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HOSPŮDKA ZBOROVEC

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

Zahrádka otevřena
i s dětským hřištěm pro vaše ratolesti

• VÝBORNÁ ČESKÁ KUCHYNĚ (víkend)

• RAUTY na dovoz domů i do fi rmy
• Pivní speciály
  3.6. - 5.6  Sedum kulí
  10.6 - 12.6  Blázen na Čepu
  17.6 - 19.6  Summer max

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.

Nemocnice Blansko chystá 
přesun urgentního příjmu
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Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale už je to víc než rok, co můj život nabral zcela jiný 
směr, než jsem si kdy dokázal představit. Souhrou všech možných okolností jsem 
loni na konci dubna spustil internetový obchod a začal vařit a prodávat skleničky s 
paštikami. O tom, zda jsou mé produkty dobré, rozhodují především zákazníci, tedy 
vy, kterým bych dnešním úvodníkem rád poděkoval.

 Kdyby mi někdo před rokem 2020 řekl, že 
se jednou budu živit manuální prací, asi bych 
se mu vysmál. Ale člověk míní a pánbů mění, 
neboli – jak praví slavný citát Woodyho Allena: 
Chceš-li rozesmát Boha, svěř mu svoje plány. 
Přestože ještě v únoru 2020 bylo vše ideální a nic 
nenaznačovalo příchod drastických změn, jarní 
měsíce už tak ideální nebyly a na podzim 2020 
(nejen) moje podnikání utrpělo dost citelnou ránu. 
S kapelou jsme nemohli hrát, z Monitoru vlivem 
situace odešlo mnoho inzerentů a já se doma 
začal neuvěřitelně nudit, o značném odlivu fi nancí 
ani nemluvě. Nebyla kultura, nebyla hospoda, 
nebylo co dělat. Dokonce nám zakázali se mezi 
sebou stýkat. Než bych se unudil k smrti, začal 
jsem zkoušet něco úplně jiného. 
 Ze začátku šlo víceméně o rozptýlení a zahnání 
nudy, ale čím více jsem pracoval, tím více jsem 
nabýval přesvědčení, že zrovna tohle musím 
dotáhnout do konce. Po novém roce jsem se roz-
hodl, že výrobu paštik zlegalizuji, a tak jsem začal 
jednat se Státní veterinární správou a vyběhal si 
nutná povolení. Dokončil jsem receptury, zakoupil 
nějaké nové vybavení a loni v dubnu se pustil do 
práce. Nikdy nezapomenu na svoje první velké 
vaření, kdy jsem do kuchyně přišel v osm ráno 
a skončil v osm večer a únavou doslova padl do 
postele. Od začátku dubna až do konce května 
nebyl den, kdy by se mi o paštice nezdálo. Byl 
jsem tak posedlý novou prací, že jsem nedokázal 
ani o ničem jiném mluvit, za což jsem doma sklízel 
občasnou oprávněnou kritiku. 
 Přišly první farmářské trhy v Blansku a s nimi 
nové zážitky – nojo, je ze mě trhovec :-) Prodával 
jsem na mnoha akcích u nás ve městě i mimo 
region a zdaleka jsem netušil, jak výživná umí být 
tato práce třeba v -8°C nebo na akci, kde člověk 
neprodá téměř nic. Ale tím vším si musí projít 
každý, podnikání není přece jen o úspěchu.

 Předvánoční měsíc byl jeden obrovský kolotoč, 
v kuchyni jsme s kamarádem Martinem trávili 
každý den neuvěřitelné hodiny, o večerech a 
víkendech jsem chystal za pomoci rodiny vánoční 
balíčky pro fi rmy i pro vás. Ale i v této hektické 
době se mi podařilo rozšířit nabídku o dva druhy 
nakládaného hermelínu, což jsem si dal na za-
čátku podnikání jako závazek do konce roku.
 Letos se mi podařilo rozšířit síť prodejních míst 
o několik obchodů v Brně, ale i v regionu. Začal 
jsem spolupracovat s Regionální agrární komo-
rou, díky čemuž jsem se dostal na BVV na veletrh 
SILVA REGINA, který byl pro mne obrovským zá-
žitkem. Letos bych chtěl v rámci zmiňované spo-
lupráce s agrární komorou některé své produkty 
zařadit do soutěže Regionální potravina, což pro 
mne hodně znamená. První rok nové práce jsem 
oslavil tím, že jsem v posledních týdnech uvedl na 
trh tři produkty, na které jsem myslel už v době, 
kdy jsem začínal – slaný karamel. 
 Nápadů mám ještě spoustu a práce mne velmi 
baví. A to i přesto, že volného času nemám zda-
leka tolik, co jsem byl zvyklý. Mnoho koníčků tak 
vzalo za své, ale nestěžuji si. Bude to znít trochu 
jako klišé, ale opravdu mám to štěstí, že se bavím 
prací.
 Na závěr bych rád navázal na první odsta-
vec. Chtěl bych vyslovit poděkování. Rodině 
za neustálou podporu a trpělivost, nejlepšímu 
kamarádovi za pomoc, bez níž bych se neobe-
šel. Kamarádům a známým za to, že bez reptání 
ochutnávali mé produkty před uvedením na 
trh, přestože jim to muselo lézt mnohdy krkem. 
Největší poděkování ale patří vám, kteří si moje 
produkty kupujete, ať už na internetu, na trzích 
nebo v některém blanenském obchodě. Bez vás 
by to nikdy nešlo. Upřímně vám děkuji.

Martin Müller

Výročí a děkuji

 Nemocnice Blansko připravuje projekt na výstavbu nového urgentního příjmu, čímž zajistí zvýšení 
kvality péče o pacienty a zrychlení procesu jejich vyšetření, ošetření a případného přijetí k hospita-
lizaci. Zásadní změnou, která k tomu přispěje, bude zejména přesun pracoviště urgentního příjmu z 
třetího podlaží lůžkové části nemocnice do přízemí do prostor bývalého oddělení nukleární medicíny 
a zároveň vybudování nového vstupu do budovy z ulice Sadová. 
 Stávající umístění 
urgentního příjmu ve 
třetím podlaží dnes již 
není vhodné. „Příjmová 
ambulance se tam vybu-
dovala v roce 2004 proto, 
aby byla v těsné blízkosti 
jednotky intenzivní péče 
(jak interní, tak neurolo-
gické) a bylo možno pa-
cienta v případě potřeby 
ihned hospitalizovat na 
tato oddělení,“ vysvětluje 
náměstek pro léčebně 
preventivní péči a záro-
veň vedoucí lékař oddě-
lení centrálního/urgentního příjmu Vladimír Navrátil. 
 Jak se postupně medicína vyvíjí a jak každoročně 
roste počet ošetřených pacientů, začínají být prostory 
stávajícího urgentního příjmu nedostačující. „Navíc 
dnes již není nutné umístění urgentního příjmu v blíz-
kosti JIP, protože nová koncepce urgentních příjmů v 
ČR je nyní postavena na tom, že toto pracoviště má k 
dispozici expektační (sledovací) a resuscitační lůžka, 
jejichž přístrojové a technické vybavení odpovídá 
parametrům lůžek na jakékoliv intenzivní péči. Tak-
že nestabilního pacienta se selháváním základních 
životních funkcí můžeme plně specializovaně zabez-
pečit přímo na urgentním příjmu a v ambulantním 
režimu jej ošetřovat až 24 hodin,“ podotýká lékař. 
 Z tohoto pohledu si zdravotníci od vybudování 
nového urgentního příjmu slibují i to, že se sníží tlak 
na lůžková oddělení. „Některé akutní stavy (například 
gastroenteritidu) může vyřešit podání dvou tří infuzí a 
druhý den jde pacient domů. Není tedy nutná hospi-
talizace na lůžkovém oddělení, s jehož kapacitou tím 
pádem můžeme počítat třeba při léčbě chronických 
onemocnění apod.,“ zmiňuje náměstek nemocnice.
 Podle něj počet hospitalizací i ambulantních ošet-
ření v celé republice každým rokem roste, a to hned 
z několika důvodů: populace stárne, péče je snadno 
dostupná a lidé více dbají na svoje zdraví. 
 Přesun této ambulance do přízemí je žádoucí 
zejména z toho důvodu, aby byla co nejblíže k příjez-
dové cestě rychlé záchranné služby a zároveň k pra-
covištím zajišťujícím další vyšetření – zobrazovací, 

laboratorní. Z urgentního příjmu se plánuje propojení 
chodbou přímo na radiodiagnostické pracoviště, tak-
že doba vedoucí k vyšetření pacienta, který potřebuje 
například okamžitě udělat CT, se výrazně zkrátí. 
Do laboratoří by zase mohla vést potrubní pošta k 
rychlému posílání odebraných vzorků. 
 Po vybudování nového zázemí přibude například 
recepce, jejíž pracovníci ušetří čas zdravotnickému 
personálu, který nyní musí veškerou administrativu 
vyřizovat sám. 
 Součástí pracoviště bude také lékařská pohoto-
vostní služba i akutní chirurgická ambulance. „To 
znamená, že když například záchranka přiveze 
člověka s podezřením na cévní mozkovou příhodu, 
který si při pádu rozbil hlavu, veškerá vyšetření se 
uskuteční mnohem rychleji. Nyní musí záchranáři 
přivézt pacienta na urgentní příjem do třetího podla-
ží, odkud jej neurolog pošle o dvě patra níže na CT, 
následně se vrací na urgentní příjem, poté o patro 
níže na chirurgii na ošetření a pak zpět do třetího 
podlaží. Toto všechno by se tedy mohlo odehrávat 
v jednom nadzemním podlaží na co nejkratší trase,“ 
názorně popisuje Vladimír Navrátil. 
 „Hodláme zažádat o dotaci na stavební úpravy, 
dotační titul by měl být vypsán Ministerstvem zdra-
votnictví ČR v průběhu příštího roku. Pokud půjde vše 
podle plánu, mohlo by se začít stavět v roce 2024, 
přičemž stavba by trvala zhruba rok a půl,“ nastiňuje 
ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková. 

