlavně v klidu, neohánět se. Ona si vás ne-
bude všímat. Stačí pomalu poodejít. 
 JH: Pokud jste na vycházce a lítá kolem vás, 
pomáhá dřepnout si. Změníte výšku, ona se v ten 
moment nezorientuje, nenajde vás a po chvíli odletí. 

 Co u Mydlidědka v Lažánkách nabízíte veřej-
nosti? 
 DK: Pořádáme i exkurze pro školky a školy. Kro-
mě toho, že si můžou děti vyrobit mýdlo a svíčku, 
máme i vzdělávací programy – povídání o včelách. 
Ukazujeme jim, jak to vypadá v úle, máme tady jeden 
nástavek (samozřejmě bez včel), ale jsou v něm 
mezistěny, rámky. 
 Teď zrovna chystáme zahájení sezónního provo-
zu. V sobotu 4. června kromě naší obvyklé činnosti 
budou k dispozici další dílničky, většinou míváme 
nějaká řemesla na dvoře. 
 Pak bude otevřeno každý den od 9 do 18 hodin 
až do konce srpna. 
 Vyrábíme svíčky ze včelího vosku a mýdla, to je 
hlavní. Dále malované hedvábí, vitráže, pohankové 
polštářky. Vše lze v Lažánkách zakoupit, zboží se 
hodí jako dárek. Prodáváme také různé včelí pro-
dukty. 

Zajímalo mě, jak se daří včelařům v naší oblasti, proto jsem se vypravila do Lažánek, kde sídlí 
fi rma Mydlidědek, v níž se mimo jiné chovají včely a vyrábí svíčky z včelího vosku. Povídala jsem 
si s majitelkou fi rmy Danielou Koplovou a s včelařem Jiřím Hrozkem, který má tuto oblast ve fi rmě 
na starosti. 

 Jezdíte na jarmarky? 
 DK: Ano. Teď už zase můžeme. V sezóně většinou 
vyrážíme každý týden, někdy i na dvě místa. Přiznám 
se, že neumím prodávat přes e-shop. Potřebuji toho 
zákazníka vidět, komunikovat s ním, vidět, jak mu 
svítí oči, že se mu něco líbí. 

 Co máte ve fi rmě na starosti? 
 DK: Fungujeme jako chráněná dílna. Já se sta-
rám hlavě o to, aby bylo komu prodávat, jezdím 
na zmíněné jarmarky. Na výrobu mýdel a svíček 
zaměstnávám lidi se zdravotním znevýhodněním, 
kteří třeba nemohou pracovat osm hodin denně, a 
mají zkrácenou pracovní dobu. 

 Co vás na práci nejvíc baví? 
 DK: Kromě jarmarků mě baví, kdy přijdou děti 
na exkurzi, vymýšlím jim i tematické křížovky apod.  
Vystudovala jsem učitelství, sice tedy matematiku a 
fyziku, ale pořád ve mně asi nějaké ty buňky jsou.  
 Když dětem povídám o včelách, dávám jim potom 
kontrolní otázky. A ne všechny vědí, že včelky do úlu 
nosí pyl a nektar. Některé si trvají na tom, že nosí 
hotový med :-) Myslím, že pro děti je lepší, když při-
jedou sem, než kdybych jezdila já za nimi. Zajímavé 
je pro ně i setkání s včelařem, můžou si tady vyrobit 
mýdlo, svíčku. 
 No a samozřejmě za sebou potřebuji vidět nějaký 
výrobek. Takže když je chvilka, tak vyrábím hedvábné 
šátky, vitráže a v poslední době mě naplňuje i malba 
akvarelů.

 Máte v plánu nějakou novinku? 
 DK: Teď jsme hlavně rádi, že jsme (i když horko 
těžko) přežili covid. Ještě mám obavy, jak se zákaz-
níci budou chovat, když se všechno zdražuje. Jestli 
budou kupovat i věci, které nutně nepotřebují. Takže 
na novinky proto v tuto chvíli ani nepomýšlíme. Spíše 
se snažíme upravit e-shop, aby byl pro zákazníky 
uživatelsky příjemnější a připravujeme se na letní 
sezónu.

Marie Kalová
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Procházky blanenskými ulicemi

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

Vinotéka a sýrárna u Brázdů hledá    na hlavní pracovní poměr

Nástup možný ihned

+420 602 516 928
info@ubrazdu.cz

Máme volnou lavečku!

prodeje
asistentku

+420
in

MámMám

++

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

ŠIROKÝ VÝBĚR TELEFONŮ 
skladem od 499,-  

NOTEBOOKY repasované 
i nové skladem od 5990,- Kč.

 Ulice Zdíkova v Blansku je pravděpodobně jedinou ulicí Zdíkovou v naší zemi. Nachází se na Sta-
rém Blansku. Začíná nad kostelem u ulice Komenského, vede kolem pekařství a končí slepě mezi 
rodinnými domy. Kdo je ten, po kom byla pojmenována? 

