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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

RK MiKA nabízí bezplatnou 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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Dětský den v zámeckém parku. Vydařil se, nebo nevydařil? Názory se různí. Převládají 
(čti „jsou slyšet“) ty negativní. Je však taková kritika tentokrát skutečně na místě, nebo 
jde o křik věčných stěžovatelů, případně o politickou kampaň? 

 Zaznamenala jsem někde na sociálních sítích 
komentáře týkající se výběru kapely. Šlo dokonce o 
urážky typu, že si kapela zřejmě myslela, že hraje 
po půlnoci na akci třetí alkoholické třídy, a ne na 
dětském dni. Řekla bych, že to jsou poněkud silná 
slova, jenže Facebook snese vše, že, bohužel… Tyto 
pisatele naprosto nezajímá, že tím mohou někomu 
ublížit, někoho zranit, někomu třeba i přitížit na 
zdraví. 
 A zrovna kapela Bombarďák má letošní léto 
poměrně nabité vystoupeními. Od začátku června 
do konce srpna mají jednadvacet koncertů po celé 
republice od dětských dnů až po mezinárodní hu-
dební festival Colours of Ostrava. Mimo jiné také 
například v Brně na festivalu Mendel fest, na kterém 
má dále vystoupit třeba Bára Poláková, B-Side Band 
či Ewa Farna, což jsou „Jména“. Tak si říkám, kdyby 
Bombarďák byla taková hrůza, jak je zmiňováno v 
diskuzích, tak by přece hrála jen v zapadlých beze-
jmenných putykách. Samozřejmě se někomu líbit ne-
musí. Já bych zase třeba neposlouchala cimbálovku. 
Ale urážet veřejně úsilí kohokoliv – ať už samotných 
hudebníků, nebo pořadatelů, kteří kapelu pozvali – to 
je vážně ubohé. Pokud se mi nelíbí hudba, na kterou 
jsem si nemusela ani kupovat vstupenku, mohu se 
vždy zvednout a odejít. Nikdo mě přece nenutí ji 
poslouchat. 
 Na webových stránkách kapely Bombarďák stojí 
defi nice jejího vystoupení: „Koncert pro děti plný di-

vokých písní a ztřeštěných 
tanečků okořeněných in-
teraktivní komunikací s 
dětským divákem. Skvěle 
přijímaný koncert je určen 
dětem, ale díky mnoha 
slovním fórkům se nebude 
nudit ani dospělý dopro-
vod.“ 
 A pod to se klidně 
podepíšu. Zdánlivě jed-
noduchý, na první dojem 
až trapně působící text, je 
trapný spíše pro toho, kdo 
neumí či nechce číst mezi 
řádky. 
 Co asi mohlo být 
lépe vychytáno, tak stán-
ky s občerstvením. Jejich 
množství (dlouhé fronty) a 
sortiment (samá drahota). 
To jsem, po pravdě, příliš 
nezkoumala, protože jsem 
zrovna neměla potřebu 

něco kupovat, takže to nemohu posoudit. Také 
nejspíš mohla být lépe zvládnuta hlava na hlavě, 
noha na noze a noha na hlavě ve skákacím hradu a 
absence nějaké řízené kontroly – postupné vpouštění 
jednotlivých skupin například. 
 Nicméně k programu jako takovému výhrady ne-
mám. Mně osobně zase nic moc neřeklo jinými tolik 
vychvalované vystoupení Westernového městečka, 
hlavně proto, že nešlo úplně o kompletní divadelní 
představení, ale jen o jeho výsek – a vlastně o re-
klamu. Ovšem celkově byl program pestrý a hlavně 
předem známý, takže komu nevyhovoval, mohl 
zámecký park minout obloukem a dát přednost třeba 
brouzdání v pěně někde v okolí na jiném dětském 
dni. 
 Slovy „propadák“ nebo „o ničem“ bych tedy 
blanenskou akci rozhodně nenazvala. Pokud budu 
chtít, aby moje děti plnily úkoly typu házení míčků 
do otvoru, nic mi nebrání jim tuto činnost dopřát a 
zajistit sama. Ovšem Michala z Kouzelné školky jim 
do obýváku vážně nepozvu. A žonglérské triky je taky 
sama nenaučím. 
 Jenže když se v diskuzi někdo ozve s pochvalou 
programu, už je zase urážen, že má poněkud nízké 
nároky na kvalitu a že je tím pádem „jednodušší“. No 
tak jsem asi v tomto světle jednodušší. Ale myslím, 
že se s tím vyrovnám. 

Marie Kalová

Jsem jednodušší? 
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V parku zazářili žáci ZUŠ

Komentář: O spravedlnosti (?)
 V té době vládu provázely (a vlastně až do jejího 
konce v létě 2013) masivní skandály, které více a 
více otřásaly důvěrou občanů v politiku. Skandál 
ministra Drobila, skandální řízení Ministerstva vnitra 
vedeného známým publicistou Radkem Johnem, 
ve skutečnosti však šéfem strany VV Vítem Bártou, 
konspirační schůzky, tajné nahrávky a další aféry (a 
další měly následovat až do pádu vlády po zásahu 
policejními jednotkami na Úřadu vlády v roce 2013).
 V onom roce 2011 policisté obvinili Víta Bártu 
(VV) z podplácení a poslance Jaroslava Škárku 
(VV) pak z přijetí úplatku. Vít Bárta byl obviněn 
poté, co předal svým někdejším stranickým kolegům 
Jaroslavu Škárkovi a Kristýně Kočí obálku se 170, 
respektive 500 tisíci korunami. Bárta tvrdil, že šlo o 
půjčky a Škárka s Kočí, že to byl úplatek, kterým si 
lídr VV chtěl pojistit jejich loajalitu. Na rozdíl od Kočí 
ale Škárka část peněz od Bárty použil, proto se ho 
následný soudní proces rovněž dotkl.
 Soudní případ byl v prvoinstanční fázi přidělen 
mladému soudci Janu Šottovi. Vzpomínám, jako by 
to bylo včera, když novináři, kteří v té věci přinášeli 
prvotřídní informace, zejména investigativci z tehdy 
ještě skvělého deníku MFDNES, zveřejnili, že proces 
bude přenášet televize. Odvážný soudce to tehdy 
zdůvodnil slovy: „Samotná veřejnost procesu je 
jasně daná zákonem, veřejnost je možné vyloučit 
jen ze zákonných důvodů, žádný z nich ale v tomto 
případě nepřichází v úvahu“. Velký mediální zájem 
byl očekávaný a soudce mu svým stanoviskem vyšel 
vstříc. Snad ještě odvážnější byl výsledek soudního 
řízení. V dubnu 2012 Obvodní soud pro Prahu 5 ústy 
soudce Jana Šotta rozhodl, že Vít Bárta dostane 
podmínku a Škárka tři roky vězení. To byl v té době 
nevídaný rozsudek. 
 Výsledek celého následného odvolacího procesu 
pak ale oba obžalované osvobodil. Nechme nyní 
stranou, zda spravedlivě, nebo ne. Důležité pro mne, 
a proto o tom píšu, bylo stanovisko soudce Šotta. 
Odvaha, s kterou celý proces vedl a jak rozhodl. Stal 
se tehdy poměrně populární osobností (právem) a 
noviny přinesly kromě řady rozhovorů s ním i některé 
jeho předcházející kauzy a rozsudky, mezi nimiž bylo 
mimo jiné odsouzení jednoho člena tzv. Berdychova 
gangu (Berdychův gang tvořili zločinci z podsvětí a i 
z řad policie, kteří se koncentrovali kolem Discolandu 
Sylvie a jeho majitele Ivana Jonáka, a kteří unášeli a 
vraždili zejména bohaté podnikatele v devadesátých 
letech minulého století).

 Střih. 

 Obloukem se posouváme do současnosti. Co se 
odehrálo v tom mezidobí netřeba připomínat. Věci 
Veřejné po právu zanikly, jejich obskurní protagonisté 
odešli z výsluní do zapomnění, ale bohužel metoda a 
zejména manýry ultrapopulismu a klientelismu, které 
vymyslel Vít Bárta s Věcmi Veřejnými, byly přivedeny 
k mimořádné dokonalosti jeho velice „učenlivým 
žákem“ Andrejem Babišem. Ten v roce 2011, kdy za-
čínala kauza úplatků a půjček ve straně Věci Veřejné, 
založil hnutí ANO a nastartoval děsivou etapu české 
politiky, která ho v 2013 vynesla díky naprostému a 
oprávněnému znechucení zoufalé české veřejnosti 
až do Strakovy akademie nejprve jako ministra 
fi nancí a o 4 roky později dokonce jako předsedu 
vlády. A někdy v roce 2016 se začala objevovat 

kauza později nazvaná jako „Čapí hnízdo“. Jak je 
dnes již notoricky známo, zahájilo ji anonymní trestní 
oznámení na Andreje Babiše a jeho spolupracovníky. 
Následně vyšlo najevo, že Andrej Babiš například 
nechal unést svého vlastního syna na Krym a poté 
odklidit do Švýcarska, aby zabránil jeho svědecké 
výpovědi, neboť syn byl svým otcem do příběhu 
zatažen; dále došlo k prověřování samotné dotace 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), 
a ten potvrdil, že došlo k dotačnímu podvodu atd. 
atd. Událostem se věnovali zejména investigativní 
novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík (NEOVLIVNÍ 
a SEZNAM ZPRÁVY).
 Vedle toho vyšlo v souvislosti s kauzou Čapí hníz-
do na denní světlo rovněž i to, že v roce 2014 obdr-
želo Generální fi nanční ředitelství v Praze oznámení 
od německého Finančního úřadu v Saské Kamenici 
jako podnět k prověření, že došlo pravděpodobně k 
obřímu daňovému úniku v rámci fi rem ze skupiny AG-
ROFERT (jejíž majitel byl toho času ministrem fi nancí 
ČR), a to prostřednictvím smluv o reklamě, která se 
měla dít na farmě Čapí hnízdo u Olbramovic. Jedná 
se o částky v úhrnné výši téměř 300 milionů korun. 
Po dobu angažmá Andreje Babiše v obou vládách 
(nejprve v té Sobotkově 2013 - 2017 a poté v jeho 
vlastní 2017 - 2021) se všechny vyšetřovací procesy 
zdržovaly, protahovaly a ukládaly k ledu. Z poměrně 
jasných a jednoduchých věcí se staly – mimo jiné i z 
důvodu strašlivě dlouhého času a přebíjením jedné 
Babišovy kauzy jinou Babišovou kauzou – složité 
případy, kterým už málokdo rozuměl a které takříkajíc 
jak sešly z očí, tak pak sešly i z mysli.
 Ale Boží mlýny přece jen mlít nepřestaly, a tak 
se zdá, že alespoň jedna věc (ono „Čapí hnízdo“) 
se v dohledné době k soudnímu projednání přece 

