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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska
www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

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

 Jinak se můj úvodník nedá nazvat. Již dlouho ve mně zrála myšlenka zveřejnit na 
stránkách Monitoru věc, která mne dlouho trápí. A protože nejen mne, jak slyším 
ze všech stran (napiš o tom, říkají), pojďme k věci. 

 Moje aktivity se vždy motaly kolem sportu. 
Jak novinářsky, tak z pozice fanouška a velmi 
intenzivně i z pozice předsedy Okresní rady Aso-
ciace školních sportovních klubů ČR Blansko. Na 
tomto postu zabezpečuji pořádání sportovních 
soutěží základních i středních škol již šestadva-
cátým rokem. 
 V uplynulých dnech jsme na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka pořádali dvě velké dvou-
denní akce okresního charakteru. Nejprve fi nále 
McDonald´s Cupu v minifotbale pro I. stupeň, 
poté jsme byli na stadiónu svědky dvoudenního 
Poháru rozhlasu, který skvěle zorganizovali 
blanenští atleti. Na druhém z těchto klání jsem 
zabředl do rozhovoru s jednou z dávných kole-
gyň z Boskovic, která si pochvalovala jednak 
průběh závodů, tak prostředí stadiónu, který byl 
podle ní v posledních letech nádherně zveleben. 
Pak ale přišlo to, co jsem očekával. „Proč je ale 
proboha zrušen ten stánek s občerstvením? Je 
vedro, mám hroznou žízeň a moje děcka si taky 
stěžovaly,“ slyším. A nebyla jediná, kdo mne 
touto otázkou ten den počastoval.
 To stejné je unisono na přetřesu už od zimních 
přípravných utkání FK na umělce, stěžovali si i 
učitelé a trenéři na „Mekáči“. Služby Blansko 
asi na tuto potřebu nerefl ektují. Když byl starý 

stánek odvezen, na facebooku jsme si mohli 
krátce nato přečíst, jak je již přivezen nový. Ten 
v podobě kontejneru se skutečně objevil, aby 
krátce poté bez vysvětlení zmizel. Říkal jsem si 
- OK, prý se nehodil, do začátku jarní fotbalové 
a atletické sezóny je ještě dost času. Avšak stále 
se nic neděje. Květen se nám přehoupl do dru-
hé poloviny, soutěže jsou v plném proudu, ven 
láká i krásné počasí na procházky. Na každém 
venkovském hřišťátku je otevřeno aspoň malé 
občerstvení, kde si mohou sportovci i diváci nebo 
maminky s ratolestmi koupit pivo, limonádu, klo-
básu či párek v rohlíku, zmrzlinu nebo nanuk. V 
Blansku na jednom z nejkrásnějších sportovních 
stánků široko daleko nikoliv. Kde se stala chyba? 
Opravdu ostuda, jak jsem napsal na začátku.
 A když už, tak už. Musím připodotknout, že 
podobně je na tom sportovní hala s kuželnou na 
Údolní ulici, kde je od covidové pauzy restaurace 
rovněž mimo provoz. I tam jsou slyšet nadávky 
od sportovních příznivců i aktivních hráčů. Kdo je 
za tím? Že by opět Služby Blansko? Naše město 
se vždy kasalo jako město sportu. Mám trochu 
obavu, že tento příměr teď trochu pokulhává. 
Ono ke sportování patří i zabezpečení dalších 
náležitostí s tím souvisejících. Opravdu škoda.

Bohumil Hlaváček

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum 
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ZA JÍMAVÉ 
POZEMK Y 

(ZAHRADY)

BLANSKO 
– PODLESÍ

CP 749 m2; 
elektřina (230 V), 

chata s č. ev.; 
pěkné místo, 

blízkost přírody...
více info u makléře.

Uvažujete
o prodeji

své nemovitosti 
a nevíte si rady? 

Využijte 
dlouholeté
zkušenosti.

16 let na
VÍCE ZDE

Ostuda na sportovišti

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

číšník / servírka
HPP nebo brigáda, nástup možný ihned 

budeme se na vás těšit v Hotelu Olberg, Olomučany 
 

kontakt: manazer@olberg.cz nebo tel.: 774415439

Ve Službách Blansko o sport asi nemají zájem, protože absence stánku s občerstvením jim očividně nevadí. 
Nám ostatním nezbývá než se na sportovní klání vydat se svačinou. Ilustrační foto Josef Kratochvíl.

Realitní agentura MiKA nabízí konzultační činnost pro všechny.

• Zpracování znaleckých 
 posudků pro dědická řízení.
• Zprostředkování prodeje 
 a pronájmu nemovitostí.
• Právní i daňové 
 poradenství pro občany.

30 let zkušeností 
a realizovaných zakázek.

Podnájem vybavené kanceláře v cen-
tru, vč. WC a služeb… 2.900 Kč/měs.
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Nevidomí se psy soutěžili v Blansku

Komentář: O společenské a kulturní nivó
 Nivó je slovo pocházející z franzouštiny (niveau) a znamená „rovina“, obecněji se používá ve významu „úroveň“, „hladina“.

 Před deseti lety jsem se seznámil v rámci své 
práce s jedním významným brněnským hercem. 
Pracovní spolupráce se zakrátko posunula i do roviny 
osobního přátelství a já začal díky němu nahlížet pod 
pokličku vrcholného divadelního umění a obecně 
kultury vůbec, poznal osobně jeho kolegy, umělce, 
jakými jsou například Miroslav Etzler, Pavel Liška, 
Boleslav Polívka a další. Diváci nahlížejí na tyto 
osobnosti zpravidla skrze jejich televizní či fi lmové 
postavy, poznáte-li je však osobně, zjistíte, že jde 
o úplně „normální“ lidi, kteří se od nás ostatních v 
ničem neliší. Výjimeční jsou svým talentem a profe-
sionalitou v hereckém umění. Všichni čeští umělci 
se svou činností podílejí na kultivaci společnosti. 
Pro kulturní úroveň národa je samosebou důležité, 
aby vedle sebe existovaly všechny úrovně umělecké 
tvorby, nejen ta nejvyšší, kterou známe třeba z tele-
vize, ale i ta obyčejná, místní, zájmová, amatérská. 
A především, a to je to nejdůležitější, musí existo-
vat konzument, divák, čtenář, posluchač. Tvůrci a 
konzumenti (např. herci a diváci) jsou dvě strany 
jedné mince a tou mincí je kulturní a společenská 
úroveň, jsou její součástí a ovlivňují ji. Aktéry ale 
nejsou zdaleka jen umělci, jsou jimi také například 
politici. Ti mohou dokonce možná ještě víc ovlivňovat 
společenskou úroveň než výše uvedení (umělci), 
kteří to mají takříkajíc v „popisu práce“. Politici, kteří 
jsou denně na obrazovkách a ve veřejném prostoru, 
svým chováním a vystupováním zásadně a přímo, 
ale často i podprahově ovlivňují názory, chování a 
morálku nás všech. 
 V každé třídě kterékoli školy visí (anebo visíval) 
obraz prezidenta republiky. Ten, kdo toto nařízení 
kdysi v dávných dobách vymyslel, geniálně využil 
nápad vštěpovat - jaksi mimochodem - odmalička 
dětem informaci o instituci (že existuje nějaký prezi-
dent) a osobě, která tu funkci momentálně vykonává. 
Četba knih, návštěvy divadla, to vše povznáší ducha 
jednotlivce a tím celé společnosti. Ale máme-li třeba 
politiky, kteří jsou ve svých projevech vulgární, ane-
bo je jejich chování prokazatelně nemravné (lžou, 
kradou), má to na společnost opačný, tedy negativní 
vliv.
 Uplynulých deset let právě tento typ politiků vedl 
(a jeden stále ještě vede) tuto zemi. Vedle toho se 
rozvinuly sociální sítě a skrze ně vliv východní (ruské 
a čínské) propagandy a skrze Andreje Babiše vliv 
jeho osobní propagandy v jím vlastněných médiích. 
Připočtěme, že této zemi se dlouhodobě nedostává 
– vrátím-li se k umění – autorů a interpretů typu Jana 
Wericha, Miroslava Horníčka, zcela chybí politická 
satira typu Šimka a Grossmanna, divadla SEMA-
FOR, ale i nadčasoví géniové, jakými byli třeba Karel 
Čapek či Václav Havel. Zůstaneme-li ještě v oblasti 
umění, jeho komercionalizace a podřízení se tržní-
mu hospodářskému prostředí rozhodně nepomáhá 
žádoucím směrům kultivace společnosti, ale naopak, 
díky nutnosti „vydělat a tím přežít“ padá často úroveň 
tvorby až na samé dno. Mí přátelé herci říkávají: 
nemůžeme udělat skvělou inscenaci obsazenou 
vynikajícími umělci z pera populárního dramatika, 
protože by cena vstupenek byla tak vysoká, že by na 
to lidi neměli prachy a divadlo by bylo poloprázdné. A 
dodávají, že nejlíp se prodává představení, v němž 
stojí na jevišti jedna židle, objeví se „holej zadek a 
recitují se sprosťárny“. Sám jsem taková představení 
viděl, a musím jim dát za pravdu.
 Připočteme-li k tomu všemu ještě v závěru minulé 
dekády dvouletý výpadek covidový, kdy kultura téměř 
přestala existovat a kdy arogance a diletantismus 