Jindřich Zdík
 Olomoucký biskup Jindřich Zdík (asi 1083–1150) 
byl jedním z největších českých vzdělanců období 
raného středověku, duchovní a diplomat, propagátor 
církevních reforem. O jeho původu dosud panují mezi 
odborníky dohady. Nejspíše byl synem kronikáře 
Kosmy a jeho ženy Božetěchy.
 Byl jedním z prvních prelátů, který si získal vý-
znamné postavení u českého panovníka, nejprve 
u Soběslava I. a pak u Vladislava II. Zároveň byl 
stoupencem a prosazovatelem reformy, která měla 
základ v upevňování majetkové základny a organi-
zační struktury církve uvnitř. Dosáhl osamostatnění 
moravské církve, která již nepodléhala moci morav-
ských údělných knížat.
 Olomouckým biskupem byl jmenován 22. března 
1126 ve Wormsu králem Lotharem a 3. října byl v 
tamním chrámu sv. Cyriaka z rukou mohučského 
arcibiskupa Adalberta I. vysvěcen na biskupa. Jeho 
prvním úkonem, který měl provést již jako biskup, 
bylo vysvěcení rotundy sv. Jiří na hoře Řípu. V 
Olomouci slavnostně posvětil v roce 1131 ještě 
nedokončený kostel sv. Václava, kam v roce 1141 
přesunul biskupské sídlo z kostela sv. Petra na 
Předhradí.
 Biskup Jindřich Zdík chtěl již v roce 1136 postavit 
v Blansku kostel, ale kvůli sporům s knížetem Vra-
tislavem se mu jeho záměr nezdařil. Zmínka o této 
události je obsažena v 
Letopisu tzv. Kanovníka 
vyšehradského. Nako-
nec se to podařilo v roce 
1138, kdy byla zahájena 
stavba kostela svatého 
Martina. Dokončen byl v 
roce 1140 a biskup Zdík 
jej v tom samém roce 
vysvětil.
 Velký rozhled a di-
plomatické zkušenos-
ti získal Jindřich Zdík 
především díky častým 
cestám. Jako jeden z 
prvních Čechů vykonal 
v letech 1137 – 1138 
pouť do Jeruzaléma, kde 
získal pro olomouckou 
katedrálu vzácný ostatek 
– malou část dřeva sv. 

Kříže. V roce 1139 cestoval na II. lateránský koncil 
v Římě a o dva roky později vykonal misijní cestu do 
pohanského Pruska.
 K jeho významným počinům patří to, že přivedl 
do Čech nový mnišský řád premonstrátů, který 
vždy upřednostňoval před benediktiny. V letech 
1142–1143 založil spolu s Vladislavem II. nejstarší 
sídlo premonstrátů v Čechách – Strahovský klášter.
 Jindřich Zdík se přátelil s významnými muži té 
doby, např. s Bernardem z Clairvaux. Dopisoval si 
i s několika papeži. Byl mužem velmi vzdělaným 
a poměrně asketickým. Zemřel 25. června 1150 v 
Olomouci a na své výslovné přání byl pohřben ve 
Strahovském klášteře.
 Jeho nástupcem ve funkci olomouckého biskupa 
se stal Jan III. Založení Strahovského kláštera do-
dnes připomíná barokní epitaf v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie, kde jsou uvedeni zakladatelé kláštera 
– Vladislav II. a biskup Jan společně s Jindřichem 
Zdíkem.

Čerpáno z knih: 
Osobnosti moravských dějin
Berthold Kladivo: Ve vichru staletí
Josef Žemlička: Čechy v době knížecí
Dagmar Baumannová: Dějiny Blanska do roku 1848
Vlastivědná ročenka Okresního archívu v Blansku 
1968/III

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou

• ODVIROVÁNÍ
• ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA ZA RYCHLÝ 
 DISK
• výměna LCD 
 telefonu 
 a notebooků
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Pro dětskou radost z poznávání...

www.mibida.cz

Hlavolamy

Hry

Knihy

Kreativita

AD
YT

10% slevový kód
XASXY3GX

Platnost akce do 31. května 2022

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.
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Cestování: Jarní ostrov Korfu
 Nestálé počasí letošního jara se nám už nelíbilo, rozhodli jsme se proto s manželkou prožít první 
velikonoční týden poznáváním řeckého ostrova Korfu. 

 Ostrov Korfu (Corfu, Kerkyra) je nejsevernějším 
z řeckých ostrovů v Jónském moři, leží nedaleko 
pevniny, má délku asi 60 km, na jihu je úzký a v 
severní části má maximální šířku asi 60 km. Délka 
jeho pobřeží je asi 200 km. Ostrov byl k Řecku v 
připojen až v r. 1864, ale dějiny jeho osídlení sahají 
do doby dlouho před začátkem našeho letopočtu. 
 Letadlo odlétalo z vídeňského letiště na ostrov Kor-
fu dne 10. dubna 2022 navečer a vlastní let netrval 
ani půldruhé hodiny. V hotelu na pobřeží, asi 4km 
severně od centra města jsme bydleli skoro sami. 
 Celé pondělí jsme věnovali poznávání stejno-
jmenného hlavního města ostrova. Žije v něm asi 
30000 obyvatel. Naše první cesta mířila do Nového 
přístavu. Odtud odplouvají pravidelné lodní linky do 
různých míst pevninského Řecka i do sousední Itálie 
a Albánie. Vedlejší Starý přístav hlídá mohutná Nová 
pevnost Benátčanů. Benátská republika bránila přes 
300 let úspěšně ostrov proti útokům Osmanské říše. 
Pevnost dodnes slouží řeckému válečnému námoř-
nictvu a je nepřístupná. Po nábřeží jsme obešli Staré 
město a branou vedle Královského paláce (dnes 
Muzea asijských umění) jsme se dostali na krásné 
náměstí Esplanade. Z něho jsme prošli po mostu 
přes kanál do rozsáhlého areálu tzv. Staré pevnosti 
Benátčanů (vstup EUR 6/os). V nejvyšším bodě 
pevnosti stojí maják a od něho je nádherný kruhový 
výhled na ostrov i na blízké balkánské pobřeží. Po 
prohlídce pevnosti jsme zamířili do vlastního Starého 
města, které je zapsáno na Seznamu světového 
dědictví UNESCO. V něm nás nadchly úzké strmé 
uličky s prádlem sušeným na šňůrách přímo nad 
našimi hlavami a nad krámky a obchůdky. Další 
čtyři dny jsme za příjemného jarního počasí naplnili 
aktivním poznáváním ostrova. K překonávání delších 
vzdáleností jsme využívali místní linkové autobusy, 
jinak jsme se ale pohybovali hlavně pěšky. 
 Prochodili jsme pobřeží a plážová letoviska z obou 
stran našeho hotelu. Chtěli jsme navštívit i velkou 
vilu Achilleon, kterou si pro své ozdravné pobyty ne-
chala postavit rakousko-uherská císařovna Alžběta 
Bavorská (známá jako Sissi). Po smrti císařovny v 
r. 1898 zakoupil vilu německý císař Vilém II. a za 1. 
sv. války pak byla zabavena řeckým státem. Dnes 
je v ní soukromé kasino, ale pokoje císařovny jsou 
v letní sezoně veřejnosti přístupné. Vila stojí na 
kopci vysoko nad mořem a její součástí byla i velká 
terasovitá zahrada, sahající až k pobřeží. Při naší 
návštěvě byla ale vila uzavřená a v jejím okolí pro-
bíhaly opravy. Sestoupili jsme proto až dolů k moři, 
k bývalému soukromému přístavu císařovny. Tam 
jsme se vyhřívali na kamenném mole, pozorovali 
jsme zasněžené hřebeny balkánských hor a koupali 
jsme se v osvěžujícím moři. Podél dlouhých pláží 
směrem na jih jsme došli až do starobylého městečka 
Benitses a prochodili jsme si jeho křivolaké uličky.
 Dalším naším cílem bylo na západě ostrova ležící 
město Pelekas. V něm jsou domky v prudkém svahu 
namačkány na sobě a prochází se jím po strmých 
klikatých schodech. Na vrcholu skály je pak vyhlídka 
„Císařský trůn“, ze které německý císař Vilém II. při 
svých pobytech na ostrově rád pozoroval západ slun-
ce. Od vyhlídky jsme sestoupili asi 250 výškových 
metrů až na mořské pobřeží na pláž Kontogialos. 
Túra pak pokračovala po značené, ale fyzicky ná-
ročné balvanité stezce přímo 
podél moře k asi 2,5 km vzdá-
lené pláži letoviska Glyfada. 
Klikatou silnicí jsme navečer 
vystoupali zpět do města Pe-
lekas. 
 Na jeden den jsme si vypůj-
čili malé auto (EUR 35,- + na-
tankování projetého benzinu, 
cena za 1l benzinu EUR 2,08) 
a s ním jsme vyrazili na výlet 
do severozápadní části ostro-
va. Jeli jsme po pobřeží až za 
městečko Ipsos, pak jsme ale 
zamířili do hor. Úzká silnička 
se spoustou serpentin vedla 
mezi rozsáhlými háji letitých 
olivovníků a mezi kvetoucí 
subtropickou vegetací, pro-
cházela přes zajímavé horské 
vesničky a nabízela mnoho 
pěkných výhledů. Vyjeli jsme 