2035
 Ano, už mám ten rok vyznačený černou tečkou 
v kalendáři, jako rok, kdy zelené šílenství dosáhne 
jednoho ze svých vrcholů a od tohoto roku bude-
me obšťastňováni už jen ekologickými, čistými, 
tichými a nezávadnými automobily, poháněnými 
elektřinou.
Jistě, někteří tmáři a konzervatisté budou stále 
trvat na provozu svých čtyřnohých miláčků za 
pomoci fosilních paliv, ale on se už na ně nějaký 
bič uplete, aby nám nesmrděli pod nos.
 Alespoň na tom se nedávno shodli pánové a 
dámy v Evropském parlamentu, dost možná to 
bylo na konci jejich vyčerpávajícího dne, plné-
ho jednání a zasedání, rozhovorů s lobbisty či 
poradci, a pak rychle spěchali domů, ke svým 
rodinám, mnozí přitom využívajíc smradlavou a 
pro běžného člověka odsouzeníhodnou leteckou 
přepravu.
 Nám, obyvatelům tohoto stále smutnějšího 
slzavého údolí zbývá jen malá naděje, spočívající 
v tom, že národní parlamenty tuto šílenost neod-
hlasují a ke změně, alespoň k tomuto půlkulatému 
roku, nedojde. Ale oni si zelení náckové vymyslí 
nějakou cestičku, jak se ke všeobecnému blahu 
nás všech nakonec dopracovat.
 Nemám a nikdy jsem neměl nic proti přírodě, 
právě naopak. Naše planeta nás všechny živí, 
poskytuje nám nádherný životní prostor a je tedy 
naší povinností se o náš společný domov dobře 
a pečlivě starat. Jenže starost je jedna věc a sku-
tečný postoj, který představují na zeleno obarvené 
mozky některých našich spoluobčanů věc druhá.
 Možná se mnou budou někteří souhlasit, že stát 
se monstrem v zájmu toho, abychom porazili mon-
strum jiné je zločin. A napadá mne mnoho jiných 
příměru. Ten o tom, jak s vaničkou vyléváme dítě, 
ten o podřezávání si větvě, na které sedíme nebo 
ten, kdy zmagořelý chalupník opravuje střechu 
za pomoci materiálu, který získává rozebíráním 
základů domu, ve kterém bydlí.
 Elektřina je skvělá síla, ale má své rezervy. Tře-
ba v tom, jak je náchylná na distribuci a stabilitu 
rozvodné soustavy. V tom, že je nemožné ji účelně 
skladovat, protože baterie není skladovací médi-
um. V tom, jak ji získávat. Za předpokladu, že se 
omezí nebo úplně utlumí její velmi čisté získávání 
z jádra i to „špinavé“ z uhlí nebo plynu, nezbývá 
nám mnoho alternativ. Vlastně jen voda, Slunce a 
vzduch. A až silněji zafouká od Baltu, bude to pro 
rozvodnou soustavu znamenat takovou „pecku“, 
že pozhasínáme (obrazně) všichni.
 Je těžko předjímat, co se o nás a našich 
současnících bude psát v budoucích učebnicích 
dějepravy, ale mám čím dál tím větší pocit, že 
něco v tom smyslu, že v první třetině 21. století 
se významná část lidstva, která má pravomoc 
nebo mandát rozhodovat o směru života druhých 
zbláznila, až to odskákali všichni. Začínám závidět 
dinosaurům, pokud opravdu vyhynuli v důsledku 
přírodní katastrofy typu srážky s asteroidem, 
protože to za sebou měli aspoň poměrně rychle. 
My jsme jiný kalibr… V zájmu záchrany planety 
začneme pomalu a po kousíčkách zabíjet sami 
sebe a ještě se u toho budeme poplácávat po 
ramenou, jak jsme to vymysleli chytře a ekolo-
gicky…
 Pomáhej nám pán Bůh…  
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Freddieho sloupek

jen dostane. A k mému velikému překvapení bylo 
v nedávných dnech zveřejněno, že ustanoveným 
soudcem je opět - Jan Šott.
 Chci věřit, že soudce Šott dostojí očekávání, které 
do něj vkládá veřejnost. A to - že spravedlivě rozhod-
ne. Že rozhodne podle zásady „padni komu padni“ 
tak, že nebude pochyb, zda obžalovaní před ním 
stojící budou vinni, nebo nevinni. Aby bylo konečně 
jasno. 
 Již jednou se musel soudce Šott v politicky velmi 
exponované kauze ukázat. Tehdy svou roli zvládl 
bravurně. Když pak vyšší soudy změnily jeho sta-
novisko a vynesly konečné osvobozující rozsudky, 
komentoval to (v roce 2012) takto: „Trestní právo se 
zastavilo před branou politiky a korupční jednání, 
které je na jakékoliv jiné úrovni lidského života 
postihováno trestním zákoníkem a trestáno, se od 
určitého postavení pachatele na určitém místě stává 
trestně nepostižitelným.“
 Uvidíme, jestli mocenská hydra, kterou tu Andrej 
Babiš za 8 let dotvořil, stále existuje, a zda i dnes 
bude smutný a depresivní komentář soudce Šotta z 
roku 2012 platit. 
 Chci věřit, že nebude. Ale otazník v titulku tohoto 
komentáře přece jen z opatrnosti ponechám. Proto-
že do Bártovy kauzy v 2012 zasáhly vyšší soudy a 
rozsudek zhatily. A dnes máme – pro změnu –  na 
Pražském hradě člověka, který může institutem 
milosti či abolice „hodit vidle“ do čehokoli, což ne-
jednou ukázal, naposledy nedávno v případu jeho 
spolupracovníka Baláka.
 Soudní jednání má začít 12. září tohoto roku, a 
to je za pouhé tři měsíce. Všichni jej budeme zajisté 
bedlivě sledovat.

-mn-

 Začněme vzpomínkou na rok 2011. Necelý rok byla u moci tzv. Nečasova vláda a v ní ministři koalice ODS, dále tehdy nové TOP09 a populární strany 
Věci Veřejné. Důležitými ministry byli Miroslav Kalousek (fi nance), Radek John (vnitro), Vít Bárta (doprava), Karel Schwarzenberg (zahraničí), prezident-
skou funkci vykonával Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel byl již znatelně těžce nemocný (v prosinci toho roku zemřel).

 Naše princezna ze mlejna. Tak zněl název hudebně divadelního představení, které připravila Zá-
kladní umělecká škola Blansko podle fi lmové předlohy známé pohádky. Celkem 135 účinkujících dětí 
předvedlo famózní vystoupení v pátek 10. června ve večerních hodinách v zámeckém parku. Herci 
využili celý prostor kolem rybníčku včetně ostrůvku, diváci se usadili ve svahu, odkud měli rozhled 
na celé „jeviště“. 

 Ve čtvrtek a v pá-
tek dopoledne žáci 
zahráli pohádku také 
pro mateřské a zá-
kladní školy. Téměř 
profesionální výkony 
– herecké, taneční i 
hudební – nadchly 
snad všechny diváky, 
kterých bylo podle od-
hadů kolem 2,5 tisíce. 
Večerní představení 
pak poctili návštěvou 
herci z televizní po-
hádky Princezna ze 
mlejna – představitelé 
Elišky (Andrea Černá) 
a Jindřicha (Radek 
Valenta). 

-mka- 
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Jiří Crha: Chci dokončit 
strategické projekty

Sponzor rubriky:

 Před pár dny jste oznámil, že v podzimních 
volbách budete znovu kandidovat jako lídr 
ODS. Co Vás k tomuto rozhodnutí přimělo? 
 V uplynulém období se v Blansku hodně in-
vestovalo, povedlo se nám výrazně nastartovat 
rozvoj města. Hodně projektů ale přesahuje do 
dalšího volebního období a nerad bych odcházel 
od rozdělané práce. Mým cílem je tyto zásadní 
projekty dotáhnout. Proto jsem s kandidaturou 
neváhal.

