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Dalo by se říct, že Gulášobraní v Blansku má již svou tradici. Svou tradici však bohužel 
začíná mít také věčné, mnohdy zbytečné rýpání místních obyvatel do všeho, co se ve 
městě děje. 

 Slušně poukázat na nějaký nedostatek je věc jed-
na (případně pomoci s její nápravou), ale za každou 
cenu ten nedostatek vyhledávat a jízlivě až vulgárně 
na něj veřejně poukazovat, to je věc druhá. Touha 
někoho urazit a ponížit a někomu ublížit už mi přijde 
chorobná a tyto osoby by se měly jít léčit. 
 Koncept městské akce zaměřené na soutěžní 
vaření guláše se v průběhu let příliš nemění, až na 
kosmetické úpravy, což by vadit nemuselo, protože 
Gulášobraní svoje příznivce má a myslím, že jich 
není málo. Je ovšem pravda, že několik let se bo-
hužel příliš nemění ani koncept celého blanenského 
léta, je to tu jakoby zakleté. Gulášobraní je asi jedinou 
větší akcí, kterou Kultura Blansko o prázdninách 
uspořádá, což je velká škoda. To je ale zase jiná 
kapitola, o níž jsme koneckonců psali minule.
 Vzhledem k tomu, že tedy zůstává podoba akce 
včetně velké části soutěžících stejná, nechápu, proč 
se komentáře na sociálních sítích letos soustředí na 
skutečnost, že je volební rok. Radniční tým se účastní 
vždy. I po volbách. 
 Pro nezasvěcené: diskutující na Facebooku měli 
urputnou potřebu za každou cenu tuto akci poha-
nět. Přitom bylo zjevné, že ji ani nenavštívili. Vadilo 
především to, že vařili kandidáti nadcházejících 
komunálních voleb. 
 Brblalo se též na doprovodný program. Tak na 
Gulášobraní asi logicky nemůžeme čekat Leoše 
Mareše, když je vstup zdarma. (Nene, vlastně proč 
ne? Jen ať to město hezky zaplatí. Ale jejda, to se 
zase někdo ozve, že se vyhazují peníze z městské 
kasy… Co je tedy vlastně správně? Zpoplatnit vstup 
do areálu? No to by pořadatelé šlápli do něčeho 
hodně mazlavého.) 
 Když už jsme u peněz. Sto padesát korun za degu-

stační set. Opět špatně. 
Podle některých chytro-
línů má být guláš rozdá-
ván zadarmo. Je přece 
předvolební. Nejlíp ať se 
nasytí aspoň půl okresu. 
 Škoda, že za tímto 
dnem a jemu podob-
ným nelze udělat tečku 
zároveň se setměním, 
ale musí se na něj další 
týdny bezdůvodně veřej-
ně plivat na sociálních 
sítích. 
 A že se chtějí kandi-
dáti na podobné akci tak 
trochu ukázat? No a co?! 
Naprostá většina z nás 

by to udělala úplně stejně. Přesto však nařknutí, že 
jde o předvolební akci za městské peníze, je naprosto 
mimo. Řekla bych, že na předvolební akci jde o se-
tkání politiků s veřejností a možnost představit svůj 
volební program, být k dispozici k diskuzi. Kolik se 
toho tak asi na Gulášobraní s voliči prodiskutovalo? 
Nehledě na to, že představitelé radnice, ač ze tří 
politických stran, vystupovali jako jeden tým, což je 
spíš vhodné ocenit, a ne pomluvit. 
 Mimochodem – když už rýpači nevědí, co by 
řekli, napíšou, že si Radniční tým svoje umístění 
na druhém místě podplatil. Doufám, že této sprosté 
pomluvě rozumní lidé nevěří. A co by z toho jako 
radnice měla? Je v Blansku snad někdo, kdo by 
svůj volební hlas v září odevzdali tomu, kdo uvařil 
nejchutnější guláš??? 
 Nevidím nic špatného na tom, když se do vaření 
gulášů zapojí politici nebo fi rmy. Však i pár z nich 
též v minulosti tuto možnost prezentace využilo a 
má na to svatosvaté právo kdokoli z facebookových 
řečníků. Ale vlastně – jak by to dělali, že? S maskou 
na obličeji, aby nebyla odhalena jejich pravá identita? 
Asi by se u kotlíku pořádně zapotili… 
 Za touto prezentací, chce-li na účast politiků někdo 
takto pohlížet, navíc stojí jeden celý den každého ze 
soutěžících. Den, který mohli strávit úplně jinak – ať 
už s blízkými na výletě, nebo odpočinkem na gauči. 
Ale všichni tito političtí i nepolitičtí kuchaři ráno vstali 
a svůj drahocenný čas se rozhodli věnovat svým 
spolukuchtíkům i degustátorům. Přišli do zámeckého 
parku s dobrou náladou, kterou chtěli předávat dál, 
ať už byli z nějaké politické partaje, nebo ne. To bych 
viděla jako hlavní smysl a pevně doufám, že nejsem 
sama. 

Marie Kalová
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V parku vařili soutěžní 
guláše

Komentář: Proč nemohu býti politikem
 Často mě napadlo, jaké to je být politikem, 
účastnit se toho všeho, co určuje směr a vývoj spo-
lečnosti, anebo co řeší třeba komunální problémy, 
prostě politikem v reálném životě. Při tom se mi 
vždycky vybaví vzpomínka na rok 2012, kdy jsem 
– jako dychtivý čtenář Mladé fronty DNES – denně 
čítal brilantní komentáře Martina Komárka, a tu v 
jednom z nich, v tom posledním – bylo uvedeno asi 
toto: „celá léta jsem jako novinář hodnotil, chválil 
i kritizoval českou politiku a politiky; člověk má v 
jisté chvíli být schopen převzít odpovědnost a do 
politiky vstoupit, aby dokázal nejen kritizovat, ale i 
něco vytvořit. Nyní nastal čas, abych i já přestoupil 
na druhou stranu a něco pozitivního vytvořil“. Tolik 
volná citace Martina Komárka. Čtenáři si pamatují, 
co následovalo – stal se jedním z „kluků z plakátů“ 
na billboardech ANO. Nastala názorová otočka 
Martina Komárka o 180 stupňů, možná fi nančně 
zvýhodněná, jeho vstup do služeb Andreje Babiše a 
začala obhajoba někoho, koho před tím léta právem 
kritizoval. Ale tento příběh nechme dnes stranou.
 Moje vidění politiků je dvojí. Jedna skupina, spíš 
ta menší, je složena z lidí, kteří do politiky vstupují 
s ušlechtilými úmysly, často kombinovanými s 
jistou naivitou, nicméně i přesto přesvědčených 
demokratů, bytostně ctící pravidla, tedy slušní lidé. 
Vyskytují se častěji na nejnižších úrovních, jako 
pracovití a odpovědní zastupitelé a starostové, ale i 
v nejvyšších patrech jsou takoví (věřím například, že 
současná vláda právě tyto typy lidí má). Druhá sku-
pina obsahuje ty, kteří politiku nechápou primárně 
jako „službu občanům“ (vím, že to je zprofanovaný 
termín, ale jeho obsah by měl platit v demokratic-
kém prostředí stále a neměně a demokracie na 
té zásadě stojí a s ní i padá), ale primárně jako 
uspokojování svých nejrůznějších osobních tužeb, 
které mohou mít povahu někdy až nezřízené touhy 
po moci (máme jednoho takového v Lánech), nebo 
touhu po uspokojování neukojitelného ega (jeho 
předchůdce), nebo touhu po penězích (příklady 
neuvedu, protože prostor pro tento komentář je 
vydavatelem omezen), nebo jinými patologickými 
vlastnostmi anebo kombinací všech uvedených.
 Příklady, které jsem uvedl, jsou – pravda – trochu 
mezní, a mezi oběma skupinami je třetí, kterou tvoří 
lidé, mající kousek z první a kousek z druhé, to je 
jasné, jsme lidé a nikdo není černobílý. Ale není 
účelem tohoto článku defi novat typy politiků, chci jen 
naznačit jisté typové množiny účastníků politického 
kolbiště, abych mohl sdělit to, co je uvedeno v titulku 
tohoto komentáře.
 Především – z mnoha důvodů bych nechtěl, a 
možná snad ani nemohl, být politikem patřící do 
skupiny druhé. Podařilo-li by se mi do tedy do ní 

nezapadnout, pak bych – jako člen skupiny prv-
ní – musel znát odpovědi na jisté zásadní otázky 
(myšleno v rovině politiky nejvyšší, což je v mém 
případě pouhá teorie, ale jako novinový komentátor 
si ji dovolit mohu). Tak tedy.
 Zásadní otázkou dnešní doby z pohledu řízení 
této země je řešení vnitropolitických témat, která se 
bezprostředně dotýkají každého občana a současně 
s tím mezinárodních problémů. Dnes navíc stojíme 
v čele EU, a tak je mezinárodní problematika (ze-
jména válka na Ukrajině a vztahy v EU v zásadních 
energetických a bezpečnostních otázkách) ještě do 
konce roku prioritou číslo jedna.
 Zůstaňme však doma, v Česku. Měl-li bych nalézt 
řešení pro občany v jejich strastech, musel bych 
patrně vědět, jak vyřešit ekonomiku, infl aci a defi city 
rozpočtu, a jak českou společnost nasměřovat smě-
rem k vyšším hladinám kultivovanosti, tedy aby byla 
humanitnější, vzdělanější, kulturnější a tím odolnější 
vůči degenerativním vlivům zejména východního 
bloku autoritářských imperiálních systémů (Rusko, 
Čína).
 Vyřešit ekonomiku a pozvednou společnost jako 
takovou je vždy a v každé době sysifovský úkol a 
je na léta. Nyní ale – lapidárně řečeno – nemáme 
moc času. Po akumulovaných defi citech rozhazo-
vačných vlád z minulých let hojných nezbývá v sou-
časných letech bídných nic jiného, než si utáhnout 
opasky. A to jak přeneseně, tak i doslova. Struktura 
a stav veřejných fi nancí umožňuje jen jediné: šetřit. 
Je zcela „mimo mísu“ názor, že z krize se musíme 
„proinvestovat“. Neplatilo to ani v COVIDu a neplatí 
to ani dnes. Musí se tedy především zeštíhlit stát. 
Musí se tlačit na změnu chování občanů (snížit 
poptávku a tím vyvinout tlak na zastavení růstu cen), 
zredukovat a zefektivnit sociální systém (například 
vyřadit z něj parazity a vynutit chování jednotlivců 
směrem k zásadě, že normální je pracovat a ne 
naopak), zefektivnit vztah k EU a zahraničí vůbec 
(snažit se vrátit ekonomice její původní charakter, 
jímž je trh, redukovat dotace a vyřadit je ze sou-
kromé sféry). Nesmí dojít ke zvyšování mezd, tlaky 
na ně, byť logické a možná i oprávněné, musejí být 
zkroceny.
 Společenskou evoluci pak podpořit zefektivně-
ním školství, dát resp. vrátit především na úrovni 
základního školství pravomoci učitelům a ředitelům 
a učinit z nich autority, aby dokázali kromě kvalitní 
výuky doplňovat i chybějící výchovná témata z rodin, 
a tím – právě spolu s rodinami – výrazně a rychle 
zvýšit vědomostní a hlavně morální úroveň dětí jako 
klíčové budoucí generace. Obnovovat význam slov, 
jako jsou pravda, spravedlnost, láska a vrátit je na 
první místa žebříčku hodnot.

Freddieho sloupek

 O politiku se zajímám dlouho, to je možná z komentářů, které na tomto místě uveřejňuji už více než rok a půl, zřejmé. Jeden můj kamarád mi kdysi 
řekl: ve dvaceti jsem se oženil, ve třiceti vydělal prachy, ve čtyřiceti si jich budu užívat a v padesáti jdu do politiky (mimochodem, ten poslední bod 
dosud nesplnil). 

Nebetyčná 
drzost

 V posledních dnech se setkávám s neblahou 
věcí… S arogancí, hraničící s drzostí, nad kterou 
se chce člověku, který pamatuje zrůdnost minulé-
ho režimu nejdřív plakat a pak se mu svírají ruce 
v pěst… Kolikrát se modlím, abych některého z 
šiřitelů těchto „pravd“ nepotkal bezprostředně po 
tom, co si jejich „pravdu“ přečtu nebo na dálku 
vyslechnu…
 Třeba taková Komunistická strana začíná 
poměrně drsným způsobem používat citátů 
moudrých - Alberta Einsteina, TGM, Karla Čapka 
a (světe div se) i Winstona Churchilla, aby pře-
svědčila obyvatelstvo, které trpí ztrátou paměti 
o tom, že je tady (tedy existuje) pro lidi, odmítá 
odstraňování šikovných a schopných lidí na 
základě stranické příslušnosti, protože jinak jako 
národ, potažmo lidstvo nemůžeme přežít…
 Já ztrátou paměti netrpím, trpím opačným 
prokletím – mnohé nezapomínám, zapomenout 
nemohu a především zapomenout nechci… Těch 
několik facek, které jsem od (blaha našich občanů 
střežící) tajné policie schytal už dávno přebolely, 
ale nezapomněl jsem na ně. Stejně tak, jako 
nemohu zapomenout na ty tisíce umučených a 
zabitých, které má ta zrůdná ideologie na svědo-
mí… 
 Jsou mi proto odporní lidé, kteří se tváří, že „se 
nic nestalo“, „kácí-li se les, létají třísky“ a „byl za 
tím dobrý úmysl“…
 Úmysl za tím jistě byl, nikoli však dobrý.
 Proto mě dále neuvěřitelně uráží i chování 
bývalého ministerského předsedy, agenta Státní 
bezpečnosti a velmi vykutáleného „podnikatele“, 
který v návaznosti na protesty vůči jeho přítom-
nosti na shromážděních po vlastech českých, 
reaguje nejdřív slovy o „fašistech a nacistech“ 
a pak následně pláče nad stavem demokracie u 
nás… 
 Nemám rád násilí, ale mám za to, že pokud jej 
není schopna zfackovat hanba, měl by se toho 
ujmout někdo méně abstraktní…
 Zažil jsem toho v životě dost. Ale to, co se 
začíná dít v současné (no vlastně permanentní) 
předvolební kampani, to je vážně silná káva, 
za jejíž přípravu by se jistě nestyděl ani Joseph 
Goebbels.
 Tvrdím jediné. KDOKOLI se zapletl s bývalou 
tajnou policií a spolupracoval s ní jako donašeč 
nemá sebemenší morální právo komukoli o morál-
ce kázat… Je to z mé strany demokratické? Jistě 
není, ale je to o také o tom, že si málokdo dokáže 
představit udavače Gestapa jako kandidáta na 
prezidenta Spolkové republiky Německo…
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 V obecné úrovni je patrné, byť se o tom nemluví, 
velmi nebezpečné rozložení a struktura společen-
ských vrstev. Podle mého názoru je rozkročení mezi 
– řekněme – majetnými vrstvami a nemajetnými 
mnohem větší, než je na první pohled patrné. V 
tom je, opět podle mého názoru, skryté nebezpečí 
malé sociální soudržnosti společnosti, která je a 
bude ale nanejvýš nutná. Pokud dojde k eskalaci 
problémů (nyní je to především infl ace, růst cen 
energií, uprchlická a covidová témata), může dojít k 
rychlé radikalizaci některých skupin obyvatelstva a 
bez sociální soudržnosti a vysoké míry tolerance a 
empatie může nastat katastrofa. Vůdců, kteří se jich 
jsou ochotny umout, máme mnoho a někteří sedí i 
v Parlamentu. Pro úplnost dodejme, že příčiny oné 
nedobré struktury hledejme v devadesátých letech 
a také v letech tzv. „opoziční smlouvy“, kdy mnoho 
lidí „astronomicky zbohatlo“ z nejrůznějších, ale jen 
ne poctivých, příčin.
 V neposlední řadě je tu historicky velmi kompli-
kované angažmá Evropské unie. Nepodezírám její 
představitele z nečestných úmyslů, ale v duchu 
hesla a o cestě do pekel dlážděné dobrými snahami 
nelze nevidět, kolik nesprávných rozhodnutí, mající 
zásadní dopady do členských států (a tedy i na nás), 
se na úrovni EU staly, a jak složitě a zdlouhavě se 
napravují. Za všechno téma Green Dealu. Jistě 
dobrá myšlenka. Ale znásilněná a strašně před-
časná a uspěchaná. A dnes si - díky ní a válce na 
Ukrajině - nevíme rad s energiemi, plynem a hlavně 
jejich cenami. 
 A to vše rámováno stále nedořešenou „deagrofer-
tizací“ země, jejíž shnilé plody na nás stále vykukují 
„na každém rohu“ a podkopávají procesy nápravy 
země (za všechno uvedu rozvrat ústředních orgánů 
v zemi, tedy hlavně fi nancí, spravedlnosti, vnitra a 
jeho dopad na nejkřiklavější aféry, které stále nejsou 
vyřešeny).
 Tento kratičký výčet (a ještě mnohem víc dalších 
témat k řešení) vidím svýma laickýma očima občana 
této země. Kdybych byl politikem, musel bych být 
schopen jednak problémy vidět, vnímat a pojme-
novat – a to snad, opravdu aspoň trochu a laicky, 
umím - ale hlavně bych musel znát jejich řešení. 
Ten, kdo je zná, může být záchranou pro nás pro 
všechny, protože sami jako jednotlivci si s mnoha 
věcmi prostě neporadíme. 
 Já ta řešení neznám. Respektive možná bych je, 
alespoň některá, znal. Ale na mou duši nevím, jak 
to fakticky provést. Vím ale, že to může bolet a že 
to bolet bude.
 A proto nemohu být politikem. Mohu se jen modlit, 
aby ti, kteří v čele státu jsou dnes, to věděli. Musíme 
je podporovat a pomáhat jim. A ještě za jednu věc 
se modlím – aby nepatřili do té druhé skupiny.

-mn-

 Sedm kuchařských týmů se poslední červencovou sobotu v ranním deštivém počasí odhodlalo začít 
krájet cibuli jako základ kotlíkového guláše. Mnoho očí zaslzelo, naštěstí pro tento den v zámeckém 
parku naposledy. Blanenské Gulášobraní provázela dobrá nálada až do předání cen. 

 Pro kuchaře i hosty připravili pořadatelé velkoka-
pacitní stan s posezením. Stejně tak každé ohniště 
bylo zastřešeno party stanem. Až se cibulka nad 
ohněm správně vybarvila, přišly na řadu další suro-
viny. Hovězí maso použili všichni a další ingredience 
se lišily kotlík od kotlíku. Před polednem už to v 
nich bublalo a ve dvě hodiny se do hotových dobrot 
zabořily naběračky a návštěvníci zahájili degustaci. 
 Přihlásilo se méně družstev než v předchozích 
letech. Soutěžily týmy Plavci, Extrémně silný tým, 
Orange team, Sousedská banda, Ahoj, Radniční tým 
a Vyhrnutej rukáv. K poslechu zahrála country kapela 
Sedlo, akci moderoval Aleš Kučera. V rámci dopro-
vodného programu vystoupila Markéta Hrubešová 

se svou kuchařskou show, v odpoledních hodinách 
jí s přípravou pokrmů pomáhaly děti z publika. 
 V odpoledních hodinách si zájemci zakoupili 
degustační set, který obsahoval hlasovací kartičku. 
Do ní zapsali svoje hodnocení. Vyplněnou kartičku 
odevzdali a obdrželi za ni tři žetony, které vhodily do 
válců s čísly týmů. Kromě diváků guláše též hodnotila 
odborná porota, která ovšem ochutnávala, aniž by 
znala autory jednotlivých kulinářských výtvorů. 
 Vítězný guláš oceněný porotou uvařil tým Ahoj, 
v návštěvnickém hlasování byl nejlepší guláš týmu 
Plavci. 

-mka-

- opravy kanalizace

- voda, topení

- prohlídka TV kamerou

- strojní čištění

- instalatérské práce

tel. 704 361 750  |  kokoservis@email.cz
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Na kávě s Ivo Stejskalem
Sponzor rubriky:

 Jaké je vaše povolání?
 Sedmnáct let jsem byl profesionální pilot. Řídit leta-
dla jsem začal už na střední škole a velmi mě to bavilo. 
Proto jsem nastoupil na Vysokou vojenskou leteckou 
školu v Košicích, obor letecký pilotní. V rámci výcviku 
jsem pilotoval proudová letadla L-29 Delfín, L-39 Al-
batros a nadzvukový MiG-21. Po škole jsem nastoupil 
na letiště do Přerova a létal jsem dál s nadzvukovými 
letadly. Hned poté se začala letiště omezovat, tak jsem 
přešel do Ostravy Mošnova, kde jsem se přeškolil na 
dopravní vrtulník Mi-17, později v Prostějově na Mi-2 
a nakonec opět v Přerově na Mi-17. Mezitím jsem byl 
ještě soukromě na škole v Anglii, kde jsem se připra-
voval na složení mezinárodní zkoušky z angličtiny. 
 Létal jsem mimo jiné také na misích na Balkáně, kde 
jsem strávil více než rok. 
 V rámci jedné speciální jednotky jsme provedli 
historický zimní let vrtulníky za polární kruh do Norska 
s následným plněním úkolů a létáním v extrémních 
podmínkách. Tato práce byla velice pestrá a rád na ni 
vzpomínám. 
 Skončil jsem ve svých 34 letech, chtěl jsem se v 
životě věnovat taky něčemu jinému.

 Dopravní letadlo jste nepilotoval?
 Tohle byla další práce, kterou jsem chtěl dělat. 
Absolvoval jsem kurz teorie ATPL v Praze, jenže 
přišla krize a pro dopravní piloty bylo málo pracovních 
příležitostí. Nastoupil jsem do jedné energetické fi rmy, 
což bylo výhodné, jelikož v naší divizi pracovala asi 
polovina leteckých inženýrů. Nabízeli jsme totiž servis 
zařízení, principem obdobných jako letecké motory. 
Šlo o servis a modernizaci spalovacích turbín v síti 
Transgas.
 Potom jsem několik let vykonával manažerské 
pozice v bankovnictví a dalších osm let jsem jako 
spoluvlastník fi rmy pracoval v oblasti výroby a dodá-
vek strojírenských zařízení. Poslední roky mě živí to, 

co mne jako celoživotní 
koníček provází prakticky 
od dětství – fotografi e.

 Co fotíte?
 Mojí prioritou je sport 
– volejbal, plavání, zimní 
sporty, cyklistika a další. 
Mám zakázky z různých 
sportovních svazů, nyní 
mám například objedna-
nou celou sezónu hned 
ze dvou sportovních klu-
bů. Fotím rovněž zpra-
vodajství pro agentury a 
další věci.

 Musíte dost cesto-
vat…
 Občas je to poměrně 
náročné zkombinovat. 
Nejdál jsem byl v Jižní 

Koreji, kde jsem fotil naši plaveckou reprezentaci na 
mistrovství světa, ale jinak cestuji především po Evropě. 

 Fotíte i jinou tematiku?
 Ano. Fotím přírodu, především ptáky. Je to pro mne 
zároveň relax, i když fyzicky náročné i nebezpečné. 
Často se s těžkou technikou pohybuji v méně přístup-
ném terénu, procházím trním, kopřivami, mnohdy jsou 
to desítky štípanců od dotěrného hmyzu, dvakrát jsem 
si léčil počáteční stádium boreliózy, několikrát mě na-
padl pes. Výhodou je, že pro sport mám nakoupenou 
drahou techniku, která je pro tento druh fotografování 
nezbytná a zároveň se hodí pro fotografování ptáků i 
přírody. Občas čekám na záběr i několik hodin a za pár 
sekund je po akci :-)

 Máme v regionu nějaké zajímavé ptáky?
 Určitě je to sokol stěhovavý, který pravidelně hnízdí u 
Býčí skály. Tato lokalita je pro sledování a fotografování 
tohoto vzácného ptáka asi nejlepší v celé naší zemi. 
Taky rád fotím ledňáčka, který je krásný, ale plachý. 
Nebo čápa černého, motáky, volavky, datlovité, kteří se 
tu vyskytují. V zimě k nám létají káně rousné, zřídka lze 
spatřit křivky. Rád ale fotím i u krmítka, které mám na 
zahradě. Je až neuvěřitelné, jak pestrá škála různých 
druhů ptáků u nás žije. Na jihu Moravy v okolí Pálavy 
žijí orli, které tam jezdím fotografovat. Velkou vzácností 
je zedníček, který se u nás objevuje pouze v zimě, a 
to v počtu několika kusů. Na jaře to jsou vlhy, dudci, 
žluvy, velká škála vodních ptáků. Ze vzácných druhů 
mi chybí vyfotit například mandelíka či brkoslava.

 Komu prodáváte své fotografi e?
 Je to na objednávku a také agenturám – ČTK a 
několika dalším, i zahraničním. To, že fotky nahraju do 
fotobanky, ještě neznamená, že jsem je prodal. To se 
stane až v momentě, kdy si moji fotku někdo vybere a 
použije.

 Jak jste se dostal ke komunální politice?
 Předně bych chtěl říct, že Volba pro Blansko není 
politickou stranou, spíš chceme pracovat a pomoci 
našemu městu, aby se rozvíjelo a fungovalo. Toto 
seskupení vzniklo z lidí, kteří do žádné politické strany 
nechtěli, mě nevyjímaje. Ve Volbě pro Blansko jsem 
dvě volební období, v tom současném jsem v nejužším 
vedení města jako jeden z radních.

 Hned první rok, kdy jste nastoupil do Rady 
města Blanska, jste museli řešit prekérní situaci 
okolo plánované zástavby nám. Republiky. Docela 
náročný vstup do komunální politiky, co říkáte?
 To bylo docela nepříjemné, nicméně jsme pracovali 
s regulačním plánem, který byl k dispozici, a ve kterém 
byla zástavba plánovaná. Každý má na tento projekt 
jiný názor. Ani já, který v Blansku žiju odmala, jsem si 
nedokázal představit, že by se celé náměstí zastavělo. 
A to jak z důvodu, že by tím zanikla jistá klidová zóna 
v centru, tak proto, že v případě dalšího nastěhování 
několika stovek lidí, rozšíření obchodů, zásobování, 
by nastal větší problém s dopravou a koncentrací aut. 
Nakonec jsem rád, že i přes tuto trochu krkolomnou 
cestu i nevoli z řad veřejnosti se nakonec rozhodlo, že 
k zástavbě nedojde. V dalších letech máme i proto v 
plánu změnit stávající regulační plán. 

 Jak se vám v Blansku žije?
 Dobře. Je tu určitě mnoho věcí, se kterými spokojený 
nejsem, ale nepatřím mezi věčné stěžovatele. Pokud se 
mi něco nelíbí, snažím se problém řešit. O tom je i náš 
volební program, který se nám z velké části podařilo 
splnit.

 Co konkrétně?
 Preferovali jsme slibovanou kavárnu na Poduklí. 
Lehce sporné a často diskutované jsou peníze, za 
které byla postavena, ale vše bylo řádně vysoutěženo 
a nakonec realizováno. Kavárna má dva bloky, které 
se případně dají přestěhovat na jiné místo.
 Daří se výsadba zeleně a stromů. 
 Jedním z dalších bodů byla údržba soutoku Svitavy 
a Punkvy. Celý břeh pod mostem byl zrekonstruován 
na náklady Povodí Moravy. Městem zde byla pro turisty 
osazena také informační tabule, lavičky a odpadkový 
koš.
 Dodali jsme kontejnery na bioodpad, oleje a tříděný 
odpad. I v tomto směru si myslím, že je vše na dobré 
cestě. Kontejnery fungují, v nejbližší době je doplníme 
ještě o další nádoby na hliník.
 Pokračovali jsme ve výstavbě okružních křižovatek 
pro plynulost dopravy ve městě. Osobně moc nechápu, 
proč někteří na kruhové objezdy nadávají; mám za to, 
že jde o ideální řešení. Například v zahraničí to nikdo 
tak neřeší. Je jasné, že se provoz městem nezrychlí, 
v tomto případě jde spíš o plynulost. Stačí se podívat 
třeba na Mlýnskou ulici. Zde kruháč funguje skvěle.
 Přemostění na Staré Blansko je projekt, který se 
chystá určitě více než deset let. Zde je třeba zdůraznit, 
že lví podíl na realizaci má starosta Jiří Crha, kterému 
se i díky jeho působení v JMK podařilo celou věc zkom-
binovat tak, aby se zvládla v době plánované výluky. 
 Nutná byla modernizace kamerového systému pro 
městskou policii. I tohle se myslím podařilo, máme 

Ivo Stejskal je členem Rady města Blanska za Volbu pro Blansko s podporou Starostů a nezávislých. 
V letošních komunálních volbách bude kandidovat za toto uskupení z pozice lídra. Povídali jsme si o 
našem městě, o volebním programu, ale také o létání a fotografi i.

moderní systém, nově jsme přidali kamery do zámec-
kého parku. Inspirujeme se velmi často jinými městy, ve 
kterých tyto věci už nějakou dobu dobře fungují. Když 
to jde jinde, nemusíme nic za každou cenu vymýšlet. 
 Podporovali jsme participativní rozpočet, který fun-
guje už několik let. Nově se částka navyšuje o dalších 
sto tisíc a také jsme přidali podmínku, že soutěžené 
projekty nesmí vyžadovat stavební povolení, kterým 
se realizace příliš zpomaluje.
 Chtěli jsme nový web města. Ten je nový, mo-
dernější. Asi není úplně ideální, ale určitě je lepší a 
přehlednější než ten předtím.
 Nutným úkolem je modernizace a rekonstrukce 
školských zařízení. V tomto směru si troufám říct, že 
město pracuje velmi dobře a do škol a školek jde každý 
rok velmi slušná, ale nutná fi nanční injekce. Většinou 
jde o starší budovy, které to potřebují. Největší investicí 
posledních let byla výstavba jídelny a oprava vstupu 
ZŠ TGM.
 Podporujeme výstavbu nových bytových domů. 
Město nové bytové domy nestaví, snažíme podpořit 
soukromé investory a zbytečně jim neklást překážky. 
V posledních letech jsme podpořili několik projektů 
výstavby – tři bytovky na Písečné, nové byty na Palavě 
a další v centru na nám. Svobody. Loni se nám podařilo 
dát zelenou projektu bytových domů na Písečné, kde 
by mělo přibýt asi 400 nových jednotek. 
 Hodně jsme udělali v oblasti rozvoje sportovišť. Spor-
tovní ostrov je poměrně unikátní místo, které bychom 
jinde hledali jen stěží. Opravili jsme zde bývalou uby-
tovnu, kam se bude v nejbližší době stěhovat vedení 
Služby Blansko. Je nový plot kolem hřiště, zrekonstru-
ovaná tribuna, nový skatepark, asi nejnavštěvovanější 
sportoviště. Vybudovalo se osvětlení okruhu a také 
mlatový chodníček pro chodce. Opravili jsme sociální 
zázemí v aquaparku a v hale ASK, kde se nyní ještě 
dělá nová střecha. V hale na Údolní jsme k realizaci 
připravili výstavbu nové tribuny a prostor pod ní. Toto 
by se mělo stihnout v dalším období. Opravilo se 
parkoviště a příjezdová komunikace za baseballovým 
hřištěm.
 V částech města se nám něco podařilo, něco ne. Ne 
vždy se naše představa sejde s představou občanských 
aktivit. Například v Lažánkách je nové dětské a spor-
tovní hřiště, na Obůrce se opravuje budova výletiště, 
na Klepačově jsme dokončili chodníky a v blízké době 
přijde na řadu i krajská silnice, na jejíž rekonstrukci se 
čeká již několik let.

V dalším volebním období nás mimo jiné čeká 
výstavba městských lázní. Suma, kterou město 
hodlá investovat, je závratná. Může se alespoň 
časem vrátit?
 Troufám si říct, že v žádném případě. Přestože jde 
o ohromný balík peněz, výstavbu lázní schvaluji. Nyní 
jsou v takovém stavu, že jejich oprava by stála velké 
peníze, navíc hlavní problém by vyřešila jen zčásti. Šlo 
by tak jen o oddálení nezbytného radikálního zásahu. 
 Tato investice se nikdy nevrátí, v optimálním přípa-
dě si lázně vydělají na provoz. Ale je to služba, bez 
které se neobejdeme. Ať už kvůli sportovcům, tak 
veřejnosti.

Pokračování na následující straně
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Dokončení z předchozí strany

 Co máte v plánu pro další volební období?
 Dokončení oblasti předzámčí, parku kolem rybníčku 
a budovy hasičky. Sice se nám nepodařilo dotáhnout 
rekonstrukce do fáze realizace, ale věřím, že příští rok 
postoupíme dále.
 Začíná rekonstrukce rekreační oblasti Palava. K ní 
mám své výhrady – například k otevření potoka, který 
nyní protéká potrubím pod zemí. Jeho otevření bude 
sice esteticky hezké, ale nepraktické – mělo by být v 
místech dojezdu sáňkujících, a tím by tato aktivita byla 
do značné míry omezena. 
 Několik let se připravuje dokumentace optimalizace 
průjezdnosti a parkování mezi nemocnicí a 9. květnem. 
Určitě by mělo dojít ke konkrétním úpravám ulic.
 V plánu je hospodaření a efektivní využití energií. 
Není tajemstvím, že řešíme problémy s CZT – zde 
budeme vybírat nového provozovatele soustavy, aby 
po vypršení stávajícího kontraktu plynule navázal. 
 S přibývajícími obyvateli by mělo dojít k rozšíření 
kapacit mateřských škol. Na Písečné má soukromý 
investor školku vybudovat, ale předpokládám, že bude 
zapotřebí se poohlédnout ještě po dalším místě. 
 Za zmínku stojí i jedna drobnost – na kruhové kři-
žovatky bychom chtěli umístit litinové prvky, které by 
nějak korespondovaly s městem a jeho historií. Jednalo 
by se o sochy s tématy typickými pro město, které by 
zároveň mohly sloužit jako orientační body.

Myslíte si, že Blansko je turisticky zajímavé město?
 Sice nemáme téměř žádný historický střed, ale zato 
naše umístění je ve výjimečné lokalitě. Před časem 
jsem pracoval na projektu, v jehož rámci jsem pořizoval 
letecké snímky různých lokalit a nezávislí respondenti 
měli zhodnotit, do kterého města by se rádi podívali. 
Blansko bylo na prvních místech. To, že jsme v údolí 
obklopeném lesy, dělá z našeho města hezké místo. 
Netvrdím, že by sem lidé jezdili trávit dovolenou, ale 
jsme součástí celé destinace a rozhodně máme co 
nabídnout.

 Mohli by k nám turisté jezdit třeba za kulturou…
 Město sice má organizaci, která by se měla o 
kulturní vyžití ve městě co nejlépe starat. Dle mého 
názoru, který ostatně kolegové znají, by se ale vedení 
KSMB mělo zaměřit především na organizaci větších 
akcí, teprve potom až na ty menší, mnohdy mně nic 
neříkající, které například vyplnily letošní Kulturní žně. 

 V září nás čeká akce Zažít Blansko jinak, kterou 
považuji za nejlepší kulturně společenskou událost, 
která se u nás pořádá. Vítání sv. Martina je dle mého 
názoru také zdařilou akcí, která má v Blansku svoji 
tradici. Některé agentury dokonce pořádají do Blanska 
na tuto událost autobusový zájezd. 

 Blíží se volby. Přemýšlel jste nad možností, že 
budete starostou?
 Kdo kandiduje z první pozice, měl by s touto mož-
ností počítat. Jedná se o manažerskou a komunikačně 
poměrně náročnou práci.

 Do zastupitelstva jste byl zvolen poprvé před 
čtyřmi lety a rovnou jste nastoupil do práce v 
radě. Bylo těžké se rozkoukat a začít pracovat pro 
město?
 Já to neberu nijak dramaticky. Ten, kdo se zajímá o 
město, žije tu a ví, kdo a co dělá, není překvapený ani 
zaskočený.

 Je těžké prosazovat v koalici některé věci, na-
příklad z vašeho volebního programu?
 Jako tým fungujeme dobře. V uplynulém volebním 
období jsem v koalici nezaznamenal žádný problém, 
který by stál za řeč. Myslím, že tohle je pro město dobře. 
Někde se vedení vymění a začne se znovu. Pokud 
máme některé úkoly rozpracované, je pro Blansko 
prospěšné, aby se po volbách rovnou pokračovalo v 
jejich realizaci. I proto opakuji, že Volba pro Blansko je 
více než politickým subjektem spíš kolektivem, kterému 
jde o rozvoj města především.

 Připouštíte i možnost, že by mohlo vzniknout 
nové vedení, jiná koalice?
 Nelze nic vyloučit. Pokud se sejdeme programově 
a budeme prosazovat stejné věci ve prospěch města, 
klidně tuto možnost připustím. Ale tohle se bude řešit 
až po volbách.

 Co říkáte na nové politické seskupení Forum 
Blansko?
 Nedovolil bych si vytvářet takovou protikampaň, 
jakou někteří zástupci této strany prosazují. Spousta 
jejich prezentovaných názorů je zavádějící. Navíc si 
myslím, že by měla existovat nějaká úcta a respekt 
vůči ostatním politickým soupeřům. 

Martin Müller

Informace k očkování

Blanenští All In mají stříbro 
z mistrovství republiky

 Ve druhé polovině srpna 2022 bude v očkovacím místě Nemocnice Blansko obnoveno očkování 
proti covid-19, a to pro osoby starší 16 let. Zájemci o toto očkování musí provést registraci k očko-
vání (a následně po obdržení PIN2 provést rezervaci termínu) na webové stránce registrace.mzcr.cz. 
Registraci je možné provádět od 15.8.2022. Kdo nemá vytvořenou registraci a následnou rezervaci 
termínu, nemůže být v očkovacím místě Nemocnice Blansko očkovaný. 

 Pozor, dochází ke změně očkovacího místa v 
areálu nemocnice. Očkování proti nemoci covid-19 
bude probíhat prozatím v alergologické ambulanci, 
která se nachází v přízemí budovy B naproti labo-
ratořím. Objednací termíny budou směřovány vždy 
na pátek, aby v ostatních dnech mohl být zajištěn 
provoz ambulance alergologie. Od října 2022 je v 
plánu návrat do původních prostor v přízemí lůžkové 
části, kde bude možné dle potřeby očkovací kapacitu 
rozšířit na více dní.

 „Rádi bychom také upozornili, že zatím podle 
metodiky aplikujeme původní vakcínu Comirnaty od 
fi rmy Pfi zer/BioNTech. Nová proticovidová vakcína 
od fi rmy Pfi zer/BioNTech, která bude účinná i proti 
novým mutacím, bude do očkovacích míst České 
republiky distribuována až zhruba v říjnu 2022,“ 
upozorňuje ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra 
Danihelková.

-mka- 

 Přemýšlíte, co se svými knihami, které jste již 
přečetli a nemáte je kde skladovat? Nově je můžete 
zanechat v knihobudce na Rožmitálově ulici, která 
vznikla z bývalé telefonní budky. Zaměstnanci Měst-
ské knihovny Blansko do ní nechali zhotovit police, 
na něž můžete odkládat knihy, které chcete „poslat 
dál“. 
 „Naším cílem je nechat knihobudku žít svým vlastním 
životem. Stane se místem, kde si můžete knihu vzít, 
přečíst si ji a zase vrátit. Stejně tak si ji můžete nechat 
a na oplátku do ní přinést jinou,“ říká ředitel městské 
knihovny Lukáš Dlapa s tím, že na stejném principu již 
několik let funguje knihobudka v Nemocnici Blansko, kde 
slouží hospitalizovaným pacientům i lidem, kteří třeba 
čekají na vyšetření. 
 Přáním knihovníků je, aby knihobudka sloužila jako 
výměnné místo, ne jako odkladiště. Pokud tedy máte 
větší množství knih, například při vyklízení bytu, nene-
chávejte je v budce, ale přivezte je do městské knihovny. 
„Knižní dary stále přijímáme, ale máme na ně určité 
nároky, například by neměly být poškozené vlhkostí či 
jinak znehodnocené. Kdybyste nám chtěli nějaké knihy 
darovat, prosíme, kontaktujte nás přes Facebook, na 
telefonním čísle 516 410 101, nebo na e-mailu informa-
ce@mk.blansko.cz,“ dodává ředitel knihovny.

-mka- 

 Mistrovství republiky ve vědomostním Hospodském kvízu se konalo tradičně v Pardubicích. Účast byla 
rekordní. V sále Kongresového centra bojovalo po tři dny celkem 530 soutěžících ze 76 týmů. 
 Blanenští All In se po loň-
ském senzačním vítězství 
neztratili ani letos. Po strhují-
cím fi niši, kdy dokázali vyhrát 
poslední ze čtyř kvízů, v němž 
pokořili i tým, v němž starto-
vali dva z lovců z populární 
televizní soutěže, se v cel-
kovém pořadí posunuli až na 
konečnou druhou příčku. „Je 
to nesporně obrovský úspěch, 
konkurence těch nejlepších z 
celé republiky byla nesporná. 
Rozhodovala každá chybička. 
Nakonec nám na první místo 
chybělo 1,5 bodu, když jsme 
dokázali nahrát víc než loni při 
titulu,“ zářil spokojeností Ra-
dim Krejčí. A titul přece jenom 
byl. V doplňkové disciplíně, 
kterou byl stolní fotbálek, ne-
našli přemožitele Martin Krejčí a Michal Peterka. 
 Blansko reprezentovaly ještě další týmy. S jakým 
umístěním? 28. Palačinky, 33. Mafi a, 45. All In lavička 

Pardubická výprava obou týmů All In, horní řada zleva Jan Skoták, Hana Novotná, Bohumil 
Hlaváček, Radim Hefner, Jana Fantová, Vladimír Jirůšek, Radim Krejčí, Eliška Fantová, 
Jiří Ručka, Jaroslav Sedlák, Tomáš Doležel, uprostřed Martin Krejčí, Michal Peterka, 
Miroslav Krejčíř, Jakub Fanta, Dušan Kráčmar, dole Adam Čech.

a 48. Želvy nežeru. Zajímá vás, jak Hospodský kvíz 
probíhá? Každý čtvrtek v Restauraci Na Pražci od 19 
hodin.                                                                    -boh-
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Setkání s kronikou

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

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

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

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

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

Na kávě 
s Janem Hrnčířem

 Vážená redakce, včera jsem obdržela nové číslo 
Monitoru /č.14/2022/. Většinou čtu skoro všechny 
články, tentokráte mne nejvíce zaujal článek "Na 
kávě s Janem Hrnčířem" a to především z toho důvo-
du že jsem se tam dočetla, že "považuji za naprosto 
chybný a už minulým vedením města prosazovaný 
projekt na přeměnu bývalé MŠ na ulici Sladkovské-
ho na azylový dům pro nepřizpůsobivé obyvatele z 
vyloučených lokalit z celé ČR." Tolik citace.
 Tato informace, že by se něco takového v Blan-
sku plánovalo, mne doslova šokovala, nikdy jsem 
nic takového neslyšela a proto jsem hned obvolala 
všechny své přátele a známé, zda jsou v tomto smy-
slu nějak informováni. Všichni bez výjimky mi řekli, 
že to slyší poprvé ode mne a několik z nich dodalo, 
že to právě také četli ve vydání Monitoru. Všichni byli 
šokováni tak jako já.
 Snad se naši místní politici zbláznili, protože jinak 
si to nelze vysvětlit. Které město v republice by si 
dobrovolně vzalo do „svých zdí“ nepřizpůsobivé ob-
čany, a to k tomu ještě z celé České republiky? Jen 
si to představme: V kterémkoliv městě v republice 
by se snažili zbavit těch nejhorších výtržníků tím, 

že by je poslali do Blanska! Vím, že škola, kam je 
naši politici chtějí ubytovat, má samozřejmě určitou 
kapacitu, ale i tak by se tam ti nehorší z celé vlasti 
asi vešli! A co pak dále? Ve městě by se okamžitě 
zvýšila kriminalita, přepadávání slušných lidí, kráde-
že, loupeže a snad i vraždy! Co na to říká policie? 
Vždyť by to jistě bylo i nad jejich síly!
 A naši páni politici chtějí z tak pěkného města jako 
je Blansko udělat nějaký novodobý slum? Vyzývám 
ty, kteří toto propagují, aby se na stránkách Monitoru 
vyjádřili co je k tomu vede, snad nějaké výhody pro 
ně samé, nějaké odměny? Bohužel tomu tak dnes 
je!
 Pokud jsou nepřizpůsobiví lidé rozptýleni do 
jednotlivých měst, dají se ještě jakž takž zvládnout, 
ale představme si, že v Blansku bude jejich nejhorší 
koncentrace! A co by to pro město znamenalo, ví 
snad každý z nás.
 Pokud by mělo skutečně k něčemu takovému dojít, 
pak o tom nemohou rozhodovat jen politici, ale přímo 
občané města Blanska. Proto by byl nutný plebiscit! A 
dovedu si představit, jaký by byl výsledek, neboť jen 
úplný blázen nebo naprosto nezodpovědný člověk 
by mohl hlasovat pro tento záměr.
 Pokud je pan Jan Hrnčíř se svojí stranou postarají 
že k této hrůze nedoje, mají ve volbách hlas můj a 
všech mých přátel jistý.

