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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Gulášobraní očima kuchaře

www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpracování znaleckých posudků pro dědická řízení.

Zajištění právního i daňového poradenství pro občany.

Exkluzivní prodej bytu 3+kk v cihlovém 

domě, blízko centra města. 2. patro, 63 m2, 

ihned volný. Nabídková cena… 3,5 mil.Kč

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek

Co takhle zase připravit vlastní guláš na soutěži? Jít se svojí kůží na trh, tak jak jsem 
to dokázal před pár lety s týmem Papučárna, který jsem sestavil ze svých kamarádů, na 
soutěžích ve vaření těch speciálních z různých druhů zvěřiny. Tři roky po sobě jsme došli 
na stupně vítězů, pokaždé pro jiné pomyslné medaile. Druh masa se losoval, vařilo se v 
kotlech rozmístěných kolem nádvoří rájeckého zámku, vždy ve fantastické atmosféře a 
úžasném prostředí. Guláš z jelena sika, jelena, mufl ona, s tím jsme dokázali vyhrát. Co 
takhle s odstupem času to zkusit pro změnu doma na zámku blanenském, z masa podle 
mého výběru?

 Půjdeme do toho s naším Monitor týmem, dohodli 
jsme se s Martinem. Já bych se taky rád osobně 
zúčastnil, říká on, nyní vyhlášený kuchař paštikář, 
hrajeme ale před akcí dlouho do noci. Radši postavím 
stánek s mým zbožím, plácli jsme si nakonec. Jsme 
přihlášení, potvrzuje. Ovšem sestavení týmu zůstalo 
na mně. Nevadilo mi to. Ale problém. Lidé osvědčení 
z rájeckého vaření mi postupně účast odřekli včetně 
mého nejlepšího kamaráda Břeti, nehodil se mu 
termín, vyrazil za vnoučaty a dcerou do Německa. 

To jsem samozřejmě pochopil. A 
zklamal prověřený kuchař Tonda, 
na kterého jsem spoléhal hodně. 
Dostaly ho následky covidového 
onemocnění.
 Co teď, karty byly rozdány, ale 
nemám tým, někteří z tehdejšího 
rájeckého vaření už jsou dokonce 
tam nahoře, myslím na nezapo-
menutelného Jirůcha...  Neumím 
vařit, ale budu topit pod kotlem a 
míchat, kývl soused a perfektní 
kamarád Marek. Tak jsme dva. 
Michal, zvaný Maďar, mi nabídl 
druhý den při plkání u piva jen 
podobné dvě služby. Ale otec vaří 
dobře, zeptám se ho, navrhl mi. A 
klaplo to, půjdou do toho oba! Bo-
jová porada U Šesti dva dny před 
akcí. Maso přes našeho paštikáře 
zajištěno, domlouváme se, co a 
jak. Já s pikry Markem a Michalem 
loupeme a krájíme cibuli den pře-
dem u mne u bazénu do velkého 
hrnce. Ušetřený čas se bude hodit, 
jsem přesvědčen.
 Večer doma chystám všechny 
propriety, koření, nádoby. Nesmím 
nic zapomenout. Marek zvoní po-
dle dohody ráno po půl osmé. Vše 
nakládáme do mého auta, které ne-
mělo nahlášenou SPZ pro vjezd do 
zámeckého areálu. Nikdo ale nic 
nekontroluje, dojíždím bez problé-
mů až ke kotli, vše vykládáme. Jdu 
hodit auto na parkoviště k bývalé 
Dukle. Nemají tu prkna na krájení, 
avizuje Marek, takže zpátky domů. 
Nevzal jsem sádlo, to by asi bez 

něho nešlo a beru z ledničky zapomenutý poklad, 
bez něhož bychom to fakt nedali. A zpátky…
 Devátá hodina. Bohužel jen pět týmů na startovní 
čáře, víc se organizátorům nepřihlásilo. Nám to 
nevadí. Jdeme na to, plácli jsme si s mančaftem. 
Se Šuťou, legendárním blanenským fotbalovým 
plejerem, se pouštíme do čištění a krájení deseti kil 
hovězího masa. Libujeme si, nádherný materiál, to je 
skoro škoda krájet do guláše, odřezků je minimum. 

Pokračování na str. 3

HOSPŮDKA ZBOROVEC
• Útulná hospůdka s vynikajícím točeným
 pivem a přátelskou atmosférou

• O víkendu 
 poctivá domácí kuchyně

• Každý víkend pivní speciál

• Děti vítány! Pískoviště, houpačky, hračky...

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728
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Rozhovor se starostou Jiřím Crhou

Freddieho sloupek
Cesta

 Tak jsem se na chvíli (asi delší) odmlčel... Ale měl 
jsem k tomu důvod... Byl jsem na místě, kam jsem 
nechtěl nikdy jít...
 Nikomu bych nepřál, ani tomu největšímu nepříteli, 
aby si prožil to, co jsem zažil já...
 Nazvu věci pravým jménem...
 Ti z vás, kteří mě jenom trochu znají ví, že to jinak 
neumím... 
 Jsem alkoholik...
 Zní to tvrdě, ale je to tak...
 Nestydím se za to, jsem rád, že vám to můžu říct...
 Moje cesta není v tom, kým jsem... Ale v tom, že 
jsem si dokázal přiznat, že mám v něčem problém...
 Jsem daleko od toho, abych někomu něco radil, 
ale přesto si malinkou radu neodpustím...
 Podívejte se pravdě do tváře a možná zjistíte, 
že nebudete daleko od pravdy... že máte malinký 
problém s tím démonem, co zabíjí... Chce zabíjet a 
pokud se mu nepostavíte, nemůžete vyhrát. Já jsem 
nevyhrál, čeká mě dlouhá cesta... Ale snad jsem ji 
nastoupil...
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

Komentář
O odpovědnosti

 Každý ví, co je to odpovědnost. Jako rodič mám 
odpovědnost za svoje děti. Když moje dítě rozbije 
ve škole okno, jsem to já, kdo je musí zaplatit. Jako 
zaměstnanec mám odpovědnost za to, jak dobře 
odvádím svoji práci a pochybím-li, poznám to při 
výplatě. Jako podnikatel mám odpovědnost za svo-
je zaměstnance, za kvalitu zboží, které prodávám. 
Jdu se svým jménem na trh, a pokud se v mé fi rmě 
něco stane, jsem to já, kdo za to odpovídá a když 
se stane něco hodně špatného, mohu, ač nemusím 
být zrovna viníkem, zbankrotovat a odpovědnost 
jde zase za mnou.
 Každý máme také širší odpovědnost, a tu pre-
zentujeme ve veřejném prostoru, ve společnosti 
jiných, na sociálních sítích, prostě všude. Odpo-
vídáme za to, jak se chováme a co říkáme. Dnes 
zejména díky sociálním sítím jsme si mnozí zvykli 
schovávat se za jejich anonymitu. A tak máme 
pocit, že si můžeme dělat co chceme, a že i když 
konáme či říkáme něco nehezkého, stejně se na 
nás nepřijde, protože v diskuzi pod příspěvkem na 
internetu může každý vystupovat jako Old Sha-
tterhand nebo Ježíš Kristus. Ale někdo konkrétní 
ty věty říká, někdo je píše. Může to být občan, 
vyjadřující své přesvědčení, a může to také být 
zaměstnanec tzv. “trollí farmy“. Ale odpovědnost 
za to, co napíše, někdo konkrétní má.
 A odpovědnost má i ten, kdo si takový text přečte 
a něco z něj vyvodí. 
 Za dva měsíce budou volby, které v mnohém 
rozhodnou o dalším vývoji v této zemi. Odpověd-
nost voličů i nevoličů je obrovská. Svou volbou 
neodpovídáme jen za sebe, jsme odpovědní za 
to, jak budou žít naše děti, jak se postará naše 
zdravotnictví o nemocné, jaké důchodci budou mít 
penze a zda stát třeba nezbankrotuje. Vím, většina 
si asi řekne: já to stejně neovlivním, jsem jeden 
z deseti milionů, tak je to stejně jedno. Bohužel, 
tohle je nesmírně alibistické a neodpovědné řešení. 
Představme si, že by se 99% voličů rozhodlo nevo-
lit, a to zbylé procento zvolilo jednu stranu, jednoho 
člověka. A ten člověk na základě tohoto mandátu 
by si se zemí začal dělat co by chtěl. Nahradil by 
v úřadech dosavadní zaměstnance svými lidmi, 
kteří by dělali jen to, co by zvolený vítěz chtěl. Ten 
vítěz by se po celé volební období nikomu nemusel 
zpovídat. Vše v celé zemi by se odehrávalo jen a 
pouze podle jeho not. Soudy by soudily, jak chce 
On, zločinci by se stíhali jen ti, které stíhat chce 
On, dotace by pobírali jen ti, o nichž by rozhodnul 
On. Prostě On by vládl všemu podle své libovůle. 
Třeba by zrušil i volby.
 A těch 99% lidí nevolících by mohlo nadávat, 
jak by chtělo, ale nenadělalo by nic. A přitom 
odpovědnost největší by nemělo to 1% voličů, ale 
právě ti ostatní, těch 99% nevoličů, každý z nich 
sám a každý jednotlivě a všichni společně.
 V dnešní době není problém, aby si o stavu 
země, vlády a jejích členů a politických kandidátů 
kdokoli zjistil pravdivé informace. Stačí jen vnímat, 
číst a přemýšlet. A vyhodnotit, kdo za co může, kdo 
říká pravdu, kdo jen dokola lže, kdo je poctivý a 
kdo je zloděj.
 Máme přesně dva měsíce na to, abychom zvážili 
svoji odpovědnost. Právo volit máme zakotveno v 
Ústavě. Odpovědnost za tu volbu ale máme kaž-
dý zakotvenou v sobě, ve svém svědomí. V tom, 
abychom se třeba za pár let nemuseli stydět, že 
jsme opakovaně zvolili ty, kteří naši krásnou zemi 
přivedli na buben.

PS: a jestli vám některé věty připomínají realitu 
dnešního stavu země, tak jde o podobnost čistě 
náhodnou.