 Jaké cíle si kladete v případě Vašeho zvo-
lení?
 Současné období bylo zaměřeno zejména na 
investice v dopravě. Ty jsou náročné časově, 
fi nančně, ale i z hlediska omezení obyvatel. Díky 
tomu ale nazrál čas věnovat se projektům, které 
jsou zaměřené na veřejný prostor a služby pro 
občany. Připravuje se stavba lázní. Ta by měla 
společně s bouráním starého objektu začít na 
jaře příštího roku. Dále potřebný projekt domu 
s pečovatelskou službou nebo nový urgentní 
příjem v nemocnici. Vzhledem k probíhající a při-

pravované bytové výstavbě řešíme dostatečnou 
kapacitu míst v mateřských školách, v plánu je 
tedy i výstavba nové školky. A také dokončení 
zasloužené revitalizace sídliště Zborovce, jejíž 
tři etapy máme úspěšně za sebou. 

 Dva roky z Vašeho funkčního období byly 
ovlivněné pandemií. Jak se Váš úřad s neleh-
kou situací vyrovnal?
 Pro všechny to byla úplně nová situace. A 
musím  říct, že jsme ji v Blansku společnými 
silami zvládli dobře. Vznikla platforma „Pomá-
háme Blansku“, do níž byly zapojeny neziskové 
organizace, farnost, nemocnice i město. Tímto 
bych chtěl všem zpětně ještě jednou poděkovat. 
A v neposlední řadě také občanům za skvělou 
spolupráci. Projevilo se, že si v krizové situaci 
dokážeme pomáhat a táhnout za jeden provaz.

 I přes toto náročné dvouleté období se 
Blansko výrazně proměnilo.
 Dle mého názoru je vidět, že se v Blansku 
nezahálelo. Že se i přes tyto obtíže výrazně 

investovalo. Pracovali jsme hlavně na doprav-
ních stavbách, které jsou nadčasové a pomůžou 
městu a jeho dopravě i do budoucna. Ať už je 
to přemostění na Staré Blansko, kruhový objezd 
u Sportovního ostrova, náměstí Svobody,  kde 
došlo ke komletní výměně vodovodu a kanali-
zace. Uvědomuji si, jak tyto práce město a jeho 
obyvatele velmi omezovaly, proto také zpětně 
děkuji za trpělivost. Dalším, tolik potřebným 
projektem, byla kompletní výměna sítí na Starém 
Blansku. Tato rekonstrukce, včetně nových povr-
chů chodníků a silnic, trvala bezmála dva roky. 
Výsledky ovšem v porovnání se stavem Starého 
Blanska před třemi až čtyřmi lety hovoří za vše. 
I zde platí naše velké poděkování místním.

 Dopadá nějak nynější ekonomická situace 
na investice ve městě? Daří se držet termíny?
 Daří se nám pokračovat ve všech plánovaných 
investicích. Chybějící dodávky materiálů či kapa-
cit fi rem mírně zdržely jediné dva projekty – úpra-
vu komunikace v Horní Palavě a rekonstrukci 
budovy Zámku 3, kde bylo nutné přistoupit k 
opakování výběrového řízení. Tato stavba se 
už ale také rozbíhá. Z důvodu nedostatku peněz 
jsme zatím neomezili žádnou investici. Také 
stále držíme v dobrém poměru provozní náklady 
města ve vztahu k investicím. Provozní náklady 
činí přibližně 70 procent, zbylých 30 procent jsou 
právě investice. Z ekonomického hlediska je to 
dobrý poměr.

 V posledním rozhovoru jsme spolu hovořili 
na téma projektu přemostění. Co se od té 
doby změnilo? Jak stavba postoupila?
 Vše jde podle plánu, navzdory komplikacím 
souvisejícím s válkou na Ukrajině. Což konkrétně 
v tomto projektu znamená, že se musel hledat 
nový dodavatel železa, protože čtvrtinu dohod-
nutých dodávek ze zdevastovaného ukrajinské-
ho Mariupolu se nepodařilo převézt. I přesto se 
počítá s původním dokončením náročné stavby, 
tedy ještě v letošním roce. Zároveň je přemostě-
ní projekt, o kterém se mluvilo desítky let. Taková 
stavba se nedá připravit za pár měsíců. Hodně 
času zabrala příprava projektové dokumentace, 
velké problémy byly s výkupy pozemků. Ale vše 
jsme zvládli. A co je dost podstatné, podařilo se 
nám sehnat fi nanční prostředky. Výše investice 
je 264 milionů korun. Blansko se podílí asi deseti 
procenty z celkové částky. Zbytek peněz čerpá-
me ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 
z krajských peněz. 

Blíží se konec čtyřletého funkčního období. Se starostou Jiřím Crhou jsme probrali, 
jak moc se Blansko za toto období změnilo a co město čeká v tom nadcházejícím.

 Vy zastáváte i funkci  krajského radního pro 
dopravu. Ovlivňuje tento post tedy práci pro 
město?
 Vidět je to právě na fi nancování přemostění. 
Není snadné vyjednat přes čtvrt miliardy korun 
určených na dopravní projekt v Blansku. Nám 
se to povedlo. Jako krajský radní se účastním 
řady jednání se zástupci nejrůznějších fi rem, 
organizací i státu o strategických projektech. 
Ačkoli to neznamená automatickou podporu, v 
mnoha případech se ji podaří získat.

 Hodně diskutované jsou nyní městské 
lázně. Jaký je váš názor na jejich výstavbu?
 Projekt je hodně fi nančně náročný, ale jsme 
schopni ho zvládnout. Město má prostředky 
na dlouhodobých vkladech, které si šetří na 
investice. Také můžeme využít peníze z prodeje 
městských pozemků. K tomu chceme žádat o 
dotaci z dotačního programu Národní sportovní 
agentury. Bazén sloužil nejen veřejnosti, ale 
především žákům pro výuku, a to i pro školy z 
širokého okolí. Plavání má navíc v Blansku ob-
rovskou tradici. Takže ano, Blansko si plavecký 
bazén zaslouží.

 Ještě se vrátíme k volbám. Najdeme na 
kandidátce ODS někoho nového?
 Osobnosti naší kandidátky obyvatelé Blanska 
dobře znají. Jsou to lidé, kteří pro město praco-
vali už během uplynulých čtyř let. Všechno jsou 
to lidé, které denně potkáváte a kteří pro Blansko 
pracují i v rámci svých civilních povolání, ať už 
jde o místní lékaře, učitele, vedoucí představitelé 
městských institucí. Přibyly i některé nové tváře, 
které v nejbližších dnech představíme.

 Vzhledem ke kandidatuře je asi zbytečné 
se ptát na vaše plány na léto. 
 Jestli se ptáte, zda se budu nějak významně 
věnovat předvolební kampani, tak pro mě se 
mnoho nemění. Bez ohledu na kandidaturu je 
pro mě stěžejní pokračovat v práci pro město. 
Projektů je rozdělaných spoustu. Většinu, pře-
devším těch stavebních, v rámci kontrol termínů 
navštěvuji osobně. Z pracovního hlediska je pro 
mě tedy letní období standardní jako jakékoli 
jiné. Je důležité umět i vypnout. Tento čas věnuji, 
jako každý rok, své rodině. 

 Závěrem bychom se ještě zeptali, zda už 
máte v blížící se prezidentské volbě vybra-
ného favorita?
 Ještě je hodně času, předpokládám, že ně-
kteří kandidáti se vysloví až na poslední chvíli. 
Zatím pevně rozhodnutý nejsem. Počkám si 
také, jestli vlastního kandidáta nominuje koalice 
SPOLU. 

-r-
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Setkání s kronikou

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

PROVOZNÍ DOBA: 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

- 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

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
  17.6 - 19.6  Summer Max
  24.6 - 25.6 Křikloun z Hodonína
  1.7 - 3.7  Blázen na čepu

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Hoši od Zborova klidně v zemi spíte, vy se nikdy 
více domů nevrátíte...

 Tato slova písně Karla Hašlera, která připomí-
nají hrdinství československých legií, zaznívají 
každý rok v parku v ulici Svatopluka Čecha při 
příležitosti připomenutí výročí bitvy u Zborova. V 
bitvě u ukrajinské vsi Zborov byla poprvé s úspě-
chem nasazena jednotka československých legií, 
zformovaná z českých a slovenských přeběhlíků 
či válečných zajatců, kteří se dobrovolně přihlá-
sili do legií. Tyto legie významně napomohly při 
prosazování vzniku samostatného českosloven-
ského státu.

 Bitva u ukrajinského města Zborov proběhla 2. 
července 1917 a byla součástí tzv. Kerenského 
ofenzívy na jihozápadní frontě. Československá stře-
lecká brigáda v počtu 3500 mužů dosáhla slavného 
úspěchu, když prorazila přes čtyři linie pozic rakous-
ko-uherské armády a získala velký počet zajatců a 
válečného materiálu. Přitom v nasazení kulometů a 
dělostřelectva převyšoval bránící se protivník Čes-
koslovenskou brigádu zhruba čtyřnásobně. Brigáda 
měla tvořit štít uprostřed dvou ruských divizí, Čtvrté 
fi nské střelecké divize a Šesté fi nské střelecké divize. 
Samotný počátek útoku měly provést obě divize, 
přičemž Československá brigáda měla zaútočit až 
po jejich úspěšném proniknutí do nitra rakouské 
obrany. Během útoku bylo 184 legionářů zabito a 
dalších sedm set zraněno.
 Pomník nazvaný Hrdinům od Zborova, který se 
nachází v parku v ulici Svatopluka Čecha v Blansku, 
byl od 24. 1. 2018 Ministerstvem kultury vyhlášen 
kulturní památkou. Socha legionáře, která je součástí 
pomníku, byla za okupace uschována, po osvoboze-
ní krátce umístěna v sále sokolovny, na své dnešní 
místo byla instalována roku 1947. Socha je umís-
těna na vysokém odstupňovaném soklu tvořeném 
hranolovou žulovou základnou a třemi stupni hrubě 
opracovaného kamene. Bojovník oděný ve výstroji 
ruské armády je zachycen v útočném postoji, levou 
nohu má nakročenou vpřed, v rukách svírá pušku 
s nasazeným bodákem. Autorem 177 cm vysoké 

litinové plastiky ruského legionáře z roku 1933 je 
sochař Karel Babka (1880–1953), přímý účastník 
bitvy u Zborova v řadách vznikající československé 
armády. V rámci oslav 90. výročí bitvy byl v roce 2007 
na sochu legionáře doinstalován tzv. tulejový bodák. 
Letos uplyne 105 let od významné bitvy u Zborova.

