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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, bez balkonu, 2. patro, 63 

m2, ihned volný. Nabídková cena… 3,5 mil.Kč

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek

 ‚Kam pojedete letos na dovolenou?‘ Čím víc se blíží prázdniny, tím častěji zaslechneme tuto otázku v 
běžném hovoru, alespoň u většiny z nás. Zatímco před rokem 2019 jsme měli jasno několik týdnů i měsíců 
dopředu, prazvláštní doba nás již několikrát proškolila v tom, že plány mohou vzít velmi rychle za své. 
Například loni jsem přišel o dvoje letenky, do Londýna jsme neletěli v září a na Ukrajinu v říjnu. Nařízení a 
cestovatelské semafory se mění skoro ze dne na den, a tak jsme raději nechali rozhodnutí o dovolenkové 
destinaci na poslední chvíli. Výběr jsme poslední týden zúžili na Maďarsko, Česko a Polsko. Dva dny před 
odjezdem jsme se rozhodli pro variantu číslo tři. 

 V Polsku jsem byl jen jednou v životě, bylo to v 90. 
letech na burze, kde jsem si koupil bundu a asi čtyři 
levné (a taky velmi špatně hrající) audio kazety. Nápad 
vyrazit do sousední země na týdenní dovolenou byl 
velmi spontánní, ale později se ukázal jako velmi dobrý. 
Pokud ve vás převládají (podobně jako ještě nedávno 
ve mně) předsudky, že v Polsku nic není, a že dovolená 
tady musí být pěkná nuda, můžete mé zkušenosti z cesty 
brát jako inspiraci pro váš výlet do sousední země někdy 
v budoucnu. Polsko je totiž super!

Odjezd
 Nejsem zvyklý nechávat itinerář náhodě, ale letos to 
prostě jinak nešlo. Obyčejně věnuji teoretickým přípra-
vám a studiu míst, které navštívíme, několik dní nebo i 
týdnů. Tentokrát víme jen to, že chceme dojet na sever 
Polska až k moři a plány na jednotlivé dny budeme 
vytvářet za pochodu.
 V sobotu v noci si ještě plním pracovní povinnosti, v 
neděli ráno vstávám, balím si malý kufr, žena smaží řízky 
na cestu (úžasný český zvyk!) a na střídačku vybízíme 
naše puberťáky k větší aktivitě. První blamáž nastává 
hned před odjezdem. Sotva rozlepím oči, přes mobilní 
aplikaci Booking.com zamlouvám hotel ve Varšavě na 
první noc, protože jsem na to den předem zapomněl. 

Ihned po zaplacení se biju do hlavy, protože jsem nedo-
patřením popletl termín. Volám tedy na infolinku, ovšem z 
česky hovořících operátorů není žádný k dispozici, takže 
mne přepojují do Singapuru a budeme hovořit anglicky. 
Většinou se domluvím, ale po telefonu nejdou dělat gesta 
nohama, ani rukama! A tak obrátím oči v sloup a s poci-
tem másla na hlavě se snažím vysvětlit na druhou stranu 
světa operátorce, že jsem idiot. Po několika minutách 
je hotovo a jsem klidnější. Po dohodě s hotelem ještě 
platím tři stovky za parkování v centru polské metropole a 
kolem půl jedenácté konečně vyrážíme. Jelikož jsme čtyři 
a chceme se v Polsku taky projet na kole, beru velkou 
dodávku. Jak se ukáže později, bude s ní velká legrace.
 Cesta na sever ubíhá klidně, za dvě hodinky jsme na 
hranicích a pokračujeme dál. Kdyby se nezměnily návěstí 
podél cest ze zelené na modrou a naopak, ani bychom 
si nevšimli, že jsme opustili Česko. Kontroly, celníci, 
policisté? Nula. Jako bychom jeli z Brna do Prahy. 
 Kolem čtvrté hodiny odpolední přijíždíme do hlavního 
města Polska – Varšavy. Po cestě komunikuji s hotelem 
a zjišťuji, že zaplacené parkování je v podzemních gará-
žích. To je skvělé, až na to, že náš tank je vysoký přes 
půldruhého metru a vjezd na parkoviště je limitovaný 
dvěma metry výšky vozidla. Polykám hořkou slinu a už 
teď se těším, jak budeme ve velkém městě parkovat tu 
naši krávu. 