-mn-

Reakce na poslední 
úvodník

 Úvodník pana šéfredaktora Müllera ve 14. čísle 
Monitoru obsahoval, co se kulturního dění v Blansku 
týče, dvě premisy; jednu neobvyklou a jednu spolu-
tvořící už svým výskytem u jiných a jinde refrén pop 
šlágru. 
 Nezastíráme, že drobná a spíš latentní pochvala 
je pro nás pořád neobvyklá, a potěší. Povzdech     v 
textu, který ale následuje a staví Blansko do tradiční 
kontrapozice k městům v okolí (a Boskovicím pře-
devším), připomíná spíš námitku, proč nemá pravá 
ruka palec na stejné straně dlaně jako levá. Opravdu 
nemá, a buďme rádi. 
 Je samozřejmě správné chtít být zdatnější, ať se 
bavíme o využívání kterékoli části veřejného prostoru 
a společenského a kulturního života, ale právě proto 
se už nějaký čas snažíme, abychom tento občas 
tak zvláštně se projevující lokálpatriotismus v místě 
nasměrovali co nejdřív cestou spolupráce. (Konec-
konců samotný letní program Blanenských kulturních 
žní vznikl jako nezištná možnost k produkci našeho 
kulturního střediska připojit vybrané aktivity dalších 
blanenských subjektů.) Možnost dialogu nejrůznější 
formou včetně osobního setkání jsme nabízeli široké 
veřejnosti už před několika týdny; je zřejmě signifi -
kantní, že žádný ani z řad těch nejhlasitějších kritiků 
na sociálních sítích nás (zatím?) nijak nekontakto-
val. I v sortimentu Smíšeného zboží často některé 
položky chybí. Pokud se dozvíme, co na programu 
chybí vám, je to rozhodně dobrý krok    k tomu, aby 
napříště byla vaše poptávka uspokojena. Máme 
možnost místo hry na přetlačovanou spoluformovat 
Blansko kulturní a přívětivé. V tomto duchu plánu-
jeme a konáme. A můžeme se společně potkávat v 
každém kroku toho dění. 
 Motýl sice neuloví zajíce, ale klidně zvládne létat 
spolu s dravci; až bude Blansko orel, vyčteme mu, 
že neopylovalo višňový sad?

Vít Šujan, KSMB

 Dopravu v Blansku od jara komplikovaly práce 
na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v centru 
města, lidé se těšili, že po jejím dokončení bude 
klid, začaly ale objížďky Svitavské ulice. Co mo-
toristy čeká v nejbližší době? 
 Je to složité, Blansko má totiž na rozdíl od většiny 
ostatních měst de facto pouze dvě průjezdné ulice 
– buď po průtahu ulicí Poříčí a Svitavská, nebo přes 
centrum města. Jiná cesta není. Pokud je třeba jed-
nu z těchto cest díky investicím uzavřít, automobily 
se kumulují na jediné zbývající komunikaci a to se 
musí na dopravě projevit negativně. Část potíží a 
dopravních kolon už před prázdninami souvisela 
ale také s pracemi, které Ředitelství silnic a dálnic 
provádělo na silnici R43. Byť jsme s ŘSD vyjednali, 
že žádná objízdná trasa letos ani příští rok nepoje-
de přes Blansko, někteří řidiči si stejně cestu přes 
naše město vybrali, to my ale samozřejmě ovlivnit 
nemůžeme. 

 Jaká je tedy aktuální dopravní situace v Blan-
sku?
 V tuto chvíli pokračují práce na přemostění, které 
je navázané na výluku na trati a opravy železničního 
koridoru. Práce zásadněji zasáhnou dopravu do 
konce listopadu, kdy by měl být dokončen kruhový 
objezd u Penny marketu. Poté se opět Svitavská ulice 
zprůjezdní. Poslední letošní velké dopravní omezení 
nás bohužel ještě čeká. Připravuje se totiž stavba 
kruhového objezdu u Sportovního ostrova Ludvíka 
Daňka. Ta měla být hotová už při rekonstrukci prů-
tahu městem před šesti lety. Kvůli odvolávání části 
obyvatel jsme tuto investici museli několikrát odložit 
a legislativně se podařilo vše odblokovat až letos. 
I přes covidové výpadky se navíc podařilo zajistit 
fi nancování jak z města, tak z JMK. 

 Je ale nutné spojovat stavby obou okružních 
křižovatek dohromady? Nešlo kruhový objezd 
u lázní postavit už na jaře nebo jej odložit až na 
příští rok?
 To bohužel nebylo možné, museli jsme počkat 
na dokončení rekonstrukce v centru města, aby 
se Blanskem dalo projet. Odklad na příští rok také 
není řešením, dopravu v Blansku totiž ovlivní práce 
související s rekonstrukcí železničního koridoru, 
který provádí Správa železnic. Přes Blansko bude 
ve zvýšené míře jezdit těžká nákladní technika, je 
nepředstavitelné, že by desítky nákladních automo-
bilů denně jezdily přes střed města spolu s dalšími 
vozidly po jediné objízdné trase. Pozdější termín v 
roce 2023 také nepřipadá do úvahy, neboť se počítá 
s bouráním starých a stavbou nových lázní. Ve hře 
by tak byl odsun nejdřív do roku 2025 či 2026. Tak 
velký odklad jsme nechtěli, mimo jiné s ohledem na 
to, jak komplikovaná je doprava na křižovatce ulice 
Mlýnské a Poříčí a jak nebezpečná křižovatka je 

to také pro chodce směřující na Sportovní ostrov 
Ludvíka Daňka.  

 Takže se lidé mají opět připravit na kolony?
 Bohužel se tomu zřejmě nevyhneme. Necelé tři ná-
sledující měsíce budou opět dopravně velice složité, 
byť stále platí, že ŘSD přes Blansko nepovede žádnou 
objízdnou trasu při případných opravách na R43. Jiné 
načasování těchto staveb ale nebylo možné. A i když 
to je letos hodně náročné, věřím, že tyto stavby budou 
mít pozitivní vliv na dopravu v Blansku na desítky 
následujících let. Udělat se to opravdu musí.

 Řešíte teď i něco příjemnějšího?
 Naštěstí ano. Radost mám z dokončené jídelny 
s kuchyní ZŠ TGM, ve které se už od září budou 
stravovat žáci i učitelé. Na 2. září chystáme den 
otevřených dveří, aby se do nových prostor mohla 
podívat i veřejnost. Potěšilo mě i to, že se 1. srpna 
otevřela kavárna na náměstí Republiky a návštěvníci 
Poduklí tak získali nové zázemí. Prostor se podle 
mého zútulnil a už první týdny provozu dokládají, 
že kavárna i samotné Poduklí si své návštěvníky 
najdou. Pozitivní je také dokončení 3. etapy revitali-
zace sídliště Zborovce, na kterou se městu podařilo 
získat šestimilionovou dotaci. Rád bych veřejnost na 
zrevitalizované prostranství mezi bytovými domy na 
Cihlářské ulici pozval na poslední prázdninový pátek 
27. srpna, od 15 hodin zde bude připravený program 
k ukončení prací i letních prázdnin. Ve stejný den od 
17 hodin pořádá Kulturní středisko města Blanska ve 

spolupráci s Oblastní Charitou Blansko na Poduklí 
také benefi ční Koncert, aby se nezapomnělo, na 
kterém vystoupí například sólista Metropolitní opery 
v New Yorku Vladimír Chmelo a další účinkující. Jeho 
výtěžek bude věnovaný na pomoc lidem postiženým 
tornádem. Příspěvky od lidí tak doplní  milionovou po-
moc města, kterou jsme už v červnu projednávali na 
radě města a v září ji má posvětit také zastupitelstvo. 

 I tyto akce naznačují, že se vše vrací do nor-
málu. Bude i po prázdninách fungovat očkovací 
centrum ve sportovní hale v Údolní ulici?
 Nebude, kraj činnost velkokapacitních očkova-
cích center od počátku plánoval do konce srpna. I 
v Blansku zdravotníci ukončí očkování v pátek 27. 
srpna. Sportovní halu tak budou moci od 2. září 
opět využívat sportovní kluby. Očkování těch, kteří 
se registrují přes portál ministerstva zdravotnictví, 
se přesune zpět do Nemocnice Blansko. Možnost 
nechat se naočkovat budou mít v Blansku i ti, kteří 
se registrovat nechtějí. Příští týden ve středu 18. 
srpna totiž do Blanska přijede speciální kamion s 
mobilní ordinací. Mobilní truck bude přistavený na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka před vstupem na 
stadion ASK od 10 do 19 hodin. Zájemci se mohou 
nechat naočkovat proti COVID-19 i bez předchozí 
registrace. Stačí si přinést občanský průkaz a 
kartičku pojištěnce. Očkování zajišťuje Společnost 
Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno 
a městem Blanskem.