Zápis z kroniky 1947Zápis z kroniky 1947
Odhalení pomníku zborovského hrdiny
 Čsl. obec legionářská – Jednota v Blansku – odha-
lila 13. 7. 1947 (na paměť 30. výročí bitvy u Zborova) 
pomník zborovského hrdiny v parku u „Zastávky“, 
pod záštitou armádního generála Zd. Nováka, vy-
slance Prokopa Maxy, předsedy leg. Župy „České 
družiny“ Jar. Čižmáře, za spoluúčasti národního 
výboru, Svazu brannosti, organisací všech politic-
kých stran, tělovýchovných organisací a kulturních 
spolků. V předvečer slavnosti byla v 19 hodin znovu 
odhalena pamětní deska zakladateli italských legií 
bratru M. Klimešovi v Palavě (umístěna na domě 
v Dolní Palavě 20 – pozn. red.) a ve 20 hodin byla 
Akademie v Sokolovně. Druhý den byla slavnost od-
halení pomníku, při níž účinkovala vojenská hudba a 
místní pěvecký sbor. Seřadiště průvodu bylo u hotelu 
Macocha. V 9:15 hod. bylo hlášení čestné vojenské 
roty a legionářské jednotky armádnímu generálu Zd. 
Novákovi. Poté ubíral se mohutný průvod městem 
k pomníku, kde po vztyčení vlajek zahájil slavnost 
ředitel škol p. Říha. Proslovy učinili Jos. Čižmář a 
Prokop Maxa. Na pořadu byla též pěvecká a hudební 
čísla. Při odhalení pomníku zahrála vojenská hudba 
Hašlerovu píseň „Hoši od Zborova“. Nato předal 
ředitel Říha pomník do ochrany národnímu výboru 
a přítomnému místopředsedovi dr. J. Kalvodovi. 
Písní „Kdož jste boží bojovníci“ a sejmutím vlajek 
byla důstojná slavnost ukončena. Socha Zborováka 
byla odlita ve zdejších železárnách již v r. 1933. Za 
okupace byla socha schována a po převratu byla 
umístěna v sále sokolovny. Podstavec pod sochou 
stál 60.000 Kč.

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou
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Pizzazz: Pro naše zákazníky 
chceme to nejlepší

Reakce - polemiky

 Jsem moc rád, že se svět vrátil (téměř) do normálu a můžeme si s klidem užívat prakticky všeho, co 
nám bylo ještě před pár měsíci odepíráno, například jít svobodně do restaurace. Už jsem se mockrát 
zmínil o tom, že Pizzazz je jedním z mých nejoblíbenějších podniků ve městě. A není to jen o jídle, 
ale také o prostředí a celkové atmosféře, která je zde zcela výjimečná. Nejvíc se mi líbí, že Pizzazz je 
jednou z restaurací, která nespí, naopak své hosty stále překvapuje novinkami.

 Nedávno jsem tu byl na večeři a všimnul jsem 
si, že prostory uvnitř jsou jiné. Změna je patrná na 
první pohled, nejde jen o drobnost. Zajímalo mě, co 
se tu stalo. „Přemýšleli jsme, jak ještě více zkvalitnit 
naše pokrmy a vyšlo nám z toho poměrně zásadní 
řešení, kterým nevyhnutelně byla rekonstrukce 
kuchyně,“ vysvětluje Petr Kaláb, jeden z majitelů Pi-
zzazz. „Jelikož prostory nejsou nafukovací, museli 
jsme jít do určitého kompromisu. Uvnitř je nyní sice 
méně míst k sezení, ale stálo to za to. Kuchyň se 
výrazně zvětšila, díky čemuž zde můžou na směně 
pracovat čtyři kuchaři. Místo několika ledniček jsme 
postavili velký chladicí box, což nám rovněž vyřešilo 
problém s místem. Svoji místnost má nyní nově 
obsluha mytí nádobí. A v neposlední řadě jsme 
rapidně zlepšili kvalitu jídel, která rozvážíme. Pro 
personál rozvozu jsme vybudovali extra místnost, 
ve které mají k dispozici kancelář, tavičku na boxy 
s teplým jídlem, lednici s nápoji, vyhřívaný box a 
velký servírovací chefi ng, který chceme využívat i 
pro cateringové služby. Jídla k zákazníkům se díky 
těmto novým prvkům daří dostat včas a ve velmi 
teplém stavu, o což nám šlo především.“
 Zajímalo mě, jak personál zvládá nápor kolem 
poledne, takzvaně ve špičce. „Zvládáme. Jak už 
jsem zmínil, na směně jsou nyní čtyři kuchaři, jídla 
vozíme čtyřmi auty. Realita vypadá tak, že uvnitř v 
restauraci čekáte na oběd asi deset minut, rozvozy 
zvládáme s přehledem do hodiny, spíš dříve. Každý 
náš vůz je vybavený platebním terminálem, ve 
kterém můžete platit i stravenkovou kartou,“ říká 
Petr a dodává, že zákazníci s oblibou využívají 
appku Pizzazz, která je zdarma ke stažení. Tou 
disponuji i já a musím mu dát za pravdu, že díky 

aplikaci mám objednané a zaplacené jídlo během 
chviličky. 
 Na čepu vidím čtyři piva. Belgické Stella Artois, 
anglický Guiness (na tuto delikátní záležitost jsme 
ještě nedávno museli jezdit do Brna, a to za daleko 
vyšší cenu), jedenáctka Mustang, což je menší 
pivovar, čtvrtá pípa nabízí speciály z různých mi-
nipivovarů obměňované každé dva měsíce. Pokud 
se nemůžete rozhodnout, které pivo budete pít, 
můžete si nechat přinést degustační set. Stojí 
stovku a na desce vám obsluha přinese všechna 
čtyři piva v degustačních 0,2 l sklenicích.
 K létu patří neodmyslitelně zahrádka, která je na 
Pizzazz od loňského roku úplně nová, s pohodl-
nými křesílky a dokonalým stíněním, díky čemuž 
člověk ani nezaregistruje, že sedí na parkovišti. 
Mimo standardní nápoje a zmíněná piva si můžete 
dát některý z letních míchaných drinků – ať už 
klasické mojito, Cuba libre, Aperol spritz a mnoho 
dalších… Jeden z drinků tu vždy najdete za lepší 
cenu. Pro ty, kteří alkoholu neholdují, jsou připra-
veny i nealkoholické varianty. Za zmínku určitě stojí 
vodní dýmky, které jsou na zahrádce k dispozici a 
využívají je zejména mladší hosté.
 „Momentálně pracujeme na novinkách v jídelním 
lístku, které by se měly objevit v září,“ pokračuje 
Petr Kaláb. „Pokud bych měl být konkrétní, bude 
to hlavně trhané maso, které se objeví v burgeru i 
na pizze. Dále to budou pečená žebra a více druhů 
stále více populární pšeničné placky quesadillas. 
Už několik týdnů vyrábíme domácí dorty a cheese-
cake v mnoha příchutích.“
 V uplynulém víkendu jsem viděl stánek Pizzazz 
na akci You Dream We Run v Blansku, a tak mne 

zajímala i cateringová činnost pizzerie, 
kterou jsem v minulosti také sám využil. 
„Catering děláme pořád, je o něj zájem. 
Umíme menší i větší akce, například pro 
500 lidí. Náš catering není jen o pizze, na 
přání zákazníka umíme připravit prakticky 
cokoli. I letos se zúčastníme mnoha akcí 
v Blansku. Tou nejbližší bude 5. ročník 
festivalu Morava Park fest, na které se 
podílíme už od samého začátku. Věřím, 
že blanenská veřejnost se na tuto největší 
kulturní událost v Blansku těší stejně jako 
my,“ uzavírá naše povídání Petr Kaláb.
 Pizzazz je restaurace s již téměř deva-
tenáctiletou historií a o její oblíbenosti v 
Blansku není pochyb. Líbí se mi, že své 
zákazníky stále překvapují něčím novým 
a investují jak do nových technologií, tak 
do mobiliáře a zkvalitnění pohodlí. A co je 
hlavní, svými myšlenkami neustále oživují 
jídelní i nápojový lístek, čímž dokazují, že 
je u nich zákazník na prvním místě. A tak 
by to mělo vypadat.

-r-

- opravy kanalizace

- voda, topení

- prohlídka TV kamerou

- strojní čištění

- instalatérské práce

tel. 704 361 750  |  kokoservis@email.cz

JK 
Servis

Špatně zalité kávy, 
mnoho kyselé šťávy...