-mka-
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Muzejní noc v Blansku

Komentář: O komunismu
 Idea, kterou komunisté hlásají a pomocí které vábí 
své příznivce, se zdá být humánní a veskrze kladná: 
touha po sociální spravedlnosti, touha po zrušení vy-
kořisťování člověka člověkem a odstranění nerovností 
mezi lidmi. Tím ale končí to – řekněme – hezké, co lze 
k tomu pojmu „komunistiská ideologie“ přiřadit. Vše 
ostatní už je zalito krví.
 Komunistické myšlenky vznikly v 19. století a jejich 
nositelé (K. Marx) je formulovali v době, kdy nerov-
nost mezi lidmi byla značná, veliké skupiny lidí žily 
v nuzných podmínkách a hospodářské cykly (krize 
všeho druhu) dopadaly stejně jako dnes především 
na ty nejchudší. Společenský systém té doby nedo-
kázal potřebné dostatečně chránit. Přirovnáme-li to 
pro představu k dnešku, tak dnes je sociální úroveň 
společnosti tak vysoká, že (až na výjimky) veškeré 
krizové doby nevytvořily armády nezaměstnaných a 
hladovějících lidí bez příjmu, což v dobách před 100 a 
více lety bývalo běžné.
 Komunistická ideologie dávala lidem naděje a také 
recepty řešení. Současně se ale také už tehdy jasně 
ukazovalo, že díky lidské přirozenosti, kterou máme 
v sobě, se s touto ideologií ruku v ruce začne pojit 
radikalismus a násilí.
 Historii okolností vzniku prvního státu, který byl na 
komunistické ideologii postaven, je dostatečně známa. 
Nejen ta stránka ideová, kterou jsme byli krmeni my 
starší ve školách (AURORA, Lenin), ale i ta skutečná, 
historicky prokázaná, jíž jsme až po roce 1989 měli 
možnost významně narovnat dosavadní, hodně zkres-
lené a naivní představy o té době.
 Již v roce 1924 v časopise Přítomnost vyšel článek 
Karla Čapka s názvem „Proč nejsem komunistou?“  
a v něm je geniálním způsobem formulován Čapkův 
postoj k tomuto tématu a je vysvětlován s neúprosnou 
logikou postavenou na dokonalé znalosti člověka a 
jeho přirozeného chování (tento článek v časopise 
Přítomnost na rozdíl od jiných, které dodnes „někde 
vlevo dole“ hledáme, opravdu vyšel).
 Zjednodušeně lze říct, že komunisté odjakživa 
zneužívali možná chvályhodné myšlenky pouze jako 
nástroj k získání síly k následnému uchopení moci, 
a protože tímto postupem znásilňovali přirozený 
společenský vývoj, bylo taktéž od počátku zřejmé, že 
po dobrém to nikdy a nikde nepůjde. A taky nešlo. V 
Rusku to byly miliony mrtvých při vlastním převratu 
v roce 1917 a letech následných v občanské válce, 
poté v opakujících se obdobích hladomoru střídajících 
se s dobami likvidace nepohodlných lidí, genocidy a 
přesouvání celých národů, pak války s další šílenou 
ideologií (nacistickou, s níž se mimochodem v roce 
1939 ruští komunisté podezřele mile skamarádili až 
do doby, než se vzájemně o dva roky později začaly 
vyvražďovat). Po celé planetě komunistická ideologie 
– kde vzklíčila, tam tekly proudy krve, nejvíc (hned po 
Rusku) v komunistické Číně, kde se odhaduje počet 
mrtvých v letech 1949 – 1976 na více než 50 milionů. 
 Chci zdůraznit, že pro mne není podstatné, jak se 
co jmenuje a řídím se zásadou hesla amerického spi-
sovatele Jamese Whitcomba Rileyho, že „když něco 
chodí jako kachna, plave jako kachna a kváká jako 
kachna, tak je to kachna“. Komunistickou ideologii 
nesli až do listopadu 1989 komunisté pod praporem 
KSČ (Komunistická strana Československa) a poté 
se v Českých zemích drobně přejmenovali na KSČM 
(Komunistická strana Čech a Moravy). Je však zcela 
jedno, jak se jmenují, důležité je, jak se chovají a co 
vyznávají.

 V roce 1993 byl schválen zákon „o protiprávnosti 
komunistického režimu“ a ten v devíti paragrafech 
deklaruje komunistickou ideologii jako zločinnou, ne-
legitimní a je zavrženíhodnou a dále Komunistickou 
stranu Československa legitimizuje jako odpovědnou 
za zničení tradičních hodnot evropské civilizace, po-
rušování lidských práv, morální a hospodářský úpadek 
země atd. Ve skutečnosti by mělo být jedno, zda tento 
zákon cituje partaj nazvanou KSČ nebo KSČM. Obě 
jsou dvěma stranami téže mince. Tato strana a její ideo-
logie je (a měla by být dostatečně hlasitě) postavena 
mimo zákon na roveň ideologie nacistické například.
 Impulsem pro zamyšlení v tomto článku byla malá 
zpráva minulých dnů, kde se uvádí, že Gerhard Schrő-
der (německý kancléř, jehož v 2005 vystřídala Angela 
Merkel) se vzdal funkce v dozorčí radě fi rmy „Rozněft“, 
v níž celá léta působil. Tedy Ruskem ovládané ropné 
společnosti, jejíž důležitost a vliv se začala na veřej-
nosti vnímat důkladně až po vpádu Ruska na Ukrajinu 
v únoru letošního roku. Uvědomil jsem si přitom, kolik 
takových Schrőderů musí Kreml všude po světě mít, 
jak strašně prolezlé musejí být čela států a velkých kor-
porací ruskými agenty, neboli lidmi, kteří spolupracují a 
jsou placeni tímto režimem, který se neštítí válečným 
vpádem a agresí opakovaně porušovat platné meziná-
rodní zákony a úmluvy a přitom popírat zásady lidskosti 
a humanity.
 Víme, že i u nás - a dokonce v nejvyšších patrech 
politiky - takových spoustu bylo a je. Víme to, je to 
všeobecně známé. A přitom to bereme jako něco, co 
tak nějak nevadí, patří to sem, zvykli jsme si na to. 
Jsme teď sice klidnější, když komunisté vypadli ze 
sněmovny, že jejich vliv klesl až na marginální úroveň 
a že i na Hradě už to mají taky jen „za pár“.
 Ale to by nás nemělo uklidňovat. Ono totiž nejde 
o to, a opakuji to v tomto komentáři už podruhé, jak 
se kdo jmenuje, ale jak se chová. Rusko se dnes 
nenazývá Sovětský svaz, v jeho čele není generální 
tajemník. Bylo by však fatální chybou si myslet, že 
Rusko je jiné, než bylo před 30, 50 nebo 100 lety. Není 
jiné. Je stejné. Vše, co byli schopní Ruští či Sovětští 

Kdy bylo líp...
 Napříč republikou vídáme billboardy o tom, za koho 
a kdy bylo líp, připadá mi to až úsměvné, byť s tím po-
selstvím beze zbytku souhlasím. Za Babiše skutečně 
bylo líp. Tedy v dobách, kdy měl tento pán ještě trvalý 
pobyt na Slovensku, tehdy nás neobtěžoval svým uřvaně 
pisklavým hlasem, obviňujícím z kampaně proti němu 
snad i vrabce na stromech a uhlí ve skladech uhelných.
 Budiž.
 Spravit mnohé z veřejných záležitostí je během na 
dlouhou trať, vždyť si vzpomeňte, že to není tak docela 
dávno, kdy byly zavřené obchody, školy, cestovat z 
okresu do okresu a na některých místech z obce do 
obce jsme mohli jen na povolení a život najednou nebyl 
tak jednoduchý, jak jsme jej znali dřív. A spolu s tou ma-
sou spoluobčanů se nakazila i ekonomika, která zásah 
takového rázu do svého chodu v moderních dějinách 
nepamatuje. Ani tzv. „Světová hospodářská krize“ z let 
nedávno minulých neznamenala takovou „pecku“ pro 
nás všechny.
 Z toho všeho pak vznikla nedůvěra investorů v některé 
z fi nančních nástrojů a hnací síla každé ekonomiky – ob-
chod – zaznamenal nemalé ztráty a dostal se do útlumu. 
I díky tomu se začala pomalu roztáčet infl ační spirála a 
u mnohého základního zboží zaznamenáváme růst cen, 
který jsme naposledy pociťovali na konci 90. let nedávno 
minulého století.
 Je snadné někoho obviňovat, třeba někoho, kdo sedí 
ve vládě, faktem ale zůstává, že ozdravných kroků, které 
máme k dispozici, není zase tolik, abychom si mezi nimi 
mohli vybírat. Rusko tomu svým napadením Ukrajiny 
také příliš nepomohlo, když v sekundárním důsledku 
jejich invaze raketově stoupla cena energií, nemalé to 
součásti „spotřebitelského koše“, ze kterého se infl ace 
počítá.
 Kdybych znal recept na současnou situaci, byl bych 
jistě aspirantem na Nobelovu cenu za mír, případně za 
ekonomii, ale není tomu tak. Vnímám současnou situaci 
stejně jako většina obyvatelstva, a vnímám ji citlivě.
 Ale jedno vím jistě. Z naší situace si budeme v ko-
nečném důsledku nakonec muset pomoci sami. Bez 
zbytečně afektovaných prohlášení a házení kamenem po 
těch „kdo za to mohou“. Jsme, ať se nám to líbí nebo ne, 
součástí jednoho národa, jedné civilizace, která by pro 
začátek mohla být prozřetelnosti vděčná, že nás covid 
nezdecimoval ještě daleko hůř, než jak předpovídali 
někteří lehce paranoidní spoluobčané.
 Ačkoli to zní možná hloupě, ještě stále žijeme v rela-
tivním bezpečí a blahobytu, růst cen je jistě nepříjemný 
a dotýká se především těch lidí, kteří si svůj díl pro naši 
společnost odpracovali a teď jsou závislí na tom, co v 
rámci solidarity a důchodového zabezpečení dostanou 
od nás, ještě stále produktivních. To je asi věc, která je 
nejvíc nespravedlivá.
 Nicméně je třeba jednat uvážlivě a myslet i na budouc-
nost. Volání pro zvyšování daňové zátěže obyvatelstva 
nás z krizových týdnů a měsíců nevyvede, na to stačí 
nahlédnout do učebnic ekonomie.
 Co ale každý z nás změnit může, jsou naše každoden-
ní návyky. Snažme se ignorovat „darmožrouty“, kteří mají 
v popisu své práce třeba vymýšlení dalšího názvu pro 
sexuální úchylky, šílence, kteří prosazují zelenou cestu 
ke společné bídě a politiky, kteří kážou vodu a sami se 
napájí vínem, až je z toho hlava bolí.
 Z každé krize můžeme vyjít statečnější a silnější. A 
tak, snad jako první vlaštovku, bychom mohli najít sami 
v sobě snad ještě nadobro neztracenou lásku k druhým, 
být schopni podat pomocnou ruku tomu, kdo to potřebuje, 
a čelit všem překážkám tím, že půjdeme „hrdě a středem“ 
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Freddieho sloupek