-r-

Mobilní očkování v Blansku

 Mobilní očkovací trucky začaly jižní Moravu brázdit 
minulý týden. Vakcína, kterou přivezou přímo do obcí 
a měst, má pomoci zvýšit počet očkovaných. „Naší 
snahou je, abychom pomohli v co nejkratším termínu 
proočkovat co nejvíce lidí. V mobilním trucku zvládne-
me naočkovat zhruba čtyři sta zájemců starších 16 let 
denně. Nemusí se nikde dopředu hlásit ani registrovat, 
stačí, když přijdou s občanským průkazem a kartičkou 
pojišťovny,“ popsala Ria Peška ze společnosti Podané 
ruce. 
 Speciálně upravený truck s mobilní ordinací doveze 
vakcíny na Sportovní ostrov v Mlýnské ulici naproti 
krytým lázním. Zaparkovaný bude hned u vstupu na 
stadion ASK před bývalou ubytovnou, v níž mají nyní 
zázemí sportovní kluby a oddíly. Na stejném místě 
už loni v říjnu parkoval také speciální COVID BUS, 
který kvůli posílení testování na přítomnost viru SARS-
-CoV-2 vysílala na různá místa Jihomoravského kraje 
Fakultní nemocnice Brno.
 „Příchozí si budou moci vybrat druh vakcíny, o 
kterou mají zájem. V nabídce je jednorázový Janssen 
od fi rmy Johnson & Johnson nebo vakcína Pfi zer 
fi rmy BioNTech, která se podává ve dvou dávkách. 
Pokud se dostaví větší počet zájemců o vakcínu Pfi -
zer, přijdeme do Blanska znovu, abychom následně 
zajistili také jejich přeočkování. Vše je samozřejmě 
bezplatné,“ ujistila Ria Peška.
 Zájemcům o očkování budou zdravotníci vakcínu 
aplikovat ve středu 18. srpna od 10 do 19 hodin. Poté 
se mobilní truck přesune na další místa Jihomorav-
ského kraje. 
 „Podobnou aktivitu opravdu vítáme. Je to jedinečná 
příležitost pro všechny, kteří chtějí ochránit sebe nebo 
své okolí, ale nemají možnost on-line registrace, nebo 
se jim ministerstvem nastavený systém zdá kompliko-
vaný. Věříme, že je více těch, které by mohlo oslovit, 
že ihned po jednorázové očkovací dávce získají 

ofi ciální evropský certifi kát, kterým se lze kdekoliv 
prokázat. I proto budeme oslovovat i naše klienty 
prostřednictvím sociálních služeb,“ uvedla vedoucí 
oddělení sociálních služeb městského úřad v Blansku 
Iveta Čípková.
 Očkování proti onemocnění COVID-19 dál po-
kračuje také ve velkokapacitním očkovacím centru 
ve sportovní hale v Údolní ulici. Týmy zdravotníků z 
blanenské nemocnice zde ale budou fungovat jen do 
pátku 27. srpna.
 „Na přelomu srpna a září dojde k přestěhování 
očkovacího centra zpět do Nemocnice Blansko. V 
prostorách po bývalém oddělení nukleární medicíny 
budeme znovu očkovat od 6. září. Všechny, kteří 
první dávku vakcíny dostanou ještě ve sportovní 
hale, už nyní objednáváme na přeočkování přímo do 
nemocnice. Vše mají uvedené na očkovací kartičce 
i letáčku, který dostávají,“ popsala náměstkyně pro 
nelékařskou péči Jana Klesková.
 Zatímco ve sportovní hale zdravotníci očkovali i 
osm set pacientů za den, v nemocnici se počet očko-
vaných znovu ustálí na zhruba 200 zájemců denně. 
Díky ukončení provozu velkokapacitního očkovacího 
centra se do haly v Údolní ulici budou moci vrátit 
sportovní kluby.
 „Počítáme s tím, že provoz sportovní haly se ob-
noví ihned poté, co ji uvolní zdravotníci. Město zajistí 
okamžité vyklizení očkovacího centra tak, aby halu 
mohli hned od 2. září znovu využívat sportovci,“ ujistil 
starosta Blanska Jiří Crha.
 „Se zástupci jednotlivých sportovních klubů a oddílů 
už jsme v kontaktu a řešíme obnovení pronájmů. Vědí 
o tom, že hala bude k dispozici hned první týden v 
září, aby tomu mohli uzpůsobit nábory i rozpis trénin-
ků,“ potvrdil i Zdeněk Grünwald, jednatel společnosti 
Služby Blansko, která provoz sportovní haly zajišťuje.

zdoj: blansko.cz

 Na místě a bez předchozí registrace mohou získat vakcínu proti COVID-19 zájemci, kteří ve středu 18. 
srpna využijí nabídky mobilního očkovacího týmu. Očkování ve speciálním kamionu vybaveném mobilní 
ordinací, který bude ve středu přistavený na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, zajišťuje společnost 
Podané ruce ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a městem Blanskem. Příchozí si budou moci vy-
brat také druh vakcíny. Registrovaní zájemci se mohou do 27. srpna očkovat také ve sportovní hale v 
Údolní ulici. Od září se očkování přesune zpět do blanenské nemocnice a do haly se vrátí sportovci.
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Úvodník: Gulášobraní 
z pohledu kuchaře

Soutěž ve vaření guláše 
vyhrál tým Monitor

Dokončení ze str. 1

 Nesmí tam být sebemenší kousek fl aksy nebo 
nějakého špatného masa, které by pokazilo dojem 
degustátora. A maso musí být měkkoučké, zdůraz-
ňuji topičům, kteří už mezitím rozdělali oheň a už 
prohazují cibuli, která vzhledem k množství sklovatí 
pomalu. Když vidíme, jak se soupeři ještě hmoždí s 
jejím loupáním a krájením, lebedíme si.
 Sádla nesmí být moc, tak akorát, aby guláš nebyl 
moc mastný, zdůrazňuji Markovi, který se ohání 
vařečkou. Občas si to s topičem Michalem prohodí. 
Je čas na štamprličku jedné domácí, shodli jsme se 
Šuťou poté, co jsme vložili hromadu masa na cibuli. 
Pojďte borci, nalévá parťák a zve i kamarády, kteří 
přišli fandit. To k vaření soutěžního guláše patří…A 
zpátky k prohazování masa, aby krásné hovězí 
pustilo šťávu. A další postup už patří k tajemstvím 
šéfkuchaře, neprozradím nic zvědavcům, kteří 
nahlíží do kotle. Zvu všechny až na ochutnávku ve 
dvě hodiny. Soustřeďuju se na to, abych na nějakou 
ingredienci nezapomněl. Zahušťujeme, také věda 
trefi t konzistenci. Průběžně nabízím mým chlapům 
po lžičkách, začínají pokyvovat hlavami. Ještě tam 
chybí česnek, přidávám, Šuťa souhlasí. Stále dola-
ďujeme. Už ani ťuk, rozhodnu. 
 Jsem velice šťastný, že se v zámeckém parku 
objevuje můj kamarád, doslova na život a na smrt, 
Lojza z Ostravy, se kterým jsem ležel v Ikemu v 
Praze. Jak se dozvěděl, že vařím guláš na soutěži 
v Blansku, naložil manželku a ráno vyrazil. Je tady, 

opravdový přítel, mám skoro slzy v očích. Lojzo, jsem 
strašně rád, že tě zase vidím.
 Čas výdeje nastal. Před kotlem nekonečná fronta. 
Já s naběračkou neboli šufánkem, Marek s Michalem 
nabízí do misek krájenou cibuli a strouhaný křen 
tomu, kdo si chce jídlo na misce dozdobit. Šuťa má 
dozor. S výdejem končíme poslední, ostatní již dávno 
umývají. Asi měli navařeno méně, shodujeme se, 
díváme se na mobilu na fotku našeho vrchovatého 
kotle před začátkem vydávání. Fronta mizí. Na dně 
zbyteček. Rychle ho vyškrabuji do připravených 
zavařovaček, abychom aspoň doma, kromě pár 
degustačních lžiček při dolaďování chutě, mohli po-
soudit, jak se naše dílo podařilo. Nevyšlo ale na nás 
ani pomyslné ň, jak se později všichni shodujeme. 
Vzorky totiž snědly doma děti a manželky, my sami 
jsme vlastní guláš řádně na talířku nebo v misce 
neochutnali…
 Vyhlašování vítězů. Slyšíme před ním ze všech 
stran náznaky, že jsme asi vyhráli, že náš kotel 
byl nejlepší. A ono ano. Moderátorka se mne ptá 
na pódiu naivně, proč si myslíme, že byl náš guláš 
nejlepší. Asi proto, že nejvíce chutnal lidem, kteří 
nám dali hlas, napadá mě okamžitě odpověď, která 
rozesměje všechny přítomné. Přidávám oprávněné 
poděkování kolegům z týmu. Ta naše parta, kterou 
jsme si vytvořili, je nejdůležitější, na umístění až tak 
úplně nezáleží. Děkuji ještě jednou, Sašo, Michale 
a Marku. Těšili jsme se na krásný den. Byl…

Bohumil Hlaváček

 Pět týmů, pět gulášů. Tedy šest, jeden prodávali pořadatelé letošního Gulášobraní mimo soutěž, 
ale těch soutěžních bylo pět. Kuchařské týmy bojovaly o přízeň několika stovek degustátorů, kteří 
přišli poslední červencovou sobotu do zámeckého parku ochutnat kotlíkové guláše. 

 Tým Monitor, Rodinný tým, Vyhrnutej rukáv, Ko-
kotým a tým Plavci předvedli to nejlepší, co uměli. 
Nebyli prakticky ničím omezeni – oproti minulým 
ročníkům, kdy se vařilo výhradně z hovězího masa, 
mohli uvařit jakýkoliv guláš z vlastních surovin. 
 Zajímavý byl také doprovodný program. Modero-
vání se ujala Veronika Čapková. Kromě zábavy pro 
děti, kterou uspořádali animátoři z agentury BeeFree, 
pro poslech zahrála kapela 4 psi. Velmi pěkným zá-
žitkem byl také koncert uskupení Ukulele Orchestra 
jako Brno, které v hodinovém vystoupení zahrálo 
mnoho známých melodií. „Kapela prezentuje světové 
hity ve velice netradičním podání a je zařazena do 
české knihy rekordů jako 
kapela s největším počtem 
hráčů na ukulele,“ uvedl 
dramaturg pořádajícího 
Kulturního střediska města 
Blanska Jan Mach.
 Kdo nechtěl čekat na 
druhou hodinu odpolední, 
mohl se posilnit nesoutěž-
ním gulášem dříve, stejně 
jako dalším občerstvením. 
Nechybělo ani pár prodej-
ních stánků. Ve 14 hodin se 
začaly tvořit fronty u všech 
soutěžních stanovišť. Brzy 
byly všechny kotlíky prázd-
né. 
 Lidé si za 100 korun za-
koupili degustační set, ke 
kterému dostali hlasovací 

kartičku. Do ní zapsali svá hodnocení. V hlasovacím 
stanu ji odevzdali a obdrželi tři žetony, jež vhodili do 
válcových nádob podle toho, jak chtěli rozdělit body 
pro soutěžící. Tím se určila Cena diváků. Hodnocení 
odborné poroty se letos nekonalo, vítěz tedy nedostal 
ani putovní pohár. Pořadatelé věří, že příští rok se 
již soutěž vrátí do původních kolejí a odborná porota 
chybět nebude. 
 Návštěvníkům nejvíce chutnal guláš od týmu 
Monitor, na druhém místě skončil tým Plavci a třetí 
příčku obsadil Kokotým. Vyhrnutej rukáv byl čtvrtý a 
na čestném pátém místě stanul Rodinný tým. 