 Po krátkém období klidu se stalo opět, zřejmě 
do podzimu, módou sezóny zasvěceně komentovat 
kulturní dění v našem městě. Nic proti odlišným 
názorům, klidně i ostře nebo nekompromisně for-
mulovaným; (osobní útoky a vulgarismy ze stoky 
asociálních sítí vyjímáme, proto bude dál řeč jen 
o několika tištěných autorizovaných polemikách 
na stránkách Monitoru). Bohužel se ale i tady a 
se zvětšující kadencí množí nepřesnosti rostoucí 
místy do tu více, tu víceméně komických nesmyslů. 
Rádi bychom uvedli na pravou míru aspoň některé 
z nich.
 Kulturní středisko je příspěvkovou organizací města; 
o většině kulturních aspektů svojí činnosti rozhoduje 
do značné míry autonomně, o mnohých, většinou 
se společenským přesahem, po dohodě s vedením 
města, některé dostává zadáním jako úkol. Nebudeme 
podceňovat představivost blanenských spoluobčanů, 
a proto ani zbytečně rozpitvávat, že jeho fungování 
jako instituce pochopitelně nemá jen rozměr kulturní 
a společenský, ale také ekonomický atd. atp. Některé 
námitky k věcem konaným, nebo naopak nekonaným, 
anebo vykonaným jinak, než si namítající představoval, 
pak ale připomínají výtku fotbalovému brankáři, proč 
nepatří mezi nejlepší střelce. 
 Některé rady vzkazované přes tištěná média autoři 
sami degradují na knížecí očividnou mimoběžností s 
realitou (ukázkově: dělení kulturních kategorií podle 
věku), jejich údajnou váhu posvěcují tím, že si to myslí, 
svá tvrzení opírají o špatně čtená, nebo rovnou dezin-
terpretovaná data, často zřejmě z druhé ruky. Některé 
příspěvky se pak už ani při nejlepší vůli nedají chápat 
jako prosté omyly; nezbývá se než ptát: cui bono?
 Výzvy ke spolupráci, jednání, participaci jsme nejširší 
veřejnosti adresovali v minulosti několikrát, činíme tak 
opět. Netváříme se, že všechno děláme dobře, nemys-
líme si, že všechno víme nejlíp; snažíme se, aby naše 
počiny něco lidem v Blansku přinášely, abychom při-
spěli k znovuvybudování kulturního povědomí a tradice. 
Kulturní středisko se netěšilo v minulých letech příliš 
dobré pověsti a důvěře veřejnosti, minimálně některá 
klišé ale dál přežívají nezaslouženě. 
 Není pravda, že v Blansku trvá kulturně neutěšená 
situace, vysoké množství námitek k pořádaným akcím, 
stále jen neinvenční kopírování z předešlých let atp. 
ad inf. Nepřeme se tu s autory podobných výroků 
o vágní defi nice pojmů; pokud mají v ruce jakýkoli 
průzkum, případně jiná data, ať se o ně s námi podělí 
anebo je zveřejní. Skutečností ale je, že jsme už loň-
ský rok, (který reálně začínal v půli května), více než 
ztrojnásobili počet akcí, nastartovali osm tematicky 
i druhově různorodých cyklů, propojili ke spolupráci 
několik místních organizací, k jejich činnosti vytvořili 

novou komunikační a plánovací platformu, kterou navíc 
ještě sami administrujeme, jednáme o možnostech 
expandovat do exteriérů i interiérů města, které by 
mohly mít ekonomicky udržitelný kulturní potenciál,  
spolupodíleli jsme se na vzniku nové městské akce 
a všechny stávající vždy tou největší měrou neseme 
dramaturgicky, organizačně, fi nančně ...
 Není pravda, že kulturní středisko nedělá komerčně 
úspěšné projekty, (ale ani, že má peněz dost a je jeho 
povinností poskytovat servis bezpodmínečně komu-
koli a kdykoli si o něj požádá; navíc jsme příspěvková 
organizace zřízená k uspokojení kulturních potřeb 
pořádající výraznou část svého programu v režimu 
volného vstupu a tak pouze s nákladovou položkou, 
proto je nemožné en bloc generovat zisk a nesmyslné 
podobnou ekonomiku požadovat.) Dokud stále ještě 
zažitá zkratka KSMB značí Kulturní středisko města 
Blanska, a ne komerční spolek, nebo dokonce komu-
nální službu, bude platit i výš popsaná nerovnice.
 Není pravda, že je nás moc (umírněnější verze říká-
vá - dost) a děláme málo (rozuměj: neděláme nic…); 
mnozí pracují mnoho hodin nad běžný rámec, často i 
mimo svojí pozici nebo náplň a nezřídka několik týdnů 
v řadě včetně víkendů...
 Není pravda, že nejsme dostatečně pružní; ještě ne-
dávno žitá doba naopak odkryla i naše další netušené 
možnosti fl exibility…
 Není pravda, že když to jinde jde, (obvykle se tím 
jinde myslí Boskovice, ale dosadit si můžeme město 
ad lib.), v Blansku se jedná o neschopnost anebo 
šlendrián; chrt je schopný plochodrážník, jezevčík se 
zase nebojí do nory za liškou – a obojí je pes…
 Máte-li ať námitku nebo nápad, stavte se s nimi 
k nám. Výběr příležitostí k návštěvě sice ještě není 
kompletní, ale určitě pestřejší než býval. Důležité je 
totiž, že vůbec přijdete; mediální (sebe)prezentace 
některých z poslední doby totiž často svědčí spíš o 
snaze komentovat cosi, co ve skutečnosti nezažili.

 I za kolegy z kulturního střediska zve a, zejména ty 
kulturnější spoluobčany, zdraví 

Vít Šujan
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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

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

 Určit vznik hry „v kuželky“ znamená přímo vědecké bádání začínající už někdy v babylonské říši, 
tzn. cca 4500 let před n. l. První zmínku o hře v kuželky uvádí ve 12. století před n. l. básník Homér, 
tvůrce slavných eposů Illias a Odysea. Zpočátku se házelo vhodnými kameny vzduchem na vzdálený 
cíl. V našich podmínkách se o kuželkách zmiňují v beletrii K. J. Beneš, K. V. Rais, Karolina Světlá a 
další. Dráhy bývaly 10–20 metrů dlouhé, jeden až jeden a půl metrů široké. První československá 
celostátní organizace byla Asociace československého sportu kuželkářského (AČSK), která vznikla 
11. dubna 1937 v Praze.  Po vzniku samostatné České republiky byl 18. dubna 1993 ustaven Česko-
moravský kuželkářský svaz, který se později přejmenoval na Českou kuželkářskou asociaci (ČKA), 
která řídí soutěže v rámci ČR dodnes. 

Kuželkářský sport v Blansku

 Každý sport se hodnotí 
hlavně podle sportovních 
úspěchů a čeští kuželkáři 
jich dobyli opravdu hodně. 
I když kuželky patří mezi 
neolympijské sporty, od 
roku 1955 do konce roku 
2021 získali na MS 46 
zlatých medailí. V roce 
2007 se mistrem světa 
stal v kategorii dorostenců 
dvakrát i blanenský Miloš 
Stloukal.  Dnes patří ku-
želky v Blansku mezi po-
pulární a oblíbené sporty. 
Oddíl kuželek byl založen 
v roce 1954. V té době 
tvořila oddíl malá skupin-
ka nadšenců, kteří hráli 
kuželky v Letní kuželně 
Společenského domu. Od-
díl byl přihlášen do okresní 
soutěže Blansko-Boskovi-
ce. K výraznému rozšíření činnosti došlo s otevřením 
nové šestidráhové kuželny v roce 1985. Za největší 
úspěchy klubu lze považovat postup mužů do 1. ligy 
v roce 1993, následně pak stříbrná medaile v této 
soutěži v sezoně 1996/97. K nejlepším hráčům sou-
těže patřil Petr Nečas. V roce 1999 získává Zdeňka 
Špačková bronzovou medaili na MČR. V roce 2000 
do nejvyšší soutěže 1. ligy postoupily blanenské 
ženy. Několikrát se díky medailovým umístěním 
zúčastnily evropských pohárů.
 Blanenskou specialitou je sportovní klub KK ZP 
Dolní Lhota. Jedná se o sportovní oddíl tělesně 
postižených sportovců, kteří reprezentují v kužel-
kách naše město. A dosahují skvělých výsledků i na 
nejvyšších úrovních. Karel Pařil, zakladatel tohoto 
oddílu, je mnohonásobným mistrem ČR i Evropy 
a mistrem světa v kategorii zrakově postižených. 
Stejně skvělých úspěchů dosahuje Jan Šmerda, 
současný dlouholetý správce blanenské kuželny, 
který je majitelem jedenácti titulů mistra ČR v kate-
gorii tělesně postižených. 
 Kromě vrcholového sportu, ale existuje ještě 
velká skupina sportovců – amatérů, kteří blanen-
skou kuželnu využívají pro svoje sportovní aktivity. 
Jedná se o hráče a hráčky okresních podnikových 
soutěží neregistrovaných kuželkářů, které probíhají 
již několik desetiletí. Vrcholem těchto soutěží je 
pak mistrovství České republiky neregistrovaných 
kuželkářů, které se koná pravidelně v měsíci květ-
nu. Blanenské soutěže neregistrovaných mají dvě 

úrovně. Pondělní soutěží je podniková soutěž ČKD, 
které se uskutečnil letos již neuvěřitelný 59. ročník. 
Tato soutěž je určena pro týmy, složené výhradně ze 
současných a bývalých zaměstnanců podniku ČKD 
Blansko. Ve středu je to pak početněji obsazená 
okresní  podniková soutěž, které se letos konal již 
33. ročník a zúčastnilo se jí ve dvou výkonnostních 
soutěžích extralize a 1. lize po 9 týmech. Vítězové 
těchto soutěží mají právo reprezentovat Blansko na 
již zmíněném MČR neregistrovaných kuželkářů. Obě 
dvě tyto soutěže jsou určeny pro pětičlenné týmy a 
hrají se systémem na 60 hodů sdružených. V letošní 
sezoně se do obou dvou soutěží zapojilo téměř 200 
hráčů z toho 6 žen. 
 Nový ročník soutěží bude zahájen na blanenské 
kuželně opět v září 2022 a pořadatelé vyzývají 
širokou blanenskou veřejnost k zapojení se do této 
soutěže. Hracím dnem pro okresní soutěž je středa, 
hrací časy jsou obvykle od 15,30 a 17,30 hodin. 
Podle počtu přihlášených družstev odehraje každé 
družstvo 10 až 15 utkání během sezony. Zkuste si se 
svými známými, kamarády nebo rodinnými přísluš-
níky sestavit pětičlenný tým a vyzkoušet si špičkové 
blanenské sportoviště, porovnat své výsledky s 
ostatními a protáhnout své tělo. 
 Přihlášky přijímá Pavel Kakáč, email kuzelkyblan-
sko@seznam.cz do konce srpna, další informace 
najdou zájemci na webových stránkách http://oplk.
wz.cz/.