vůdci udělat tehdy, jsou schopní udělat i dnes. Stále 
mají po celém světě spoustu vlivu, spolupracujících 
pomahačů a agentů. Ruský stát, který nikdy nepoznal 
demokracii a který byl vždy imperiální zemí vedenou 
lidmi, neštítícími se naprosto ničeho a kteří pojmy jako 
válka, smrt, boj mají ve svém slovníku jako zcela běžné 
a užívané, pracující s účinnou propagandou působící 
vně i dovnitř Ruska, je agresorem a z pohledu lidské 
civilizace je nepřítel, který ji ohrožuje.
 Vím, že člověk je takový, jakým byl stvořen, se svými 
dobrými i špatnými vlastnostmi, nelze jej „předělat“. 
Lidstvo vymyslelo za dobu své existence jediný systém, 
který se historicky osvědčil a jakž takž zaručuje, že se 
lidé nepovraždí ve válkách a sporech. Tím systémem 
je demokracie, svoboda a hospodářská soutěž, v 
moderní době realizovaná v sociálně-tržním prostře-
dí. Byť se vším nedokonalým a špatným, co s sebou 
nese. Komunismus – všimněme si – vždy demokracií 
pohrdal, považoval ji za zdegenerovanou a přežitou, 
hospodářskou soutěž zcela či z velké části nahradil plá-
nováním (vždy však vedoucím k ekonomické destrukci 
země) a svobodu vždy hned na začátku zlikvidoval na 
popravištích. Může se nám zdát, že to je dávná historie.
 Ale ona to není jen historie, je to i žhavá současnost. 
Tam, na východní hranici Ukrajiny, vede dnes široká 
frontová linie, kde na její západní straně bojují vojáci 
ve jménu svobody a práva na ochranu svého území, 
a na druhé, východní straně jiní vojáci jménem vůdce 
Putina, který se rozhodl, že nastal znovu čas naplnit 
imperiální ambice Velké Rusi a ukousnout zase další 
kousek území souseda. 9. května jsem v televizi viděl 
přenos z oslav z Rudého náměstí v Moskvě, slyšel 
sovětskou hymnu a oslovování se slovem „tavářišči“, 
tedy „soudruzi“. Kdepak. V Rusku panuje stále tatáž 
ideologie. Dnes si říká jinak, ale ve skutečnosti je to 
pořád a pořád stejné.
 Nesmíme zapomínat. Nesmíme zapomenout.

 (Věnováno milionům mrtvých, jejichž životy má na 
svědomí komunistická ideologie).

-mn-

 Žijeme v mimořádně nejisté době. Od konce druhé světové války jsme tady, v českých zemích v srdci Evropy, v takové situaci sice byli několikrát, ale tak 
vážné to nebylo nikdy. Všechny ty události spojuje jako červená nit komunismus, komunistická ideologie. 

 Letošní rok muzejní noci se v zámku nesl ve znamení oslav uplynutí sto padesáti let od objevu v 
Býčí skále. Netradiční prohlídky expozic přilákaly v pátek 20. května malé i velké návštěvníky, kteří 
se mohli podívat dokonce i na zámeckou půdu a věžní hodiny.

 Příchozí se v prostorách muzea setkali s význam-
nými osobnostmi. Vítala je Eliška Wanklová s dcera-
mi, v komnatách narazili na Hugo Františka Salma 
a Ludvíka Reichenbacha. Novou expozici o historii 
Moravského krasu ukázali významní badatelé Jind-
řich Wankel a Jan Knies. Na půdě hosty čekal stavitel 
zámku Matyáš Žalkovský. Nechyběla ani rozcvička 
se zakladatelem Sokola Miroslavem Tyršem, který 
působil jako vychovatel v rodině Bartelmusových. Ti 
zase návštěvníkům ukázali svoje smaltované hrnce. 
 V kostýmech slavných osobností vystoupili herci 
z Drakaťáku, ochotníci z Rájce a další milovníci bla-
nenské historie. Na nádvoří zámku mohli nejen děti 
zhlédnout představení z cyklu Rastislav dětem, a to 
Legendu o Rastislavu aneb Když víla Eliška potkala 
doktora Jindru. 

-mka- 
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Na kávě s Tomášem Mokrým
Sponzor rubriky:

 Produkční agenturu jsi založil před deseti lety. 
Jak k tomu došlo?
 Před založením team agency jsem pracoval pro 
rádio Petrov, kde jsem se dostal k pořádání, resp. 
spolupořádání nejrůznějších akcí, ať už velkých, tak 
regionálních. Tady jsem poprvé přivoněl k promotérské 
práci a zamiloval si ji. V té době jsem začal pořádat 
menší akce, jako třeba drakiády nebo dětské dny a 
paralelně začal podobnou činnost rozvíjet pro různé 
fi rmy. 
 Prvním impulsem ve vytvoření agentury byla spo-
lupráce s jednou významnou bankou, která mi dala 
první větší zakázky. Vydělané peníze jsem investoval 
do eventového vybavení, atrakcí pro děti a technic-
kého zázemí fi rmy. Po dvou letech jako OSVČ jsem 
založil společnost team agency s.r.o. a začal se živit 
jako promotér na plný úvazek. Zatímco v začátcích 
jsem byl na všechno sám, po dvou letech jsem došel 
do stádia, kdy bylo zapotřebí rozšířit tým. V té době 
začalo přibývat významných klientů i zakázek, kterých 
bylo v nejvytíženějším období přes 170 za rok.

 Kdy jsi uspořádal první velkou akci pro veřej-
nost?
 V roce 2014. Byla to sportovní akce Masaryk run v 
Brně. Ve stejném roce v euforii z úspěchu a zájmu o 
Masaryk run přišel nápad uspořádat něco podobného 
v Blansku, a tak vznikla Blanenská desítka ve stejném 
konceptu. Tedy běh, inline brusle a koloběžky pro 
dětské a dospělé kategoie.
 O rok později, v roce 2015, přišla první společen-
sko-kulturní akce Svatomartinský košt, kterou jsme 
pořádali dva roky po sobě na Wanklově náměstí v 

Blansku v rámci oslav Vítání Sv. 
Martina. Poté, co jsme se s měs-
tem nedohodli na podmínkách 
pokračování, se košt přesunul do 
krásného prostředí Moravského 
krasu na Skalní mlýn. V roce 2016 
jsme se potkali s Honzou Musilem 
nad tématem, jak v Blansku udělat 
velkou hudební akci, a vymysleli 
jsme hudební festival Morava 
park fest v zámeckém parku. O 
dva roky později ve spolupráci s 
majiteli zámku Boskovice přišla 
myšlenka na uspořádání hudeb-
ního festivalu na zámku s názvem 
Boskofest a o další rok později 
ve spolupráci s Pivovarem Černá 
Hora jsme pořádali další dva roky 
festival Pivní pouť. Akcí děláme 
mnohem víc, tohle jsou ty největší.

 Kolik je potřeba pořadatelů 
třeba na Morava park fest?
 Pokud vezmu kompletně celý 
tým, bavíme se určitě o 70 lidech. 
Bedňáci, lidi starající se o pódium, 

kapely a zázemí, o technickou a programovou část, 
zdravotníci, ostraha, pokladny, úklid areálu, pracovníci 
v prodejních stáncích a další… Nezdá se to, ale je jich 
skutečně hodně. Každý ví, co má dělat. Já mám na 
starosti technickou a programovou část – zvuk, kapely, 
ochranka, pokladny atd. a Honza zabezpečuje chod 
celého cateringu a péči o partnery. U sportovních a 
ostatních akcí jsem ve vedení sám, ale na každém 
pořadatelském úseku mám člověka, který za něj 
zodpovídá, a kterému důveřuji. Bez toho to nejde.