až na vrchol nejvyšší hory ostrova Pantokrátor (906 
m). Stojí zde vedle kláštera Proměnění Páně i mnoho 
anténních stožárů, které tento vrchol sice hyzdí, ale 
kruhový výhled z něho je skutečně impozantní. Dále 
jsme sjeli k severnímu pobřeží ostrova, prohlíželi 
jsme jednotlivá letoviska a koupali jsme se v moři. 
Na severu ostrova se nám nejvíc líbilo romantické 
pobřeží u městečka Sidari. Moře zde vytvořilo do 
pobřeží hluboce zaříznuté kanály a skalní průrvy. 
Nádherné bylo třeba místo, kde je možné z úzké 
písčité zátoky vstoupit do vody, skalním kanálem 
vyplavat až do otevřeného moře, oplavat vysoký moř-
ský břeh a vodní jeskyní ve skále proplavat zpět do 
této zátoky. Jeli jsme dál podél divokého západního 
pobřeží směrem k jihu ostrova. Zastavovali jsme na 
vyhlídkách, líbilo se nám mnoho míst, třeba mohutná 
pevnost Angelkastro, nebo krásná pláž u městečka 
Paleokastritsa. Autem jsme ujeli celkem 162 km.
 Podnikli jsme i celodenní lodní výlet do albánské-
ho města Sarande. Zpáteční lodní lístek rychlolodí 
typu „raketa“ stál EUR 38/os. Sarande je moderní 
letovisko tzv. albánské riviéry a při pohledu z lodě 
skutečně trochu připomíná třeba zmenšeninu fran-
couzského Nice. Návštěva místní tržnice, to už byl 
ale ten pravý Balkán. Měnou v Albánii je „albánský 
lek“ (ALL, kurs 1EUR=120 ALL) a ceny jsou zde o 
poznání nižší než v Řecku. Albánii jsme v minulosti 
navštívili dvakrát autem a pokaždé jsme byli nadšeni 
její divokou krásou. A ani při tomto lodním výletu nás 
nezklamala.
 Poslední den našeho pobytu jsme po vyklizení 
hotelu strávili pár hodin na pláži v letovisku Kontokali. 
Pak jsme odjeli do hlavního města, ještě jednou jsme 
se prošli jeho historickým jádrem a v 18.30 hod. jsme 
odjeli na letiště. 
 V Pondělí Velikonoční, 18. dubna 2022, ve 2 hod. 
jsme byli znovu doma. Jarní termín se pro naše 
týdenní poznávání ostrova Korfu osvědčil. Část 
restaurací a taveren i velké hotelové komplexy už 
fungovaly, ale přímořské apartmánové resorty byly 
ještě uzavřeny. Všude vládl klid a ostrov ještě nebyl 
přeplněn davy rekreantů. Setkávali jsme se hlavně s 
místními obyvateli a mohli jsme pozorovat pohodový 
způsob jejich života. 
 Počasí jsme měli příjemné, teploty během dne 
vystupovaly vysoko nad 20 stupňů a v noci neklesaly 
pod 8 stupňů. Na svých toulkách jsme obdivovali 
záplavy jarních květů. Kromě pondělí jsme se každý 
den a na různých místech ostrova koupali v moři, 
voda byla čistá a měla osvěžující teplotu 14,5 až 16 
stupňů. Za týden jsme toho na ostrově Korfu poznali 
hodně, nestihli jsme ale prochodit jeho jižní část. 
Nevadí, máme o důvod víc se tam ještě někdy vrátit. 