-ms-

tel. 606 728 334  |  www.odmartina.cz

SLANÝ KARAMEL
ve třech vymazlených příchutích

NOVĚ V PRODEJI
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Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku u palírny, 18m2, 220-380V. 
Cena: nájem 1 500 Kč, hodiny 200 Kč, + spotřeba el. Tel. 
SMS 608443884.

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Pinecáři vzorně reprezentovali

Zlatá radost z Bedřichova

Výsledkový servis

Basketbal 
Turnaj minižákyň U11 v Brně: BK Blansko – BBK 
Blansko 47:30 (31:8), Ježová 14, Streitová 10, 
Peřinová 6, Sedláková Z. 6, Tesařová 4, Krátká, 
Dražilová, Krejčířová 2, a Popelková 1. BK Blansko 
– Basket Brno 73:14 (30:8), Sedláková Z. 18, Krátká 
16, Tesařová 14, Ježová 13, Streitová 4, Krejčířová, 
Peřinová, Fleková, Pokorná 2.

Fotbal 
Divize starší dorost: Pelhřimov – Blansko 1:1 (1:0), 
Dvorský. Blansko – Bedřichov 8:0 (2:0), Dvorský 5, 
Lick 2, Farník T.
Divize mladší dorost: Pelhřimov – Blansko 6:4 (4:1), 
Jírava 2, Dračka, Ševčík. Blansko – Bedřichov 3:2 
(3:2), Jírava 2, Ševčík.
KP starší žáci: Blansko – Rosice 0:12 (0:7). Sparta 
B – Blansko 5:1 (3:0), Klimeš.
KP mladší žáci: Blansko – Rosice 3:6 (1:1), Slouka 
2, Zouhar. Sparta B – Blansko 5:2 (3:0), Brázdová, 
Kopka.
I. třída starší žáci: Blansko B – Bystrc 0:0. RDR 
Akademie – Blansko 3:0 (0:0)  
I. třída mladší žáci: Blansko B – Bystrc 1:8 (1:5), 
Simek. RDR Akademie – Blansko B 2:1 (2:1), Berta. 

Připravil Bohumil Hlaváček

 Minulý víkend se oddíl KST Blansko ve složení Karla Trávníčková, Jiří Lužný, Aleš Přikryl, Jiří Přikryl 
a Pavel Voráč zúčastnil mezinárodního turnaje ve stolním tenise ve francouzském Avionu. „Město 
Blansko a tak trochu i Českou republiku jsme reprezentovali v několika kategoriích a určitě ne špatně,“ 
září spokojeností Pavel Voráč. 

 V družstvech mužů nad čtyřicet let starto-
valo celkem osm týmů. „Hned na úvod nás 
čekal jeden z nejtěžších možných soupeřů 
a to domácí favorizovaný tým TT Avion. 
Utkání, které začínalo v pátek v devět večer 
a skončilo téměř hodinu po půlnoci, nabídlo 
několik pětisetových bitev se šťastnějším 
koncem pro KST Blansko s výsledkem 
2:5 pro nás,“ popsal Voráč. Postup do se-
mifi nále se podařil. „Náš soupeř z Polska 
TTC Korfantow měl ve svém středu zřejmě 
nejlepšího hráče celého turnaje Marka Kad-
zielu, který také jako jediný dokázal získat 
body pro svůj tým, navíc s Jirkou Lužným 
až po pětisetovém maratonu. Díky skvělé-
mu týmovému výkonu jsme tak postoupili 
do fi nále po výhře rovněž 5:2,“ pokyvuje lišácky hla-
vou. Ve fi nále ale ani stoprocentní fi nálová bilance 
Aleše Přikryla na soupeře z Belgie Tournai Don Bosco 
nestačila. Jiří Přikryl byl jen kousek od vyrovnání na 
4:4 a vynucení si posledního rozhodujícího zápasu. 
To se ale bohužel nepovedlo, celkové druhé místo je 
ale i tak nečekaným úspěchem,“ prozradil Voráč.
 To ale nebylo všechno. Ve čtyřhře bez omezení če-
kala Blanenské velmi zajímavá soutěž, kdy jednotlivé 
páry jsou složeny pořadateli napříč věkem, pohlavím 
a státní příslušností. V této disciplíně se nejvíce 
dařilo Pavlu Voráčovi, který se svou francouzskou 
spoluhráčkou postoupil do třetího kola mezi šestnáct 
nejlepších párů. 
 Povzbuzena úspěchem mužů v kategorii družstev 
a skvěle naladěna po předchozím večeru, kdy svojí 
hrou na kytaru bavila asi čtyřicet lidí pěti různých 
národností, vstoupila na scénu Karla Trávníčková 
v kategorii ženy bez věkového omezení. „Nesmírná 

touha po vítězství a nezměrná bojovnost spojená s 
trpělivostí posunuly Karlu až do fi nále. Teprve v něm 
na ni našla recept francouzská prvoligová hráčka, 
když v utkání plném nádherných výměn udolala Karlu 
v poměru 3:1,“ pochválil kolegyni z týmu Pavel Voráč.
 Jak dodal, naprostá bomba vybouchla v soutěži jed-
notlivců. Aleš Přikryl dokázal ještě o stupínek vylepšit 
svůj výkon ze soutěže družstev a ovládl celý turnaj. 
„Přitom hned v prvním kole mu los přisoudil již výše 
zmiňovaného Marka Kadzielu z Polska, největšího 
favorita soutěže. Aleš se z porážky od tohoto hráče 
v týmové soutěži poučil, výrazně upravil taktiku a po 
zasloužené výhře se odrazil ke spanilé jízdě celým 
turnajem, když ani jednou nemusel absolvovat pětise-
tové drama,“ obdivuje. Jak podotkl skromně, dařilo se 
i jemu. „K postupu do semifi nále chybělo velmi málo 
a obsadil jsem tak dělené páté místo,“ upřesnil.

Bohumil Hlaváček

 První červnový víkend patřil dalšímu pokračování seriálu ČP MTB cross country. Po tradiční trati 
na šumavském Zadově přišla na řadu opět čistě horská destinace. Česká biková špička se tentokrát 
sešla v Jizerských horách na Bedřichově. Bikeři a bikerky z Blanenska opět ukázali své kvality a 
postarali se o divácky velice atraktivní průběhy závodů kadetek i starších žáků se zlatou tečkou.

Basketbalisté ZŠ TGM 
druzí v kraji

 Tradičně vysokou úroveň basketbalistů z blanen-
ské ZŠ TGM jako vítězové i letošního okresního fi ná-
le obhajovali loňské druhé místo na kraji. Úspěšně, 
i letos stříbrnou příčku vybojovali. „Ve skupině jsme 
postupně porazili Vyškov 34:25 a Újezd u Brna 30:13. 
Tato utkání byla pro naše borce snadná a všichni 
si zahráli do sytosti,“ popsal úvodní utkání jejich 
učitel Josef Jalový. Jak dodal, ve fi nále je čekala 
ZŠ Náměstí Svornosti z Brna. „To už byl soupeř 
z jiné kategorie. Skóre se během utkání přelévalo 
střídavě ve prospěch obou družstev. My jsme měli tu 
smůlu, že v závěru se otočilo na stranu protivníka. S 
výsledkem 28:32 jsme se museli smířit,“ konstatoval 
jinak spokojený tělocvikář. Všem pak poděkoval za 
vzornou reprezentaci. 