-dh-

 Víte, jaká je historie znaku města Blanska? 
Vývoj jeho podoby popisuje kronika z roku 1982. 

1982 - Nový znak města
 Od roku 1982 má město Blansko nový městský 
znak. Proč k této změně došlo? Na organizačním 
odboru městského národního výboru jsme od vedoucí 
p. Maňouškové získali informaci, kterou zaznamená-
váme do kronikářského zápisu.
 Již v roce 1850 mělo městečko Blansko na své 
pečeti věž, která byla v různých dobách různým 
způsobem znázorňována. Většinou však šlo o věž 
kulatého tvaru, stavěnou z kvádrů. Takto zobrazená 
věž se nachází i na pečeti, zhotovené v roce 1599, 
na pečetích z roku 1646 i z roku 1880 i na obecním 
razítku z roku 1905. Zhruba stejnou podobu měla 
věž i na znaku, který byl vytesán na pamětní desku, 
která je od roku 1905 umístěna ve vstupním prostoru 
blanenské radnice, dnešní budovy MěstNV.
 Blanenský znak byl na těchto dokladech pouze ryt 
nebo tesán a nebyl prováděn v barvách. Teprve na 
vedutě městečka z roku 1899, která je uschována v 
okresním archivu, se  zachovalo nejstarší zobrazení 
barevného znaku. Na kresbě je hnědá věž, stojící na 
zeleném trávníku. Celý znak je umístěn na modrém 
štítu. Nelze zjistit, zda autor vycházel ze starších 
pramenů, jde však nesporně o nejstarší barevné 
zobrazení blanenského městského znaku.
 Blansko bylo povýšeno na městečko v roce 1568 a 
od roku 1574 se mu dostalo práva pečeti zeleným vos-
kem. Tato privilegia však nejsou dochována. V době 
povýšení Blanska na město v roce 1905 bylo Blansko 
vyzváno o vyžádání výsadního práva na znak, což 
však tehdejší obecní radou nebylo provedeno.
 V době obnovy zájmu o městské znaky vydali autoři 
Jiří Louda a Josef Herčík knihu Česká města, ve které 
v roce 1964 bez jakéhokoliv zdůvodnění nakreslili 
jako blanenský městský znak bílou věž z kvádrů na 
červeném štítu. V této době začal městský národní 
výbor užívat jako znamení města v ozubeném kole 
kulatou věž z cihel. Kolem věže byl ornament a dole 
pěticípá hvězda. Znamení nemělo charakter znaku a 
bylo užíváno v době, kdy užívání znaků měst nemělo 
právní opodstatnění. Statut města z roku 1969, kdy již 
měla města právo užívat znak všude tam, kde nebylo 
předepsáno užívání státního znaku, se omezilo na 

stručné a nepřesné konstatování, že  znakem města 
je věž, která zpravidla bývá hnědá.
 Školská a kulturní komise projevila snahu moderni-
zovat původní znak známý z veduty městečka, avšak 
po konsultacích s pracovníky heraldistické společnosti 
nebyla žádná z navržených variant přijata a znaku 
nadále bylo užíváno bez charakteristického štítu.
 Protože státní nakladatelství Orbis plánovalo vydání 
nové publikace o znacích měst, byl městský národní 
výbor dotázán, zda souhlasí se zveřejněním znaku 
v té podobě, jak je umístěn na vedutě v okresním 
archivu. Po několika vzájemných konsultacích bylo 
přijato rozhodnutí, aby město Blansko dostalo s 
konečnou platností nový znak, který bude vycházet 
z platných heraldistických zásad, symbolizující minu-
lost města Blanska, tak i přítomnost a budoucnost. 
Novou podobu znaku navrhl pracovník územního 
plánu MěstNV ing. architekt Adolf Polívka v roce 
1980. Návrh byl odsouhlasen komisí pro znaky měst 
ministerstva vnitra ČSR. Znak vychází z popsaného 
vývoje městského znaku a přihlíží k současnému 
charakteru a významu okresního města Blanska i k 
předpokladům jeho dalšího vývoje. Základem znaku 
je modrý štít, na kterém je černé, ozubené kolo, v 
němž stojí bílá, z kvádrů budovaná hradební věž, 
podobná věži šachtové, s kopulovitou střechou a 
se 2 špicemi a makovicemi na stranách. Nad věží 
je červená zlatě lemovaná hvězda. Nový městský 
znak byl schválen plenárním zasedáním MěstNV 15. 
dubna 1982. Po schválení plenárním zasedáním byl 
nový městský znak používán na dopisních papírech 
národního výboru, na Zpravodaji města i na dalších 
dokumentech, které charakterizují město Blansko.

Redakční poznámka závěrem: 
 K poslední proměně znaku došlo v roce 1990. Podle 
výtvarného návrhu Ing. arch. Josefa Švába byly ze 
znaku odstraněny tzv. socialistické atributy a k 17.5. 
1990 byl schválen městským zastupitelstvem nový 
znak. Na modrém štítu volně stojí stříbrná, z kvádrů 
budovaná pevnostní věž s kupolovitou střechou se 
dvěma špicemi po stranách. Na vrcholu střechy a na 
špicích jsou zlaté makovice. (Zdroj www.blansko.cz)

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

od 16 hod.

7/8

14/8

21/8

28/8

 Olympic revival

Řemeslné paštiky a nakládané sýry

Zakoupíte zde:
FARMOS CAFE (Lažánky)

Vinotéka a sýrárna U Brázdů
Kavárna Julie's (Rožmitálova)

www.odmartina.cz   |   doprava zdarma

ČTVRTEK 18. srpna - FARMÁŘSKÉ TRHY
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Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Nemá někdo gramofonové desky, které uz nepoužívá, a 
nedaroval je důchodkyni? Děkuji. Tel. 778405844.
* Prodám kuchyňský odsavač MORA OP 532W, šířka 50 
cm, výkon 175 m², 3 rychlosti odsávání + Al krk d = 239 cm.
Původní cena 1390, nyní 600 + doprava. Osobní odběr 
preferuji. Tel. 608347901.

Stolní tenisté se vrátili 
ze soustředění ve Strážnici

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

V Blansku bude ženský 
hokejový turnaj

Tisícovka na dohled

Přihlaste se 
do kuželkářských soutěží

Nabízím zřízení a provozování 
obchodního zastoupení 
či kontaktního místa pro libovolný 
produkt nebo službu ve vlastní 
kanceláři v centru Blanska. 

Možnost zákaznického servisu, 
technické podpory, katalogového 
prodeje, prezentace výrobků apod. 

Začátek spolupráce od září 2022. 
Kontakt: 775 555 909

 Tento tým zde působí již od roku 2009 pod názvem 
HC Cherokees. Minulý rok však došlo ke změně ná-
zvu na aktuální HC Rytířky Blansko a navázání úzké 
spolupráce s mládežnickým hokejovým klubem HC 
Blansko. Bohužel dívky s chlapci mohou hrát pouze 
v mládežnických kategoriích, v soutěži dospělých už 
toto nelze a pouze výjimky si v chlapeckých soutěžích 
zahrají déle než do dorosteneckého věku, proto je 
důležité zajistit těmto dívkám budoucnost.
 Minulou sezonu s Rytířkami trénovaly tři hráčky a 
jedna brankářka, které se účastní ligy pátých tříd a i 
přesto, že jsou na ligu žen příliš mladé, nahlédly do 
prostředí ženského hokeje, a dokonce se dvě z nich 
zúčastnily i ženského turnaje ke konci sezony letos 
v dubnu v Brně. Myšlenka turnaje se blanenským 

 Hokejistky ČR se nominovaly na Zimní olympijské hry v Pekingu a turnaj se jim podařilo zvládnout 
s přehledem. Méně známým, ale neméně skvělým úspěchem poslední doby je také vítězství mladých 
reprezentantek do šestnácti let na turnaji v Maďarsku, který můžeme chápat i jako takové neofi ciální 
mistrovství Evropy. Díky těmto událostem se podařilo rozšířit ženský hokej do širšího podvědomí, 
ovšem stále není tak podporovaný, jak bychom si představovali. I proto bychom Vám chtěli představit 
místní ženský hokejový tým HC Rytířky Blansko. 

ženám tak zalíbila, že se rozhodly uspořádat svůj 
vlastní turnaj, který se uskuteční 26. – 28. srpna 
na zimním stadionu v Blansku. Turnaje se zúčastní 
šest týmů. Pozvánku dostaly týmy nejen z České 
republiky, ale i ze Slovenska a Rakouska. Hrát se 
bude v pátek 26. 8. od 17:00 do 21:15, v sobotu 27. 
8. od 9:00 do 19:15 a v neděli 28. 8. od 9:00 do 17:30. 
Novinky a aktuality můžete sledovat na sociálních 
sítích události (facebook a instagram: WARM-UP 
CUP 2022) nebo na facebooku domácího celku HC 
Rytířky Blansko. Online také můžete sledovat živě 
skóre ze všech zápasů na webové stránce https://
www.ahl.cz/soutez/wuc/. Všichni jste samozřejmě 
srdečně zváni!

-r-

 V tělocvičnách a na kurtech strávil Michal Souček z Blanska stovky možná tisíce hodin jako vo-
lejbalový hráč a trenér. A aby toho nebylo málo, v osmadvaceti letech získal rozhodcovskou licenci. 
Nejčastěji řídí zápasy mužů a žen ve druhé lize. Od roku 1998  do letošních prázdnin zaznamenal 995 
odpískaných mistrovských utkání. 

myslí si. Ve své rozhodcovské kariéře si nejvíc cení 
fi nále mistrovství republiky žáků ve Svitavách nebo 
extraligové zápasy mládeže v Brně, Olomouci nebo 
Prostějově. „Tam už je dost potřeba pozornost, proto-
že jsou to nejlepší hráči a hráčky ve svých věkových 
kategoriích a na zápas je pouze jeden rozhodčí. Po 
třech zápasech za den je to už docela těžké,“ říká 
Souček, který se zúčastnil také několika ročníků zná-
mého turnaje Dřevěnice, nebo vyhlášených letních 
antukových turnajů v Lulči, Drásově nebo Vranově. 
 Role rozhodčího při volejbalovém utkání přináší 
i velkou zodpovědnost za svá rozhodnutí, která se 
mnohdy ne všem zamlouvají. „Nejhorší jsou rodiče 
hráčů v mládežnických kategoriích, jsou někdy až 
nepříjemní, ale naštěstí jsou většinou daleko na tri-
buně,“ usmívá se Souček a dodává: „V Ústí nad Orlicí 
nám jednou vběhl doprostřed hřiště opilý fanoušek, 
když se mu něco nelíbilo. A ještě si vzpomínám, 
že jsme pískali zápas dva rozhodčí a mého kolegu 
shodil hráč ze švédské bedny, zápas jsme pak museli 
předčasně ukončit.“
 A pro zajímavost, od sezony 2022/23 budou mis-
trovská volejbalová utkání na jižní Moravě rozhodo-
vat Součkové dva. Volejbalovou licenci rozhodčího 
totiž v květnu získal i syn Matěj.  Ten vzhledem ke 
svému věku může zatím rozhodovat jen utkání mlá-
deže, ale doufá, že se i on k metě tisíc utkání třeba 
také někdy dostane.

-ms-

 Blanenskou kuželnu kromě vrcholových sportovců kuželkářů, využívají pro svoje sportovní akti-
vity také neregistrovaní hráči a hráčky okresních podnikových soutěží. Jedná se o dvě samostatné 
soutěže. 

 Pondělní podnikové soutěže ČKD se na podzim 
rozběhne jubilejní neuvěřitelný již 60. ročník. Ta je 
určena pro týmy, složené výhradně ze současných 
a bývalých zaměstnanců podniku ČKD Blansko. Ve 
středu je to pak početněji obsazená okresní podni-
ková soutěž, které se letos rozehraje již 34. ročník. 
Obě dvě tyto soutěže jsou určeny pro pětičlenné týmy 

hráčů a hráček a hrají se systémem na 60 hodů sdru-
žených, tzn. 30 hodů do plných a 30 hodů dorážky. 
Vítězové těchto obou dlouhodobých podniků mají 
právo reprezentovat Blansko na mistrovství České 
republiky neregistrovaných kuželkářů, které se koná 
pravidelně v měsíci květnu. 
 Hracím dnem pro okresní soutěž je, jak již bylo 

řečeno, středa, hrací 
časy jsou obvykle od 
15.30 a 17.30 hodin. Po-
dle počtu přihlášených 
družstev odehraje každé 
družstvo během sezony 
deset až patnáct utkání. 
Zkuste si se svými zná-
mými, kamarády nebo 
rodinnými příslušníky 
sestavit pětičlenný tým 
a vyzkoušet si špičkové 
blanenské sportoviště, 
porovnat své výsledky s 
ostatními a protáhnout 
své tělo. Může to být 
družstvo složené ze za-
městnanců fi rmy, z žáků 
a studentů škol, prostě 
všech, kdo se nebojí si 
zasportovat a pobavit se 
v kolektivu.
 Přihlášky přijímá Pa-
vel Kakáč, email kuzel-
kyblansko@seznam.cz 
do začátku září, další in-
formace najdou zájemci 
na webových stránkách 
http://oplk. wz.cz/. 

-ms-

 Přelom července a srpna je pro blanenské stolní tenisty vždy ve znamení společného týdenního 
soustředění, které se koná tradičně ve Strážnici. 

 „Máme tam ideální podmínky na přípravu v podobě 
pingpongové haly a výborného ubytování v jedné 
budově. V areálu se nachází také hřiště s umělou 
trávou pro venkovní aktivity,“ vysvětlil trenér Pavel 
Voráč. Všechny děti v počtu 31 byly výhradně z 
KST Blansko ve věku od sedmi do osmnácti let 
pod vedením trenérů Jiří a Aleše Přikryla, Josefa 
Němce, Pavla Voráče a Vítězslava Krištofa. „To je 
naše nová posila z Tišnova, přestoupil k nám spolu 
se svým synem Martinem. Velkou pomocí byla účast 
Aleny Blatné, velezkušené mládežnické trenérky z 
Moravské Slavie Brno, která po pět dnů předávala 
své zkušenosti jak dětem, tak nám trenérům,“ byl 

spokojen Voráč. Každý den byly na programu dvou 
až třífázové tréninky, zaměřené na fyzickou kondici, 
herní praxi a taktickou přípravu. „Na soustředění 
hned navážeme prázdninovými tréninky v Blansku, 
protože již první zářijový víkend nás čekají úvodní 
krajské turnaje mládeže v Hodoníně a Lednici,“ 
dodal. Velká část dětí bude již také nastupovat v 
týmech dospělých. A v jakých soutěžích letos bude 
KST Blansko působit? „Ženy ve 2. lize, jejich béčko 
v divizi, áčko mužů ve 3.lize, béčko v krajské soutěži 
I, céčko v KS II a déčko v OP I,“ vyjmenoval Pavel 
Voráč. 

-boh-

Chcete, abychom psali o vašem sportu? 
Kontaktujte sportovního redaktora: 

tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

Účastníci soustředění ve StrážniciÚčastníci soustředění ve Strážnici

 „Blížím se k vysněné tisícovce zápasů a věřím, 
že padne určitě letos na podzim. Kdyby nebylo 
kovidové pauzy, už by byla za mnou. Za měsíc se 
totiž dá zvládnout třeba deset až patnáct zápasů,“ 

Michal a Matěj SoučkoviMichal a Matěj Součkovi



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

12. srpna 20228

Florbalový příměstský tábor

Čtyři republikové 
medaile pro bikery

Blansko na úvod soutěže doma 
dostalo příděl od Kroměříže

Pohár skončil pro Blanenské již v předkole

Že domácí premiéra v novém ročníku moravskoslezské ligy nebude jednoduchá, se čekalo. Do Blanska 
přijel sebevědomý soupeř z Kroměříže, jeden z hlavních favoritů na postup, který zde při posledním 
utkání loňského ročníku nadělil domácím debakl 1:5. Situace se bohužel opakovala, tentokrát však 
domácí ani ten jeden gól nedali a znovu pět inkasovali. Svěřenci Petra Vašíčka přitom vyloženě ne-
propadli, soupeř jim však udělil dokonalou lekci z produktivity.

FK Blansko - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:5 
(0:3). Branky: 19. Jambor, 40. a 45. Votava, 66. 
Cupák, 76. Chwaszcz. ŽK: 82. Dano. Rozhodčí: 
Cieslar – Marek, Bělák. Blansko: Kalina - Chyla (81. 
Rajčinec), Smrčka, Kapur, Kamenský (57. Blažík) - 
Zúbek, Dano - Feik (86. Šíp), Holman (81. Černý), 
Crhan (57. Jaroš) – Tulajdan.
Úvodní čtvrthodina přinesla vyrovnanou partii. První 
šanci měli sice hosté, pak ale zahrozili i Blanenští po 
standardce Crhana Smrčkou a krátce poté hlavou 
Holmanem po centru Chyly. A přišel kontr. Běžela 
19. minuta, když se po rychlé kombinaci jako první 
zapsal do střelecké listiny zblízka Jambor – 0:1. A 
hosté se chopili otěží utkání. Další dvě jejich šance 
ještě brankou ale neskončily. Na druhé straně se 
do příležitosti ještě dostal agilní Holman, zaváhal 
však. Na začátku druhého gólu Kroměříže byl To-
máš Machálek, který ještě nedávno nastupoval s 
blanenskou kapitánskou páskou. Ten pronikl zprava 
a vybídnul ke skórování Votavu – 0:2.  A stejný hráč 
ještě těsně před odchodem do šaten rozesmutnil 
domácí potřetí – 0:3. 
Blanenští začali druhý poločas nadějně. Po nákopu 
Kapura se do koncovky hrnul Tulajdan, brankář 
Dostál ho ale po vyběhnutí vykryl. Na druhé straně 
opět zaúřadoval Machálek, který si při čtvrtém gólu 
z kopačky Cupáka znovu připsal asistenci – 0:4. 
Velmi blízko ke snížení měli domácí v 71. minutě 
po přetaženém rohu Tulajdana. Chylovu hlavičku 
Dostál s námahou kryl, při následném závaru se 
pak domácím míč do branky protlačit nepovedlo. 
A naopak Kroměřížští ještě jednou trestali, když se 
v 76. minutě dokázal trefi t Surynek – 0:5. Blansko 
sympaticky nesložilo zbraně a stále se ještě snažilo 
aspoň o čestný úspěch. Nebyl dopřán Feikovi, jehož 
povedenou střelu tečoval obránce nad břevno a 
neradoval se ani v samém závěru Smrčka, když po 
rohu Tulajdana trefi l jen tyč. 