 Letos budete pomáhat akci You Dream We Run. 
Jak jsi se k této akci dostal?
 Zde se odehrál podobný příběh jako v případě 
černohorského pivovaru. Jelikož jsem byl v regionu 
pořadatelsky aktivní, byl jsem osloven hlavními organi-
zátory s žádostí o spolupráci. Za PROSEN, spolek pro 
podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, 
mne oslovil Roman Jančiar (hlavní organizátor). K 
vzájemné spolupráci mělo dojít už před několika lety, 
ale z kapacitních důvodů jsem musel odmítnout. Plácli 
jsme si až na přelomu letošního roku. 
 Na vysvětlení musím říct, že nejsme pořadatelem 
ani spolupořadatelem. Moje fi rma dostala na starosti 
zabezpečení a koordinaci technické a částečně pro-
gramové části akce. Roman Jančiar a lidé okolo něj 
jsou pořadatelem, starají se o plnění snů a naplnění 
myšlenky YDWR, což je vlastně jejich hlavním cílem. 
My pomáháme s věcmi, na které jim v předchozích 
ročnících nestačila kapacita. Tedy budeme se starat 
o hladký technický průběh akce.

 Náplní team agency je pořádání kultury, což bylo 

v době covidu velmi komplikované. Jak se vám 
podařilo „přežít“?
 Zachránilo nás především to, že se nám předcho-
zích osm let dařilo, nakupovali jsme techniku i vybavení 
a vytvořili si fi nanční rezervu. Jelikož našemu oboru 
stát nijak nepomohl, byli jsme postupem času nuceni 
většinu majetku prodat. Jen tak se nám podařilo tak-
zvaně přežít. Po deseti letech tak vstupujeme na pole 
pořádání eventů opět s nulou. Zbyla nám chuť, zkuše-
nosti, kontakty a renomé, které jsme si před covidem 
u lidí i zákazníků získali. Nyní se musíme odrazit ode 
dna a začít budovat vše od začátku. Důležité je, že 
akce jsou povolené a konečně zase můžeme. Vypadá 
to na dobrý rok. 

 Na které akce se tedy letos můžeme těšit?
 U vlastních akcí jsme velmi opatrní. Některé akce 
pořádat budeme – máme za sebou další úspěšný 
Masaryk run, na 25. června fi nišujeme přípravy Morava 
park festu a 10. září by měla proběhnout Blanenská 
desítka – moje srdeční záležitost. Jelikož musíme 
vycházet z určitých fi nančních rezerv, které po dvou 
covidových letech nemáme, museli jsme se pro letošek 
zřeknout Boskofestu i Pivní pouti. O tom, zda bude 
Svatomartinský košt, se rozhodne později. Uvidíme, 
jaká bude situace. Ale chceme dělat akce pro lidi. Život 
je o tom, aby jej člověk žil, a ne seděl další roky doma. 
Doufejme, že se podobná situace letos už nebude 
opakovat.

 Svatomartinského koštu by byla škoda, je u 
blanenské veřejnosti velmi oblíbený…
 To ano, ale pro nás je velmi specifi cký. Neděláme jej 
za účelem výdělku, ale pro jeho výjimečnost a trochu 
jako oslavu ukončení sezóny. Je sice chladnější počasí 
a celkově je pro nás celá akce náročnější, ale máme 
ji moc rádi. Na předchozí ročníky chodilo až dva tisíce 
návštěvníků a vždy to byla akce s domácí a přátelskou 
atmosférou. Kdo nezažil, těžko bude chápat. 

 Co říkáš na kulturní dění v Blansku?
 Situace v kultuře v našem městě mi přijde i pod no-
vým vedením stále neutěšená. Ale určitě se dá změnit, 
což je dobrá zpráva. V současné chvíli mi kultura v 
Blansku připomíná takový spící zámek; na začátku roku 
se skoro nic neděje, pak je tu možná ples, čarodějnice, 
dětský den, o prázdninách se mimo vaření gulášů v 
režii KSMB neděje nic mimořádného…
 Situaci teď sleduji ještě ve větší míře a rozhodl jsem 
se, že městu Blansko nabídnu pomoc s konceptem 
kultury ve městě tak, jak si ji představuji já. Například 
mi chybí rozložení kultury do věkových vrstev. V Blan-
sku jsou děti, senioři, teenageři, střední generace… 
Kulturní instituce by měla myslet na všechny věkové 
skupiny a akce pro ně zahrnout do plánu, který se udělá 
na podzim předešlého roku. V podrobném seznamu 
by měla být divadelní představení, koncerty, akce pro 
školy, venkovní akce, ale i tradiční události pořádané 
městem. Tak, aby byla uspokojena každá generace. 
Když se nyní podíváte na webové stránky KSMB, je 
tam na červen dětský den, jeden koncert blanenských 
muzikantů, oslava Dne otců a uprostřed prázdnin 
Gulášobraní. To je na letošek vše, více se člověk 
nedozví.

Tomáš Mokrý je pořadatel sportovních, kulturních i fi remních akcí, majitel produkční 
agentury team agency a mimo jiné hlavním organizátorem Morava park festu. Povídali 
jsme si hlavně o kultuře a současném stavu v našem městě.

 Nemůže souviset absence některých akcí s 
nedostatkem fi nancí?
 Může. Ale nikde není psáno, že by to nešlo jinak. Vím 
o městech, ve kterých se pořádají třeba velké komerční 
akce, z jejichž výtěžku se pak dotuje mnoho menších, 
neziskových akcí. Například u sousedů v Boskovicích 
komerčně úspěšné akce jsou. A nemyslím si, že by to 
bylo jen přítomností letního kina. 
 Mnoho lidí na akce pořádané KSMB nadává a je 
třeba se zamyslet, proč tomu tak je. Přijde mi, že 
u spousty tady pořádaných akcí se jen kopíruje z 
předešlých ročníků a nepřidává se nic nového, spíš 
naopak. Problém můžeme hledat i v konceptu kon-
krétní akce. Například nemusí lidem sedět program, 
samotné provedení i nehezký vizuál celé události. Mě 
jako pořadatele by tohle nemohlo bavit a ani by se mi 
pod to nechtělo podepsat.

 Zmínil jsi, že pracuješ na konceptu kultury. Proč?
 Dělám to ve svém volném čase, zcela zdarma. 
Prostě mi není lhostejné, jak vypadá kulturní dění v 
našem městě. Žiji zde 35 let a byl bych rád, kdyby se 
naše město zlepšilo i po této stránce. Až bude koncept 
hotový, předám ho vedení radnice. Co s mým pojetím 
kultury udělají, už nechám na nich. Myslím, že nejsem 
sám, kdo si myslí, že tu je problém. Pouze jsem se jako 
člověk, kterého kultura živí a vidí do ní možná trochu 
lépe, rozhodl něco podniknout. Určitě je to lepší, než 
jen od stolu kritizovat. Myslím, že z pozice občana 
má právo každý vyjádřit svůj názor, já to dělám tímto 
způsobem.

 Mohl bys prozradit například svoji představu 
kulturního léta v Blansku?
 Nemohu říct konkrétně, protože k létu jsem se zatím 
nedostal. Pokud mi tu něco vyloženě chybí, jsou to vět-
ší koncerty. Třeba dva za léto. Nemuselo by se jednat 
o formu festivalu, spíš vystoupení jedné či dvou kapel. 
Pro starší by to mohl být třeba Čechomor, Olympic, 
Katapult… Pro mladší Marek Ztracený, Mirai, Rybičky 
48 nebo podobní. Tím by se kultura v Blansku oživila 
a lidi by se měli na co těšit. Nehledě na to, že takový 
koncert by k nám mohl přilákat turisty směřující do 
Moravského krasu. Hodně se argumentuje absencí 
vhodných prostorů, ale to si nemyslím. Potenciál tu 
je, jen nevyužitý. V Boskovicích sice mají letní kino, 
ale taky mnoho let pracují na jeho zvelebování, re-
konstrukcích… I tohle bych chtěl do svého konceptu 
zahrnout.

 Šlo by dělat takové koncerty třeba v našem 
zámeckém parku?
 Určitě šlo, ale chtělo by to vybudovat zázemí. Klidně 
nějakou jednoduchou stavbu, kde by byla elektřina, 
voda, šatny… Nehledě na nájezd z Dvorské, kterým 
se žádné větší auto nedostane.
 Abychom si rozuměli; nechci, aby všechnu kulturu 
dělalo naše kulturní středisko, ale mohlo by pomoci s 
vybudováním skvělého místa a zázemí, které by využili 
i soukromí pořadatelé. Když to jde v jiných městech, 
věřím, že to půjde i u nás a obyvatelé našeho města 
to ocení. 