vládní garnitury dostoupil vrcholu, plus následná 
infl ační spirála zvyšování cen, která hrozí u mnoha 
set tisíců občanů snížením životní úrovně až na 
samotnou hranici chudoby (možná i pod), máme 
smrtící koktejl trendů sice samostatných rozličných 
faktorů, které ale bohužel všechny směřují proti 
rozvoji společenské úrovně v naší zemi a deklasují 
ji. Kultura je na okraji, divadla a hudební sály dnes 
často zejí prázdnotou, lidé si to prostě nemohou 
dovolit, jiní zpohodlněli, odvykli a opět, podobně 
jako během fi nanční a hospodářské krize v roce 
2008-2011 opouštějí věci zbytné, aby jim zůstaly 
peníze na věci nezbytné. Lze očekávat radikalizaci 
nálad a zvýšený úspěch extrémistů. Ten už vidíme, 
stačí si občas poslechnout Tomia Okamuru (pokud 
na to čtenář má nervy a žaludek).
 Minulým politikům (Babiš, Zeman) mám za zlé 
především to, že svým chováním způsobili - a 
lhostejno zda vědomě, záměrně či jen jako vedlejší 
efekt – drastický úpadek společenské úrovně Čechů. 
Nechci jim podsouvat něco, co možná není pravda, 
ale napadá mě, že to od nich mohl být i záměr, kalkul, 
mít z národa stádo ovcí, které potřebují akorát proto, 
aby občas napochodovalo k urnám a hodilo do nich 
správný lístek (možná se inspirovali animacemi ve 
světoznámém fi lmu Alana Parkera a Rogera Watter-
se „The Wall“ hudební skupiny Pink Floyd, čtenáři 
jej jistě dobře znají). Buranství, nekonečné lhaní, 
někdy až gangsterismus, pokrytectví, totální absence 
svědomí, morálky a dobrých mravů, to vše tu deset 
roků také díky prezidentovi a bývalému premiérovi 
působilo na nás všechny silně nežádoucím vlivem.
 Před několika dny jsem četl reportáž o koncertu J. 
Nohavici v Ostravě. Autor se divil, kolik lidí tam bylo 
a jak velký úspěch Nohavica měl. Já se nedivím. 

Skromnost 
je těžká...

 ...k unesení...
 Jak už jsem psal nedávno, blíží se volby... Ten-
tokrát do místního zastupitelstva, a tak je čím dál 
tím častěji v tisku i na sociálních sítích vidět trochu 
propagandy... Já vím, je to hnusné slovo, protože 
jí prosluly neblaze „proslulé“ režimy...
 Ale nedá mi to, abych se ozval... Já vím, starosta 
města, podobnému našemu musí být vidět... Vidět 
má být a nemám nic proti tomu.
 Jen se to nesmí přehánět a především, pokud 
někomu vadí přehnaná viditelnost onoho starosty, 
neměl by být umlčován, protože o tom demokracie 
není... Upozorním-li na to, že se mi něco na pro-
pagaci pana starosty něco nelíbí, neměl bych být 
umlčován a zastaven v názorech svých...
 Jinými slovy, nedávné sázení stromků naším sta-
rostou s dětmi mateřské školy už trochu překročilo 
míru mé trpělivosti a tolerance a napsal jsem mu, 
cituji: Juro, když chceš zasadit strom, nejdřív musíš 
vykopat ďuru, nestačí jen v lakýrkách přijít...“ A co 
čert nechtěl, záhy můj příspěvek zmizel... A byl jsem 
panem starostou zablokován...
 Chápu ho, že se bojí o voliče, ale nerozumím 
mu... Ke každé funkci patří skromnost, tolerance a 
pokora. Mám-li si vás vážit, musíte se vyznačovat 
alespoň jednou z těchto vlastností...
 Já vím, že to může být těžké a nevím, jak bych se 
choval na vašem místě.. Jen doufám, že o maličko 
jinak...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Freddieho sloupek

Umělecká stránka tohoto písničkáře je nesporně 
hodnotná a lidé jeho písně mají rádi. Ale to, jaký je 
ten člověk „v soukromí“ je věc jiná. Pravdou je, že 
jeho vztah k STB i postoje k Rusku jsou známé, ale 
Ostravákům to asi nevadí.
 Proto se asi není co divit, že třeba i hnutí ANO má 
stále obrovskou podporu. Stále je mezi námi 30 % 
lidí, kterým Babiš nevadí a jsou ochotni ho volit.
 Vždycky byly těžké doby. V jednom z předchozích 
článků jsem se zmínil o románu F.L. Věk Aloise 
Jiráska. Čeští divadelníci, kteří na přelomu 18. a 
19. století hájili českou řeč, české divadlo, o nichž 
především mluví hlavní dějová linka, byli vystavování 
překážkám, problémům a strastiplným těžkostem. 
Aby ale vždy potíže překonali a českou řeč a českou 
kulturu posouvali, sice po malinkatých krůčcích, ale 
stále výš a výš, až se dostala po desetiletích v mnoha 
oblastech na světovou úroveň. Připadá mi, že dneska 
jsme ve spoustě věcech ve stejné situaci, v jaké byl 
František Věk nebo jeho přítel Václav Thám. Mým 
přátelům hercům říkávám, že i když dobré předsta-
vení někdy nevydělá, tak pokud si odnesli aspoň 
ti přítomní diváci několik dobrých dojmů, témat k 
přemýšlení, uměleckých zážitků, tak Pán Bůh zaplať 
za to. Každý sám musíme u sebe hledat to lepší, 
přesvědčovat o tom druhé, to vše i při vědomí toho, 
že se sami výsledku asi nedočkáme. Ale stojí to za 
to. Stálo to za to Františku Věkovi, a také i díky němu 
jsme dnes sebevědomým svébytným státem Evropy. 
Věřím, že naši pravnuci budou totéž říkat – třeba – o 
umělcích dnešní doby, a možná o nás všech.

(věnováno mému příteli Petru Halberstadtovi, členu 
činohry MDB)

-mn-

 Soutěž vodicích psů Cesta ve tmě se po dvouleté pauze vrátila opět do blanenských ulic. Jejího osmnáctého ročníku se v pátek 13. května zúčastnilo 
osmnáct psů a jejich majitelů z celé republiky. 
 Vodicí psi nevidomým alespoň částečně nahrazují 
chybějící zrak. Jsou jejich věrnými pomocníky i par-
ťáky. Umí najít dveře do budovy či tramvaje, vyhledat 
přechod pro chodce, upozornit na schody. Obejdou 
i takovou překážku, která je v úrovni hlavy člověka, 
třeba větev stromu. Nevidomým tak rozhodně ulehčí 
život. 
 Pes musí rozumět povelům, jako například „sedni, 
lehni, vstaň, zůstaň, doprava, doleva“. Dále si ma-
jitelé mohou svoje psy naučit věcem, které využijí 
konkrétně oni sami. 
 Na soutěži v ulicích Blanska za běžného provozu 
se hodnotila schopnost psa dovést svého pána z 
bodu A do bodu B, poslušnost psa a preciznost 
společné práce majitele se psem. Start i cíl byl v 
parku před radnicí na náměstí Svobody. Pes musel 
například přinést předmět, uposlechnout povely či 
upozornit na vysokou překážku. 
 Pořadatelem soutěže byla Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozrakých České republiky, 
odbočka Blansko. Její členové připravili pro děti z 
mateřských škol a širokou veřejnost doprovodný 
program. Děti i dospělí si mohli například vyzkoušet 
chůzi s bílou holí, nasadit si brýle imitující různé oční 
vady. Nechyběla ani ukázka tance se psem. 

-mka- 
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Na kávě s Michalem Součkem
Sponzor rubriky:

 Potkali jsme se před dvaceti lety v pedago-
gickém sboru na Erbence. Pořád učíš?
 Ano, pořád. První moje praxe byla na ZŠ Er-
benova, potom na ZŠ ve Sloupě, následně jsem 
se stal ředitelem základní školy v Jedovnicích, 
kde jsem působil necelých čtrnáct let. Nyní jsem 
zpátky v Blansku na ZŠ TGM. Učím matematiku, 
fyziku, informatiku a pokud by bylo potřeba, tak i 
pracovní výchovu. 

 Jak dlouho jsi politicky aktivní?
 Letos je to již přes dvacet let. Jelikož jsem le-
vicově smýšlející, byla ČSSD v podstatě jedinou 
možností. Jako zastupitel působím už třetí volební 
období, z toho čtyři roky jsem byl blanenským 
radním. I po letošních komunálních volbách bych 
rád ve své práci pro město a občany pokračoval.