Cestovní výdaje:
- Náklady na dopravu na letiště Wien-Schwechat a 
zpět + případné parkovné.
- Zpáteční letenka pro 2 osoby z Vídně do Kerkyry 
– 7 552,-Kč
- Ubytování přes Booking v hotelu (7 nocí se snídaní, 
pro 2 osoby) – 11 550,-Kč
- Průměrný oběd v restauraci pro 2 osoby (předkrm, 
láhev minerálky, porce místního čerstvého salátu, 2 
hlavní jídla a 2 piva stojí ca. EUR 32 až 40).

-ps-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

Pobřeží Jónského moře u SidariPobřeží Jónského moře u Sidari

Kerkyra, Stará pevnost BenátčanůKerkyra, Stará pevnost Benátčanů

SKI Hořice – nabídka  
JUDr. Tomáš Truschinger, insolvenční správce dlužníka Tělocvičná jednota Sokol 
Blansko, IČ: 49463748 oznamuje, že v současné době probíhá výběrové řízení 
na odkup majetku dlužníka, zahrnujícího zejména movitý a nemovitý majetek 
dlužníka tvořící lyžařský areál SKI Hořice (u Blanska).  

Prodej probíhá přes společnost PROKONZULTA a.s. a podmínky výběrového řízení 
jsou zveřejněny na internetové adrese:  
https://www.prokonzulta.cz/vyberove-rizeni/ski-areal-blansko-m22PP000004 
Uzávěrka pro podání nabídek končí dne 25. 5. 2022 ve 12:00 hod. 
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Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Prodám automobil  Hyundai GETZ, obsah 1,4 ccm, rok 
výroby 2009, najeto 77.000 km, první majitel, nebouráno, 
garážováno. Cena dohodou. Tel. 728012950.
* Prodám modely letadel různých typů s pohonem na me-
thylalkohol, benzín a bateriový pohon. Cena dle dohody. 
Tel. 728012950.
* Prodám polstrovanou rohovou lavici s úložným prostorem 
za 2000 Kč. Tel. 703538861.
* Prodám asi 1.100 kapesních kalendářů. Tel. 702621247.

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Výsledkový servis

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej vstupenek:
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. 
Javory Beat - 24. 5. 2022 od 19:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 470 Kč / 390 Kč. 
SAKRAPES - 1. 6. 2022 v 19:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 130 Kč. Vstupenky si 
můžete rezervovat i zakoupit online na ticketportal.
cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
One Man Show Vladimíra Hrona a Sejdeme se s 
Cibulkou - 17. 6. 2022 od 18:30 h. Letní kino, Lysice. 
Cena vstupenky: 300 Kč. 
MORAVA PARK FEST 2022 - 25. 6. 2022 od 11:30 
h. Zámecký park, Blansko. Cena vstupenky: 549 Kč 
– dospělí (do 30. 5. 2022) / 249 Kč – děti od 6 do 15 
let. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
K8 KilianGang Motosraz - 15. – 17. 7.  2022. Zbrasla-
vec – areál Best, Kunštát. Cena vstupenky: 750 Kč.
Harlej - 5. 11. 2022 od 19:00 h. Dělnický dům, Blan-
sko. Cena vstupenky: 450 Kč. Dříve zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti

Nově v prodeji:
Publikace Panství pánů z Holštejna z pohledu ar-
cheologie – cena 249 Kč.

Basketbal
Nadregionální liga kadetek U17: Sokol Lanžhot 
– BK Blansko 72:63 (32:37), Sedláková M. 27, Dvo-
řáková 23, Špačková 8, Matušková 3 a Kučerová 2. 
Sokol Lanžhot – BK Blansko 71:59 (30:23), Dvořá-
ková 29, Sedláková M. 24, Reisiglová, Matušková, 
Špačková 2. BK Uherský Brod – BK Blansko 55:71, 
Dvořáková 27, Maňoušková 15, Sedláková M. 13, 
Strýčková 9, Ježová 7. BK Uherský Brod – BK 
Blansko 60:66, Sedláková M. 28, Dvořáková 15, 
Maňoušková 8, Strýčková 7, Kučerová 4, Ježová, 
Vašková 2. SKB Tišnov – BK Blansko 42:86 (22:34), 
Sedláková 48, Dvořáková 25, Maňoušková 7, Ondro-
vá 4, Kučerová 2. SKB Tišnov – BK Blansko 30:103 
(17:50), Maňoušková 30, Dvořáková 29, Sedláková 
25, Ondrová 11, Kučerová 8.
Nadregionální liga žákyň U15 o 1.-6. místo: Sokol 
Podolí – BK Blansko 70:56 (26:30),  Ježová 21, Rei-
siglová 10, Alexová E. 6, Procházková 5, Popelková, 
Zachovalová, Kubíková 4, Alexová V. 2. BK Blansko 
– KP Brno B 61:63 (27:30), Ježová 34, Kubíková 8, 
Zachovalová 7, Alexová E. 4, Reisiglová, Kuchařová, 
Procházková, Popelková 2.
OP nejmladší minižákyně U11: BK Blansko – SK 
K2 Prostějov 69:14 (32:12), Ježová 14, Musilová 13, 
Broďáková V. 12, Tesařová Sofi e 9, Tesařová Selma 
6, Sedláková, Alexová, Černá 4, Streitová 2, Doleže-
lová 1. BK Blansko – SK K2 Prostějov 69:18 (29:8), 
Musilová 13, Tesařová Sofi e 10, Ježová, Černá 8, 
Tesařová Selma, Alexová, Broďáková 6, Sedláková 
4, Doleželová, Krátká, Jarošová, Streitová 2. 
Turnaj JM ČBF přípravek U10 a mladší: BK 
Blansko – BK Vyškov 40:32 (24:13),  Tesařová 14, 
Ježová 10, Sedláková Z., Zezulová 6 a Krátká 4.  
BK Blansko – Basket Kohouti Babice 59:16 (27:14), 
Zezulová 16, Ježová 14, Krátká 9, Sedláková Z. 8, 
Tesařová 6, Dražilová 4, Kiselová 2. 