Martin Müller
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Dokončení příběhu z minulého vydání:
 Po neúspěchu německých vojsk a posunu spo-
jenců byla v březnu 1944 většina osazenstva Terezí-
na deportována do Osvětimi. Zpočátku jsme doufali 
v lepší budoucnost, že budeme někde pracovat a 
tak přežijeme válku. Jenže už samotný transport 
vlakem byl šokující. Přeplněné vagony dobytčáky, 
kde se nedalo ani sednout, všudepřítomná špína, 
jak se v nich přepravovala zvířata, žízeň, hlad a 
nekonečné hodiny jízdy. Vlastně už se z nás stala 
zvířata.
 Tatínka a bratra jsme viděli naposledy v Terezíně, 
jen tak jsme na sebe z dálky zamávali a to bylo vše.
 Pro Čechoslováky je 8. březen 1944 výjimečný. 
Tehdy došlo k likvidaci unikátního terezínského tá-
bora. Nacistická mašinérie rozjela největší masovou 
vraždu československých občanů v dějinách.
 Již samotný transport vlakem do cílové stanice 
Osvětim mnozí, hlavně starší a nemocní lidé, ne-
přežili. Uvítal nás osvětimský tábor přeplněný lidmi, 
vězni a velký černý nápis "Arbeit macht frei".
 Stovky dní v Osvětimi byly rámovány vraždami 
plynem, střelbou, štěkáním psů zabijáků, hladem 
(asi 80 % vězňů zemřelo hladem), týráním, otroc-
kými pracemi a totální dehumanizací.
 Toho osudného 8. března přijel asi tucet nákla-
ďáků ve 22 hodin a lidem bylo přikázáno, aby v 
barácích ponechali kufry, že budou k vlakům na 
nádraží dopraveny zvlášť. Auta pak nezahýbala do-
leva (ke krematoriím), ale doprava k vlečce, aby to 
vzbuzovalo zdání odjezdu i nadějí. Odvážení trvalo 
mnoho hodin, ovšem muži byli nakonec dopraveni 
ke krematoriu III, ženy ke krematoriu II.
 Znepokojeni čekáním na odjezd na nádraží, 

začali Židé v jednom baráku kolem druhé hodiny 
ráno zpívat českou lidovou písničku. Zanedlouho se 
přidali další. Vystrašení esesmani začali střílet. Pod 
hrozbou zastavení transportu bylo zakázáno zpívat. 
Svlékárny v krematoriích byly uzpůsobeny tak, že 
lidé v nich do poslední chvíle věřili, že pojedou do 
pracovního tábora. Až poté, co zazněl rozkaz, aby 
se svlékli, došlo jim, že se nacházejí v krematoriu.
 Drželi jsme se s mámou za ruce a obě jsme tiše 
plakaly. Já neustále doufala, že to není možné, 
že nemůžeme jen tak zemřít. Přece jsme nikomu 
neublížily a stále jsem doufala do poslední chvíle v 
nějaký zázrak, který by nás zachránil. O tom, jaké 
šílenství a bezmocnost prožívaly ostatní ženy a děti 
vám sdělit ani nechci, nelze to popsat.
 Zástup vězeňkyň vcházející do plynové komory 
zpíval píseň Hatikva, už tehdy mezinárodní hymnu 
Židů, dále českou hymnu a partyzánskou píseň.
 Po zaklapnutí dveří plynové komory následovalo 
několikeré bolestivé nadechnutí, zakašlání - a moje 
duše se na holubích křídlech, ověnčených bílými 
stužkami z mých svatebních šatů vznášela výš a 
výš do Boží náruče a přívětivého nebe.
 V noci z 8. na 9. března 1944 byly v plynových 
komorách v Osvětimi v Birkenau připraveny o život 
téměř čtyři tisíce lidí z Terezínského rodinného 
tábora, a že to byla největší masová vražda čes-
koslovenskch občanů během druhé světové války 
a v moderních dějinách vůbec, ví jen málokdo.

Připravil Milan Sýkora 
Zdroje: 
LN, 26. března 2022 „Hrůzy zapsané den po dni“
Adam Drda: Zvláštní zacházení
Jaroslav Bránský: Osudy Židů na Boskovicku

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

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

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 
suterénní prostor

 
samostatný vchod

 

vlastní sociální zařízení

 

samostatné energie

 

vhodné k zrealizování 

 

jakéhokoliv podnikatelského 

 

záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

Platí pro telefony, notebooky 

(i repasované), tiskárny, servis. 

PO PŘEDLOŽENÍ INZERÁTU,

do vyprodání zásob.

PŘI NÁKUPU NAD 3000,- KČ 

V HOTOVOSTI DÁREK

BLUETOOTH REPRO ZDARMA
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Statek Samsara: Rautové večeře 
potěší gurmány i jedlíky

Cestování: Dvakrát z Tenerife
Soutěska Masca
Masca je jedno z nejkrásnějších míst na Tenerife; sou-
těska vede nádhernou přírodou, začíná v 650 metrech 
nad mořem a vede až na pobřeží, kam se nedá dostat 
jinak než soutěskou, případně výletní lodí. Dříve byla 
možnost sejít dolů a odjet lodí, ale nyní to jde zpátky 
pouze pěšky. Masca je přístupná veřejnosti pouze na 
základě permitu. Ten jsme vyřídili dva dny předem na 
internetu, je zdarma, ale pro návštěvu nezbytný. Vysvět-
lení je jednoduché: jedná se o způsob, jak omezit počet 
lidí v parku. Jinak by tu byla hlava na hlavě. 
 Vyrážíme docela brzy, v 7 už sedíme v autě. Snažíme 
se držet pokynů google map, ale dvakrát se nám stane, 
že nás mapy pěkně vypečou. Ne že by nás vedly úplně 
špatně, ale snaží se nás poslat zkratkami přes uličky 
se sklonem vozovky blížícímu se úhlu 90 °, což naše 
Toyota Aygo dost těžce nese. V jednom takovém místě 
před námi jede podobný nešťastník a my kvůli němu 
musíme couvat zpátky asi 200 metrů, abychom se zase 
vydrápali zpátky na hlavní.
 Dle instrukcí se dá u vstupu do údolí Masca zapar-
kovat jen na omezenou dobu, čehož využívají jen ti, 
kteří si prohlédnou údolí shora a dolů nejdou. Tudíž 
následujeme pokyny z internetu, auto necháváme asi 
pět kilometrů vedle ve vesničce Santiago del Teide a 
zbytek dojedeme busem. Máme chvilku, tak jdeme na 
kávu. Pořád si říkám, že pohodově stíháme, ale když s 
hrůzou zjistím, že čekáme na autobus na opačné straně 
silnice a ten náš už o pár desítek vedle nás už pomalu 
odjíždí, bereme nohy na ramena a křičíme česky, ať 
počká. Asi rozuměl, protože poslechl, ale bylo to o chlup!
 Když vidím cestu, která sem vede, jsem rád, že jede-
me autobusem. Už jsme toho zažili hodně, ale takové 
serpentiny nikdy. Autobusák je zde každý den, a tak 
není divu, že má odježděno a (snad) ví, co dělá. Před 
některými zatáčkami troubí, v některých si připadám 
jako na Matějské. Ovšem už tady se kocháme prvními 
výhledy na úžasnou přírodu a začínáme se těšit.
 Fasujeme helmy, prohlíží nám podrážky, zda nejsou 
příliš ochozené, absolvujeme instruktáž. Statný člen 
personálu nám vypráví o nebezpečích, která soutěska 
skýtá, o náročnosti výšlapu a o tom, že na cestě budeme 
minimálně pět hodin. Po cestě si máme hlídat čísla, která 
míjíme a v případě, že si někdo zlomí hlavu nebo vymkne 
oko, máme zavolat na 212 a říct jim, poblíž kterého 
čísla se nacházíme. Danka moc nerozumí, ale vida můj 
vyděšený výraz, dožaduje se vysvětlení. Raději mlčím, 
nasucho polykám a s obavou o vlastní život vyrážíme 
do údolí.
 Není to vůbec tak hrozné, jak nám líčil instruktor. V 
Tatrách člověk zažije mnohem nepříjemnější situace. 
Každou chvíli fotíme úchvatnou podívanou, lezeme přes 
skály, občas se držíme řetězů a skáčeme přes potok. 
Údolí patří rozhodně k tomu nejhezčímu, co jsem v životě 
viděl, to bez debat, a pokud vám bude někdo tvrdit opak, 
nevěřte mu. Údolí je na turisty perfektně připravené, jsou 
tu (velmi citlivě) zasazené různé schody a zábradlíčka, 
takže celá cesta je nakonec "nebezpečná" asi jako v 
Jeseníkách.
 Asi po hodině a půl už jsme dole u moře a dáváme 
si svačinu. Koupat se tu dá pouze u mola, na kterém 
se válí několik našich souputníků, ale počasí k plavání 
zrovna nevybízí, takže se po krátké pauze ubíráme 
zpátky. Cesta odsud vede jen jedna – ta, po které jsme 
sem přišli, a zhruba 650 výškových metrů na šesti kilo-
metrech zdoláváme za hodinu čtyřicet. 
 Jsme tu brzy a bus nám jede až za hodinu a půl. Ale 
podaří se nám vzít stopa – dva mladí Španělé nás vezou 
zpátky k autu a kupodivu odmítají i těch pár EUR, které 
jim nabízíme na pivo za jejich službu.

Pico de Teide (Tenerife)
 Pico de Teide je aktivní sopkou, nejvyšší horou Špa-
nělska, Atlantiku a třetí nejvyšší sopkou na světě. Dostat 
se nahoru můžete lanovkou, nebo po svých. Lanovka 
končí asi 150 m pod vrcholem a pravdou je, že i zde si 
vychutnáte neskutečné výhledy, které hora nabízí. Jenže 
na samotný vrchol sopky, který je ještě o 150 metrů výš, 
se dostanete pouze s povolením místního úřadu. A to 
je na několik měsíců dopředu vybrané. Bez permitu to 
jde mimo otevírací dobu lanovky - před devátou hodi-
nou ranní, nebo po šesté hodině večerní. Takže… Buď 
vstaneme ráno ve dvě. Nebo půjdeme pozdě večer a 
přespíme na horské chatě ve 3.200 metrech s tím, že 
ráno se podíváme na 
nejkrásnější východ 
slunce a stihneme to 
tedy ještě před otvírač-
kou. Nebo varianta tři, 
kterou jsme nakonec 
zvolili my.
 Předchozí den jsme 
dlouho debatovali, zda 
půjdeme, nebo nepů-
jdeme. Zatímco já byl 
trochu strašpytel (vi-
dina 1.500 výškových 
metrů, z nichž 715 z  
je nad hranicí 3.000 
mi zcela jistě přivodí 
mrákoty!), Danka od 
prvního dne nemluvila 
o ničem jiném, než že 
vyšplháme na sopku. 
Tak to prostě nějak vy-