 Celková situace v ČSSD vám příliš do karet 
nehraje…
 Celostátní průzkumy ukazují samozřejmě slabší 
preference. Ale komunální volby jsou přece jen 
více o lidech, než o politických stranách. Myslím 
si, že máme dobrou kandidátku a je třeba také vy-
zvednout všechny ty věci, které jsme za poslední 
volební období v Blansku dokázali. Přestože naše 
výchozí pozice není ideální, troufám si říct, že 
globální současná situace nám možná i trochu na-
hrává – ČSSD není ve vládě ani v opozici. Máme 
nového předsedu a vypadá to, že se konečně 
odrazíme ode dna. Ale boj to bude zcela určitě.

 V čem udělala ČSSD největší chybu?
 Bezesporu to byl vstup do vlády s Andrejem 
Babišem, který se uvnitř strany řešil celostátním 
referendem. Tady na okrese jsme byli proti, ale v 
globálním měřítku vyšlo kladně.

 Tady v Blansku budeš jedničkou na kandi-
dátce. Znamená to, že místostarosta Ivo Polák 
svoji politickou kariéru končí?
 Ivo Polák se do politické penze zatím nechystá. 
V následujících dnech členská schůze rozhodne 
o podobě kandidátky, na které bude Ivo  nejspíše 
fi gurovat, ale na které pozici, to si netroufám říct. 
To, že se stanu pro letošní volby lídrem právě já, 
jsme  uvnitř strany schválili už v prosinci. 

 Kdo bude na vaší kandidátce?
 Budou na ní fi gurovat jak straníci, tak nestraníci, 
lidé, kteří mají zkušenosti v zastupitelstvu i nové 
tváře. Zajímavé je, že v první desítce budou nej-
spíš všichni kandidáti věkem do 50 let. Konkrétní 
jména zatím prozrazovat nebudu.

 Jsi v zastupitelstvu dlouho, takže máš 
možnost srovnání… Byl lepším starostou Ivo 
Polák, nebo Jiří Crha?
 Na to se těžko odpovídá. Když byl starostou Ivo 
Polák, dělal tuto funkci na plný úvazek, Jiří Crha 
oproti tomu působí i v krajském zastupitelstvu. 
Tím ale nechci říct, že by něco nezvládal, to vůbec 
ne. Je známo, že Jiří Crha se angažuje více ve 

sportu, zatímco Ivo Polák byl zaměřený spíš na 
školství. Takže každý z nich to dělal trochu jinak, 
ale oba dva svou práci dělali dobře ve prospěch 
města a jeho občanů.

 Dokážeš vyzdvihnout věci, které se vám 
podařily dokončit?
 Za poslední roky se toho v Blansku udělalo 
strašně moc. Dokončuje se průtah městem, je 
zahájena revitalizace nám. Republiky. V uplynu-
lém období nastartovala ve spolupráci s krajem 
a SŽDC největší investiční akce - přemostění na 
Staré Blansko, která bude letos na podzim dokon-
čena. V červnu by se defi nitivně měla odhlasovat 
demolice a výstavba nových lázní, které budou 
významnou investicí v dalších letech. Dobré je, že 
i přesto, jak velké investice jsme udělali, vzhledem 
ke covidové situaci a dalším problémům, má naše 
město zdravé fi nance. Lázně budou sice velikou 
investicí, ale fi nancování této akce bude sdružené 
ze strany města, dotačních titulů a také  úvěrem. 

 Jakým způsobem si budete chtít ve volbách 
získat voliče?
 Myslím, že občané, kteří se o město zajímají, 
ocení dlouholetou práci, kterou pro Blansko dě-
láme, ať už v odborných komisích, tak podporou 
projektů, které se podařilo realizovat. Chtěli 
bychom se věnovat například dalšímu zvelebo-
vání Sportovního ostrova, výsadbě zeleně na 
městských plochách, podpoře preventivních 
protidrogových programů  pro mládež, podpoří-
me realizaci nové výstavby v oblasti Písečné a s 
podporou dotačních titulů výstavbu startovacích 
bytů.

 Nenabízelo se rozšíření Sportovního ostrova 
o prostor bývalých Skleníků?
 Současná rozloha Sportovního ostrova je na 
Blansko, myslím si, dostačující. Mnoho občanů 
určitě ocení nově vznikající obchodní centrum, 
které se na místě bývalých Skleníků nyní buduje. 
Určitě by se dal na tomto místě Sportovní ostrov 
rozšířit, ale město by to stálo nemalé prostředky. 
Raději se zaměříme na údržbu a zvelebení sou-
časné podoby Sportovního ostrova a stávajících 
sportovišť. 

 Chtěl by ses stát starostou? Co bys udělal 
jako jednu z prvních věcí?
 Když někdo kandiduje z první pozice, asi by měl 
logicky počítat i s možností, že se stane starostou. 
V prvních třech měsících po volbách bych asi 
žádné zásadní rozhodnutí neudělal. Snad bych 
se zamyslel nad  restrukturalizací městských 
společností. 

 Vyhovuje ti současný politický stav v Blan-
sku? Mám na mysli zažitou čtyřkoalici, která 
je u kormidla již několik volebních období.
 Kdybychom získali mandáty v zastupitelstvu, 
nebránil bych se jednání s kteroukoliv demokra-
tickou politickou stranou v Blansku. Nicméně sou-

Michal Souček je blanenským zastupitelem za ČSSD, pedagog, vášnivý sportovec 
a v letošních komunálních volbách bude kandidovat jako lídr strany. Povídali jsme 
si o politice, o našem městě, ale došlo i na sport a volný čas.

časný stav je výrazem většiny voličů z minulých 
voleb. 

 Takže když se vrátíme na začátek našeho 
rozhovoru – šli byste v Blansku do koalice s 
ANO?
 Na tuto otázku jsem již v podstatě odpověděl, 
nebráníme se jakýmkoliv jednání. V teoretické 
rovině jen zopakuji, nejsem zvyklý sestavovat 
koalice před volbami, ale říkám, že bychom se 
nebránili žádným debatám. Koalice vznikají až 
dle volebních výsledků.

 Líbí se ti kulturní dění v Blansku?
 Přiznám se, že kulturu v poslední době moc 
nesleduji. Ale co mne trochu zaskočilo, že KSMB 
neuspořádalo městský ples. Mnoho pořadatelů 
zareagovalo poměrně svižně na rozvolňování a 
nějaké plesy nakonec proběhly, vlastně probíhají 
doposud. Tady si myslím, že KSMB by slušelo 
trochu víc fl exibility. Nicméně jsou tu i nové a 
úspěšné akce – například Zažít Blansko jinak 
nebo nově Vítání jara. Na obou akcích jsem byl 
a líbily se mi.

 Jak se díváš na participativní rozpočet?
 S participativním rozpočtem nemám sebemenší 
problém. Nebál bych se zvýšit částku, případně 
podpořit menší částkou více  navržených  projektů. 
Návrhů se schází poměrně hodně a některé jsou 
velmi zajímavé.

 Když se bavím s některými spoluobčany, 
mnoho z nich volá po nových tvářích. Mají 
mladí lidé o politiku v dnešní době zájem?
 Já bych to asi nepaušalizoval věkem. Jsou lidé, 
kteří se politice věnují v každém věku a pak jsou ti, 
kteří mají raději svůj klid, o politiku se nestarají a 
nezajímají, situaci nesledují a sledovat nechtějí. I 
na naší kandidátce se objeví několik zcela nových 
a mladých tváří.

 Je něco, co ti v Blansku chybí?
 Žiju zde celý život a musím říct, že se tu cítím 
velmi spokojeně. Mým potřebám Blansko vyhovu-
je: okolní blízká příroda, sportovní vyžití, máme tu 
dostatek základních škol i středních škol… Mož-
ná bych ocenil širší obchodní síť a také oživení 
kulturních a volnočasových aktivit, třeba změnu 
koncepce a rozšíření farmářských trhů.

 Co děláš ve volném čase?
 Hodně mě baví sport. Aktivně hraji kuželkářskou 
okresní ligu, několikrát jsme postoupili na MČR, 
dělám rozhodčího ve volejbale, trénuji volejbalo-
vou mládež. A jsem velice rád, že v mých stopách 
kráčí i obě moje děti. Baví mě televizní vědomostní 
soutěže – několikrát jsem byl v AZ kvízu, předtím 
v Riskuj, rád bych se zúčastnil nové soutěže Na 
lovu. S tím souvisí i skutečnost, že se v posledních 
měsících aktivně věnuji hospodskému kvízu.