Florbal 
Jihomoravský přebor muži: Shooters Beta Stars – 
FBK Atlas Blansko B 4:7 (2:2, 0:1, 2:4), Sekanina 4, 
Fedra V., Frýdek, Svoboda. Hornets Brno ZŠ Horní C 
– FBK Atlas Blansko B 12:8 (5:1, 3:2, 4:5), Sekanina 
3, Müller, Svoboda, Moučka, Fedra V., Vejmelka. 
3. liga junioři: FBK Atlas Blansko – K1 Florbal 
Židenice B 10:0 (6:0, 2:0, 2:0). Branky: Müller D. 
3, Navrátil O. 2, Jeřábek, Kovařík, Matal, Polách, 
Svoboda. FBK Atlas Blansko – FBC SLAVKOV 8:3 
(2:1, 2:2, 4:0). Müller D. 3, Nechuta 2, Jeřábek, 
Navrátil O., Svoboda.

Fotbal
Divize starší dorost: Znojmo – Blansko 3:1 (2:1), 
Farník T. Blansko – Žďár 5:2 (2:2), Fojt 3, Včelík, Lick. 
Divize mladší dorost: Znojmo – Blansko 9:2 (6:1), 
Dračka, Jonáš. Blansko – Žďár 1:9 (0:4), Sedláček 
M..
Krajský přebor starší žáci: Blansko – Tišnov 1:2 
(1:1), Šulc. Židenice – Blansko 7:3 (2:1), Nejezchleb 
2, Sedláček D.
Krajský přebor mladší žáci: Blansko – Tišnov 
1:5(1:3), Kopecký. Židenice – Blansko 0:0 (0:0).
I. třída starších žáků: Blansko B – Bohunice 5:13 
(1:8), Vládek, Sedláček, Sedlák, Valenta, Šulc. Rou-
sínov – Blansko B 4:1 (3:1), Sedláček D,
I. třída mladších žáků: Blansko B – Bohunice 0:9 
(0:5). Rousínov – Blansko B 2:0 (1:0).

Připravil Bohumil Hlaváček 

Atleti soutěžili na Memoriálu 
Věry Bušové-Gilkové

Skvělé basketbalistky 
na republikovou medaili nedosáhly

 Prvomájové odpoledne přineslo na blanenském atletickém stadiónu další ročník Memoriálu Věry 
Bušové-Gilkové. Konal se po pětatřicáté po dvouleté covidové pauze. Kromě hlavní disciplíny, tedy 
závodu žen na 800 metrů, přinesl poprvé i běh na 110 metrů překážek mužů s hlavičkou Memoriálu 
Jiřího Ošlejška, nedávného zesnulého legendárního místního trenéra. Kromě těchto disciplín závodily 
přípravky a mladší žactvo v dvojboji na 60 a 600 metrů. Ostatní kategorie se utkaly ve sprinterském 
trojboji (60, 100, 200 metrů). Celý program uzavřel běh na 1500 m překážek.

 V hlavním závodě si pro první místo doběhla břec-
lavská Kateřina Osičková ve skvělém čase 2:12,63, 
domácí Martina Mynářová obsadila při své premiéře 
na této trati osmé místo. Závod na 110 m překážek 
opanoval rovněž břeclavský atlet Tomáš Oberndorfer 
(15,66) těsně před jabloneckým Lukášem Preislerem 
(15,76). Barvy domácího klubu hájil letošní maturant 
Šimon Zukal, který obsadil bronzovou pozici. 
 Tuto neděli můžete blanenským atletům držet pal-
ce na mistrovství Jihomoravského kraje v Břeclavi. 
Další program na domácím atletickém stadiónu tvoří 
v nejbližší době především tradiční Pohár rozhlasu, 

na němž se představí mladí adepti královny sportu 
ze škol celého okresu. Ve středu 11. května to budou 
nejprve žáci 6. a 7. tříd, o den později jejich starší 
spolužáci z 8. a 9. ročníku. „Na napínavá klání zveme 
nejen rodiče dětí, ale i všechny příznivce atletiky. Po 
oba dva dny bude start prvních disciplín v 9 hodin,“ 
zve předseda Atletického klubu Ludvíka Daňka 
Blansko Ondřej Ellinger, který je ředitelem soutěže 
pořádané ve spolupráci s Okresní radou Asociace 
školních sportovních klubů České republiky Blansko.

Bohumil Hlaváček

Sprinterský trojboj ženy - zleva Sofi e Hiadlovská (Track & Field Brno), Barbora Danihelková, Hana 
Kakáčová (obě AKLD Blansko) a Lucie Havránková (Fénix sport Blansko). Foto Ondřej Ellinger

 V uplynulém víkendu byl Děčín z pověření ČBF pořadatelem Národního fi nále v basketbalu dívek 
kategorie U11. Nechyběly na něm zástupkyně blanenského basketbalu, mezi elitu České republiky 
se probojovala děvčata místního BK pod vedením trenérů Slávka Streita a Venduly Krátké.  