držím. Přinejhorším mě tam někde nechá svému osudu 
a vyhopsá si to sama.
 Dopoledne ještě využíváme ke krátké prohlídce 
města, v supermarketu koupíme svačiny a šampáňo na 
noční oslavu, že jsme přežili (pokud přežijeme) a po 13. 
hodině vyrážíme. Cesta po silnici je dlouhá asi jen 40 
km, ale překonáváme při ní přes 2.000 výškových metrů 
a stovky serpentin, takže zabere skoro hodinu a půl. Ve 
14.30 jsme na parkovišti a já mám radost, že je zde volné 
místo, jinak jsme byli nuceni nechat auto o kilometr níž, 
což by už tak dost náročný výlet zdramatizovalo (já to 
dramatizuju!).
 Začátek je fajn, necelých pět kilometrů jdeme po 
pohodlné šotolině. Ovšem ukusujeme pouze 300 
výškových metrů. Dále nás čeká brutální výšlap. Na 
následujících čtyřech kilometrech je to 1.100 výškových 
metrů v terénu, který se jen těžko popisuje. Kamení, 
skály, prach...
 Zhruba v polovině cesty překonáváme výšku 3.000 
metrů a kolem 18. hodiny svačíme u horské chaty 
Altavista. Výška už je znát, jde se mi špatně, funím a 
s přibývajícími metry je to horší a horší. Nohy jako z 
kamene, cítím silnou únavu a zastavuji každých třicet 
kroků (počítám je!), zatímco moje žena je permanentně 
třicet metrů přede mnou (vlastně je to tady tak kolmé, 
že i nade mnou). 
 Za další půlhodinu už jsme u lanovky a modlíme 
se, aby opravdu nikdo nehlídal. Branka je otevřená a 
k vrcholu to máme posledních 150 výškových metrů, 
které se ale ukazují jako nejtěžší v mém životě. Kdyby 
mi Danka pár metrů pod vrcholem řekla, že to teda oto-
číme, stoprocentně bych to udělal. Melu z posledního a 
proklínám sebe, blbou sopku a celý Kanáry. Ještě třicet, 
dvacet výškových metrů… Už nemůžu!!!
 V 18.50 jsme nahoře. Neskrývám dojetí, polykám 
slzy radosti a užíváme si dechberoucí výhledy na celý 
ostrov i na sousední Gran Canarii. Kolem nás stoupá 
dým, je cítit síra a kameny jsou horké, čímž nám sopka 
dává najevo svoji aktivitu.
 Není na co čekat, po deseti minutách jdeme zpátky. 
Pozorujeme stín, který vrhá sopka v západu slunce, až 
zakryje i malý cíp Gran Canarie, jež je od nás asi 50 km. 
Neuvěřitelnou podívanou ještě podtrhuje měsíc, který 
se proti nám objevuje s nadcházející nocí. Jsme blízko 
rovníku, takže tady jde tma hodně rychle. Stihli jsme to 
jen tak tak – při nástupu na posledních 5 km šotoliny 
už je úplná tma, ale měsíc nám svítí na cestu, takže 
nevytahujeme ani čelovky. U auta vypínám hodinky, 
ukazují čas výstupu a sestupu 7 hodin a 10 minut.
 Zpátky na hotel se dostáváme až krátce před půlnocí. 
Boucháme šampáňo. Chutná jako vítězství, jako sop-
ka…
 Celý cestopis najdete na www.odcesty.cz

Martin Müller

 Měl jsem vždy za to, že hlavními aktivitami na Kanárských ostrovech jsou moře a odpočinek. O tom, 
jak překrásné jsou zdejší hory a příroda, jsem neměl tušení. Z dovolené na Tenerife a Gran Canarii jsem si 
nakonec přivezl nezapomenutelné zážitky. V dnešním článku vám nabídnu dva z nich.

 Statek Samsara je pro mne od jeho otevření v roce 2014 podnikem, kam se velmi rád vracím. Pro 
jeho skvělou atmosféru, krásné místo kousek od Blanska, kam se dá dojít procházkou z města, 
pro její souznění s přírodou. A hlavně za gastronomií, která pro mne nebyla pouze o tom se dobře 
najíst, pokrmy zde byly především zážitkem a z každého sousta čišela radost, s jakou ji pan kuchař 
naservíroval na talíř. Když jsem v minulém Monitoru viděl inzerát, ve kterém zve Samsara veřejnost 
na rautové večeře, neváhal jsem a šel je vyzkoušet.

 Pravdou je, že v posledních měsících byli někteří 
možná trochu zmatení a nevěděli, zda je tento 
podnik vůbec otevřený pro veřejnost. Ani covidové 
zákazy situaci neprospěly, spíš naopak. Výbornou 
zprávou je, že dveře Statku Samsara jsou dokořán 
každému a pochutnat si na vynikajícím jídle si tu 
můžete každý den. A to formou rautových večeří (o 
víkendu obědů), což je v našem okolí zcela výjimeč-
né. 
 Předně je nutné si zarezervovat místa. Zavolal 
jsem tedy na statek, nahlásil počet strávníků a 
rovněž na vyžádání sdělil informaci, že z naší spo-
lečnosti je jeden, co nejí lepek, a jeden vegetarián. 
Vůně z grilu se linula až na parkoviště. Obsluha nám 
přinesla nápojový lístek: pivo 12° Richard zůstalo, 
mají i Poličku 11°, výborné moravské víno, domácí 
limonády a mnoho druhů exotických rumů… Talíře 
máme na stole, tak si jdeme vybrat jídlo. V gastroná-
dobách nás čeká grilované hovězí hrudí připravené 
metodou sous-vide, pečené kuře, grilované sýry, 
vepřová žebra, bůčková roláda, grilované brambory 
s máslem, pečivo (i bezlepkové), několik salátů a 
dresingů, různých omáček … Dnes i domácí pizza, 
která potěšila hlavně děti. Je toho opravdu hodně. 
A skvělé je, že můžeme všechno ochutnat. Vše, co 
sníme, je za jednu cenu.
 Dal jsem si od každého kousek. Bylo to vynikající! 
Jsem moc rád, že Statek Samsara si stále drží vy-
soký standard. Vesměs se jednalo o jídla, která jdou 
v domácích podmínkách připravit jen velmi obtížně, 
pokud vůbec. Hezky se dívalo na kuchaře v letní 
kuchyni na terase, který všechna jídla připravoval. 
Všiml jsem si udírny a také toho, že všechny pokrmy, 
snad vyjma salátu, byly připraveny venku, tudíž šlo 
o jednu velkou grilo-
vací party. Dokonce i 
ananas, kterým jsme 
celou gurmánskou 
večeři zakončili v do-
provodu výtečné kávy 
z regionální pražírny 
Ignác, byl připravený 
na otevřeném ohni. 
Tohle prostě musíte 
zažít…
 Příjemné překva-
pení nás čekalo při 
placení. Samsara ni-
kdy nepatřila k nej-
levnějším podnikům v 
okolí, což je vzhledem 
k servisu, prostředí a 
perfektně připravené-
mu jídlu logické. Ale 
za celou hostinu (bez 
nápojů) jsme zaplatili 
290 Kč na osobu, což 
se mi zdálo v poměru 

k množství a kvalitě pokrmů více než příznivé. Zvlášť 
v dnešní době…
 Zajímal jsem se, jak dnes Samsara funguje. 
Můžete sem jít každý den na podobnou večeři, 
kterou jsme absolvovali my, v čase mezi 17. a 20. 
hodinou. V nabídce najdete vždy něco trochu jiného, 
ale skutečně si vybere každý – ať už se jedná o 
běžného strávníka, tak o vegana, bezlepkáře nebo 
člověka s intolerancí na laktózu. Jen je třeba si vždy 
zarezervovat místa a sdělit podrobnosti personálu 
na telefonu. O víkendech, hlavně v neděli, bývá 
nabídka rozšířená a hlavně sem můžete i na oběd, 
který probíhá stejnou formou. Vzhledem k pestřej-
šímu repertoáru jídel připlatíte několik desítek korun 
navíc, ale o to větší gurmánský zážitek si odnesete. 
Jestliže sem zavítáte v kteroukoli jinou hodinu, než 
jsou víkendové obědy (12 – 16 hod.) či každodenní 
večeře (17 – 20 hod.), můžete si dát cokoli z nápo-
jového lístku, dezert nebo vydatnou polévku. Statek 
Samsara je otevřený denně od 11 do 22 hodin a svoji 
pohostinnost nabízí široké veřejnosti, ale můžete tu 
uspořádat i oslavu narozenin, svatbu nebo fi remní 
akci. Vyplatí se sledovat facebookovou a instagra-
movou stránku, na kterých se dozvíte informace jak 
o připravovaných víkendových akcích, tak i konkrétní 
jídla, na která se můžete těšit. 
 Slibuji, že na Statku Samsara prožijete krásné 
chvíle. Děti si pohrají na hřišti a potěší se se zvířaty, 
dospělé tu čeká hlavně gurmánský zážitek za více 
než solidní sumu. Věřím, že se sem budete rádi 
vracet. Než vyrazíte, nezapomeňte si zarezervovat 
stůl na čísle 702 098 832. Já už teď vím, že na statku 
budu zase stálým hostem. 

-r-

Soutěska MascaSoutěska Masca

- opravy kanalizace

- voda, topení

- prohlídka TV kamerou

- strojní čištění

- instalatérské práce

tel. 704 361 750  |  kokoservis@email.cz

JK 
Servis

Sopka Pico de Teide.Sopka Pico de Teide.
Ano, to nahoře je sníh.Ano, to nahoře je sníh.
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Čtvrtek 
23. 6. 2022 od 19.00

Sklepní prostory restaurace

Sýpka, Blansko

Víno z jihu
Degustace

nebo na telefonu

+420 602 516 928

rezervace na emailu
info@ubrazdu.cz
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Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Prodám plynový vařič dvoukolový včetně bomby, cena 
dohodou. Tel. 737565661.
* Koupím motorovou sekačku na trávu s bočním odhozem 
trávy, i bez koše. Tel. 721518827.
* Prodám koloběžku /Blata/ za poloviční  cenu nejezdenou 
v dobrém  stavu. Tel. 724586835.
* Koupím chatu nebo zahradu v Blansku. Tel. 723307459.
* Žena 41 roků, bez závazku, hledá k sobě partnera, který je 
společensky a sportovně založený. Tel. 720696317.