Martin Müller
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Příběh Eli z Rožmitálovy ulice

Průčelí blanenského kina 
dostane nové zastřešení

Asfaltové parkoviště na náměstí Republiky 
nahradí zelené plochy a místa k posezeníBMS
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 Dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Eliška 
Brochová, ale všichni mi říkají Ela. Narodila jsem se v 
Blansku dne 16.10.1919 do židovské rodiny. Můj tatínek 
se jmenuje Isidor, maminka Vilemína a starší bratr Ernest. 
Bydleli jsme na Rožmitálově ulici na čísle 41, hned vedle 
hotelu Ježek. V rodinném domku se nám líbilo a milovali 
jsme život. Rožmitálka a náměstí před radnicí byly vždy 
centrem všech událostí ve městě. Každé ráno hnali oby-
vatelé svůj dobytek na pastvu, večer zase zpět. Po obou 
stranách ulice e nacházely malé obchůdky rozmanitého 
zboží. Náš tatínek a maminka také vlastnili obchod, 
který byl součástí domu. Prodávali tam převážně látky a 
všelijaké doplňky do domácnosti. Odmala jsme rodičům 
pomáhali v obchodě, ale i s prací na malé zahrádce za 
domem. Ráda vzpomínám na sladké ovoce – třešně, 
švestky a záhon plný jahod. Také jsme se starali o drobná 
domácí zvířata. Měla jsem ráda slepičky, kočku, pejska, 
kozu a tátovy holuby. 
 Kamarádek a kamarádů jsem měla dostatek. Společně 
jsme si hráli na ulici, pásli dobytek a navštěvovali školu. 
Měli jsme hodnou paní učitelku, a když nás požádala, 
abychom jí napsali něco do jejího památníčku, neváhali 
jsme. Já napsala toto: 
„Moje matka: 
Mám ráda svoji matku, protože se o mne stará. Kdo 
má matku, je šťastným člověkem. A kdyby byla matka 
chudší než kamínek v potoce, přece ji musíme ctít. Však 
ji nadarmo nectím.“ 
 Neměli jsme v Blansku se soužitím s obyvateli a 
sousedy žádné neshody, i když naše rodina byla jiného, 
odlišného vyznání. Původ napětí mezi Židy a ostatním 
obyvatelstvem je nutno hledat v protikladech a rozporech 
náboženských, sociálních a národnostních. Židovské 
vyznání zůstávalo v rámci naší rodiny a nesnažili jsme 
se je nějak veřejně presentovat. Rodiče nás občas vzali 
do Boskovic, kde byla daleko větší židovská komunita. 
Jestliže křesťané světili neděli jako den Páně, pak židé 
žili o nedělích jako ve všední den, naopak úzkostlivě do-
držovali svěcení soboty, kdy podle svého učení nesměli 
vykonávat žádné tělesné práce. 
 Do našich klidných životů ovšem zasáhla druhá svě-
tová válka a následná okupace českého území byla pro 
židovské národnosti osudová. V těchto letech já už byla 
dospělá. Maminka mě připravovala na budoucí život, 
život maminky. Učila mě vařit, hospodařit s penězi, vést 
domácnost. Já se snažila rodičům jakkoli pomáhat, i když 

už mě to hodně táhlo ven za spoluvrstevníky a na tanco-
vačky. Ráda jsem se probírala látkami v našem obchodě. 
Představovala jsem si, jaké šaty by se daly ušít. Zvlášť 
bílé látky mě zajímaly. Představovala jsem se v nich jako 
budoucí nevěsta. 
 V Německu se ujal moci Hitler. Náš president Edvard 
Beneš 23. září 1938 vyhlásil mobilizaci armády, ale 28. 
září po Mnichovské konferenci bylo rozhodnuto, aby po-
hraniční území naší republiky bylo připojeno k Německu. 
Dva dny po 15. březnu 1939, hned po své první schůzi, 
schválil kabinet Rudolfa Berana podle nacistického vzoru 
a příkazu první sérii protižidovského opatření. Žid nesměl 
vlastnit obchod či podnik, Žid nesměl NIC, ani vlastnit 
domácí zvíře. V září 1941 bylo vyhlášeno Židům, kteří 
dokončili šestý rok života, jest zakázáno objevovat se na 
veřejnosti bez židovské hvězdy. 
 V roce 1939 jsme byli nuceni vystěhovat se z Blanska 
do Brna, ulice Rumiště č. 7 a v prosinci zařazeni do 
transportu číslo K-551 – K-554 do Terezína. 
 Terezín bylo kasárenské město, pevnost obehnaná 
hradebními valy, vybudovaná na sklonku 18. století za 
Josefa II. za účelem severní obrany českého vnitrozemí. 
Přímo ve městě – tj. v hlavní Velké pevnosti, jež mělo před 
okupací zhruba sedm tisíc obyvatel, civilistů a vojáků, 
vznikalo ghetto pro asi šedesát tisíc Židů. Němci ghetto 
nezřizovali sami – vydali příkaz, aby se do příprav včetně 
deportací zapojila i Židovská náboženská obec v Praze. 
Představitelé českých a moravských Židovských obcí 
ovšem dlouho nevěděli, na čem spolupracují, nacističtí 
úředníci a důstojníci jim systematicky lhali, že v ghettu 
vznikne samosprávní a soběstačné židovské sídliště, kde 
budou Židé pracovat a v klidu přebývat. 
 Jenže „lázeňské město Theresienstadt“, jak je lživě 
němci nazvali, začalo být přelidněné. Lidé napěchovaní 
v rozpadajících se domech od sklepa až po půdu žili ve 
špíně, někdy zamořeni hmyzem, tyfem, bez kanalizace, 
bez hygienického zařízení. Starší lidé propadali zoufalství, 
depresím a páchali sebevraždy. Všichni měli neustálý 
hlad. Ráno vězňové dostávali jakousi černou vodu, kterou 
bůhví proč nazývali kávou. 

Pokračování příště
Připravil Milan Sýkora 

Zdroje:
LN, 26. března 2022 „Hrůzy zapsané den po dni“
Adam Drda: Zvláštní zacházení
Jaroslav Bránský: Osudy Židů na Boskovicku
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 Městské kino se dočkalo další rekonstrukce. Práce se tentokrát zaměří na vylepšení komfortu ná-
vštěvníků. Na řadu letos přijde zastřešení terasy nebo přístavba kavárny. Stavební úpravy už začaly, 
probíhat budou částečně za plného provozu. Náklady se předpokládají ve výši více než pět milionů 
korun.

 „Hlavním cílem je zastřešení terasy vstupního 
průčelí budovy kina. Přistavěn bude i menší sklad ke 
kavárně a současně bude nové zastřešení přetaženo 
až nad stávající přístavbu. Taktéž dojde k výměně 
oken a dveří, vyjma těch ve vstupním průčelí budo-
vy, kde jsou výplně již z nedávné doby vyměněné,“ 
upřesnil Jiří Svoboda z oddělení investic odboru 
správy a rozvoje města.
 Zlepšení pocítí návštěvníci kina i kavárny. „Díky 
přístavbě se rozšíří nabídka kavárny, díky zastřešení 
terasy budou návštěvníci chránění před sluncem i 
deštěm. Po výměně oken a dveří zase očekáváme 
úsporu energií. Na první pohled viditelné budou nové 
nápisy kino a kavárna a na terase bude umístěna 
nová podsvícená vitrína pro plakáty kina,“ popsal 
vedoucí blanenského kina Jan Mach.
 Stavební práce by měly být dokončeny v červenci. 
Rozpočet na opravy počítá s částkou zhruba 5,3 
milionu korun bez DPH.
 „Jedná se však z části o rekonstrukci, která s 
sebou v průběhu realizace stavby vždy přináší nové 
poznatky. V současnosti již například víme, že pů-
vodní střešní plášť obsahuje několik vrstev různých 
konstrukcí a izolací, které se za ty desítky let nad 
stropní částí nahromadily. To má samozřejmě vliv 
na postup prací i termínové dokončení a konečnou 
cenu díla. Prakticky každý den se řeší technické 

návaznosti a nutné změny,“ podotkl Jiří Svoboda.
 Postupnou rekonstrukci kina město zahájilo již 
před lety. Dosud se například podařilo vyměnit se-
dačky v hlavním sále, zavést digitální technologii pro-
mítání nebo vylepšit zvuk a vybudovat bezbariérový 
přístup. Zrekonstruovala se také kavárna, vstup do 
budovy nebo elektroinstalace. Do úprav kina město 
v posledních zhruba dvaceti letech investovalo v 
součtu desítky milionů korun.
 „Investice do úprav městského kina jsou bez dis-
kuze smysluplně vynaloženými prostředky. Svědčí 
o tom jeho vysoká návštěvnost, kino láká nejen 
obyvatele Blanska, diváci jezdí z celého regionu. 
Například letos v dubnu do kina zavítalo více než pět 
tisíc diváků, promítnuto bylo 44 fi lmů a tržby činily 
bezmála 670 tisíc korun,“ zdůraznil starosta Jiří Crha.
 Kino v Blansku začalo promítat v roce 1921. 
Zpočátku neslo název Bio invalidů a promítalo třikrát 
týdně. V roce 1957 se kino dočkalo přestavby a 
převedení provozu na širokoúhlý fi lm. Další zásadní 
rekonstrukce přišla v roce 1968. Diváci dostali širo-
koúhlé panoramatické kino s rozměry plátna 15,2 
× 6,8 metrů. Digitální technologii promítání má od 
roku 2011. Loňské stoleté výročí si blanenské kino 
připomnělo výstavou mapující jeho historii, doku-
mentárním fi lmem nebo exkurzemi pro veřejnost.