Pokračování na str. 6
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Uvažujete
o prodeji

své nemovitosti 
a nevíte si rady? 

Využijte 
dlouholeté
zkušenosti.

Už 15 let
pomáhám

klientům 
s prodejem, 

koupí 
nemovitostí.

CP 
54 m2; 
pěkná 
dispozice, prostorná 
lodžie; plovoucí 
podlahy, v domě 
plyn. kotelna, 
moderní výtah. 
Cena: 3.450.000,– Kč.

Polsko: Trochu jiná dovolená

Ručně vyráběné domácí paštiky.

Zakoupíte zde:
FARMOS CAFE (Lažánky)

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

www.odmartina.cz

ČTVRTEK 2.9. - FARMÁŘSKÉ TRHY



27. srpna 20212

Začíná stavba kruhového objezdu 
u Sportovního ostrova

Freddieho sloupek
Protilátky

 Nedávno jsem se s kamarádem bavil o té nemo-
ci, která devastuje naše životy přímým i nepřímým 
způsobem. 
 Zatím jediným vyzkoušeným modelem, který 
dokáže tuto i jiné nemoci zpomalit nebo zastavit, 
případně vymítit je mít v těle dostatečné množství 
protilátek. Ty někteří šťastnější z nás v těle mají a pro 
ty ostatní zbývá zatím jediné. Buď nemoc prodělat 
a tím protilátky získat, přičemž je to cesta dosti ne-
praktická a nebezpečná anebo se nechat očkovat.
 Chápu, že existují lidé, kteří se z jakýchkoli důvodů 
očkovat nechtějí, ale přiznám se, že jejich postoji 
příliš nerozumím. Zbavit se té šílené nákazy by mělo 
být naším společným cílem. A za to píchnutí to, dle 
mého názoru, stojí. Je tedy škoda, že sbor našich 
moudrých z vedení státu dělá prapodivná prohlášení, 
které očkování v konečném důsledku zpochybňují. 
Která ptáte se? Například to prohlášení, které jsem 
zaslechl nedávno v rádiu, že „dostatek protilátek není 
důkazem o bezinfekčnosti a je třeba se očkovat“. 
Možná mají pravdu (o té bezinfekčnosti), nicméně 
nutit do očkování někoho, kdo protilátky přirozeně 
v těle má mi přijde trochu „ujeté“. Pominu-li fakt, že 
očkovaný člověk také není zcela imunní je zajímavé 
se na to podívat širší optikou. Smyslem očkování 
přece je, aby se v těle protilátky vytvořily. No a 
pokud je někdo má, není přece očkování třeba... Je 
to podobné, jako byste už oběšeného člověka pro 
jistotu ještě zastřelili, byť už jednou mrtvý je.
 Podobné konstrukce o protilátkách pak vyvolávají 
právě v odpůrcích vakcinace otázky, na které jim 
nikdo neodpoví a to je špatně...
 Jinak než bez protilátek se nemoci nezbavíme, je 
však lhostejné, jakým způsobem si je tělo vyrobí. Zda 
cestou přirozenou anebo za pomoci injekcí vyvola-
ného nastartování. Příslušní odborníci by tedy měli 
být srozuměni s tím, jaký chaos svým vystupováním 
mohou vyvolat.
 Žijeme ve složité době a není jistě vhodné, aby 
situaci někdo ještě nadále komplikoval. Zdraví je to 
nejcennější co máme a naši „řídící důstojníci“ by si to 
měli uvědomit. Protože bez protilátek se za pár týdnů 
vrátíme tam, kde jsme byli. Do chaosu a nejistoty – ve 
vzdělávání, v ekonomice, ve všech oblastech našich 
životů, které jsou pro rozvoj společnosti nezbytné. 
Takže ano, podporujme a propagujme očkování, jen 
nezapomeňme, proč to vlastně děláme...
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