-mka- 
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Setkání s kronikou

Street Jam 2021 
na novém skateparku

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

 V prostorách nového blanenského skateparku se v sobotu 11. 9. 2021 uskuteční již devatenáctý 
ročník happeningu Street Jam 2021. Jedná se o skateboardové a koloběžkové závody, prezentaci 
výtvarného umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s vystoupením DJ a turnajem ve 
stolním fotbálku. Pro blanenskou mládež tuto akci pořádají NZDM v Blansku (Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež, PVC Klub), a Basstronic Control Crew. Tradičně se akce stane předskokanem 
celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 20. do 26. září 2021.

 Předchozí ročníky 
akce se setkaly s velmi 
pozitivními ohlasy širo-
kého spektra účastníků 
od dětí, přes mládež po 
dospělé. „Tento ročník 
bude opravdu výjimeč-
ný, protože se uskuteční 
na nově rekonstruova-
ném skateparku. Proto-
že je v posledních letech 
skatepark v Blansku vyu-
žíván velkým množstvím 
lidí, proběhnou skate-
boardové a koloběžko-
vé závody.“ říká vedoucí 
NZDM v Blansku Robert 
Hořava. Klub bude na 
akci prezentovat svoji 
činnost, na organizaci 
se budou podílet bývalí i současní návštěvníci 
klubu. „Na akci bývá příjemná atmosféra, která je 
podpořena komunikací a otevřenými vztahy, stejně 
jako v PVC klubu. Běžně se v průběhu dne zastaví 
na akci několik set návštěvníků,“ dodává Hořava a 
zve na Street Jam nejen mládež, ale i jejich rodiče 
a mladší sourozence. „Děti zde mohou vidět různé 
způsoby, jak trávit volný čas, mládež si může všech-
no vyzkoušet a rodiče najdou potřebnou inspiraci, co 
mohou s dětmi a mládeží dělat. Všichni se mohou 
do akce zapojit a vidět, jak je možné trávit i běžné 
dny,“ popisuje akci Hořava pro návštěvníky.

Blíží se Týden nízkoprahových klubů
  Česká asociace streetwork a Nízkopraho-
vé kluby pro děti a mládež připravily informační kam-
paň Týden nízkoprahových klubů. Cílem kampaně je 
upozornit na práci a význam nízkoprahových zařízení 
- v jednotlivých regionech se budou odehrávat dny 

otevřených dveří, divadelní představení, turnaje, 
koncerty a další akce. Den otevřených dveří v NZDM 
v Blansku se bude konat 20. září od 13 do 16 hodin. 

Více o NZDM v Blansku
 Nízkoprahový klub funguje v Blansku již dvacet 
dva let. Je sociální službou pro děti a mládež od 
13 do 21 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané 
ruce o.p.s. Nízkoprahový znamená v tomto smyslu 
dostupný, tedy ničím neodrazující. Nízkoprahové 
zařízení je chráněný prostor, kde mohou děti a mladí 
lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli 
registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbor-
nou pomoc a podporu při řešení svých problémů. 
Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika 
související se způsobem života dětí a mladých lidí 
a umožnit jim lépe se zapojit do společnosti.

-pr-

1954 - Prázdninová 
činnost žáků

 Z jedenáctiletky zúčastnilo se o prázdninách 70 
žáků pobytu v pionýrských táborech ve Vranově n. 
D. a v Javorníku. Péče o děti byla vzorná. Pobyt v 
táboře měl veliký vliv na děti po stránce rekreační a 
výchovné.
 Svazáci česali od 27. 8. do 10. 9. 1954 na Pod-
bořansku chmel. Celkem 87 žáků 8., 9. a 10. tř. pod 
vedením jednoho učitele a jedné učitelky podali velmi 
pěkný pracovní výkon.
 Také žáci a žákyně osmiletky, a to 19 chlapců a 14 
děvčat zúčastnili se v téže době česání chmele v Nové 
Vsi v okrese Podbořany za vedení jednoho učitele a 
jedné učitelky.
 Svou prací pomohli naši žáci splnit úkol a vydělali 
si na učebnice a někteří i na obleky. Mnoho žáků po-
máhalo o žních a odpracovali tak několik tisíc hodin.

1955 - Prázdniny 1955
 Žáci jedenáctiletky trávili letošní delší prázdniny 
takto: 76 žáků 1. až 8. třídy se zúčastní rekreace v 
táborech: Velké Losiny, Vysoké pole a v Krkonoších. 
15 členů turistického kroužku prožije tři týdny ve sta-
novém táboře pod Zvíkovem. Pionýrská organisace 
uspořádala pobyt ve stanovém táboře v Jedovnicích. 
60 žáků se vystřídá ve čtyřech turnusech. 56 žáků 
odjelo na chmelovou brigádu.
 Většina žáků 9. a 10. tříd pracuje o prázdninách 
v místních JZD, na stavbách, v továrnách a 10 žáků 
koná službu průvodců v jeskyních. Mladší žáci se 
zúčastňovali hledací služby mandelinky bramborové, 
která je již několik let akutním nebezpečím našich 
brambořišť.
 Z osmileté střední školy se zúčastnilo 54 žáků 
chmelové brigády za vedení jednoho učitele a jedné 
učitelky. Učitelé odpracovali o prázdninách 690 hodin 
a 198 žáků odpracovalo 3751 hodin v zemědělství.

1971 - Výstavba 
v roce 1971

 Urbanistické panorama města Blanska se mění no-
vou výstavbou denně před našima očima. Žel, prudký 
rozvoj průmyslu, spolu s celostátní tendencí obyvatel 
venkova stěhovat se do měst, nutí urbanisty plánovat 
sídliště i na dně naší kotliny, v místech asanace, aby 
byla využita stará stavební místa. Tak v roce 1971 
vznikla polovina sídliště Blansko Sever I. Mnohem 
výhodněji klimaticky bude položeno sídliště Sever II, 

pro svou polohu na stráních. Inženýrská síť pro toto 
sídliště byla započata koncem roku.
 Nezměnil se ale jen vzhled města, změnil se i ve 
východní části ráz okolí. Blanenští občané se dočkali 
krásného daru, když v neděli 13. června v radostném 
průvodu s hudbou vpochodovali do Horní Palavy. Zde 
jim předal předseda MěstNV Josef Kovařík rekreační 
oblasti, soustředěné u retenční nádrže. Vodní dílo 
bylo stavěno tři roky. Hloubka nádrže obnáší 8 m, 
vodní plocha 1,5 ha, délka sypané hráze 120 m, 
výška 8,3 m. Obsah vody 450 000 m3. Na výstavbě 
se podíleli občané Blanska, podniky a závody, spole-
čenské organizace, z nichž velkou pochvalu zasluhují 
rybáři. Přes značné obtíže se ještě před slavnostním 
otevřením podařilo získat lovné kapry, takže bude 
moci být nádrž využívána i ke sportovnímu rybaření. 
I po dokončení retenční nádrže rozhodl výbor MO 
Českého rybářského svazu, že členové odpracují 
navíc přímo na přehradě každý dalších pět hodin na 
pracích, které MěstNV požaduje. Kapacita retenční 
pánve je počítána pře 3 000 rekreantů.
 Koncem listopadu byla skončena přestavba bla-
nenské pošty, která tak svým moderním interiérem 
odpovídá současným požadavkům okresního města.
 Žáci zvláštní školy zahájili nový školní roky již v 
nové budově na Sadové ulici č. 49, která byla po-
stavena během roku z ligusových panelů nákladem 
1.100.000 Kčs. Má 6 učeben, dílnu, kabinety, sborov-
nu a ředitelnu. Prostor kolem školy bude upraven pro 
hřiště a školní pozemky.
 Na úseku školství bylo též pokračováno ve výstavbě 
mateřské školy na Marxově ulici (nyní Rodkovského).
 V listopadu byla zahájena stavba krytých lázní 
v rekreační oblasti na pravém břehu řeky Svitavy 
a stavba sauny. V krytých lázních je plánována i 
vodoléčba, centrální úpravna vody pro letní bazén, 
aby byla jednak zcela čistá, jednak se dala ohřívat, 
aby bylo možno prodloužit sezonu letního bazénu od 
dubna do listopadu.
 Stavba zimního stadionu v areálu rekreační oblasti 
na pravém břehu Svitavy, která byla zahájena v akci v 
lednu 1970, byla zdárně dokončena v prosinci 1971. 
Hodnota stavby je 4 300 000 Kčs. Investorem byl 
MěstNV, hlavním dodavatelem technologie a strojního 
vybavení ČKD Praha. Provozovatelem bude Okresní 
kulturní středisko v Blansku.
 Kromě několikapodlažních budov pokračovala in-
tenzivně družstevní výstavba rodinných domů, která 
zejména u jižního okraje hřbitova zcela proměnila 
urbanistický vzhled této části města.
 Bylo pokračováno v úpravách okolí zámku a rybní-
ček v zámeckém parku byl oživen čínskými kachnami, 
kterým byl postaven přístřešek na ostrůvku. Nasazení 
kačera a kachen je vítáno zvláště rodiči s malými 
dětmi. Má však i jiný, ekonomický účel – ničí plevelné 
vodní rostliny, které jiné roky musely být odstraňovány 
mechanickou cestou.

 Jak děti dříve trávily prázdniny? Dříve narození vzpomínají, mladší ročníky to již nezažili. Našli jsme 
v blanenské kronice. Zajímavý je také pohled do roku 1971. Jak se tehdy měnilo město? Dočtete se v 
zápise. 
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Rastislav opět 
na Smetanově Litomyšli

 Smetanova Litomyšl, tradiční a významná kulturní akce u nás, je v letních a prázdninových dnech 
cílem nejen mnoha milovníků hudby, ale také přáním a dost možná i snem o účinkování mnohých 
interpretů nejen klasické hudby. V letošním roce 2021, již podruhé, měl možnost vystoupit na tomto 
svátku hudby i pěvecký sbor RASTISLAV Blansko.