-měú-

 V centru města začala rekonstrukce části náměstí Republiky. Úpravy čekají dosud nerevitalizovanou 
plochu nacházející se mezi Poduklím a již vydlážděným prostorem v jižní části náměstí. Té dominují 
vodní prvky symbolizující ponornou říčku Punkvu, součástí náměstí jsou také stání pro automobily 
v prostranství před bankou a budovou městského úřadu. Revitalizace nyní čeká také původní as-
faltové parkoviště v severní části náměstí, to částečně nahradí zelené plochy, posezení a místa pro 
odpočinek a zastavení. Stavební úpravy na náměstí Republiky skončí letos v srpnu.
 „Úpravy čekají jeden z posledních prostorů v cen-
tru města, který je v původním neutěšeném stavu.  
Chceme, aby se stal pro obyvatele přívětivějším a 
navázal na již upravené části náměstí Republiky,“ 
vysvětlil starosta Jiří Crha.
 Asfalt na náměstí nahradí zelené plochy s různými 
druhy vzrostlé vegetace a nové dláždění. Novou 
podobu dostanou i parkovací místa pro auta. Díky 
úpravám zabere parkoviště menší plochu, parkova-
cí místa budou jinak uspořádaná a soustředěná v 
blízkosti komunikace. Počet stání ale zůstane stejný 
jako dosud. Projekt počítá také s novým veřejným 
osvětlením nebo mobiliářem.
 Úpravy čekají i terasy oddělující náměstí Repub-
liky od Seifertovy ulice. I na nich se objeví nové 
lavičky. Schodiště vedoucí mezi kaskádami zůstane 

zachované, boční cesta se schody se ale promění v 
bezbariérovou.
 Zhotovitel v pondělí převzal staveniště. Během 
stavby bude rekonstruovaná plocha oplocená, lidé 
tak budou muset při průchodu náměstím Republiky 
zvolit v případě potřeby alternativní cestu.  
 „Stavební práce samozřejmě přinesou omezení, 
rád bych proto požádal všechny obyvatele i návštěv-
níky města, aby byli trpěliví. Věřím, že se vše zvládne 
bez zbytečných průtahů a vše nám pak vynahradí 
nově upravené náměstí s odpočinkovou zónou s 
posezením a spoustou zeleně,“ doplnil starosta.
 Úpravy části náměstí Republiky by měly trvat do 
poloviny srpna. Náklady činí zhruba deset milionů 
korun.

-měú-

 Dnes místo rubriky Setkání s kronikou nahlédneme do historie trochu jiným způsobem. Pan Milan Sýkora 
z Blanska nám zaslal příspěvek, který vznikl na základě jednoho památníčku paní učitelky Leinerové. Eli 
Brochová v Blansku skutečně žila, její příběh je však smyšlený. Popudem k tomu byl právě onen památníček, 
který pan Sýkora vlastní. 
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Kupujte bazénovou chemii 
přímo od výrobce

 Specializovaná prodejna Wetter, která se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci – Jestřebí nabízí vše 
pro váš bazén – od speciální chemie až po příslušenství. V prodejně najdete také úklidové prostředky. 
Jelikož je společnost VIA-REK přímým výrobcem, v jejich obchodě najdete vše za bezkonkurenční 
ceny.

 V dnešní době provozuje domácí koupání více 
než polovina Čechů, které spojuje jedna věc – čistá 
voda. Bez chemie to dneska nejde, ale jak regulérně 
postupovat a vybrat správné přípravky, o tom se jed-
noznačnou odpověď asi nikde nedočtete. Ovšem ře-
šení existuje. Specializovaná prodejna Wetter, která 
se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci – Jestřebí 
nabízí vše, co potřebujete. Abych se o problematice 
nejen bazénové chemie dozvěděl co nejvíc, sešel 
jsem se s provozním ředitelem společnosti VIA-REK 
Milanem Štrýglem.

 Jak jste přišli na to, že jako velkovýrobce 
chemie zřídíte prodejnu pro veřejnost? Je to pro 
takovou velkou společnost vůbec zajímavé?
 První myšlenka provozovat podnikovou prodejnu 
vznikla více než před deseti lety. Jelikož už tenkrát 
jsme svými výrobky zásobovali velká koupaliště a 
věděli jsme, že ty samé prostředky jsou vhodné i do 
malých bazénů, přišla nám škoda je zákazníkům 
také nenabídnout. Navíc jako přímí výrobci můžeme 
nabídnout bazénovou chemii za ceny, které by jinde 
těžko hledali. Koncový zákazník je pro nás velmi 
důležitý a snažíme se mu vždy vyjít vstříc.

 Když vám někdo zavolá s prosbou o pomoc, 
dokážete mu i poradit nebo jen prodáváte?
 Většina provozovatelů domácích bazénů se o 
něj bohužel moc dobře nestará. Buď do bazénu 
vpraví ohromné množství bůhví čeho, nebo do něj 
nalije naprosto nevhodný přípravek. My se snažíme 
prodat zákazníkovi jen to, co bude potřebovat – nic 
víc, nic míň. Za těch mnoho let praxe už víme, co 
voda v bazénu potřebuje, takže se nás lidé nemusí 
bát zeptat a svěřit svoji vodu do našich rukou. My 
mu vždy doporučíme vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili 
bazén, napustili do něj vodu a najednou 
nevěděli, jak dál. Nás v tuto chvíli zají-
má pouze jediný fakt, a to je množství 
vody napuštěné v bazénu. Nic víc vědět 
nemusíme – doporučíme vám vhodné 
prostředky na základě měření pH vody, 
ke kterému samozřejmě máme i vhodné 
testery.

 Prodáváte i dnes tolik populární 
tablety?
 Původní sada naší bazénové chemie 
byla pouze tekutá, což mělo řadu výhod. 
Nemuselo se nikde nic rozmíchávat, 
majitel bazénu prostě jen odměřil danou 
dávku a nalil ji do skimmeru. Postupem 
času jsme museli přidat i pevnou chemii v 
tabletách, neboť se stala mezi zákazníky 
oblíbenou a vyhledávanou. Zde je třeba 
zmínit, že pokud někdo hledá tablety, 
může je koupit prakticky kdekoli – v pod-
statě celá republika je bere od jediného 
distributora, nás nevyjímaje. Na rozdíl 
od některé konkurence však máme na 
tablety veškeré testy, jsou schválené 
ministerstvem zdravotnictví a jsou zcela 
nezávadné. Nakupujeme je ve velkém 
množství, a tak je prodáváme za velice 
výhodnou cenu. Dnes tedy můžeme na-
bídnout jak pevnou, tak tekutou chemii a 
je na kupujícím, čemu dá nakonec před-
nost. Na rovinu však mohu říct, že tekutá 
chemie je jak levnější, tak uživatelsky 
pohodlnější. 

 Prodáváte pouze chemii na bázi chloru?
 Naše originální výrobky byly až donedávna všech-
ny na bázi chloru. Jelikož jsme chtěli vyjít vstříc 
zákazníkům, kteří požadovali bezchlorovou chemii, 
rozhodli jsme se nabídnout granulovaný přípravek, 
který je od loňského roku k dispozici na naší prodej-
ně. Sortiment je tak kompletní a vybere si skutečně 
každý.

 Chodí k vám i majitelé levných nadzemních 
bazénů? Máte jim co nabídnout?
 U nás dobře nakoupí každý, majitele malých bazé-
nů nevyjímaje. Náš sortiment netvoří pouze chemie, 
prodáváme také veškeré příslušenství, jako jsou 
teploměry, síťky, také vysavače, schůdky, fi ltrace a 
další produkty. Jako velkoodběratel můžeme konco-
vému zákazníkovi nabídnout velice dobrou cenu. Na 
rozdíl od různých prodejců na internetu poskytujeme 
veškerý servis a dobrou radu na počkání, kterou 
vždy s úsměvem podá náš proškolený personál. To 
na internetu nenajdete.

 Pohodlný člověk však na internetu tráví po-
měrně dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s  renovací a 
kompletní reorganizací prodejny Wetter jsme spustili 
internetové stránky www.wetter-bch, na kterých pro-
vozujeme internetový prodej. Zákazník tak má dost 
času na prostudování kompletní nabídky námi nabí-
zených produktů, může si zboží objednat a následně 
vyzvednout u nás v prodejně na ulici Oldřicha Blažka 
v Rájci – Jestřebí. Prodejna se nachází v areálu fi rmy 
VIA-REK a přímo v ulici vedoucí k vlakové zastávce 
či v opačném směru jej upozorní navigační tabule.
 Přijďte se sami přesvědčit.

-r-

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

- 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

HOSPŮDKA ZBOROVEC
27. 5. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 27. 5. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
ZAHRÁDKY SE SLÁDKEM Z PARDUBICZAHRÁDKY SE SLÁDKEM Z PARDUBIC
Přijďte si užít začátek léta k dobrému pivu, které bude točit sám 
sládek, jenž se s každým velmi rád pobaví nejen o pivu.

Od 19 hod. zahraje kapela VELVET
Přijďte si užít výjimečný pátek u nás v hospůdce.
Těšíme se...