Komentář
O demokratických 
principech

 Ústava ČR, článek 5 říká: „Politický systém je za-
ložen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné 
soutěži politických stran respektujících základní 
demokratické principy a odmítajících násilí jako pro-
středek k prosazování svých zájmů“. Demokratickými 
principy pak jsou například princip suverenity lidu, 
který říká, že lid prostřednictvím volených zástupců 
je držitelem veškeré moci ve státě, dalším demokra-
tickým principem je princip voleb, který umožňuje ob-
čanům své zástupce zvolit (a také nezvolit). Jedním 
z dalších principů demokracie je povinnost všech 
občanů dodržovat právní řád. A konečně jedním z 
demokratických principů je také pluralita politických 
subjektů a svoboda médií. Principy, které jsem vybral, 
jsou právě těmi, které jsou v dnešní době ohrožovány 
a některé z nich dokonce masivně a dlouhodobě, a to 
takovým způsobem, že si to už ani neuvědomujeme.
 Volení zástupci, ti, kteří nám dnes vládnou, jsou 
všechno možné, jen ne ti, kteří by měli na srdci blaho 
lidu, i když se tím na facebooku či twitteru dnes a 
denně zaklínají. Dokonce si troufám tvrdit, že nemají 
na srdci ani blaho svých voličů. Jde jim pouze o to, 
aby byli znovu potvrzeni ve svých funkcích a pokud 
se jim to podaří, budou nadále škodit této zemi a nám 
všem, jak to dělají už mnoho let. Aby se ochránili před 
trestem, který některým hrozí, aby si ochránili přísun 
peněz a vliv a moc.
 Volby jsou svobodné, ale pokud se zamyslíme nad 
tím, jakou svobodu výběru máme ve skutečnosti, 
už se nám tak svobodné zdát nemusí. To souvisí 
s principem svobody médií. Média v jakékoli formě 
dnes, a vlastně odedávna, zcela zásadně ovlivňují 
veřejné mínění (proto se jim někdy říká „sedmá 
velmoc“). Toho si jsou dnešní vládní politici velmi 
dobře vědomi, a proto část médií přímo vlastní a na 
ostatní, zejména ty veřejnoprávní, vyvíjejí enormní 
tlak, aby je ovládli. Tím ovládnutím ani tak nemyslí, 
že by novináři měli psát to či ono v jejich prospěch, 
ale hlavně, aby o některých věcech vůbec nepsali, 
aby nepsali o jejich potížích, problémech, zločinech, 
zkrátka a čemkoli, co by je mohlo poškodit. A tak se 
dnes jen obtížně dozvídáte, zda byl někdo potrestán 
za otravu Bečvy, zda bylo vyšetřeno Čapí hnízdo, zda 
byly vyvozeny závěry ze zjištění z deníčku Jaroslava 
Faltýnka, zda byla vyšetřena kauza STOKA, kauza 
korunových dluhopisů a reklamy na Čapím hnízdě, 
zda byl někdo potrestán za únos premiérova syna, 
zda byla vyšetřena cesta Jana Hamáčka do Moskvy, 
zda došlo k vyřešení kauz kancléře prezidenta, jak 
bylo naloženo se zjištěním Nejvyššího kontrolního 
úřadu ve věcech nákupů ochranných pomůcek 
během koronavirové krize, kdo může za 30 tisíc 
mrtvých spoluobčanů, jejichž kříže zdobí nejedno 
české náměstí a stovky a tisíce dalších. Tyto aféry, 
mnohé svými rozměry opravdu pyramidální, jsou 
zapomenuty, zmizely, neexistují. V době opravdu 
svobodných médií by tyto kauzy otřásaly veřejným 
prostorem a aktéři kauz by byli v base. 
 Ale občané rychle zapomínají. Naproti tomu ti, kteří 
se dopouštěli a dopouštějí lží, zločinů, trestných činů 
a podvodů, ti jsou tady stále a nestydí se ucházet 
o přízeň tu za kornout zmrzliny, tu za levná vajíčka. 
Manipulují míněním lidí, lžou. A my jsme ochotni jim 
naslouchat - a dokonce je i volit. V tomto smyslu je 
svoboda voleb poněkud pokřivena, protože je pokři-
vena mediální svoboda. Oligarcha za své - a ještě 
víc za státní peníze masíruje veřejné mínění stejně 
brutálně, jako se to odehrávalo v padesátých letech 
za komunistů, nebo ve třicátých letech v Německu. 
 Vyspělost národa se pozná také podle toho, zda 
jeho občané dokážou rozpoznat pravdu od lži. Ústa-
va nám defi nuje pravidla. Ale my občané je pak svým 
životem a chováním naplňujeme v praxi. Musíme se 
snažit, abychom nebyli zase převálcováni penězi. 
Abychom se na sebe po volbách mohli podívat do 
zrcadla s vědomím, že jsme nepodlehli, že jsme si 
zachovali rovnou páteř a zdravý rozum.
 .
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Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 V pondělí 30. srpna 2021, začne stavba nového kruhového objezdu na křižovatce Mlýnská x Poříčí. 
Dlouho připravovaný projekt má zlepšit dopravu na páteřní komunikaci Blanskem i spojení se Sportovním 
ostrovem Ludvíka Daňka. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku křižovatky. Součástí stavby bude 
také oprava vodovodu a části sítí. Objízdná trasa povede středem města přes náměstí Svobody a náměstí 
Republiky. Hotovo má být do konce listopadu.