 Ve skupině zdolala celky BŠ Tygři Praha a BK 
Mohelnice a vybojovala si postup z prvního místa. 
Ve čtvrtfi nále se nezalekla zvučného jména soupeřek 
z USK Praha a posunula se mezi nejlepší čtyři. V 
semifi nále už ale bohužel nestačila na BK Studán-
ka Pardubice a v boji o bronzové medaile podlehla 
týmu BC Benešov. „Zbyla na nás tedy nepopulární 
brambora, ale musím holky obrovsky pochválit za 
skvělé výkony a vzornou reprezentaci klubu i města 
Blanska,“ byl spokojen předseda klubu Milan Ševčík. 
Cenu pro nejužitečnější hráčku BK Blansko dostala 
Adéla Ježová, do All Stars Teamu turnaje byla zařa-
zena Michela Musilová.  „Chtěl bych tímto poděkovat 
za podporu městu Blansko, Jihomoravskému kraji, 
NSA, DDM Blansko, MSIDE s.r.o. a RK MIKA Blan-
sko“ neopomenul předseda.
Výsledky BK Blansko, skupina: BK Blansko – BK 

Mohelnice 80:10 (45:2), Musilová 28, Ježová, Tesa-
řová Selma 10, Tesařová Sofi e 9, Černá 8, Doleže-
lová, Jarošová 4, Zezulová, Pokorná, Streitová 2 a 
Broďáková 1. BK Blansko – BŠ Tygři Praha 33:29 
(12:19), Musilová 11, Tesařová Selma 6, Jarošová, 
Doležalová, Sedláková 4, Broďáková, Streitová 2. 
Čtvrtfi nále: BK Blansko – USK Praha 50:44 (22:19), 
Musilová 19, Ježová 7, Broďáková 6, Tesařová Sel-
ma, Doleželová, Streitová 4, Jarošová 3, Alexová 
2, Tesařová Sofi e 1. Semifi nále: BK Blansko – BK 
Studánka Pardubice  18:77 (8:38), Ježová 7, Broďá-
ková 3, Tesařová Selma, Zezulová, Tesařová Sofi e, 
Streitová 2. O 3.-4.místo: BK Blansko – BC Benešov 
33:38 (13:21), Musilová 8, Ježová 6, Broďáková, 
Tesařová Sofi e 4, Streitová, Sedláková 3, Tesařová 
Selma, Alexová 2 a Jarošová 1.

Bohumil Hlaváček

Foto: archiv klubuFoto: archiv klubu

Minifotoreportáž

Okresní fi nále. V pátek se na hale v Údolní ulici 
uskutečnilo okresní fi nále základních škol ve fl or-
balu pro I. stupeň základních škol. Za účasti deseti 
týmů byli nakonec nejlepší chlapci ze ZŠ Boskovice, 
Náměstí 9. května, kteří v nesmírně dramatickém 
fi nále porazili největší překvapení turnaje ZŠ Lipůvka 
gólem čtyři sekundy před koncem 6:5. Bronzové 
medaile si domů odnesli malí fl orbalisté z blanenské 
ZŠ TGM. (boh). 

Foto Bohumil Hlaváček

Úspěšné bikerky. Na dalších závodech Českého 
poháru horských kol v Městě Touškov v kategorii 
kadetek vyhrála Amálie Gottwaldová, její sestra 
Lucie skončila druhá mezi mladšími žákyněmi. (boh)

Foto Kateřina Gottwaldová

BAZAR-NÁBYTEK 

Ú P  9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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Gól Petra Nešetřila. Foto Josef KratochvílGól Petra Nešetřila. Foto Josef Kratochvíl

 Fotbalisté Blanska pokračují v nepřesvědčivých výkonech. Ani poslední 
dvojutkání jim nepřineslo kýženou výhru. V domácím zápase s Otrokovicemi, 
v němž byli papírovými favority, přes převahu v prvním poločase inkasovali a 
už to vypadalo na nulový zisk. V hektickém závěru před koncem nastavení do 
vápna soupeře však vyrazil na rohový kop i brankář Petr Nešetřil, podařilo se 
mu prodrat k míči a hlavou zachránit alespoň bod. Radost jeho, spoluhráčů i 
diváků byla nesmírná. V dalším kole vyrazili svěřenci Petra Vašíčka na hřiště 
sestupem ohroženého Uherského Brodu. Tady již jim štěstí nepomohlo a domů 
si odvezli jasnou třígólovou porážku.

FK Blansko – FC Viktoria Otrokovice 1:1 (0:0) 
Branky: 90+2. Nešetřil – 75. Chovan. ŽK:  29. Feik, 
34. Piták (trenér brankářů), 82. Vašíček (trenér) – 
45. Pernatskyi, 90+2. Hretsaichuk. ČK: Piták (trenér 
brankářů). Blansko: Nešetřil – Feik, Černý, Smrčka, 
Blažík - Zúbek, Štencl (86. Lick), Todorič, Machálek 
(78. Fiala), Pecuch – Tulajdan. 

 Blansko bylo v první půli mírně lepším celkem. 
Šanci ke skórování promarnil nejprve Todorič, 
který zamířil nad, Tulajdan zase těsně vedle. Ani 
Štencl při svém nadějném brejku netrefi l brankový 
prostor a do poločasu se šlo s dvěma nulami na 
ukazateli skóre u obou soupeřů. Po změně stran 
se Otrokovičtí začali dostávat více do hry. Varování 
přišlo v 71. minutě, Nešetřil byl ale pozorný a blýskl 
se parádním zákrokem. Gól přišel o čtyři minuty 
později. Po faulu Machálka se kopal trestný kop a 
z něho byl střídající Chovan úspěšný – 0:1. Ner-
vozita na blanenské lavičce pak vedla ke karetním 
trestům. Žlutou uviděli trenéři Vašíček a Piták, ten 
navíc již druhou a musel předčasně do kabiny. Když 
už vše směřovalo k porážce,  přišla Nešetřilova 
chvíle. Po centru z rohového kopu se v posledních 
sekundách utkání doslova procpal hlavou k míči 
a vyrovnal – 1:1. „Na pokyn trenéra jsem vyrazil 
do vápna na náběh. No, tam jsem si centr našel 
a uklidil ho za čáru,“ řekl pro klubový web šťastný 
střelec, kterého spoluhráči v radostné euforii honili 
po hřišti.

ČSK Uherský Brod – FK Blansko 3:0 (2:0)
Branky: 36. Josefík, 40. Michalec, 90+2. Gettler. ŽK: 
75. Košák – 25. Zúbek, 43. Zúbek, 68. Machálek. 
ČK: 43. Zúbek. Blansko: Nešetřil – Feik, Smrčka, 
Černý, Blažík – Zúbek, Šíp (46. Pecuch) – Ma-
chálek (68. Fiala), Todorič, Tulajdan (87. Včelík) 
– Štencl (76. Lick).