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz

WOSTROWFEST

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

DIVÁ
BÁRA

vol. 2

THE
DESPERATE

MIND

XIII. STOLETÍ

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

www.WOSTROWFEST.cz

P Ř E D P R O D E J  V I N Á R N A  S T A R Á K ,  B L A N S K O
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Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Prodám parkovací stání ve vnitrobloku domu na adrese 
9. května 45a Blansko. Výhodná investice. Tel. 774552548.
* Prodám zachovalé jízdní pánské kolo zn. Olpran, vybavené 
blatníky a světly. Cena 1000,- Kč. Tel. 775020637.
* Prodám levně zahradní slunečník, prúměr 3,5 metru včetně 
náhradního potahu. Tel. 606128124.

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Výsledkový 
servis

Atletika 
II. liga muži, 200 m: 6. Přikryl (Fénix sport Blansko) 
24,00. 400 m: 9. Skalický (FS) 57,29. 800 m: 5. 
Přikryl 2:03, 67, 6. Kohut 2:05,57, 8. Špinár (všichni 
FS) 2:07,86. 1500 m: 3. Kohut, 4:15,08, 10. Odehnal 
(oba FS) 4:29,89. 3000 m př.: 1. Kohut (FS) 10:14,41. 
Družstva celkově: 1. AC Moravská Slavia 237 b. 9. 
Fénix sport Blansko 41 b.
II. liga ženy, 200 m: 2. Poláčková 25,74, 6. Klemen-
tová (obě AKLD Blansko) 26,26. 400 m: 2. Poláčková 
58,88, 8. Danihelková (obě AKLD) 68,44. 1500 m: 6. 
Kakáčová (AKLD) 5:42,71. 100 m př.: 1. Sotáková 
15,06, 7. Hlaváčková 16,86, 8. Zukalová (všechny 
AKLD) 17,27. 400 m př.: 1. Hlaváčková 67,09, 4. Zu-
kalová (obě AKLD  72,19. 3000 m př.: 3. Danihelková 
(AKLD) 15:51,68. 4x100 m: 1. AKLD A (Hlaváčková, 
Sotáková, Poláčková, Vepřeková) 49,78, 7. AKLD B 
(Danihelková, Fialová, Kubíková, Zukalová) 55,45. 
Výška: 2. Fialová 161, 6. Klementová 146, 8. Kubíko-
vá 142 (všechny AKLD). Dálka: 2. Hlaváčková 532, 5. 
Klementová (obě AKLD) 510. Trojskok: 4. Andělová 
10,02, 5. Kubíková 9,74, 6. Míková (všechny AKLD) 
9,70. Koule: 2. Sotáková (AKLD) 10.09. Oštěp: 5. 
Sotáková (AKLD) 29,90. Družstva celkově: 1. AHA 
Vyškov 168,5 b. 2. AKLD Blansko 153,5 b.

Basketbal
Nadregionální turnaj ČBF- starší minižákyně U13: 
BK Blansko – BK Velké Meziříčí  55:26  (24:14), 
Tylečková 22, Procházková 11, Broďáková 6, Černo-
chová, Beranová, Alexová V 4, Vdolečková, Alexová 
E. 2. BK Blansko – Sokol Horní Počernice  63:15  
(30:13), Broďáková 18, Tylečková 14, Černochová 
9, Procházková 7, Alexová V. 6, Alexová E. 4, Šim-
číková 3, Beranová 2.
Turnaj OP přípravek U10: Skokani Brno – BK Blan-
sko  14:42 (4 : 26), Sedláková, Ježová, Tesařová 8, 
Krátká 6, Streitová 4, Peřinová, Kiselová, Kouřilová, 
Pokorná 2. BC Vysočina – BK Blansko  17:48 (8 : 
24), Tesařová 14, Streitová 12, Pokorná 10, Ježová 
8, Kouřilová,  Krátká 2.

Fotbal 
Divize starší dorost: Svratka Brno – Blansko 3:1 
(2:0), Fojt. Blansko – Kunštát 9:0 (4:0), Lick 5, Koutný 
2, Fojt, Kovář.
Divize mladší dorost: Svratka Brno – Blansko 12:1 
(6:0), Hutník. Blansko – Kunštát 7:5 (5:1), Hutník 3, 
Vládek 2, Kala, Badal. 
Krajský přebor starší žáci: Blansko – Kuřim 0:4 
(0:2). Novosedly – Blansko 4:3 (2:1), Kunc, Malits, 
Sedlák. 
Krajský přebor mladší žáci: Blansko – Kuřim 1:7 
(1:1), Simek. Novosedly – Blansko 3:1 (0:1), Fuxa. 
I. třída starších žáků: Blansko B – Medlánky 7:5 
(4:2), Janíček, Vládek 2, Feilhauer O., Feilhauer, 
Sedláček. Znojmo – Blansko B 1:5 (1:3), Dračka 3, 
Šulc, Vládek.
I. třída mladších žáků: Blansko B – Medlánky 5:0 
(3:0), Farník 2, Kopka, Zouhar, Valenta. Znojmo – 
Blansko B 8:1 (3:1), Simek.

Připravil Bohumil Hlaváček

Ohlédnutí úspěšných 
basketbalistek: A zázraky se dějí

 Jeden chytrý pán T.S. Eliot řekl: „Někdy se věci stanou možnými, pokud je dostatečně chceme.“ 
Dívky z Basketbalového klubu Blansko v letošní sezóně chtěly a jejich sen se stal skutečností. Do-
kázaly se probojovat přes náročnou kvalifi kaci na národní fi nále v kategorii U11, které se konalo ve 
dnech 29.4. - 1.5. 2022 v Děčíně.

 Po rozlosování všech týmů do skupin, jsme byly 
společně s BK Mohelnice a Tygry Praha zařazené do 
skupiny D. Ráno 29.4.2022 nastoupila děvčata BK 
Blansko na palubovku haly v Křešicích proti děvča-
tům BK Mohelnice. Ta nebyla pro blanenské minižá-
kyně vážným soupeřem, a po celkem snadné výhře 
80:10 odcházely hráčky se spokojeným úsměvem. 
Druhý zápas, už měl být tvrdším oříškem. Tygři Praha 
byli papírově silnějším soupeřem.  Mysleli si, že „tým 
z venkova“ pro ně není rovnocenný soupeř.  Před 
zápasem, je měl varovat bojovný svit v našich očích 
a fakt, že jsme v kvalifi kaci vyřadili silné brněnské 
celky. Začátek byl trochu nervóznější a ukvapený. 
Soupeře jsme nepodcenily, a jak jsme se postupně 
začaly uklidňovat, začalo se otáčet i skóre. Pražský 
tým tvrdě bránil a snažil se útočit rychlostí a silou. 
Zápas byl napínavý od začátku až do konce. Holky 
bojovaly jako lvice a nakonec vyhrály 33:29. Výhrou 
nad oběma soupeři si zajistily první místo ve skupině.
 Ve čtvrtfi nále na nás čekal druhý celek skupiny B, 
kterým byl další pražský tým na mistrovství - USK 
Praha. Děvčata věděla, že tentokrát jde do tuhého 
a musí USK porazit. Jenže pražský celek, nechtěl 
dát svoji kůži lehce. Soupeřky na obou stranách 
věděly, že toto vítězství je důležité a otevře dveře 
mezi nejlepší. Blansko se tedy do soupeře zakouslo 
a nakonec i přes lehké zaváhání, které stálo spousty 
psychických a fyzických sil, se podařilo vyhrát 50:44.
 V semifi nále na nás čekal v děčínské Armex aréně 
jeden z největších favoritů turnaje – BK Studánka 
Pardubice. Pardubice jsou zkušeným a výrazně 
vyšším týmem. Přesto jsme s nimi z počátku hrály 
vyrovnanou hru. Bohužel ve druhé čtvrtině nám 
soupeř výrazně odskočil a tuto ztrátu jsme již nedo-
kázaly dohnat. V zápase se blýskli i naši benjamínci. 
Trenér soupeřů jejich výkon pochválil. Sice jsme s 
Pardubicemi prohráli, ale nakonec znělo celou halou 
z úst pardubických fanoušků i hráčů skandování  „BK 
Blansko“. Bylo to jejich poděkování a ocenění za hru, 
kterou náš celek předvedl.