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 20. srpna 2022 v 16.30 hSobota 20. srpna 2022 v 16.30 h

FK Blansko – SK KvítkoviceFK Blansko – SK Kvítkovice
Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

Výsledek byl pro Blansko vzhledem k průběhu 
zápasu opravdu krutý. Trenér Petr Vašíček s tímto 
názorem souhlasí. „Když to tak řeknu, Kroměříž měla 
pět šancí a dala pět gólů, to se prostě nestává,“ řekl 
pro klubový web. „Soupeř, který je vyspělý a hraje 
spolu dlouho, tak má určité automatismy a těží z toho. 
Ta jejich dnešní produktivita byla fantastická,“ kroutil 
hlavou. Jak řekl svým hráčům, nesmí se s výsledkem 
příliš trápit. „Musíme dál pracovat, protože přijdou 
zápasy, které musíme vyhrát, abychom hráli v soutěži 
důstojnou roli. Tito soupeři určitě nebudou na takové 
úrovni jako Kroměříž a právě v těchto zápasech se 
musíme prosazovat,“ je přesvědčen. 
Právě takový bude jeho tým čekat v pátek ve Velkém 
Meziříčí a následujícím domácím zápase proti SK 
Kvítkovice. Komu je tento název neznámý, vězte, 
že je to nové jméno celku z Otrokovic. 

Bohumil Hlaváček

Blansko – Kroměříž 0:5. Foto Josef KratochvílBlansko – Kroměříž 0:5. Foto Josef Kratochvíl

MSFL
Další výsledky 1. kola: Vrchovina – Slovácko B 1:1, 
Hlučín – Hranice 4:1, Frýdek – Zlín B 2:2, Uherský 
Brod – Velké Meziříčí 2:1, Frýdlant – Vítkovice 2:1, 
Hodonín – Znojmo 7:0, Uničov – Kvítkovice 4:1, 
Ostrava B – Rosice 1:2. 
Další program, 2. kolo: Velké Meziříčí – Blansko, 
Kvítkovice – Uherský Brod, Vrchovina – Hranice, 
Hlučín – Frýdek, Vítkovice – Hodonín, Rosice – Frý-
dlant, Kroměříž – Ostrava B, Slovácko B – Znojmo, 
Zlín B – Uničov. 3. kolo: Hranice - Slovácko B, 
Frýdek – Vrchovina, Uničov – Hlučín, Uherský Brod 
– Zlín B, Blansko – Kvítkovice, Ostrava B – Velké 
Meziříčí, Frýdlant – Kroměříž, Hodonín – Rosice, 
Znojmo – Vítkovice. 
Poznámka: Tým Otrokovic se přejmenoval na SK 
Kvítkovice. 

 Odložené utkání předkola Českého poháru se hrálo na hřišti čerstvě divizních Bohunic. Znamenalo 
pro Blansko stopku v této soutěži, když o jediný gól utkání se postaral v brněnském dresu momen-
tálně působící exblanenský David Bednář.

Tatran Bohunice – FK Blansko 1:0 (1:0). Branky: 
12. Bednář. Blansko: Kalina - Feik, Černý, Smrčka, 
Kamenský (70. Adamec) - Holman (52. Zúbek), 
Dano - Chládek (40. Rajčinec), Jaroš, Crhan (70. 
Psota) - Kapur (52. Tulajdan).
 Blansko mělo v úvodu tlak, Jarošova ani Chládko-
va střela krátce poté se neujaly. A trestal již zmíněný 
Bednář ve 12. minutě parádní dálkovou střelou do 
růžku Kalinovy branky. Hosté pak byli daleko inicia-

tivnější, neprosadili se ale ani po několika rohových 
kopech. V závěru poločasu tlačili Brňané dirigovaní s 
chutí hrajícím Bednářem. Po změně stran se Blansko 
snažilo o vyrovnání, jejich snahy ale končily na dobře 
bránících Bohunických. Ofenzivě velel zejména nový 
kapitán Filip Smrčka. V 70. minutě měl v zakončení 
smůlu Jaroš, do listiny střelců se nezapsali ani Smrč-
ka, Rajčinec a znovu Jaroš. Postup slavily Bohunice.

-boh-

 Ve Stupně nedaleko Plzně se uskutečnil český šampionát bikerů, MČR IZOMAT MTB CUP 2022. 
Mladí zástupci z blanenského regionu se na něm rozhodně neztratili a přivezli si z něj hned čtyři 
medaile.
 V pátek na trati v odpoledních 
hodinách v úmorném vedru, které 
ve Stupně panovalo, válčili první 
odvážlivci, kteří se postavili na 
start štafet. Žákovských štafet 
bylo pětadvacet, v elitních kate-
goriích šestnáct, což byla překva-
pivě hojná účast. V závodu štafet 
Elite závodila i Amálie Gottwaldo-
vá z CP teamu společně s týmem 
Jana Slavíčka Express CZ Tufo 
Team Kolín. Amálie mezi elitními 
závodníky potvrdila svou formu 
a do cíle své rozjížďky dojela 
za Simonou Směšnou a Karlou 
Štěpánovou na třetím místě. Tým 
celkově dokončil závod na bron-
zové pozici. 
 V sobotu odpoledne starto-
valo třicet kadetek celkem do 
tří závodních okruhů. „Amálii 
Gottwaldové se zadařil start a 
po rovinaté úvodní části okruhu 
vjížděla do technických pasáží v lese na první pozici. 
Už po prvním kole měla patnáctisekundový náskok. 
Postupně dojížděla a předjížděla juniorky startující 
před její kategorií. Závod dokončila v čase 46:25 min 
s téměř minutovým rozdílem na druhou závodnici. 
Bezchybnou jízdou si na náročné trati jako bronzová 
pro svou první medaili z ČP dojela Nikola Bradáčová 
z ACT leraK Blansko,“ popsala závod Kateřina Gott-
waldová.
 V neděli byla na startu další dvě želízka v ohni. 
Lucie Gottwaldová z CP teamu měla bohužel v prv-
ním kole z první pozici pád, i tak statečně dojela na 

pátém místě. V posledním závodě šampionátu na 
startovní lajně společně s 87 staršími žáky stál Josef 
Kuchař z ACT leraK Blansko jako žhavý kandidát na 
mistrovský titul. „Pepa si vedl naprosto skvěle, první 
dvě kola byl většinou na čele. Avšak v závěrečném 
okruhu měl víc sil soupeř a on projel cílem na druhém 
místě se ztrátou devíti sekund na prvního. Stříbrná 
medaile tak putuje k němu domů do Rájce,“ hodnotila 
jeho úspěch Kateřina Gottwaldová. 
 Josef Kuchař je aktuálně v průběžném pořadí 
poháru na druhé pozici se stejným počtem bodů 
jako leader starších žáků, mezi kadetkami Amálie 

Gottwaldová vede a Nikola Bra-
dáčová se posunula na pátou 
příčku, Lucie Gottwaldová je třetí 
mezi mladšími žákyněmi.
 Aktuálně první týden v srpnu 
odjeli Amálie Gottwaldová a Josef 
Kuchař s reprezentací ČR a  Niko-
la Bradáčová v týmových barvách 
na ME mládeže do švýcarské 
Capriasca. A jak dopadli?

Amálie Gottwaldová, CP team 
- mistryně Evropy v kadetské 
štafetě, hlavní závod XCO 3. 
místo. Josef Kuchař, ACT leraK 
Blansko - mistr Evropy v žákov-
ské štafetě, hlavní závod XCO 7. 
místo. Nikola Bradáčová, ACT 
leraK Blansko -   hlavní závod 
XCO 13. místo.
 K průběhu evropského šam-
pionátu se podrobněji vrátíme v 
příštím vydání Monitoru.

Bohumil Hlaváček

 V termínu od 18. do 22. července proběhl první příměstský tábor pořádaný klubem FBK Atlas 
Blansko. „Společně jsme strávili pět dní plných sportu a rozhodně to nebyl jen fl orbal. Nechyběla 
mimo jiné ani ukázka první pomoci od profesionálních záchranářů. Věříme, že si tento čas všichni 
užili a budou na něj vzpomínat,“ uvedl hlavní vedoucí Vojtěch Wilczek,  trenér mužského áčka. Jak 
dodal, na druhém termínu tábora, který je od 15. do 18. srpna má klub ještě několik volných míst. 
„Neváhejte nás kontaktovat přes www.atlasblansko.cz, kde najdete všechny důležité informace,“ 
vyzval.                                                                                                                                                     -boh-