-boh-

 Amálie Gottwaldová z CP teamu startující v 
kategorii kadetek s dalšími třiceti závodnicemi, se 
pustila na náročnou trať společně s ženami a juni-
orkami. „Zaváděcí kolo jela pospolu první desítka 
nejrychlejších, na čele s naší Amálií. Do prvního 
řádného závodního okruhu se utrhla na čele Amálie 
se slovenskou závodnicí a odskočily zbytku skupi-
ny,“ popisuje Kateřina Gottwaldová, matka nadějné 
závodnice. Jak dodala, slečny si nevydechly ani na 
okamžik, do závěrečného okruhu vjížděla na první 

pozici Slovenka. „Amálie ji po kořenovém 
sjezdu předjela, razantně nastoupila a do 
cíle dorazila se čtrnáctisekundovým násko-
kem jako nejrychlejší kadetka. Již čtvrtou 
výhrou v řadě potvrdila své celkové vedení v 
seriálu Českého poháru,“ září spokojeností.
    Neztratil se ani další favorit. Josef Ku-
chař v barvách ACT leraK Blansko vyrazil 
do závodu společně s rovnou stovkou 
starších žáků. Skvěle vystartoval a ujal se 
vedení skupiny bikerů, která svým počtem 
vzbuzovala respekt. „Po zaváděcím kole 
jeli borci stále pospolu, až v prvním řádném 
kole se odpoutala čtveřice nejrychlejších. 
Ti si neustále nastupovali a měnili pořadí. 
V závěrečném kole v náročném výjezdu 
zvolil Pepa jinou stopu než soupeř před 
ním a dostal se do vedení,“ líčí dramatický 
závod Gottwaldová. Soustředěnou jízdou a 

odhodláním zvítězit dorazil do cíle jako první. „Tímto 
dechberoucím fi nišem se v celkovém pořadí poháru 
vypracoval rovněž na průběžnou první pozici,“ poky-
vuje spokojeně hlavou.
 Oba tito bikeři budou společně reprezentovat Jiho-
moravský kraj na Olympiádě děti a mládeže poslední 
týden v červnu v Olomouci. Doplní je ještě Kryštof 
Friedel (ACT leraK) a Justina Novotná (Moravec 
team). 

Bohumil Hlaváček, foto: Kago

Učitelé bojovali 
na bowlingových drahách

 Bowlingové centrum Blansko, zastoupené 
ředitelkou Kateřinou Nesnídalovou, se rozhod-
lo uspořádat turnaj pro žáky základních škol. 
Všechny školy okresu měly možnost tréninku 
za symbolickou cenu. Finále proběhlo v polovině 
května. Za tuto akci si Bowling Blansko zaslouží 
poděkování.

 Při schůzce před touto akcí padl návrh na zor-
ganizování přeboru zaměstnanců škol a školských 
zařízení. Ve spolupráci se ZŠ TGM Blansko byly na 
všechny školy okresu zaslány propozice a zareago-
valo devět škol. Některá přihlásila jedno družstvo, ale 
byly takové, které přihlásily tři (družstva byla tvořena 
třemi hráči, podmínkou byla jedna žena v týmu). A 
je až neuvěřitelné, že všechna přihlášená družstva 
se dostavila, několik bylo složeno výhradně z žen. 
Každý účastník absolvoval dvakrát deset hodů. Byly 
k vidění hody hodné profesionálů, ale i ty méně 
zdařilé, co čistily kanálky.
 Během celého klání bylo možno vidět debaty 
zástupců různých škol mezi sebou. Předávaly se 
poznatky a zkušenosti z doby covidové, potkávali se 
staří známí, navazovala se nová přátelství. A že bylo 
o čem diskutovat! Takže ani není zcela zřejmé, zda 
bylo důležitější sportovní klání, nebo mnohostranná 
komunikace. Akce se bude opakovat a to je asi dů-
ležitější.  Za celou akci děkujeme bowlingu Blansko.

-jj-

Další MonitorDalší Monitor
vychází 1. červencevychází 1. července

Vzpomínka
 Dne 15. června 2022 by 
se dožil 88 let pan Ivo Mar-
tinek. 10. června 2022 uply-
nulo již 10 let od jeho úmrtí. 
Stále vzpomínáme.

Manželka a dcery 
s rodinami

Nabízím výkup veškerých starožitností: 
nábytek, nádobí, šperky, mince, bankovky, 
pohlednice, dobové šaty, zbraně, stříbro, zla-
to, veškeré poklady z půdy. Osobně přijedu, 
zajistím odvoz , platba ihned na místě hotově. 
Ke každému výkupu vstupenka na zámek 
Letovice zdarma. V případě ceny výkupu nad 
20 000,- Kč nabízím zdarma noc na zámku 
Letovice v zámeckém apartmánu. 

Tel. 602 528 912

Hledáme projektanty pozemních staveb 
do projektového ateliéru v Blansku. 

Projekty RD, byt., občan. a prům. staveb 

Vhodné i pro absolventy SŠ a VŠ
Info abras@abras.cz, tel. 516417531

You Dream We Run 2022
 Deset snů hendikepovaných dětí i dospělých se 
o víkendu 11.-12. června podařilo splnit na osmém 
ročníku charitativní akce You Dream We Run 2022, 
a to v celkové hodnotě téměř jednoho milionu korun. 
Dohromady 57 týmů se postavilo na trať stadionu 
ASK na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blan-
sku. Štafetový běh trval 24 hodin. Sny se podařilo 
splnit díky prodeji červených účastnických triček a 
také pomocí sponzorských darů. 

-mka-  
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FK Blansko - SK Uničov 5:3. FK Blansko - SK Uničov 5:3. 
Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

Letošní moravskoslezská liga je minulostí. Blanenští fotbalisté po solidním podzimu sice do jarní 
části vykročili nadějně, pak však přišla velmi nevydařená série zápasů, v nichž se porážky střídaly s 
občasnými remízami, a tým se pomalu propadal tabulkou. Hrozbu sestupu se sice podařilo odvrátit, 
jaro je ale rozhodně třeba pojmenovat jako nevydařené. A jak se s ním Blanenští rozloučili? Nejprve 
přišla v předehrávce posledního kola nečekaná výhra ve Zlíně, aby pak přišlo určitě jejich nejlepší 
jarní utkání s Uničovem, v němž se diváci dočkali dokonce osmi gólů. Derniéra v Hlučíně ale naopak 
přinesla debakl.

FC FASTAV Zlín B – FK Blansko 0:3 (0:1). Branky: 
45+1. Štencl, 88. Adamec, 90+2. Chyla. Blansko: 
Nešetřil – Černý, Smrčka, Blažík, Feik - Šíp (58. 
Pecuch), Todorič, Zúbek, Štencl (68. Tulajdan), Alexa 
(58. Chyla) - Machálek (77. Adamec)
 Zápas začal mírným tlakem hostí, ale zlínský 
brankář Bachůrek domácí podržel. Největší šanci měl 
v závěru poločasu Machálek, i tu mu ale pokryl. V na-
staveném čase však přece jenom musel kapitulovat, 
když na konci akce vypracované Černým zachoval 
chladnou hlavu Marek Štencl – 0:1. Do kabiny se 
tak šlo zvesela. Po změně stran se příliš pohledný 
fotbal nehrál, hostům se ale minimální náskok stále 
dařilo držet. Trenér Vašíček pak měl šťastnou ruku 
při střídání, dva z čerstvých hráčů se postarali o jeho 
navýšení. Přišlo v samém závěru utkání. Nejprve 
mazaně přeloboval Bachůrka Filip Adamec – 0:2. 
A opět v nastaveném čase dal konečnou podobu 
výsledku zápasu Chyla – 0:3.

FK Blansko – SK Uničov 5:3 (4:2). Branky: 1. 
Machálek, 20. Tulajdan, 37. Blažík, 45+1. Todorič, 
83. Tulajdan – 14. Krč, 42. Kamas, 46. Ambrozek. 
ŽK: 29. Štencl, 84. Alexa  –  Štaff a, 58. Ambrozek. 
Blansko: Nešetřil – Černý, Smrčka, Blažík – Šíp (46. 
Chyla), Alexa, Todorič, Feik – Machálek (61. Pecuch), 
Tulajdan (88. Fiala), Štencl (69. Adamec).
 Kdo se zapomněl na předzápasovém pivku, přišel 
o první branku, protože krátce po zahajovacím hvizdu 
se domácí dostali do šance, na jejímž konci byla 
gólová radost kapitána Machálka – 1:0. Z vedení se 
dlouho neradovali, hosté vyrovnali po rohu, při němž 
domácí neuhlídali uničovského Krče – 1:1. Zápas se 
dostal do tempa, šance se střídaly na obou stranách 
a padaly další branky. Do vedení poslal Blansko 
znovu po dorážce Jiří Tulajdan, který tak dokončil 
pěknou šanci Štencla – 2:1. A domácí začali hosty 
přehrávat. Pokusy Todoriče a Machálka ještě v síti 
neskončily, radoval se ale po rohu Blažík – 3:1. Pře-
střelka pokračovala až do konce první půle. Nejprve 
Uničovští snížili, když domácí ve vápně neuhlídali 
Kamase – 3:2. Ale ještě to nebylo vše. Šestý zápa-
sový gól přidal ještě ránou pod víko Nikola Todorič 
– 4:2. 
 Na hostujícího gólmana Kalinu toho bylo moc, do 
druhé půle ho vystřídal kolega Uvízl, vyměněni byli 
i tři hráči v poli. Změny Uničovu evidentně pomohly, 
hned v úvodu přišlo snížení Ambrozka – 4:3 a vyrov-
nání doslova viselo ve vzduchu. Blansko ale závěr 
utkání zvládlo. Jeho vítězství pojistil v 83. minutě 
Tulajdan, který míč protlačil nadvakrát do sítě po 
luxusním vysunutí Adamcem – 5:3. Domácí loučení 
se povedlo na jedničku, toto fotbalové představení 
se muselo líbit.