 Po této porážce jsme se postavily ve hře o třetí 
místo s BC Benešov. Blanenské hráčky se v průběhu 
turnaje skamarádily právě s benešovskými dívkami 
a tak bylo jasné, že nás čeká zajímavý zápas. Oba 
celky měly v turnaji podobný osud. Neočekávaně 
vyhrály skupinu B, kde porazily USK Praha, ve 
čtvrtfi nále Benešov porazil Tygry Praha a násled-
ně prohrály s druhým favoritem turnaje Hradcem 
Králové. Benešov do zápasu vykročil o něco lépe a 
podařilo se mu vytvořit si náskok. Blanenské holky 
se nevzdaly. S odhodláním se pustily do soupeře a 
začaly z jeho náskoku pomalu ukrajovat. Na obou 
stranách laviček všechny hráčky i trenéři tajili dech. 
Benešovští zoufalstvím, blanenští s nadšením a 
očekáváním. Být zápas o minutu delší, zvítězil by 
celek z Blanska. Bohužel, čas je neúprosný a na-
konec BK Blansko prohrálo 33:38. Děčínská Armex 
aréna v tu chvíli zažila nečekané. Obě družstva se 
smísila a společně předvedla pozápasové vítězné 
kolečko a pokřik.  Delegátka ČBF paní Michálková, 
to pak komentovala: „Oba týmy předvedly vřelé a 
laskavé srdce a naplnily tím heslo turnaje - Ukaž 
basketbalové srdce.“
 Do All stars Teamu turnaje se probojovala Míša 
Musilová a nejlepší hráčkou BK Blansko byla vy-
hlášena Áďa Ježová.  Obě si toto ocenění za svoje 
předvedené výkony zaslouží. Škoda, že podobných 
ocenění není více, neboť by slušelo i dalším hráč-
kám, jako Vendulka Broďáková nebo Selma Tesa-
řová, které byly po celou dobu opory Blanska.
 Sponzoři Město Blansko i Jihomoravský kraj mo-
hou být s výkony mladších minižákyň spokojeni. Být 
čtvrté nejlepší družstvo v kategorii U11 z celé České 
republiky je senzační úspěch. Jako trenéři děkujeme 
dívkám, za jejich píli a odhodlání. Jako tým děkujeme 
rodičům za jejich neskutečnou podporu. Děkujeme 
všem, co nám drželi pěsti a také našim sponzorům 
za jejich pomoc při fi nancování všech aktivit. 

Vendula Krátká, trenérka

Drakaťák
 V neděli 8.5.2022 v Katolickém domě v Blansku 
sehrál divadelní představení pro maminky i celé 
rodiny dramatický kroužek s názvem Drakaťák. 

O princezně Rozmarýnce
 Pohádka vypráví o rozmarné princezně a jejím 
falešném rádci, o moudrém šaškovi a šikovném 
krejčíkovi. Ústřední téma tvoří hodnota řemesla a 
práce, dále příběh ukazuje na krátkozrakost zlých 
skutků a nebojí se ani vyzdvihnout kontrast významu 
majetku vedle ryzího charakteru.
 Na motivy pohádky od Markéty Zinnerové Princez-
na Rozmarýnka (1984) a známých lidových pohádek 
byl scénář uzpůsoben modernímu divákovi. Prvek 
inscenačního vtipu a morálního poučení z díla tvoří 
pohádku vhodnou pro dětské i dospělé publikum.
 
Průběh zkoušek 
 Počátky nácviku představení sahají až do září roku 
2020. Tehdy jsme plánovali vystoupit v adventním 
období, jenže ze známých důvodů to nebylo možné. 
Několikrát jsme se pokoušeli představení dopraco-
vat, až se nám to konečně povedlo v dubnu tohoto 
roku. Díky usilovné snaze nejen herců, ale všech 
členů souboru, se podařilo uspořádat premiéru právě 
v květnu na Den matek a pohádka se stala dárkem 
pro všechny maminky a babičky.

Jaká je naše celoroční činnost? 
 Drakaťák obnovil masopustní rej masek s názvem 
Šibřinky, Den Matek předává od příštího roku opět 
mladší generaci, historicky se účastnil Bambifestu, 
letos vystoupí také na Noci kostelů a nově v rámci 
živých prohlídek o Muzejní noci, zapojuje se do akce 
Zažít Blansko jinak, utváří program na Martinské 
hody, chystá samostatné Adventní divadlo a rok 
zakončuje ztvárněním Živého Betléma.

-jd-



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotografi e: 
Marie Kalová, Martin Müller, Bohumil Hlaváček (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Zdarma do všech schránek v Blansku  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

20. května 20228

Tomáš Feik v akci. Foto Josef KratochvílTomáš Feik v akci. Foto Josef Kratochvíl

Foto Bohumil HlaváčekFoto Bohumil Hlaváček

 Přesně to, čeho se obávali trenéři i fanoušci, se naplnilo. FK Blansko čekaly dva těžké zápasy a 
černá série blanenských fotbalistů v moravskoslezské lize po nich bohužel pokračuje. V domácím 
utkání proti lídrovi soutěže z Olomouce se soupeř ukázal opravdu nad síly nadšeně bojujících do-
mácích mladíků. A v následujícím utkání na horké půdě ve Frýdku rozhodl první poločas, ve kterém 
hosté třikrát inkasovali a přes snahu o zvrat již na body nedosáhli. 

FK Blansko – SK Sigma Olomouc B 0:3 (0:2). 
Branky: 26. Šíp, 32. Šíp, 74. Fiala. ŽK: 67. Blažík – 
84. Fabiánek, 90+1. Sláma. Blansko: Nešetřil – Feik, 
Smrčka, Černý, Blažík (84. Včelík) – Šíp, Todorič 
– Štencl (74. Fiala), Machálek (84. Fojt), Lick (55. 
Tulajdan) – Pecuch.
 Premiéru v základní sestavě si odbyl nadějný do-
mácí dorostenec Vojtěch Lick a neztratil se. Byl to on, 
který se ocitnul v první pološanci před olomouckým 
gólmanem. Začátek se vůbec domácím jakžtakž 
podařil, byli favoritovi důstojnými protivníky, když 
vpředu zlobil i agilní Pecuch. Nadějnou Machálkovu 
střelu brankář vytáhl na roh. Pak ale uhodili Olo-
moučtí, když z brejku hostující Šíp pohodlně trefi l 
odkrytou polovinu branky špatně postaveného Ne-
šetřila – 0:1. A stejný střelec krátce na to pohotově 
uklidil za čáru vyražený míč – 0:2. Ve sporné situaci 
po pádu Machálka po kontaktu s vybíhajícím stráž-
cem olomoucké svatyně zůstala přes projevy nevole 
domácích diváků píšťalka rozhodčího němá, penalta 
se nepískala.  
 Blansko se po změně stran snažilo sympaticky 
o zvrat, při Štenclově dalekonosné ráně se musel 
brankář hostí blýsknout parádním zákrokem, pokryl i 
pokus Tulajdana o něco později. Sigma se následně 
znovu začala dostávat do své hry a po akci, na jejímž 
konci byla Grečmalova střela a následná přesná do-
rážka Fialy, padl pečetící gól – 0:3. Bylo rozhodnuto, 
zápas se již jen dohrával, domácí byli rádi, když z 
velké šance nedostali čtvrtou branku.
 Petr Vašíček v hodnocení utkání pro blanen-
ský web konstatoval, že výsledek sice vypadá 
jednoznačně, ale o výsledku nerozhodl trvalý tlak 
soupeře, ale opět jen blanenské individuální chyby, 
které nekompromisně potrestal. „Musím mužstvo 
pochválit za přístup a řekněme osmdesát minut hry. 
Těch posledních deset toho už měli hráči plné zuby 
vzhledem k tomu, že máme úzký kádr, nicméně 
odpracovali si to fantasticky. Bohužel, výsledek tomu 
neodpovídá a je to stále stejná písnička,“ uvedl. Jak 
dodal, ve druhém poločase mohli jeho hráči vstřelit 
kontaktní branku a mohlo se ještě něco stát. „Sice 
jsme nehráli špatně, přesto jsme už asi trochu tušili, 
že dávat více gólů bude těžké,“ pokyvoval hlavou. Byl 
spokojen s výkonem některých nováčků. „Chceme 
jít cestou našich fotbalistů, ale potřebují mít kolem 
sebe nějaké osobnosti. Když ty dva zkušené hráče 
budeme mít, kluci jako Lick, Štencl a další s nimi 
porostou,“ myslí si.

FK Frýdek-Místek – FK Blansko 4:2 (3:0). Branky: 
4. Konečný, 35. Kovařík, 41. Kovařík, 77. Barkov – 
47. Tulajdan, 51. Todorič. ŽK: 50. Blejchař, 65. Hykel, 
71. Rubý – 90. Šíp. Blansko: Nešetřil – Adamec 
(46. Šíp), Smrčka, Černý, Blažík (86. Včelík), Feik, 
Todorič, Machálek, Pecuch, Štencl (46. Alexa) – 
Tulajdan (78. Lick). 
 Od začátku bylo s Blanenskými zle. Hned ve 4. 
minutě již prohrávali, když se trefi l domácí Konečný 
– 1:0. Pak přišly chvíle Mariána Kovaříka, který ještě 
dalšími dvěma brankami zvýšil skóre – 2:0 a 3:0. 
Rýsoval se debakl. Hosté ale byli proti a zdánlivě 
rozhodnutý zápas ještě zdramatizovali. Již ve 47. 
minutě zvedl blanenský prapor Tulajdan – 3:1. Když 
krátce poté dal kontaktní gól Todorič, Frýdečtí nutně 
museli zpozornět – 3:2. Vyrovnání ale nepřišlo a 

naopak v 77. minutě přidal Barkov rozhodující trefu 
– 4:2.