 Přes organizační 
peripetie, v souvislosti 
s vládními restriktivní-
mi protiepidemickými 
opatřeními a odlože-
ním celého festivalu 
2020 o rok, se letos 
podař i lo koncerty 
uspořádat. Rastislav 
účinkoval při slavnost-
ní mši v piaristickém 
kostele Nalezení sv. 
Kříže, celebrované 
Mons. prof. PhDr. To-
mášem Halíkem, Th.D. 
Pod vedením dirigenta 
Jaroslava Martináska 
a za doprovodu komor-
ního orchestru Czech 
Virtuosi byla během 
bohoslužby uvedena 
Missa Dominicalis 
Františka Xavera Bri-
xiho - dílo dnes málo 
uváděné, avšak hudebně virtuózní a nadčasové. 
 Účastníci slavnostní bohoslužby, tohoto svátku 
pospolitosti ve víře a vzájemné duchovní sounáleži-
tosti (přítomných i včetně těch, kteří sledovali přenos 
ve „Festivalových zahradách“) tak mohli prožít slova 
útěchy i naděje, prosby i poděkování pro sebe, své 
blízké a všechny potřebné, to vše umocněno maje-
státními i lyricky jímavými tóny nádherného Brixiho 
díla. 
 Jednotlivé části mše také doplnila slavnostní a 
zároveň aktuální část oratoria Eliáš „Nebojte se“ Fe-
lixe Mendelsohna-Bartholdyho a skladba Wolfganga 
Amadea Mozarta „Laudate Dominum“.
 Sólisté opery ND Brno, Daniela Straková-Šedrlo-
vá, Václava Krejčí Housková, Tomáš Kořínek (DJKT 
Plzeň) a Jan Šťáva, předvedli tradičně špičkové výko-
ny a nemalou měrou přispěli k hlubokému hudebně 
duchovnímu zážitku všech zúčastněných.

 Závěr slavnostní bohoslužby patřil prosbě za 
ochranu nás všech, obsažené ve Svatováclavském 
chorálu, který, stejně jako všechna ostatní uvedená 
hudební díla, mistrovsky doprovodil na varhany Petr 
Kolař, erudovaný brněnský hudebník.
 Letošní Smetanova Litomyšl tak zůstane v paměti 
mnoha z nás a doufáme, že i posluchačů a účastníků 
slavnostní bohoslužby, kterou jsme měli možnost v 
úctě a pokoře k dílu i příležitosti uvedení přednést, 
jako svátek hudby, interpretačního mistrovství a 
duchovního naplnění ze společných festivalových 
dní. 
 Velmi si vážíme opakovaného pozvání na renomo-
vaný národní festival. Děkujeme našim významným 
dlouholetým podporovatelům – Jihomoravskému 
kraji a Městu Blansko.

za RASTISLAV Blansko, z. s.
Tamara Korešová

PEČENÝ VEPŘ
Hrubá paštika 

z pečeného 

vepřového masa.

VEPŘ & PEPŘ
Paštika z vepřového masa 

a jater s pepřem a originální 

směsí koření.

PEČENÝ BŮČEK
Bůček s česnekem, cibulka, 

lžička hořčice. Bez jater, 

jemná a výtečná.

VEPŘOVÉ MASO
Libové kousky ve vlastní 

šťávě. Pouze osolené maso

bez přidané vody.

PEČENÉ KUŘE
Jemná a voňavá paštika 

z pečeného kuřete 

a kuřecích jater.

ŠVESTKA & PORTO
Vepřová paštika 

se sušenými švestkami 

s portským vínem. .

KUŘE & MÁSLO
Jemná paštika z kuřecích 

jater s máslem, tymiánem 

a kapkou portského.

SUŠENÉ RAJČE
Vepřová paštika doplněná 

lahodnými sušenými rajčaty 

a rozmarýnem.

CHILLI & MED
Vepřová paštika 

se včelím medem 

a něžnými tóny chilli.

SLANINA & CIBULE
Paštika s kousky 

křupavé slaniny 

a smažené cibule.

PAŠTIKY 
a masové pomazánky
• Poctivé výrobky s vysokým obsahem masa. 

• Z kvalitních a čerstvých surovin, bez přidané chemie.

BRUSINKA
Sladké a slané? To je 

paštika s poctivou 

porcí brusinek.

Jednotná cena 79 Kč

FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO 19.8. 
BUDEME TU PRO VÁS. Přijďe ochutnat.

Objednávejte na e-shopu www.odmartina.cz nebo na tel. 606 728 334.
DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 249 Kč.

RILLETTES
Francouzská pomazánka.

Maso, sádlo, sůl a pepř. 

V jednoduchosti je síla!.

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

•  tisk letáků 
  již od 0,26 Kč/ks

•  grafický návrh 
  ZDARMA

•  kvalitní a rychlý roznos 
  po Blansku a okolí 
  již od 0,30 Kč/ks

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Příměstský logo tábor Nemocnice Blansko 
nadchl děti i rodiče

 Také v letošním roce pořádala Ambulance klinické logopedie Nemocnice Blansko příměstský tábor, tentokrát s podtitulem Křížem krážem se zvířátky. 
O děti, které byly rozděleny do dvou skupin na předškoláky a školáky, se staraly tři logopedky a několik praktikantek. Deset dní v červenci, vždy od 
pondělí do pátku, se neslo ve znamení zvířátek všeho druhu. Každý den se všichni ocitli v jiném pavilonu.

 Táborníci se usídlili v prostorách klubu Ulita, kde 
měli k dispozici dostatek místa pro vnitřní i venkovní 
zábavu, ale i logopedická cvičení. „Starší děti se za-
bývají čtením, psaním, rozvojem a upevňováním toho, 
co celý rok dělají ve škole. Menší děti se snaží upevnit 
to, co jsme se učili celý rok v logopedické ambulanci, a 
ukázat to ve skupině. Dále se učí hledat si kamarády, 
říct si o pomoc, velet skupině, říct ostatním, co mají 
dělat, na druhou stranu se i podřídit skupině. Většina 
her je zaměřena nejen na výslovnost jako takovou, ale 
i na obsahovou složku, slovní zásobu, jemnou i hru-
bou motoriku. Děti běhají, skáčou, mají rozcvičku…,“ 
vyjmenovává vedoucí Ambulance klinické logopedie 
Nemocnice Blansko Miroslava Dyčková. 

 Logopedická ambulance tento příměstský tábor 
pořádala již šestým rokem. Většinou bývá určen pro 
děti od pěti do devíti let. Letos se přihlásily poprvé i 
děti starší; o tábor byl mimořádný zájem a zhruba do 
týdne se kapacita naplnila. „Tábor děláme proto, že 
práce s dětmi je jiná v ambulanci a jiná ve skupině. 
Do ambulance dítě přijde, sedne si a povídáte si s 
ním, na táboře zase můžete dítě vidět ve skupině – 
jak navazuje kontakty, zda používá to, co ho učíte,“ 
vysvětluje logopedka. 
 Příměstský tábor je vhodný zejména pro děti, které 
mají jít po prázdninách do první třídy. „Předškoláci se 
učí, jak pracovat se zátěží. Jejich rodiče se zase učí, 
jak to bude vypadat v září. Když totiž každý den mají 

pevný režim a řízený program, dá se to připodobnit 
ke školní výuce. Dopoledne ve škole zpravidla děti 
ze sebe vydají veškerou energii, aby ukázaly paní 
učitelce, jak jsou šikovné, ale doma už jsou unavené 
a rodiče se jim musí přizpůsobit,“ podotýká „ošetřo-
vatelka zvěře“ Miroslava Dyčková. 
 Spolu s ní se o „zvěřinec“ staraly „ředitelka ZOO“ 
Markéta Čejpová a „zootechnička“ Lucie Gašičová. 
Dětem se věnovaly skupinově i individuálně. 
 Táborový program je vždy tvořen tak, aby rozvíjel 
grafomotorické schopnosti dětí, sluch, zkrátka všech-
no, co potřebují k tomu, aby mohly jít do školy a byly 
schopné sedět, poslouchat a naučit se to, co se ve 
škole naučit mají. „Učíme je přihlásit se a nekřičet. 
Dále samostatnosti, aby se o sebe uměly postarat. 
Svačinky si nosí z domu právě proto, aby se naučily 
otvírat box, pití, uklidit po sobě odpadky,“ popisuje 
logopedka s tím, že při vyzvedávání dětí je vždy i 
prostor popovídat si s rodiči, sdělit jim, jak se jejich 
potomkovi daří a co je třeba procvičovat. 
 Dva týdny jsou sice dlouhá doba, ale ideální k 
tomu, aby to, co se děti v prvním týdnu naučí, v tom 
druhém fi xovaly a upevňovaly. 
 Každý rok je tábor zaměřen na něco jiného; témata 
se ale po pár letech opakují, protože jsou důležitá. 
„Nejradši máme téma kolem zvířátek, protože víme, 
že každé zvířátko nás může něco naučit, každé je 
zajímavé,“ upozorňuje Dyčková. 
 Začít pořádat logo tábory byl právě její nápad. 
„Často za mnou rodiče přicházeli s tím, že ve školce 
jim paní učitelka říká něco jiného, než oni vidí na 
individuální logopedii. Abych jim mohla poradit, proč 
se to děje, začali jsme dělat skupinové programy. Na 
nich jsme zjistili, že děti potřebují trochu intenzivnější 
péči. Tu jim můžeme poskytnout na příměstském 
táboře,“ vysvětluje vedoucí logopedické ambulance. 
 A jak vypadal táborový den? Ráno děti podnikly 
vždy nějakou aktivitu zaměřenou na grafomotorické 
dovednosti. Letos se učily malovat zvířátka. Měly 
rozfázovaný postup, jak se zvířátko maluje. Když byl 

hmyzí pavilon, učily se motýlka, v opičím pavilonu 
opici… Díky tomu, že si rozplánovaly, jak to udělat, 
se pak ani nebály zvířátko namalovat.  
 Pak přišla rozcvička na hudbu – rozvoj hrubé 
motoriky. Potom měly děti své skupinové programy. 
Nechyběl samozřejmě ani pobyt venku. Po obědě 
byla přestávka, většinou se pustila pohádka, aby 
si děti odpočaly. Po přestávce se znovu vrhly na 
skupinové programy a individuální logopedii. 
 Vždycky jednou za týden tábor oživí speciální 
program, tentokrát to byla mini zoo a projížďka na 
koních. Děti si také z příměstského tábora něco 
odnesly domů, a to ptačí budky. Každý si barevně 
natřel budku podle své fantazie a měl za úkol s rodiči 
ji pověsit na zahradě, ať už u domu, na chatě či u 
babičky. 
 Mezi dětmi panovala přátelská atmosféra. „Nejvíc 
se mi líbila mini zoo, malého škrtiče jsem si nechal 
dát na krk,“ chlubí se odvážný Davídek Krutiš. „A 
ještě se mi líbilo, jak jsme se koupali na přehradě,“ 
dodává šestiletý hoch, který se v září chystá do první 
třídy. Mini zoo se nejvíc líbila také osmileté Aničce 
Šenkýřové, která ráda navštěvuje logopedickou 
ambulanci i během školního roku. „Je tam legrace,“ 
usmívá se dívka. Oba shodně přikyvují, že si mezi 
dětmi našli i nové kamarády. 
 Logo tábor si pochvalují nejen děti, ale i jejich 
rodiče. „Syn byl na logopedickém táboře už podruhé. 
Ani jsme nezaváhali, protože tu je spokojený a víme, 
že mu to pomáhá s mluvením, takže jsme ho auto-
maticky přihlásili i letos,“ zmiňuje tatínek budoucího 
čtvrťáka Radek Straka. 
 Stejně tak maminka osmiletého chlapce Darja 
Orlová na logopedický tábor nedá dopustit. „Synek 
je na něm už potřetí. Od svých devíti měsíců má 
kochleární implantát, proto má velmi špatnou slovní 
zásobu. Za těch táborových čtrnáct dní je na něm 
vidět velký posun. Opravdu si toho cením, logo tábor 
nám moc pomáhá. Rozvíjí pozornost, grafomotoriku, 
řečový projev, prostě vidím vždy pokrok ve všem,“ 
chválí si. 
 „Chtěla bych poděkovat celému logopedickému 
týmu. Poslední rok nebyl vůbec lehký, a přesto se 
naše logopedky vrhly do pořádání tábora, i když 
nikdo předem nevěděl, za jakých podmínek jej bude 
možné uskutečnit. O to víc si vážím toho, že měly sílu 
tuto oblíbenou a úspěšnou akci zorganizovat,“ říká 
ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková. 

 Fotografi e z logo tábora i krátký report z každého 
dne najdete na Facebooku Nemocnice Blansko. 

-mka-
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany.
Tel. 604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Ráda bych nabídla vám nebo vašim rodičům, prarodi-
čům pomoc jako asistentka sociální péče. Od hygieny, 
doprovodů k lékaři nebo na úřady až po nákupy či úklid. 
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na uvedeném 
tel. čísle. Tel. 730680038.
* Prodám garáž za kolejemi, vlastní přípojka EE a poze-
mek. Tel. 774189682.
* Hledáme ke koupi stavební pozemek nebo pěkný dům 
na bydlení nejlépe v Těchově nebo na Obůrce , případně 
i Blansko a okolí. Děkujeme za nabídky. Tel. 778771018.
* Hledám, kdo daruje za odvoz starší funkční televizor. 
Tel. 777499168.

* Ahoj, hledám svobodneho muže do 30 let jako doprovod 
na svatbu a také i na něco vic. Priorita Blansko a okoli.
Jsem baculka a hledám muže, který mě bude mít rád ta-
kovou, jaká jsem. Prosim o přiložení foto. Tel. 604878473.
* Jsem muž, je mi 49 let. Hledám z okolí Blanska ženu 
kolem 50 let, která by chtěla prožít pěkné chvíle. Tel. 
732791155.
* Bc. žena 40 let, bez závazku, hledám přítele k vážnému 
seznámení. Věk: do 42 let, vzdělání: minimálně středo-
školské. Tel. 722154145.

      RŮZNÉ    

      SEZNÁMENÍ    

BLANKA OZNAMUJE
Během prázdninových měsíců je pro Vás Informační 
kancelář Blanka otevřena v letní otevírací době 
(Po–Pá 9:00–18:00, So 9:00–12:00 a 13:00–17:00; 
Ne 13:00– 17:00 hod.) a za zvýšených bezpečnost-
ních pravidel. 

Aktuální předprodej vstupenek:
Svěcený: Na Vivaldiho! – 16. 8. 2021 od 19:00 h. 
Jeskyně Výpustek u Křtin. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na 
colosseumticket.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka.
Roman Dragoun - 19. 8. 2021 v 19:30 h. Bar Koruna, 
Blansko. Cena vstupenky: 130 Kč. Vstupenky si můžete 
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo 
přímo v Informační kanceláři Blanka.
Prodloužená jízda s Václavem Koptou - 24. 8. 2021 v 
19:00 h. Zámek Blansko,  Blansko. Cena vstupenky: 
180 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit 
online na ticketportal.cz nebo přímo v Informační 
kanceláři Blanka.
Mlčení Bohuslava Martinů - 26. 8. 2021 v 19:00 h. Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 170 Kč. 
Olšofest: Progres 2 - 28. 8. 2021 v 19:00 hod. Areál 
Autokempu Olšovec, Jedovnice. Cena vstupenky: 150 
Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři 
Blanka od 25. června 2021.
Svěcený: Na Vivaldiho! – 4. 9. 2021 od 19:00 h. Jeskyně 
Výpustek u Křtin. Cena vstupenky: 550 Kč. Vstupenky si 
můžete rezervovat i zakoupit online na colosseumticket.
cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. Dříve zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
Hradišťan - 4. října 2021 v 19:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 430 Kč. Původní termín: 30. 
3. 2020. Vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku - 17. října 2021. Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. Vstupenky si můžete 
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo 
přímo v Informační kanceláři Blanka.
Katapult Boskovice 45let Nostalgia Tour - 23. 10. 2021 
v 19:00 hod. Sokolovna Boskovice. Cena vstupenky: 
390 Kč. Původní termín: 24. 10. 2020
Pojďte s námi za pohádkou - NOVÝ TERMÍN: 6. listopa-
du 2021 od 14:00 hod. Start: areál herny stolního tenisu 
na Podlesí, Blansko Cena vstupenky: 30 Kč – děti/ 50 
kč – dospělí. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti 
i na podzimní aktuální ročník.
Horkýže Slíže a The Desperate Mind - 19. 11. 2021 od 
19:30 hod. Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se 
nevrací. Původní termín: 14. 3. 2020

Aktuálně v prodeji
Krasobus – zpáteční jízdenka na sezonní turistickou 
linku Blansko – Skalní mlýn a zpět. Součástí vstupenky 
slevové  kupony (Aquapark Blansko, Zámek Blansko, 
Kostel sv. Martina,  Kateřinská jeskyně, Doprava v 
Moravském krasu, Bowling Blansko, Hotel Olberg, 
Vinotéka u Brázdů). Cena jízdenky 30 Kč.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Bikerky uspěly 
na Českém poháru

 Letošní Český pohár horských kol se přestěhoval 
o víkendu na přelomu července a srpna do Hlinska, 
kde se uskutečnil již čtvrtý závod této série. Byl velmi 
náročný, protože byl vytyčen na sjezdovce, kde se stří-
daly dlouhé prudké výjezdy se zatáčkami a náročnými 
sjezdy, naopak chyběly náročnější technické pasáže. 
Celkové převýšení trati činilo 160 metrů. 

 V závodě mladších žákyň měla Lucie Gottwaldová 
nevýhodnou startovní pozici zezadu startovního pole, 
protože neměla v poháru zatím dost bodů. Přesto se 
nakonec stíhací jízdou probojovala na konečné krásné 
sedmé místo. Její sestra Amálie nastoupila do následné 
kategorie starších žaček spolu s týmovou kolegyní 
Annou Hanákovou z daleko výhodnější pozice, z první 
řady. V konkurenci 47 startujících jely od počátku 
v čele a soupeřkám se postupně začaly vzdalovat. 
V cíli měly první Hanáková a druhá Gottwaldová téměr 
minutový náskok. Celkově vynikající vystoupení bikerek 
z CP teamu umocnila Eliška Hanáková druhým místem 
mezi kadetkami, když porazit ji dokázala jen závodnice 
z Polska.

-boh-

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Galerie Blansko: Výstava 
Člověk v jeskyni

 Galerie města Blanska otevírá 24. července 2021 novou výstavu Člověk v jeskyni. Tvorba součas-
ných umělkyň a umělců je na výstavě konfrontována s archeologickými a historickými artefakty nebo 
ukázkami zkamenělých kostí. Forma expozice vychází z tradice kunstkammer a kabinetů kuriozit, 
historických předchůdců moderních muzeí. Jednou z takových kuriozit je velká kostra jeskynního 
medvěda zapůjčená z Moravského zemského muzea, která je v Blansku vystavena po boku velko-
formátových olejomaleb, fotografi í či prostorových instalací. 