 První půlhodinu byl zápas vyrovnaný a nic ne-
nasvědčovalo debaklu. Pak ale přišly dvě slabé 
chvilky blanenské defenzívy, které potrestali Josefík 
a Michalec brankovými zásahy – 1:0 a 2:0. Další 
ranou pro hosty pak byla druhá žlutá karta s násled-
nou červenou pro Marka Zúbka. Blansko tak hrálo 
od poloviny utkání jen v deseti a s vyhlídkami na 
dobrý výsledek to vypadalo bledě. To se potvrdilo, 
domácí navíc v nastaveném čase přidali Gettlerem 
pečetící gól – 3:0. „Máme na sobě nějakou deku, 
kterou potřebujeme shodit. Nedáváme branky, 
naopak je dostáváme ze standardek, které přitom 
trénujeme,“ kroutí hlavou asistent trenéra Erik Mi-
hola. Jak dodal, je také znát absence zraněných 
Alexy, Adamce či Chloupka. „Na druhou stranu 
mohou dostávat šanci nadějní dorostenci, to je 
pozitivní,“ připouští.

 Blansko se tak opět trochu propadlo tabulkou 
moravskoslezské ligy na aktuálně jedenáctou 
příčku. V následujícím kole je čeká navíc velmi 
těžký soupeř – momentální lídr soutěže, kterým 
je béčko olomoucké prvoligové Sigmy. Zápas se 
hraje v neděli 10. května Na Kolbence od 10.15 
hod.

Bohumil Hlaváček

Junioři Atlasu suverénně ovládli 
třetí ligu, dorost skončil druhý 

Anna Šťávová má skvělou formu

Brankář Nešetřil rozhodl hlavou 
v nastavení o zisku bodu pro Blansko

POZVÁNKA NA FOTBAL
 Neděle 10. května 2022 v 10.15 h
 FK Blansko – SK Sigma Olomouc B
 Stadión na Údolní

Moravskoslezská liga
Další zápasy, 25. kolo: Blansko – Otrokovice 1:1, 
Vratimov – Rosice 3:2, Vrchovina – Ostrava B 1:2, 
Kroměříž – Frýdek 0:2, Jihlava B – Znojmo 0:3, Uni-
čov – Uherský Brod 4:1, Velké Meziříčí – Olomouc 
B 0:1, Zlín B – Slovácko B 0:1. 26. kolo: Uherský 
Brod – Blansko 3:0, Hlučín – Kroměříž 3:3, Frýdek 
– Velké Meziříčí 2:0, Olomouc B – Uničov 2:1, Ot-
rokovice – Zlín B 2:0, Slovácko B – Vrchovin 2:0a, 
Vratimov – Ostrava B 0:6, Rosice – Jihlava B 2:1.

Další zápasy, 25. kolo: Vratimov – Slovácko B, 
Vrchovina – Otrokovice, Znojmo – Hlučín, Jihlava 
B – Ostrava B, Blansko – Olomouc B, Uničov – Frý-
dek, Velké Meziříčí – Kroměříž, Zlín B – Uherský 
Brod. 26. kolo: Hlučín – Velké Meziříčí, Kroměříž 
– Uničov, Frýdek – Blansko, Olomouc B – Zlín B, 
Uherský Brod – Vrchovina, Otrokovice – Vratimov, 
Slovácko B – Jihlava B, Rosice – Znojmo.

1. Olomouc B 26 19 5 2 67:20 62

2. Kroměříž 25 18 2 5 53:27 56

3. Ostrava B 25 16 2 7 58:34 50

4. Hlučín 24 14 3 7 44:21 45

5. Rosice 25 13 4 8 36:29 43

6. Uničov 24 12 5 7 42:35 41

7. Slovácko B 25 11 6 8 52:35 39

8. Vratimov 24 10 3 11 33:45 33

9. Frýdek 25 9 4 12 31:47 31

10. Znojmo 25 9 3 13 53:56 30

11. Blansko 24 9 3 12 38:45 30

12. V.Meziříčí 24 8 4 12 33:40 28

13. Uh. Brod 25 6 8 11 30:36 26

14. Zlín B 24 7 3 14 27:41 24

15. Otrokovice 25 6 4 15 27:56 22

16. Vrchovina 24 5 5 14 23:46 20

17. Jihlava B 24 3 4 17 26:60 13

Dolní Benešov odstoupil

 Minulou sobotu odehráli fl orbaloví junioři FBK Atlas Blansko poslední utkání letošní sezóny. Ve 
Slavkově si poradili s domácím týmem v poměru 8:3. První místo v tabulce své divize 3. ligy si však 
potvrdili již 20. března s pětizápasovým předstihem. Blanenští junioři z dvaceti zápasů odešli pora-
ženi pouze jedenkrát a zaslouženě si dokráčeli pro první místo, s úctyhodným náskokem 21 bodů 
na druhé Pohořelice. Nejproduktivnějším hráčem celé ligy se stal Denis Müller, který si za 20 zápasů 
připsal 60 kanadských bodů, zároveň se stal nejlepším střelcem se 43 góly.

 Poslední dubnový den znamenal pro dorostenecký 
tým Atlasu vyvrcholení sezóny v podobě Final Four. 
Turnaj, jenž se odehrál v brněnských Tuřanech, svedl 
dohromady čtyři nejlepší celky základní části 2. ligy 
dorostenců. V prvním semifi nále na sebe narazil 
nejlepší tým po základní části, domácí TROOPERS, 
a tým na čtvrtém místě, Gepardi Brno. Zápas zvládl 
favorit v poměru 3:1. Po tomto zápase již nastoupili 
hráči Atlasu Blansko proti Bulldogs Brno U15.