 Černá šňůra Blanska pokračuje, nevyhráli již 
devět utkání za sebou. Jen díky vydařenému pod-
zimu, kde se nasbíraly důležité body, je stále ještě 
odstup od sestupového pásma snad dostačující. 
Doma teď čeká Vašíčkovy chlapce druhá Kromě-
říž. Ta ale zrovna prožívá rovněž výsledkovou 
krizi a doufejme, že jim ještě do neděle vydrží. 
Kdyby se ani na ní Blanenští nechytili, jsou pak 
body ve vloženém středečním kole s Vrchovinou 
docela povinné. Uvidíme. Přijďte je povzbudit na 
oba tyto zápasy, divácká kulisa je v poslední době 
neslavná.

Bohumil Hlaváček  

Chlapci z Blanska ovládli 
McDonald́ s Cup

Blanenským školám se dařilo 
na Poháru rozhlasu v atletice

Atletky druhé na lize ve Vyškově

Blanenští fotbalisté znovu 
bez bodového zisku

 Finálovými dvěma dny vyvrcholila na umělé trávě v Blansku okresní kola Mc Donaldś Cupu, což 
je již 23 roků největší republikový turnaj pro děti z I. stupně základních škol v minifotbalu. „Jedná se 
o opravdu mimořádnou soutěž, která nemá obdobu v žádné jiné evropské zemi šíří svého záběru. I 
na našem okrese má již svoje pevné místo, což ukázala i letošní účast dětí,“ potvrdil garant soutěže 
Břetislav Strážnický. 

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

Moravskoslezská liga
Další výsledky, 25. kolo: Vratimov – Slovácko B 
2:3, Vrchovina – Otrokovice 1:0, Znojmo – Hlučín 
0:7, Jihlava B – Ostrava B 1:4, Uničov – Frýdek 2:2, 
Velké Meziříčí – Kroměříž 3:1, Zlín B – Uherský Brod 
5:0. 26. kolo: Hlučín – Velké Meziříčí 7:0, Kroměříž 
– Uničov 1:1,  Olomouc B – Zlín B 2:1, Uherský Brod 
– Vrchovina 3:0, Otrokovice – Vratimov 5:1, Slovácko 
B – Jihlava B 3:0, Rosice – Znojmo 3:1. 

Další zápasy, 28. kolo: Znojmo – Ostrava B, Jihlava 
B – Otrokovice, Vratimov – Uherský Brod, Rosice – 
Hlučín, Vrchovina – Olomouc B, Blansko – Kroměříž, 
Uničov – Velké Meziříčí, Zlín B – Frýdek. 29. kolo 
(středa 25.5.): Olomouc B – Rosice, Blansko -  Vr-
chovina, Uničov – Vratimov, Velké Meziříčí – Jihlava 
B, Frýdek – Znojmo, Uherský Brod – Ostrava B, 
Otrokovice – Slovácko B, Hlučín – Zlín B. 30. kolo: 
Olomouc B – Vratimov, Frýdek – Vrchovina, Kroměříž 
– Zlín B, Uherský Brod – Jihlava B, Hlučín – Uničov, 
Velké Meziříčí – Blansko, Slovácko B – Znojmo, 
Ostrava B – Rosice.

-boh-

1. Olomouc B 28 21 5 2 72:21 68

2. Kroměříž 27 18 3 6 55:31 57

3. Ostrava B 26 17 2 7 62:35 53

4. Hlučín 26 16 3 7 58:21 51

5. Rosice 26 14 4 8 39:30 46

6. Slovácko B 27 13 6 8 58:37 45

7. Uničov 26 12 7 7 45:38 43

8. Frýdek 27 10 5 12 37:51 35

9. Vratimov 26 10 3 13 36:53 33

10. V. Meziříčí 26 9 4 13 36:48 31

11. Znojmo 27 9 3 15 54:66 30

12. Blansko 26 9 3 14 40:52 30

13. Uh. Brod 27 7 8 12 33:41 29

14. Zlín B 26 8 3 15 33:43 27

15. Otrokovice 27 7 4 16 32:58 25

16. Vrchovina 26 6 5 15 24:49 23

17. Jihlava B 26 3 4 19 27:67 13
Dolní Benešov odstoupil ze soutěže

Neděle 22. května 2022 v 10.15
FK Blansko – SK Hanácká Slavia Kroměříž
Středa 25. května 2022 v 17.30 h
FK Blansko – SFK Vrchovina Stadión na Údolní

POZVÁNKA NA FOTBAL

 Jak dodal, letošní 
ročník, jehož patro-
nem je Adam Hložek, 
vyvrcholí republiko-
vým fi nále s tradič-
ním názvem Svátek 
fotbalu. Ten se koná 
letos v Teplicích v zá-
věru května. Letoš-
ními okresními vítězi 
se staly blanenské 
školy. V mladší ka-
tegorii pro děti z 1. 
až 3. tříd to byla ZŠ 
TGM, ve starší pro 
čtvrťáky a páťáky 
kluci ze Dvorské, kteří měli ve svých řadách i 
bezkonkurenčně nejlepšího střelce turnaje Luboše 
Rychtaříka. „Máme radost i proto, že základ obou 

týmů tvoří kluci z přípravek FK Blansko,“ těší 
Strážnického.

-boh-

 První letošní vystoupení blanenských atletek 
ve druhé lize ve Vyškově dopadlo na jedničku 
s hvězdičkou. Jen domácí družstvo AHA Vyš-
kov dokázalo na klání druhé ligy mužů a žen 
dosáhnout na vyšší bodový zisk. Všechna 
děvčata, která posílila zkušená Jana Sotáková, 
podala výkony na hranicích svých možností, ve 
většině disciplín padaly osobní rekordy nebo 
nejlepší výkony sezóny. Na vítězství dosáhly 
Sotáková na 100 m překážek, Hlaváčková na 
400 m překážek a skvělá štafeta na 4x100 m, 
Poláčková byla druhá na dvoustovce, Sotáko-
vá v kouli a Hlaváčková v dálce, Danihelková 
skončila třetí na steeplu. Podrobnější výsledky 
včetně mužů z klubu Fénix sport Blansko viz 
výsledkový servis na str.7.

-boh-

Družstvo atletek ve VyškověDružstvo atletek ve Vyškově
Foto Ondřej EllingerFoto Ondřej Ellinger

 Ten se rovněž honosí ve svém 
názvu jménem slavného blanen-
ského olympijského vítěze. Celá 
dvoudenní akce proběhla perfekt-
ně. Sportovcům přálo mimořádně 
počasí, organizace skvěle klapala 
po oba dva dny akce, která se ko-
nala po covidové pauze za účasti 
osmnácti škol. Těm blanenským 
se dařilo, na pódiová umístění 
se dostaly v různých kategoriích 
postupně všechny, jejich repre-
zentanti často přebírali diplomy za 
umístění v soutěžích jednotlivců. Z 
osobních výkonů vysoko vyčnívá 
první místo sedmáka Lukáše Kincla 
ze ZŠ Salmova, který poslal krike-
tový míček do famózní délky 86,62 m, když druhého 
v pořadí porazil o více než 22 m. 
Výsledky družstva, mladší žáci: 1. Salmova, 2. 
TGM, 3. Erbenova. Mladší žákyně: 1. Dvorská, 2. 
Salmova, 3. TGM. Starší žáci: 1. Boskovice, Suši-
lova, 2. Dvorská, 3. Černá Hora. Starší žákyně: 1. 
Letovice, 2. Erbenova, 3. Salmova. 
Jednotlivci, mladší žáci, 60 m: 1. Sychra (Sušilova) 
8,00. 1000 m: 1. Ellinger (TGM) 3:12,61. 4x60 m: 
1. Sušilova 31,93. Dálka: 1. Martínek (Gymnázium 
Boskovice) 507. Výška: 1. Martínek (Gymnázium 
Boskovice) 154. Míček: 1. Kincl (Salmova) 88,62. 
Mladší žákyně, 60 m: 1. Rybová (Lipůvka) 8,20. 600 
m: 1. Rybová (Lipůvka)  1:50,30. 4x60 m: 1. Dvorská 

33,12. Dálka: 1. Králová (Dvorská) 538. Výška: 1. 
Kotoulková (Letovice) 130. Míček: 1. Doleželová 
(Erbenova) 41,51. 
Starší žáci, 60 m: 1. Hruška (Rájec-Jestřebí)  7,71. 
1500 m: 1. Přikryl (Dvorská) 4:46,61. 4x60 m: 1. 
Dvorská 29,50. Dálka: 1. Hartl (Boskovice, Slováko-
va) 545. Výška: 1. Pernica (Jedovnice) 166. Koule: 
1. Filka (Černá Hora) 11,56. 
 Starší žákyně, 60 m: 1. Šamšulová (Letovice) 8,12. 
800 m: 1. Fedrová (Gymnázium Blansko) 2:37,70. 
4x60 m: 1. Letovice 32,42. Dálka: 1. Sedlákova 
(TGM) 453. Výška: 1. Vlachová (Salmova) 142. 
Koule: 1. Sedláková (TGM) 881.

-boh-

 Středa a čtvrtek 11. a 12. května. Stadión na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka hostil další ročník 
tradičního Poháru rozhlasu, neofi ciálního okresního přeboru družstev škol v atletice, který požádal 
místní atletický klub. 

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl