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

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"

Blanenští plavci brali 
medaile v Praze i Brně

 Minulý týden se o víkendu konal v Praze Podolí 
mezinárodní mítink olympijských nadějí České 
republiky, Maďarska, Slovenska a Polska. Mezi 
českými juniorskými reprezentanty nechyběla 
blanenská plavkyně Anna Šťávová. Představila se 
ve svých parádních disciplínách padesátce, stov-
ce a dvoustovce prsa. Osobní rekordy potvrzující 
stále stoupající výkonnost proměnila ve dva cenné 
kovy a přispěla výraznou měrou k bodovému zisku 
českého týmu. 

 Na padesát metrů prsa doplavala bronzová a na 
dvoustovce se radovala ze stříbra. Na začátku června 
čeká blanenskou juniorskou reprezentantku Český 
pohár na venkovní padesátce v Praze Podolí, kde 
se rozhodne, která čtveřice plavkyň se nominuje na 
největší evropskou událost pro sportovce do osm-
nácti let. Olympijský festival mládeže (EYOF) bude 
probíhat na konci července ve slovenské Banské 
Bystrici. Účast na tomto sportovním svátku by byl 
doposud největším úspěchem blanenského plavání 
v novodobých dějinách. 
 Tento víkend se plavala v Brně krajská kvalifi kace 
na Letní mistrovství ČR žactva. Šestičlenné blanenské 
družstvo si pod vedením trenéra Miroslava Špačka 
nevedlo vůbec špatně. Nejvíce se blýskla talentovaná 
Stella Hanzlíčková, která vybojovala šest medailí (dvě 
zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou). Dva bronzy si 
pověsila na krk Anna Okáčová a jednu bronzovou me-
daili přidali Eliška Zamazalová a Matouš Krejčí. Letní 
republikové soutěže se poplavou v druhé polovině 
června v Chomutově a Českých Budějovicích. Jistou 
účast má zatím pouze třináctiletá Stella Hanzlíčková, 
ostatní plavci musí čekat, zda po sečtení výsledků z 
jednotlivých krajů projdou kvalifi kačním sítem mezi 
dvaatřicet nejlepších plavců ČR.

-vv-
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Bikeři na Českém 
poháru opět zářili

 Český pohár horských kol pokračoval třetím 
dílem na šumavském Zadově. Z Blanenska na 
zlatou medailovou pozici dosáhla v kategorii 
kadetek Amálie Gottwaldová, CP team a stříbro 
dovezl Josef Kuchař, ACT leraK Blansko.

 Náročná horská trať s dlouhými výjezdy po sjez-
dovce, rock gardeny, kořenovými výjezdy, skoky, 
prostě snad všemi druhy zpestření v rámci XCO, 
byla pro všechny závodící výzvou. 
 Amálie Gottwaldová, CP team závodila na "do-
spělácké" trati s celkem 44 kadetkami. Krátce po 
startu vybojovala první pozici, kterou soustředěnou 
a bezchybnou jízdou udržela až do cíle. 
 Josef Kuchař z ACT leraK Blansko v kategorii 
starších žáků startoval společně se 108 bikery. Po 
startu se ujal vedení tříčlenné skupiny, která si rychle 
vytvořila náskok. V závěrečném kole byl však předjet 
a do cíle dorazil jako druhý.
 Amálie a Lucie Gottwaldovy (Lucie byla na Zadově 
4.)  jsou v celkovém pořadí poháru průběžně na 
první pozici, Pepa Kuchař na druhé pozici. Bikerům 
gratulujeme a držíme palce do dalšího závodu v 
Bedřichově.

Text a foto: Kago
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3. června 20228

FK Blansko - SFK Vrchovina 0:0. Foto Josef KratochvílFK Blansko - SFK Vrchovina 0:0. Foto Josef Kratochvíl

Neděle, středa, neděle. Takový byl zápasový program blanenských fotbalistů v moravskoslezské lize. 
Bohužel ani v něm svěřenci trenéra Petra Vašíčka nevystoupili ze svého jarního stínu, útlum pokračuje. 
Jen dva body za dvě remízy, pouhé dva vstřelené góly, to je chabá vizitka, jejímž důsledkem je třináctá 
příčka v tabulce. Drtivá domácí prohra s Kroměříží, bezbranková plichta se slaboučkou Vrchovinou 
a vydřený bod z Velkého Meziříčí. Strach z možného sestupu je sice zažehnán, nepříjemný pocit z 
výkonů týmu je ale ve vzduchu stále více citelný. 

FK Blansko – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:5 
(/1:2). Branky: 3. Todorič – 17. Zavadil, 39. Cupák, 
67. Plecitý, 75. Červenka, 88. Votava. ŽK: 16. Blažík, 
21. Štencl. Blansko: Nešetřil – Blažík (61. Alexa), 
Smrčka, Černý, Šíp (90+1. Dvorský) – Feik, Todo-
rič – Machálek, Štencl (90+1. Včelík), Tulajdan (80. 
Lick) – Pecuch (80. Fiala). 
 Kdo přišel pozdě, přišel o jediný světlý moment 
z blanenské strany. Běžela 3. minuta, když si míč 
pečlivě připravil k provedení trestného kopu Nikola 
Todorič. Zcela soustředěný zamířil  neomylně k tyči 
a snaha hostujícího brankáře byla marná – 1:0. Tato 
paráda navnadila diváky a vlila sílu do nohou Blanen-
ských. Jak se ukázalo, byla to ale jejich poslední ra-
dost v utkání. Kroměřížští se otřepali a začali pomalu 
přebírat otěže zápasu do svých rukou. Vyrovnání na 
sebe nedalo dlouho čekat. Při standardce neuhlídala 
domácí obrana Jelečka, který se radoval po trefě hla-
vou – 1:1. Blanenští byli blízko ke kontru, Pecuchova 
střela ale neměla razanci. Po rohu se naopak opět 
ze vzduchu prosadil Cupák – 1:2.  
 Po změně stran se dostal nejprve do šance opět 
Pecuch, tentokrát ale hlavičkoval mimo. A byli to opět 
hosté, kteří měnili skóre. V 67. minutě nejprve zvýšil 
Plecitý – 1:3. A krátce na to ukázal rozhodčí na střed 
hřiště opět po trefě Červenky, který využil zaváhání 
Nešetřila – 1:4. Na konečnou podobu skóre upravil 
krátce před koncem bombou pod břevno Votava – 1:5. 
„Maximálně lze vyzdvihnout jen to, že jsme dali po 
dlouhé době první gól,“ konstatoval suše pro klubový 
web asistent trenéra Erik Mihola. Podle jeho slov je 
potřeba kádr zkvalitnit. „Nebát se třeba i zariskovat. 
To mě mrzí směrem k vedení, že nejsme schopni 
udělat nějaký riskantní tah,“ uvedl.

FK Blansko – SFK Vrchovina 0:0. ŽK: 60. Tulajdan 
– 31. Duda, 82. Michal. Blansko: Nešetřil – Blažík, 
Smrčka, Černý – Štencl, Todorič, Feik, Šíp (61. 
Alexa) – Machálek (86. Zúbek) – Pecuch (76. Ada-
mec), Tulajdan.
 Vítězství s tímto soupeřem měla být téměř povin-
nost. Nezadařilo se. Naopak první se do větší šance 
dostali hosté, Nešetřil ale Matulku vychytal. Na druhé 
straně zahrozil agilní Feik, jeho hlavičku však kryl 
brankář. V síti neskončil ani pokus Pecucha, ani 
dorážka Tulajdana, do třetice se neradoval kapitán 
Machálek. 
 Po změně stran měli zprvu šance hosté, pak přišla 
řada na Pecucha. Neuspěl ani Tulajdan po vysunutí 
Machálkem. Ve výčtu dalších šancí je třeba jmenovat 
tu Feikovu a posléze i Pecuchovu, s jehož slabou stře-
lou si gólman hravě poradil. Hru pak oživil střídající 
Adamec, nestačilo to však. V zápase mizerné kvality 
branka nepadla. Asi po zásluze, ani jeden tým si tři 
body nezasloužil. „My se musíme pokusit najít toho 
pomyslného fotbalového boha, abychom se s ním 
usmířili,“ pousmál se trpce Petr Vašíček po nevyda-
řeném utkání. Jak řekl, jako trenér vidí, že v určitých 
situacích snaha je. „Někdy jsme možná v takové 
křeči, že chceme až moc. Zápasy se však rozhodují v 
šestnáctkách, a tam jsme opět byli nedůrazní,“ uvedl 
pro web.  

FC Velké Meziříčí – FK Blansko 1:1 (1:0). Branky: 
20. Plichta – 70. Smrčka. ŽK: 10. Nedvěd, 65. De-
meter R., 88. Sysel – 66. Feik, 78. Blažík, 88. Černý. 
Blansko: Nešetřil – Blažík, Smrčka, Černý, Feik, 
Šíp (71. Chyla), Zúbek, Todorič, Štencl (90. Fiala), 
Machálek, Tulajdan (57. Alexa).

 Brankový účet zápasu se otevřel již v 20. minutě, 
kdy se trefi l Plichta – 1:0. Ve zbytku poločasu byli 
domácí mírně lepší a v klidu kontrolovali průběh. 
Blansko ale tentokrát bod vydřelo, když o něm rozhodl 
svým gólem v 70. minutě Filip Smrčka.  
 Soutěž se chýlí ke konci a program je opět nabitý. 
Již ve středu 1. června změří Blansko svoje síly se 
zlínským béčkem v předehrávce posledního kola, aby 
se v neděli s domácími diváky rozloučilo duelem s 
Uničovem. Následující pátek se pak zavřou pomyslné 
dveře letošní moravskoslezské ligy v Hlučíně.

Bohumil Hlaváček

Atletky sbíraly body na druhé 
lize v Otrokovicích

V anglickém týdnu ze tří 
zápasu jen pouhé dva body

Moravskoslezská 
liga

Výsledky, 28. kolo: Znojmo – Ostrava B 1:1, Jihlava 
B – Otrokovice 0:2, Vratimov – Uherský Brod 1:2, 
Rosice – Hlučín 3:0, Vrchovina – Olomouc B 1:7, 
Blansko – Kroměříž 1:5, Uničov – Velké Meziříčí 1:3, 
Zlín B – Frýdek 2:2. 29. kolo: Olomouc B – Rosice 
2:1, Blansko – Vrchovina 0:0, Uničov – Vratimov 2:0, 
Velké Meziříčí – Jihlava B 4:0, Frýdek – Znojmo 3:0, 
Uherský Brod – Ostrava B 0:2, Otrokovice – Slo-
vácko B 4:1, Hlučín – Zlín B 3:1. 30. kolo: Olomouc 
B – Vratimov 3:1, Frýdek – Vrchovina 1:0, Kroměříž 
– Zlín B 1:0, Uherský Brod – Jihlava B 3:0, Hlučín – 
Uničov 3:2, Velké Meziříčí – Blansko 1:1, Slovácko 
B – Znojmo 0:0, Ostrava B – Rosice 0:0. 

Další zápasy, 31. kolo: Znojmo – Otrokovice, Jihlava 
B – Otrokovice B, Zlín B – Velké Meziříčí, Vratimov – 
Frýdek, Vrchovina – Kroměříž, Ostrava B – Hlučín, 
Rosice – Slovácko B. Blansko – Uničov. 32. kolo:
Hlučín – Blansko, Uničov B – Zlín B, Velké Meziříčí 
– Vrchovina, Kroměříž – Vratimov, Frýdek – Jihlava 
B, Uherský Brod – Znojmo, Otrokovice – Rosice, 
Slovácko B – Ostrava B. Předehrávka 33. kola: Zlín 
B – Blansko (středa 1. června).

-boh-

Dolní Benešov odstoupil ze soutěže

Neděle 5. června 2022 v 10.15 h
FK Blansko – SK Uničov
Stadión na Údolní

POZVÁNKA NA FOTBAL

1. Olomouc B 31 24 5 2 84:24 77

2. Kroměříž 29 20 3 6 61:32 63

3. Ostrava B 29 18 4 7 65:36 58

4. Hlučín 29 18 3 8 64:27 57

5. Rosice 29 15 5 9 43:32 50

6. Slovácko B 29 14 7 8 62:40 49

7. Uničov 29 13 7 9 50:44 46

8. Frýdek 30 12 6 12 43:53 42

9. V. Meziříčí 29 11 5 13 44:50 38

10. Uh.Brod 30 9 8 13 38:44 35

11. Vratimov 29 10 3 16 38:60 33

12. Znojmo 30 9 5 16 55:70 32

13. Blansko 29 9 5 15 42:58 32

14. Zlín B 29 8 4 17 36:49 28

15. Otrokovice 29 8 4 17 37:62 28

16. Vrchovina 29 6 6 17 25:57 24

17. Jihlava B 29 3 4 22 27:76 13

Petr Vašíček 
 Po skončení anglického týdne jsme si popoví-
dali s lodivodem blanenských fotbalistů Petrem 
Vašíčkem o tom, jak viděl jednotlivé zápasy ze 
svého pohledu.

Fotbal 
Divize starší dorost: Sparta Brno – Blansko 2:1 
(2:1), Včelík. Blansko – Židenice 2:5 (1:3), Alexa, 
Lick.
Divize mladší dorost: Sparta Brno – Blansko 11:0 
(4:0). Včelík. Blansko – Židenice 2:4 (1:3), Dračka 2.

 A jak dál?
 Starosti o případný sestup jsou již minulostí. Ale 
do příští sezóny, jak jsem již několikrát zdůraznil, 
musíme bezpodmínečně posílit minimálně o dva 
kvalitní hráče, abychom byli do budoucna konku-
renceschopnější, to je jasné.

-boh-

 Minulou neděli utrpělo Blansko doma drtivou 
porážku od favorizované Kroměříže…
 Povedl se nám vstup do utkání. A dařilo se celkem 
i v následujících minutách, byla to docela slušná 
partie. Pak se ale po dvou standardkách skóre pře-
klopilo a o přestávce se sešel v kabině psychicky 
zlomený tým. V prvních deseti minutách druhé půle 
se to pak ještě dalo, ale naše problémy v soupeřově 
šestnáctce vedly k trestům po protiútocích.

 Středeční duel s Vrchovinou se nepovedl vů-
bec. Proti slabému soupeři se tvůj tým nedokázal 
prosadit…
 Věděli jsme, že přijede úporně bránící soupeř, 
který se bude spoléhat jen na brejky. A opravdu to 
tak bylo. V první půli jsme měli několik šancí, ale to 
naše proměňování bylo opět nepovedené. V druhé 
půli už byl obraz hry vyrovnanější, ale ta kvalita 
chyběla. Oba týmy se předváděly v tom, kdo bude 
hrát horší fotbal, oko diváka plakalo, to se nemohlo 
líbit fanouškům ani jednoho mužstva. Výsledek tomu 
odpovídá.
 S bodem z Velkého Meziříčí jsi spokojen?
 Asi ano. V prvním poločase soupeř naši nedůraz-
nou hru brzy potrestal gólem, domácí nás přehrávali. 
Po změně stran jsme již zrychlili hru s míčem a bylo to 
znát, vyrovnali jsme po zásluze. Spravedlivá remíza.

Foto Josef Foto Josef 
KratochvílKratochvíl

Krajský přebor starší žáci: Blansko – Ivančice 1:6 
(0:2), Šulc. Ratíškovice – Blansko 2:1 (2:1), Klimeš.
Krajský přebor mladší žáci: Blansko – Ivančice 
2:7 (0:3), Slouka 2. Ratíškovice – Blansko 7:2 (4:0), 
Slouka, Kopka.
I. třída starších žáků: Blansko B – Žijeme hrou/
Kunštát 6:11 (1:4), Horbal 2, Sedláček, Feilhauer, 
Klimeš, Nečas. Modřice – Blansko B 10:0 (5:0).  
I. třída mladších žáků: Blansko B – Žijeme hrou/
Kunštát 0:8 (0:4). Modřice – Blansko B 2:0 (1:0).    

Připravil 
Bohumil Hlaváček

Výsledkový servis

 Druhá liga mužů a žen měla druhé kolo seriálu tentokrát v Otrokovicích. A ani tentokrát se na něm 
neztratili blanenští reprezentanti. 

 Tým mužů Fénix sport Blansko se 
znovu představil bohužel jen v bě-
žeckých disciplínách, zatímco ženy 
reprezentující Atletický klub Ludvíka 
Daňka se prezentovaly v komplexnější 
sestavě, A jejich umístění znovu na 
bedně bylo v soutěži družstev vidět, 
skončily těsně třetí. Kromě tradičních 
opor, mezi nimiž tentokrát chyběla 
Jana Sotáková, se skvěle uvedla 
zejména Pavla Závodná, která při své 
závodní premiéře v lize triumfovala 
na trati 5000 m. Pochvalu zaslouží 
i skvělá štafeta na 4x400 m, dvěma 
vítězstvími se ve svých disciplínách 
blýskla Hlaváčková.  

Z výsledků, II. liga muži, Otroko-
vice, umístění závodníků Fénix 
sport Blansko, 400 m: 5. Přikryl 
58,20, 10. Skalický 58,20. 800 m: 
2. Přikryl 2:04,21, 7. Špinár 2:11,41. 
1500 m: 1. Kohut 4:13,55, 4. Miha-
lov 4:16,58. 5000 m: 1. Rudolec-
ký 15:15,62, 2. Kohut 15:22,23, 3. 
Mihalov 15:46,08.4x400m: 2. Fénix 
sport (Kohut, Přikryl, Skalický, Špinár).  
Družstva celkově: 1. AC Moravská Slavia 238,5 b. 
7. Fénix sport Blansko 70 b.

II. liga ženy, Otrokovice, umístění závodnic AKLD 
Blansko, 100 m: 3. Klementová 12,65, 7. Poláčková 
12,72. 200 m: 3. Poláčková 25,66, 7. Klementová 
(obě AKLD Blansko) 26,20. 400 m: 4. Šebestová 
62,16. 800 m: 8. Mynářová 2:51,96. 1500 m: 5. 
Závodná 5:19,57. 5000 m: 1. Závodná 19:30,90. 
100 m př.: 5. Hlaváčková 16,69. 400 m př.: 1. Hla-

váčková 72,03, 3. Danihelková 86,06. 4x400 m: 1. 
AKLD A (Šebestová, Hlaváčková, Kakáčová, Poláč-
ková) 4:15,74. 6. AKLD B (Danihelková, Kubíková, 
Mynářová, Závodná) 4:47,05. Výška: 2. Fialová 
157, 8. Kubíková 138. Dálka: 1. Hlaváčková 522, 
4. Klementová 509, 10. Andělová 453. Trojskok: 5. 
Kubíková 9,74, 6. Andělová 9,67. Oštěp: 5. Fialová 
28,14.  Družstva celkově: 1. AHA Vyškov 160 b., 
3. AKLD Blansko 146,0 b.

-boh-