 „Během výstavby okružní křižovatky proběhne sou-
časně přeložka sdělovacích kabelů, bude se opravovat 
vodovodní řad, naplánovaná je také sanace odlehčo-
vací komory, která leží přímo v křižovatce. I z toho 
důvodu není možné práce provádět pouze s částečným 
omezením provozu při zachování kyvadlové dopravy,“ 
popsala vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra 
Skotáková.
Pro město a Správu a údržbu silnic Jihomoravského 
kraje stavbu křižovatky zajišťuje fi rma Strabag. Ta práce 
zahájí hned po uzavření křižovatky, 31. srpna začne 
frézovat povrch, na to naváží další práce. Na staveništi 
se ale bude současně pohybovat hned několik fi rem 
tak, aby bylo možné vše stihnout během tří měsíců v 
rámci jedné uzavírky.
 „Budou to náročné tři měsíce. Blansko má bohužel 
vlastně pouze dvě průjezdné komunikace – průtah ulicí 
Poříčí a Svitavská, nebo průjezd přes centrum města. 
Když se uzavře jedna cesta, doprava se kumuluje na 
té druhé,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha s tím, 
že z ulice Poříčí a Svitavská se od 30. srpna přesune 
veškerá doprava právě do centra Blanska přes náměstí 
Svobody a náměstí Republiky.
„Jednou z podmínek uzavírky ale bylo to, že na objízd-
nou trasu nebudou smět vjet vozidla nad 3,5 tuny, s vý-
jimkou zásobování. Jsme také domluveni s Ředitelstvím 
silnic a dálnic, že přes Blansko nepojede letos ani příští 
rok žádná plánovaná objízdná trasa silnice I/43,“ dodal 
blanenský starosta.
 Dopravně se tak vymění situace z období před 
prázdninami, kdy průjezd centrem města uzavřel na 
jaře havarijní stav vodovodu a kanalizace. Řidiči proto 
tři měsíce projížděli pouze místy, kde nyní začne vznikat 
nový kruhový objezd. Nyní je průtah centrem komplet-
ně opravený a objízdná trasa povede přímo středem 
Blanska po nově opravené silnici. 
 S novým projektem bude souviset také několik změn 
v dopravě. „Na žádost dopravní policie bude kvůli zajiš-
tění plynulejšího průjezdu na objízdné trase změněna 
přednost v jízdě při výjezdu z ulice Na Řadech na ulici 
Bezručova. Opatrní by tak měli být zejména řidiči jedou-
cí od sídliště Zborovce,“ upozornila Petra Skotáková.
Příjezd na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka zůstane 
zachovaný podél kolejí ve směru od železniční za-
stávky Blansko-město a po novém mostě u Salmova 
mlýna. Dojde ale k dočasnému zjednosměrnění ulice 
Žalkovského. Zachovaný zůstane průjezd od kruhového 
objezdu u restaurace U Štěpánků kolem cukrárny Se-
verka ve směru na Svitavskou ulici, v opačném směru 
tudy ale řidiči dočasně neprojedou. 
 Nová okružní křižovatka u Sportovního ostrova Lud-
víka Daňka původně měla být hotová už při rekonstrukci 
průtahu Blanskem před šesti lety. Část místních obyva-
tel ale byla proti, kvůli opakovaným odvoláváním odpůr-
ců se tato investice musela několikrát odložit. K realizaci 
tak dojde až nyní, v době, kdy je doprava na průtahu 

Blanskem omezená i na 
dalším místě kvůli stavbě 
okružní křižovatky u Pe-
nny marketu. I ta potrvá 
do konce listopadu.
 „Legislativně se vše 
kolem nového kruhového 
objezdu u Sportovního 
ostrova vyřešilo až letos, 
kdy se nám navíc podařilo 
zajistit také fi nancování z 
města i kraje. Posunout 
tento projekt na příští rok 
nelze, kvůli rekonstrukci 
železničního koridoru z 
Blanska do Brna zde bu-
deme mít náhradní auto-
busovou dopravu i zvýše-
ný pohyb těžké techniky. 

Není možné, aby za této situace všechna vozidla jezdila 
přes střed města po jediné objízdné trase,“ uvedl Jiří 
Crha.
Jednodušší by úplná uzavírka křižovatky u Sportovního 
ostrova Ludvíka Daňka nebyla ani v roce 2023. To měs-
to počítá s bouráním starých lázní, které leží nedaleko 
nově budovaného kruhového objezdu, následně pak 
má hned navázat stavba nových lázní.
 „V úvahu by tak připadal odsun nejdříve do roku 2025 
nebo 2026. To jsme ale čekat nechtěli, není jasné, zda 
by se podařilo zajistit fi nance, navíc křižovatka ulice 
Mlýnské a Poříčí není příliš bezpečná zejména pro 
chodce směřující na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, 
i z tohoto pohledu jsme chtěli vše vyřešit bez odkladu,“ 
připomněl blanenský starosta. 
 „Věřím, že veřejnost dočasná omezení pochopí a 
že vše se zvládne maximálně hladce tak, aby se od 
prosince díky nové okružní křižovatce všichni řidiči i 
chodci dostali plynule a bezpečně na Sportovní ostrov 
i z něj,“ doplnil Jiří Crha.
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30. výročí30. výročí

®

a má před sebou
další úspěšné roky.

Děkujeme, že jste u toho byli 
a taky budete s námi.

po - čt 8 - 16
pá ZAVŘENO
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All In z Blanska se stali mistry 
republiky v Hospodském kvízu

Libor Hoppe: Snažím se být 
aktivním poslancem

 Libor Hoppe je poslanec Parlamentu České republiky, zastupitel obce Lipůvka a podnikatel. V 
rozhovoru přibližuje svoji práci ve sněmovně, problémy Jižní Moravy a města Blanska.