FC Hlučín – FK Blansko 5:1 (2:0). 2. Buchvaldek, 
45. Lokša, 59. Mládek, 68. Dostál, 90. Smékal - 79. 
Feik. ŽK: 22. Mládek – 19. Šíp, 41. Machálek, 88. 
Smrčka. Blansko: Nešetřil (81. Kubín) – Blažík, 
Smrčka, Černý – Šíp (56. Adamec), Alexa, Todorič, 
Feik, Štencl (46. Pecuch), Machálek  – Tulajdan
 Tak jak se povedl začátek s Uničovem, tak to 
neklaplo v Hlučíně, když hosté inkasovali již ve 2. 
minutě – 1:0. Blansko se nesložilo a k vidění byl 
vyrovnaný fotbal. Přesto v závěru poločasu inka-
sovalo po brance Lokši – 2:0. Po první čtvrthodině 
druhé části hry přišel úspěšný brejk Mládka – 3:0. A 
nebylo to všechno, po tvrdé ráně Dostála přišla další 

pohroma – 4:0. Hosté si připsali čestný úspěch v 79. 
minutě, kdy se o něj postaral hlavičkou Tomáš Feik – 
4:1. V samém závěru však přece jen domácí završili 
pověstnou rukavici, když se trefi l Smékal – 5:1.  

 Po dvou výhrách přišel na konec soutěže 
pověstný pád z hrušky dolů. Pozitivní dojem ze 
zlepšení výkonu se tak nakonec pokazil. Sezóna 
je u konce, je čas bilancovat a hlavně poučit se z 
chyb. Příprava na nový ročník moravskoslezské 
ligy je na pořadu věci. Hodnocení uplynulé se-
zóny včetně představení další vize pokračování 
klubu plánujeme. 

Bohumil Hlaváček

Jan Kohut má republikový bronz

Znojmo hostilo třetí kolo druhé 
atletické ligy

Blansko vyhrálo divokou 
přestřelku s Uničovem

Chcete, abychom psali 
o vašem sportu? 

Kontaktujte redaktora: 
tel. 776 198 192

orblansko@seznam.cz

Moravskoslezská liga
Další výsledky, 31. kolo: Znojmo – Otrokovice 4:3, 
Jihlava B – Olomouc B 0:2, Zlín B – Velké Meziříčí 
1:1, Vratimov – Frýdek 3:4, Vrchovina – Kroměříž 1:1, 
Ostrava B – Hlučín 2:1, Rosice – Slovácko B 2:1. 32. 
kolo: Uničov B – Zlín B 2:1, Velké Meziříčí – Vrchovi-
na 3:0, Kroměříž – Vratimov 6:0, Frýdek – Jihlava B 
6:1, Uherský Brod – Znojmo 1:3, Otrokovice – Rosice 
2:2, Slovácko B – Ostrava B 2:2. 

-boh-

Dolní Benešov odstoupil ze soutěže

Petr Vašíček: Děkuji fanouškům za trpělivost

ní. Samozřejmě, že někdo odejde, někdo ale naopak 
bude muset přijít, tak to ve fotbale chodí.

 Petře, já bych chtěl osobně také poděkovat. 
Tobě. Za všechno, co pro blanenský fotbal dě-
láš…
 Co na to říct. Děkuji.

-boh-

 S blanenským trenérem Petrem Vašíčkem jsme 
se setkali bezprostředně po velmi vydařeném 
utkání s Uničovem.

 Nabízí se mi jasná první otázka. Proč proboha 
ti kluci tak dobře nehrají pokaždé?
 Byli jsme fakt ve srabu. Jsem strašně rád, že se 
borci nepoložili a pořád na sobě pracovali. A toto je 
ta odměna, to že náš výkon vyrostl. Nějaké chyby 
tam byly, samozřejmě, ale ty přijdou vždycky. Ale 
síla kolektivu je už znát. Vrací se nám to, že jsme k 
sobě vzali hráče z nižších soutěží a nebáli jsme se 
jim dát šanci. Ta cesta je správná, potvrzuje se to. 

 Je dobře, že jste těm skalním fanouškům, kteří 
chodí i přesto, že se týmu nedaří, udělali nakonec 
radost…
 Chci jim poděkovat. Je krásné, když z tribuny 
člověk slyší skandovat svoje jméno i jména mých 
asistentů. Fotbal bez diváků nemá to pravé koření. 
Děkuji za trpělivost. Sezóna byla dlouhá, občas to 
bolelo.

 Je čas už myslet na novou sezónu?
 To už děláme delší dobu. Podnikáme už nějaké 
kroky, abychom mužstvo zkvalitnili, snad se nám to 
povede. Základ tady už je, je třeba to ještě nějak 
vyšperkovat. 

 Nemáš strach, že někdo naopak nezkusí sáh-
nout po některých tvých hráčích?
 My už víme, o koho je zájem, bohužel. Kvalitních 
hráčů je málo. My chceme ale být konkurenceschop-

Foto Josef Foto Josef 
KratochvílKratochvíl

1. Olomouc B 32 25 5 2 86:24 80

2. Kroměříž 32 22 4 6 71:34 70

3. Ostrava B 32 19 6 7 71:41 63

4. Hlučín 31 19 3 9 70:30 60

5. Rosice 31 16 6 9 47:35 54

6. Slovácko B 31 14 8 9 65:44 50

7. Uničov 31 14 7 10 55:50 49

8. Frýdek 32 14 6 12 53:57 48

9. V. Meziříčí 32 13 6 13 52:52 45

10. 1.SC Znojmo 32 11 5 16 62:74 38

11. Blansko 32 11 5 16 51:66 38

12. ČSK U. Brod 31 9 8 14 39:47 35

13. Vratimov 32 10 3 19 42:74 33

14. Otrokovice 32 8 6 18 44:70 30

15. Zlín B 32 8 5 19 38:55 29

16. Vrchovina 31 6 7 18 26:61 25

17. Jihlava B 32 3 4 25 29:87 13

 V sobotu se konalo v Hamru na Jezeře mis-
trovství České republiky v trailovém běhu na 
66,6 km s převýšením + 1800 m. Startovalo se na 
Hradě Houska a postupně závodníci běželi trať  
Vrátenská hora – Bezděz – Malá Buková – Velká 
Buková – Ralsko – Stohánek – Děvín – až do cíle 
na Hamru na Jezeře. S cílem umístit se co nejlépe 
nastoupil do závodu běžec Jan Kohut z oddílu 
Fénix Sport Blansko. 

 Hned po startu se pohyboval v popředí startovního 
pole a postupně se propracoval na druhou pozici, na 
které běžel do 51. km s malou ztrátou na prvního. 
„Pak jsem při seběhu z Ralska bohužel pozici ztratil 
a nabral zhruba dvacetiminutové manko,“ bylo mu 
líto. „I když moje motivace značně klesla, nevzdal 
jsem to a pokračoval v závodě. Začal jsem dobíhat 
soupeře, kteří se dostali přede mne,“ popsal další 
průběh závodu. Jak dodal, přes křeče, které poté 
přicházely, se opět propracoval na medailové pozice. 
„Do cíle jsem doběhl po 6 hodinách a 20 minutách 
na třetím místě a těžce zaslouženě získal svou další 
mistrovskou medaili,“ pochválil se určitě právem.

-boh-

 Třetí kolo druhé atletické ligy se uskutečnilo v neděli ve Znojmě. Muži z oddílu Fénix sport Blansko 
tentokrát příliš disciplín neobsadili, na medailová umístění dosáhli jen na dlouhých tratích. Vidět byl 
opět talentovaný šestnáctiletý Vojtěch Přikryl. V celkovém pořadí to stačilo na sedmé místo. 
 Ženy z AKLD Blansko 
byly opět úspěšnější. V 
družstvech jim bodové zis-
ky přinesly třetí místo. Opět 
triumfovala výborná štafeta, 
ve svých disciplínách přidaly 
dále plný bodový zisk za prv-
ní místa Kristýna Nollová na 
stovce a Leona Marečková 
na čtvrtce. Dvě stříbra brala 
na dlouhých tratích Pavla 
Závodná.

II. liga mužů a žen, 3. kolo, 
Znojmo, umístění mužů 
Fénix sport Blansko, 400 
m: 4. Přikryl 52,54. 800 m: 
7. Špinár 2:06,23. 1500 m:
2. Kohut 4:09,24. 3000 m:
1. Kohut 8:53,04. 2. Mihalov 
8:55,67. 4. Tlamka 9:10,95. 
Družstva: 7. Fénix sport Blansko 53,0 b.
II. liga mužů a žen, 3. kolo, Znojmo, umístění 
žen AKLD Blansko, 100 m: 1. Nollová 12,02. 200 
m: 2. Nollová 25,20, 3. Poláčková 25,46. 400 m:
1. Marečková 58,33. 1500 m: 2. Závodná 5:20,13, 
5. Marečková 6:18,84, 7. Mynářová 7:14,94. 3000 
m: 2. Závodná 11:16,67. 100 m př.: 6. Hlaváčková 
17,21, 7. Jánošíková 18,24, 8. Skoumalová 19,39. 
400 m př.: 3. Jánošíková 78,86, 4. Skoumalová 

79,73. 4x100 m: 1. AKLD A (Marečková, Poláčková, 
Hlaváčková, Nollová) 48,22, 6. AKLD B (Kakáčová, 
Jánošíková, Mynářová, Danihelková) 55,82, 7. AKLD 
C (Šebková, Kubíková, Matoušková, Skoumalová) 
56,40. Dálka: 4. Hlaváčková 519. Trojskok: 3. Hla-
váčková 11,19, 6. Kubíková 9,84. Disk: 8. Danihel-
ková 22,52. Oštěp: 4. Poláčková 27,98. Družstva:
3. AKLD Blansko 149,0 b.

-boh-

Leona MarečkováLeona Marečková