 „Těšit se můžete 
na ilustrace k Lovcům 
mamutů vytvořené le-
gendárním Zdeňkem 
Burianem, na nedávno 
nalezené pozůstatky 
prvního archeologic-
kého muzea, které ve 
Sloupu v Moravském 
krasu na počátku 20. 
století provozoval ba-
datel Jan Knies, ale také 
na autentický televizní 
přijímač nestora archeo-
logie a speleologie Kar-
la Absolona“, uvádějí 
kurátoři Milan Mikuláštík 
a Jana Písaříková.
 Vystavují: Karel Ab-
solon, Jan Knies, Hy-
nek Alt, Ondřej Basjuk, 
Zdeněk Burian, Mark 
Fridvalszki, Vladimír Havlík, Veronika Holcová, 
Anetta Mona Chisa, Jana Kasalová, Adam Kašpar, 
Marek Kvetán, Jaro Kyša, Šárka Basjuk Koudelová, 
Pavel Matyska, Rafani, Tomáš Ruller, Rudolf Sikora, 
Miloš Šejn, Lucia Tkáčová, Aleksandra Vajd a další.
  Koncepce: Milan Mikuláštík & Jana Písaříková

 Skály, žleby, jeskyně, propasti, závrty, propadání 
– tyto geologické útvary, které nerozlučně patří k Mo-
ravskému krasu, nás odedávna fascinují, vyvolávají 
úžas i bázeň. Obdivujeme na nich tu nezměrnou sílu, 
se kterou všemocná příroda modelovala divokou 
krajinu. Tváří v tvář ohromným jeskynním systémům 
či propastem cítíme vlastní malost a konečnost. Tito 
mlčenliví svědkové dávné minulosti jsou neustálým 
zdrojem vědeckého i duchovního poznání. Jsou 
muzeem i chrámem. Můžeme v nich číst jako v 
knihách ... ve kterých však chybějí listy. V dávné 
minulosti jeskyně poskytovaly živým tvorům dočasné 
přístřeší. Netopýr, medvěd, lev, hyena, člověk i jiná 
zvířata nalezla v podzemních prostorech své stálé 
domovy. V mnoha jeskyních byly objeveny prehis-
torické umělecké památky a také současné tvůrce 
jeskyně inspirují a provokují. Pro svá tajemství jsou 
dodnes zdrojem mýtů, kultů, pověr i moudrosti. Jes-
kyně je metaforou nitra, mysli, podvědomí, zasutých 
vzpomínek, matčina lůna, je místem existenciálního 
uvědomění a introspekce, bezpečným azylem, ale 
také očistcem, peklem nebo věčnou nicotou. Člověk 
v jeskyni – jeskyně v člověku.
 Ústřední linií výstavy Člověk v jeskyni je zamyšlení 
nad geologickými fenomény jako jsou skály, jeskyně 
či propasti a jejich proměnlivou rolí v historii lidstva, 
to vše na pozadí scenérie Moravského krasu, který 
se řadí mezi evropsky významné lokality pravěkého 
umění.  Vůbec poprvé budou vystaveny návrhy pla-
kátů z pozůstalosti Karla Absolona, které měly sloužit 
jako podklad pro propagaci turismu v Moravském 
krasu. „Výstava je tak mimo jiné exkurzem do vizuální 
historie turistického ruchu a trávení volného času v 
lokalitě Moravský kras“, dodává kurátorka výstavy 
Jana Písaříková. Absolon také shromažďoval kresby 
a ilustrace s motivy krasu a jeskyní pro knihu, kterou 

chystal na sklonku života. Kniha nikdy nevyšla, na 
výstavě si tedy můžete prohlédnout aspoň zlomek 
z této sbírky. Výběr exponátů dokládá, že jeskyně, 
propasti a skalní útvary přitahují lidskou pozornost 
od pradávna. Například jeskyně Pekárna je nalezi-
štěm kostěné rytiny patřící k nejstarším dokladům 
zobrazení dramatického děje. Do této jeskyně v 70. 
a 80. letech minulého století zasadili své umělecké 
akce performeři Tomáš Ruller a Miloš Šejn. Popis-
ně realistické obrazy skal mladého malíře Adama 
Kašpara, velkého nadšence pro geologii a paleon-
tologii, stojí v protikladu k imaginativním plátnům s 
motivy jeskyní Veroniky Holcové, u kterých autorka 
využívá experimentální techniky dekalku. Společen-
sky aktuální je prostorová instalace česko-rumunské 
umělkyně Anetty Mony Chisy tematizující pravěký 
matriarchát. „Nevyhýbali jsme se ani feministickému 
diskurzu, v expozici máme hned několik prací, ve 
kterých umělkyně odkazují na slavné prehistorické 
jeskynní malby s motivy lidských dlaní. Ty byly podle 
některých teorií dílem pravěkých žen.“ Uvádí kurátor 
Milan Mikuláštík. V Berlíně žijící maďarský umělec 
Mark Fridvalszki pracuje s nostalgickým odkazem 
zlatého věku české archeologie, jejíž sláva svého 
času dalece překračovala naše hranice.
 Hlavní část výstavy je situována do Galerie města 
Blanska a formou intervence pokračuje ve výstavních 
prostorech nedaleké budovy Muzea Blanenska.
  Pro realizaci výstavy byly zapůjčeny archeologické 
a historické exponáty z Muzea Blanenska, z Morav-
ského zemského muzea, Muzea Hořice. Výstava je 
věnována památce Karla Absolona, Franze Čupika, 
Jana Kniese, Martina Kříže, Jindřicha Wankla, Karla 
Valocha a dalších badatelů Moravského krasu

Vědecká spolupráce: Martina Galetová, Martin 
Golec, Vlastislav Káňa, Jan Knies, Petr Kostrhun, 
Martina Roblíčková.

Spolupracující instituce: Muzeum Blanenska, 
Moravské zemské muzeum,  Muzeum Hořice, Mo-
ravská galerie v Brně, Česká geologická služba  
 Galerii města Blanska provozuje KSMB. Akce se 
koná za fi nanční podpory MKČR.

-r-

Úspěch blanenských 
jachtařů

 Na druhém kole Českého poháru v jachtingu na 
Sečské přehradě potvrdila posádka ve složení Michal 
a Dana Kubíkovi svoje letošní dominantní postavení 
ve třídě Vaurien, když obhájili svoje prvenství ze 
závodu na rybníku Bezdrev. 

 „Vyhráli jsme sice všechny čtyři rozjížďky, ale dost 
jsme se na to nadřeli, nebylo to tak jednoduché, jak 
by se po pohledu do výsledkové listiny mohlo zdát,“ 
je spokojen Kubík. Jak řekl, do závodu šli přímo z 
náročného soustředění na Dářku. „Zatím to krásně 
vychází,“ je spokojen jachtařský veterán, který stále 
úspěšně prohání daleko mladší protivníky.

-boh-
Foto Lucie Machovská

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495
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Blansko po prohře s Vratimovem 
přivezlo tři body z Jihlavy

Atletika: Blanenské kluby 
soutěžily na druhé lize v Břeclavi

Blansko v poháru postoupilo

 Tři body v tabulce po odehraných dvou kolech moravskoslezské fotbalové ligy. Jak k nim Blansko 
přišlo? V zápase s vyrovnaným průběhem proti nováčkovi soutěže z Vratimova již vše spělo k za-
sloužené remíze. Až v nastaveném čase ale po nepozornosti v obraně hosté gólem rozhodli o svém 
překvapivém vítězství. I v utkání v Jihlavě proti béčku ligového mužstva už to vypadalo na dělbu 
bodů Tentokrát se však fotbalová štěstěna usmála na hráče Blanska, když v poslední minutě trefi la 
zisk tří bodů posila z Líšně Reteno Elekana.

 FK Blansko – FC Vratimov 0:1 (0:0). Branky: 
90+2. Baďura. Blansko: Záleský – Chyla, Blažík, Fall, 
Feik – Minařík (75. Alexa) – Hladký (52. Elekana), 
Machálek, Mach, Kroutil (80. Kropáček) – Tulaydan. 
 Domácí nastoupili v sestavě osvědčené z předcho-
zího vítězného utkání proti Velké Bíteši. Soupeřem 
byl tým z Vratimova, malého města, které leží blízko 
Ostravy. Hosté se záhy dostali do šance, kterou ale 
odvrátil pozorný obránce Chyla. Pak ale otěže zápa-
su převzalo Blansko a záhy přišly i šance, ve kterých 
se postupně ocitli Hladký, Mach, Kroutil a následně 
i kanonýr Tulaydan. Branku nedal ani jeden z nich 
a celý tým toho později hořce litoval. Ještě do půle 
tlak vyšuměl.
 Bohužel ani po změně stran to v koncovce nešlo. 
Netrefi l se Tulaydan, ani nikdo z jeho spoluhráčů. 
Branka hostí z 65. minuty neplatila pro ofsajd. Ta v 
samém závěru pak však ano a rozhodla o zisku tří 
bodů pro hráče Vratimova. Rozhodčí nastavil čas a v 
prodloužení přišel centr, na jehož konci byla vítězná 
trefa, o kterou se postaral střídající Baďura - 0:1. 
Blansku už nestačil čas ani na pokus o vyrovnání. 

 FC Vysočina Jihlava B – FK Blansko 1:2 (1:1). 
Branky: 23. Franěk – 11. Tulaydan, 90. Elekana. 
Blansko: Záleský – Chyla (83. Pyš), Blažík, Fall, 
Feik – Minařík – Hladký (59. Elekana), Machálek (C) 
(68. Alexa), Mach, Kroutil (83. Smrčka) – Tulaydan.
 Po úvodním oťukávání uhodilo Blansko hned z 
první šance. Po důrazném atakování 
si vypíchnutý míč zpracoval Tulaydan 
a po zemi zavěsil – 0:1. Vyrovnání ale 
přišlo poměrně záhy. I Jihlavě se to 
podařilo z první pořádnější šance, když 
se Franěk uvolnil na hranici vápna a 
nezaváhal – 1:1. Krátce nato mohli jít 
domácí do vedení, míč z kopačky jejich 
hráče ale minul blanenskou svatyni. I 
nadále trval jejich tlak, který vyvrcholil v 
39. minutě šancí Arauja. Tu ale zlikvido-
val pozorný Záleský a jeho spoluhráče 
to povzbudilo k protiofenzívě, když se 
v závěru poločasu dvakrát dostali do 
šancí. 
 První čtvrthodina druhé půle se ode-
hrávala převážně ve středu hřiště, ani 
jeden z celků se nedostal do blízkosti 
soupeřovy branky. Pak s příchodem 
Retano Elekany Blansko ožilo. Již v 
62. minutě se dostal ke střele, kterou 
ale jihlavský gólman vytáhnul na roh. 
Stejný hráč pak nenaložil dobře s pa-
rádním vysunutím od střídajícího Pyše 
v 84. minutě. A, jak se říká, do třetice 
všeho dobrého, to vyšlo. Běžela 90. mi-
nuta. Muž zápasu Retano Elekana si v 
běhu zpracoval míč a po zemi překonal 
Lancmana – 1:2. Dvě minuty nastavení 
již změnu skóre nepřinesly. Blansko si 
odvezlo z Jihlavy velice cenné tři body. 