Semifi nále: FBK Atlas Blansko – Bulldogs Brno 
U15 5:4pn (0:1, 2:2, 2:1). Navrátil O., Pernica, Po-
lách, vlastní, rozhodující nájezd Langr.
 Zápas se od začátku hrál opatrně. V 8. minutě 
otevřel skóre brněnský Veselý, který prostřelil Ople-
tala.  Když se v úvodu druhé části prosadil Továrek, 
prohrával Atlas již o dvě branky. Hráči Blanska však 
věděli, že zápas není ani v polovině a zachovali 
chladnou hlavu. Po krásné individuální akci Kovaříka, 
který naservíroval míček Navrátilovi, se Atlas dostal 
na dostřel jednoho gólu. Ve 29. minutě však zvýšil 
umístěnou střelou na 3:1 brněnský Buraj. Atlas do-
kázal zásluhou Polácha, který se nejlépe zorientoval 
v brankovišti, snížit opět na rozdíl jediné branky.
 Do třetí třetiny vlétl Atlas báječně. Nejdříve si 
dali Brněnští vlastní gól, aby hned v dalším střídání 
Pernica krásnou střelou do šibenice překlopil stav 
na stranu Blanska. V tu chvíli byl tým Bulldogs 
neutralizován a nevypadalo to, že by mělo dojít ke 
zvratu v utkání. Bohužel z ojedinělé střely dokázal 
Macháček vyrovnat a nasměřoval tak zápas do 
prodloužení. V prodloužení se hrál opatrný fl orbal a 
gól nepadl, na řadu přišly nájezdy. Za Atlas proměnil 
Jeřábek, Langr a Navrátil, kdežto tři střelce Bull-
dogs vychytal fantastický Opletal a poslal tak Atlas 
do fi nále.

Finále: Troopers – FBK Atlas Blansko 3:1 (0:0, 
1:0, 2:1), Pernica.
 Finálový zápas proti domácím se konal ve skvělé 
atmosféře přihlížejících diváků. Na začátku utkání se 
hrál opatrný fl orbal, občas Troopers napadali obranu 
Blanska, jenže ta si věděla rady. Na obou stranách 
své týmy drželi gólmani. Skóre otevřel ve 21. minutě 
domácí Ráček trefou pod horní tyč, když Opletal 
střelu ze střední vzdálenosti vůbec neviděl. Vzápětí 
však mohlo být srovnáno, bohužel samostatný únik 
jednoho z blanenských pokryl Dvořák. Při vyloučení 
hrdiny ze semifi nále Langra sice Troopers dostali 
Atlas pod tlak, ale skóre nenavýšili. 
 Troopers ve třetí třetině hlídali hubený náskok a 
měli míček spíše na svých holích, ovšem nebez-
pečné šance měl i Atlas. Změna skóre nastala ve 
39. minutě, kdy se trefi l domácí tým. V tu chvíli již 
blanenským nezbývalo nic jiného, než otevřít hru a 
snažit se zvrátit stav zápasu. Bohužel však domácí 
navýšili na 3:0. Vykřesání naděje pro Atlas zařídil 
Pernica v poslední minutě. Bylo ale již pozdě, Bla-
nenským nepomohla ani hra bez brankáře. 
 „V prvním zápase ukázal tým obrovskou sílu, když 
dokázal otočit ze stavu 1:3 na 4:3 a nepoložilo ho ani 
vyrovnání. V nájezdech byli naši střelci stoprocentní 
a soupeře vychytal skvělý Honza Opletal,“ chválil 
své svěřence trenér Dominik Janík. „Ve fi nále jsem 
čekal, že na nás Troopers vletí, což se úplně nestalo 
a tak byl zápas otevřený až do konce. Bohužel jsme 
gól dali až v poslední minutě a s tím se moc zápasů 
vyhrát nedá,“ zamrzelo ho. Jak dodal, sezóna byla 
dlouhá a až na mírné zaváhání v lednu se jeho chlap-
cům vydařila nejen bodově, ale i výkony. „Troufám si 
říct, že v drtivé většině zápasů byl Atlas vždy lepším 
týmem“, je spokojen Janík.. 

Bohumil Hlaváček

Úspěšný dorost FBK Atlas Blansko: Horní řada zleva Langr, Müller J., Franc, Navrátil V., Polách, 
Kovařík, Pernica, Nečas, trenér Janík, dolní řada zleva asistent trenéra Müller D., Opletal, Navrátil 
O., Jeřábek. Foto Filip Ježek

 Z mezinárodních plaveckých závodů Multination Youth Swimming Meet v Limassolu na Kypru se 
vrátila blanenská juniorská reprezentantka Anna Šťávová s vynikajícími výsledky. V silné mezinárodní 
konkurenci jedenácti evropských a asijských zemí si dokázala vyplavat čtvrté místo na dvoustovce 
prsa a na poloviční trati s osobním i oddílovým rekordem dohmátla šestá. 

 Tuto výbornou formu uplatnila i tento víkend na 
mistrovství ČR juniorů, které hostil dlouhý bazén ve 
Zlíně. Na startu třídenního mítinku se představilo 
více jak čtyři sta nejlepších juniorských plavců a 
plavkyň z devadesáti klubů ČR. Blanenská plavkyně 
svými výkony potvrdila příslušnost k české špičce. 
Ve svých oblíbených prsových disciplínách posbírala 
tři mistrovské medaile. Na tratích padesát, sto a dvě 
stě metrů se stala juniorskou vicemistryní ČR. 
 Boje o medaile byly na všech třech tratích velmi 
vyrovnané. Na padesátce prsa dělila blanenskou 
plavkyni od nejcennějšího kovu pouhá okem nepo-
střehnutelná jedna setina vteřiny a na stovce zaosta-
la za zlatem čtrnáct setin. Po Veronice Zamazalové 
a Milanu Kučerovi je tak další úspěšnou reprezen-
tantkou blanenského oddílu, která se může pochlubit 
medailemi z nejvyšší české soutěže juniorů.

-vv-

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