 Jak se vám daří v poslanecké sněmovně a co 
jsou vaše priority?
 V poslanecké sněmovně působím od března letoš-
ního roku. V tomto krátkém čase jsem se velmi rychle 
seznámil s legislativou a běžnou prací poslance. Mezi 
mé priority patří díky celoživotním zkušenostem rozvoj 
a usnadnění podnikání. Chci znovu nastartovat život v 
regionech, podpořit mladé lidi, především výstavbou 
dostupného bydlení. 
 Samozřejmostí je podpora sportu, vzdělávání a 
kultury. Zasadit se o ochranu vody a vodních zdrojů.  
Skutečná důchodová reforma. Jistota pro dnešní se-
niory a jasné vize pro ty budoucí. Vyřešení dopravní 
infrastruktury v ČR.
 Je toho skutečně hodně. O tom, že se snažím být 
aktivním poslancem, se můžete přesvědčit na mém 
Facebooku i na webových stránkách poslanecké 
sněmovny.

 Protože je stále aktuálním tématem nemoc co-
vid-19 a s tím spojená opatření, jak vy sám tuto 
dobu vnímáte?
 Stejně jako pro všechny je i pro mě tato doba ná-
ročná, a to především v restrikcích, kdy člověk neví, 
co platí dnes a co bude platit zítra. Všichni musíme 
nařízení dodržovat a chránit tak sebe i své blízké, ale 
je třeba tomu dát jasný řád. Ten postrádám. Nechci, 
aby znovu došlo k zavírání malých obchodů a služeb, 

zákazu sportování a kultury. Školy musí zůstat 
otevřené, nesmí se opakovat situace, které 
jsme zažili díky nesmyslným vládním opatře-
ním. 
 Jsem rád, že jsem i v tom nejsložitějším ob-
dobí kontaktoval různá zdravotnická i sociální 
zařízení, daroval v Česku vyrobené respirátory 
a zajímal se o problematiku s tím spojenou. 
Je důležité, abychom se vraceli do normálu 
a naučili se s koronavirem nějak fungovat, 
protože je evidentní, že tu s námi ještě nějaký 
ten pátek bude. 

 Teď se omezení rozvolnila, jaké jsou 
tedy momentálně Vaše plány, čemu se 
nejvíce věnujete?
 Mnoho akcí teď směřuje k nastávajícím 
volbám. Společně s koalicí SPOLU pořádáme 
setkání s lidmi, letní kina, navštěvuji malé i 
velké jihomoravské živnostníky a povídám si s 
majiteli o potřebách a problémech chodu těch-
to společností, kterých se restrikce výrazně 
dotkly. Každý názor je pro mě cenný, protože 
pouze smysluplná diskuse s lidmi mě může v 
práci poslance posunout dál.

 Jakou podporu můžete nabídnout lidem 
v Jihomoravském kraji a okresu Blansko? 
 Vždycky je důležitá komunikace a spolu-
práce s hejtmany a starosty jednotlivých měst 

a obcí, protože jedině tak vzniká dobrá systematická 
spolupráce. Jednou z potřeb Jižní Moravy je také 
infrastruktura především komunikace R43 a R52. V 
této záležitosti jsem již interpeloval ministra dopravy p. 
Havlíčka a zúčastnil se několika jednání s představiteli 
ŘSD. To, v jaké fázi je to dnes, i co se týče časové 
osy, je pro mě nepřijatelné. Opět budu dělat vše proto, 
aby se tyto projekty významně urychlily. Doufám, že k 
tomu přispějí letošní volby a dojde ke změně ve vedení 
ministerstva dopravy a konečně i na Jižní Moravě 
budeme moci jezdit po slušných komunikacích.
 Město Blansko má samozřejmě spoustu věcí a 
problémů k řešení. Na nedávném setkání se starostou 
Jiřím Crhou jsme se dotkli akce zahájení výstavby 
přemostění na Staré Blansko, které po dokončení 
pomůže dopravě ve městě. Mimo jiné jsem měl mož-
nost posedět si v kavárně v místě bývalé Dukly. Ne 
vždy Blanenští sdílí naše nadšení pro věc, ale věřím, 
že časem zjistí, že nám jde především o zkvalitnění 
života ve městě.
 Před nedávnem jsem také navštívil očkovací cen-
trum v Blansku a Nemocnici Blansko. Ještě jednou a 
znovu bych chtěl poděkovat zdravotnickému perso-
nálu, který odvedl skvělou práci.
 Jsem i nadále připraven konstruktivně komunikovat 
s vedením města a pomoci s prosazováním jejich 
záměrů.