Bohumil Hlaváček

AktuálněAktuálně
Výsledky, 1. kolo: Blansko – Vratimov 0:1, Uher-
ský Brod – Slovácko B 3:3, Velké Meziříčí – Dolní 
Benešov 1:1, Otrokovice – Hlučín 0:3, Frýdek-Mís-
tek – Rosice 1:3, Kroměříž – Znojmo 2:1, Olomouc 
B – Ostrava B 3:3, Uničov – Jihlava B 1:1, Zlín B 
– Vrchovina 2:0. 

Výsledky, 2. kolo: Jihlava B – Blansko 1:2, Znoj-
mo - Velké Meziříčí 2:3, Hlučín - Vrchovina 1:2, 
Vratimov – Zlín B 4:1, Otrokovice – Uherský Brod 
0:1, Dolní Benešov – Uničov 0:3, Rosice – Kroměříž 
1:2, Ostrava B – Frýdek-Místek 2:0, Slovácko B – 
Olomouc B 1:2. 

Další zápasy, 3. kolo: Blansko – Dolní Benešov, 
Frýdek-Místek – Slovácko B, Velké Meziříčí – Ro-
sice, Uherský Brod – Hlučín, Kroměříž – Ostrava 
B, Vrchovina – Vratimov, Olomouc B – Otrokovice, 
Uničov – Znojmo, Zlín B – Jihlava B. 
4. kolo: Znojmo – Blansko, Hlučín – Vratimov, Jihlava 
B – Vrchovina, Otrokovice – Frýdek-Místek, Dolní 
Benešov – Zlín B, Rosice – Uničov,  U h e r s k ý 
Brod – Olomouc B, Ostrava B – Velké Meziříčí, 
Slovácko B – Kroměříž.

-boh-

Blansko - Vratimov 0:4. Foto Josef KratochvílBlansko - Vratimov 0:4. Foto Josef Kratochvíl

Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 

redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

 Další kolo druhé atletické ligy hostila Břeclav. V kategorii mužů Blansko reprezentoval klub Fénix 
sport, v ženách Atletický klub Ludvíka Daňka, v obou případech si navzájem týmy vypomohly startem 
svých závodníků v jejich barvách. Přestože se toto kolo muselo konat v náhradním termínu, protože 
původní červencový termín plánovaný v Hodoníně nebyl po poškození stadionu tornádem možný, 
podařilo se zejména blanenským ženám prezentovat se v silné sestavě. 

 „Děvčata předvedla skvě-
lé výkony, z nichž bych vy-
zdvihla například suverénní 
vítězství u nás hostující 
Emmy Ryšávkové v její pre-
miéře na trati 3000 m překá-
žek, když porazila i medai-
listku z mistrovství republiky 
juniorek. Velmi mě potěšil i 
osobní rekord naší tradiční 
týmové opory Martiny Hla-
váčkové v dálce,“ byla ráda 
vedoucí družstva Dagmar 
Koudelková. Osobních re-
kordů a výkonů sezóny bylo 
ale mnohem více. „Všechna 
děvčata odevzdala na dráze 
a v sektorech opravdu ma-
ximum nejen ve svých indi-
viduálních disciplínách, ale 
ukázala i velkého týmového 
ducha v závodě na 4x400 m, 
kde jsme sestavily dokonce 
dvě štafety, které se obě 
umístily a bodovaly,“ uvedla. 
Jak dodala, už se moc těší na závěrečné kolo 22. 
srpna opět v Břeclavi, kde tým zabojuje o postup do 
baráže o první ligu.
 Neztratili se ani muži. „Na to, že z dvaceti lidí na 
soupisce jsme z důvodu zejména dovolených posta-
vili jen šest atletů, je dosažený počet bodů výborný,“ 
byl spokojen i hlavní trenér klubu Fénix sport Jan 
Kohut. Jak doplnil, z individuálních výkonů by rád 
vyzvedl zejména čas věkem žáka Vojtěcha Přikryla 
na osmistovce. „Páté místo mezi muži a výkon, který 
ho posunul na průběžné šesté místo v letošních 
tabulkách, určitě zaslouží velkou pochvalu a dává 
mu naději na účast na republikovém šampionátu,“ 
pokyvuje hlavou Kohut. 

Z výsledků blanenských Z výsledků blanenských 
reprezentantů reprezentantů 

(PB osobní rekord, SB nejlepší výkon v sezóně):

Muži, družstva (15 týmů): 1. Otrokovice 164, …, 9. 
Fénix sport Blansko 58. 800 m: 2. Kohut 2:02,89, 5. 
Přikryl 2:06,57 (PB). 1500 m: 2. Kohut 4:15,13, 6. 
Šeděnka 4:22,74 (PB). 110 m př.: 7. Husák 21,47. 
3000 m př.: 1. Kohut 11:39,07, 2. Dvořáček 12:28,26. 
Tyč: 4. Malits 314 (PB). 

Ženy družstva (14 týmů): 1. Atletická akademie 
Zlínského kraje 179, …, 5. Atletický klub Ludvíka 
Daňka Blansko 97. 100 m: 3. Jakusidisová 12,98, 
8. Nollová 13,21. 200 m: 3. Jakusidisová 26,55, 6. 
Poláčková 26,76, 9. Nollová 27,30. 400 m: 9. Poláč-
ková 64,97 (PB), 10. Koudelková 65,57.  1500 m: 8. 
Horňová 5:18,10 (PB), 9. Koudelková 5:22,95 (SB). 
100 m př.: 6. Hlaváčková 17,11. 10. Jánošíková 
17,67 (PB). 400 m př.: 9. Jánošíková 78,00, 10. 
Mynářová 81,09 (PB). 3000 m př.: 1. Ryšávková 
12:03,54, 4. Danihelková 16:25,76. 4x400 m: 4. 
Blansko A (Hlaváčková, Jánošíková, Jakusidisová, 
Koudelková) 4:25,77, 5. Blansko B (Danihelková, 
Fialová, Mynářová, Horňová) 4:39,87. Výška: 2. 
Fialová 164 (PB). Dálka: 6. Hlaváčková 505 (PB). 
Trojskok: 3. Hlaváčková 10,98. Oštěp: 10. Fialová 
28,48 (PB).  

Bohumil Hlaváček

Slovo trenéra Petra Vašíčka 

1. Vratimov 2 2 0 0 5:1 6

2. Kroměříž 2 2 0 0 4:2 6

3. Uničov 2 1 1 0 4:1 4

4. Ostrava B 2 1 1 0 5:3 4

5. Olomouc B 2 1 1 0 5:4 4

6. Uh.Brod 2 1 1 0 4:3 4

7. V. Meziříčí 2 1 1 0 4:3 4

8. Hlučín 2 1 0 1 4:2 3

9. Rosice 2 1 0 1 4:3 3

10. Blansko 2 1 0 1 2:2 3

11. Zlín B 2 1 0 1 3:4 3

12. Vrchovina 2 1 0 1 2:3 3

13. Slovácko B 2 0 1 1 4:5 1

14. Jihlava B 2 0 1 1 2:3 1

15. D. Benešov 2 0 1 1 1:4 1

16. Znojmo 2 0 0 2 3:5 0

17. Frýdek 2 0 0 2 1:5 0

18. Otrokovice 2 0 0 2 0:4 0

 V prvním utkání s Vratimovem jsme doplatili zejména na neproměňování šancí, kdy nejméně tři 
byly docela vyložené. Když jsme již docela začali být spokojeni s bodem v premiérovém zápasu, 
přišel zasloužený trest. Po autovém vhazování v nastaveném čase nám neobsazený hráč soupeře 
zasadil tvrdý direkt v podobě gólu, na nějž jsme již nedokázali odpovědět.

 V druhém zápase s 
jihlavským béčkem se 
již začala projevovat 
konečně zlepšující 
se sehranost naše-
ho týmu. Na soupeře 
jsme byli dobře při-
praveni a záhy jsme 
se zaslouženě dostali 
do vedení. Pak se ale 
dostavily naše indivi-

duální chyby a přišel trest v podobě vyrovnání po 
špatném řešení brejkové situace. Druhá půle byla 

již více úrovní třetiligová, velmi bojovná. V samém 
závěru se na rozdíl od prvního kola usmálo štěstí na 
nás v podobě vítězného gólu.
 Teď nás čeká dvojutkání v podobě domácího duelu 
s Dolním Benešovem, který chceme jednoznačně 
vyhrát a zápasu ve Znojmě, které jsme v přípravě 
porazili. Podle našich zpráv od té doby oni posílili, 
budou kvalitnější. Vidím po mých svěřencích, že 
jsou zápas od zápasu sebevědomější. Rádi bychom, 
abychom svými výkony a výsledky pomohli uklidnit 
situaci v blanenském fotbale působením někde, jak 
se říká, v poklidném středu tabulky.

-boh-

 V prvním kole MOL Cupu, které předcházelo prvnímu utkání MSFL s Vratimovem, zavítali fotba-
listé Blanska na hřiště Velké Bíteše. Zápas se vyvíjel dlouho ve prospěch hostí, kteří vedli od první 
půle brankou Hladkého a hru pak kontrolovali. V nastaveném čase ale domácí z penalty vyrovnali a 
zápas dospěl do prodloužení. V něm se již naplno projevila převaha týmu z vyšší soutěže a Blansko 
brankami Machálka a Retena Elekany potvrdilo postup do druhého kola poháru. V něm se střetlo po 
uzávěrce tohoto vydání se Startem Brno na jeho hřišti. O výsledku vás budeme informovat.

-boh-

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL

Blansko - D. BenešovBlansko - D. Benešov

sobota 14.8. v 17 hod.sobota 14.8. v 17 hod.

hřiště na Údolníhřiště na Údolní