-r-

 Pětapadesát soutěžních družstev, dvě stě vědomostních otázek. A ne ledajakých, nýbrž poměrně 
záludných. Vítěznou metu v mistrovství republiky v Hospodském kvízu zdolal o víkendu 21. – 23. 
srpna blanenský tým All In. 

 Tato soutěž má kořeny v Blansku, kde se odehrál 
v roce 2014 úplně první Hospodský kvíz. Postupně 
se z něj stal celorepublikový fenomén a hraje jej 
zhruba tisíc týmů. Hospodský kvíz má podtitul „Pijte s 
rozumem“. Je to velmi náročná vědomostní soutěž, v 
níž soutěží týmy se dvěma až osmi členy. Skládá se 
z pěti kol po deseti otázkách, většinou všeobecných, 
případně pár doplňovacích tipovaček. Témata jsou 
různá – zeměpis, hudba, sport…, ale i aktuality ze 
současného dění. 
 „Je absolutně zakázáno jakékoliv hledání odpově-
dí na Googlu, soutěžními nástroji jsou pouze tužka 
a papír. Hráči se mohou spolu radit a na správné 
odpovědi se musí shodnout,“ vysvětluje člen All In 
Vladimír Jirůšek.
 V Blansku již delší dobu dominuje právě tým All 
In. Jeho zakladatelem je Michal Peterka společně s 
Martinem Krejčím. „Čtvrt roku jsem hrával v jiném 
týmu, ale občas na nás zbylo místo, občas ne, jelikož 
kvízu se může zúčastnit pouze vždy maximálně osm 
hráčů. Tak jsme si s kolegou řekli, že si založíme 
svůj tým. Postupně jsem oslovoval další lidi, dnes je 
nás přes dvacet a většinou postavíme dvě soutěžní 
družstva,“ vzpomíná Michal Peterka. 
 Po covidové pauze All In vyhrál zatím všechny 
blanenské kvízy. „V našem městě se Hospodský kvíz 
začal hrát v Muzikografu a před pár lety se přesunul 
Na Pražec, kde každý čtvrtek hrává dvanáct až 
čtrnáct týmů,“ říká Vladimír Jirůšek. 
 Týmy soutěží i napříč hospodami v Česku. Vrcho-

lem je pak každý rok mistrovství republiky, které se 
pořádá už čtvrtým rokem v Pardubicích. Celorepub-
likové třídenní soutěže se All In zúčastnil loni poprvé 
a umístil se pátý. „Letos jsme si tajně přáli, že by to 
mohlo být lepší,“ podotýká další člen týmu Bohumil 
Hlaváček. A dopadlo to tak, že vyhráli o půl bodu. 
 A kde soutěžící čerpají vědomosti? „Ze života. 
Že bychom leželi v encyklopediích, to v žádném 
případě. Sledujeme dění kolem sebe, zajímáme se 
o všechno,“ zmiňuje Hlaváček s tím, že i při samotné 
soutěži hráči načerpají další nové informace. „To co 
jsme nevěděli, si budeme pamatovat už napořád,“ 
směje se. 
 Podle něj má Hospodský kvíz ještě další rovinu, 
než jen tu soutěžní. „Jelikož se potkáváme pravidelně 
každý čtvrtek, vznikají pevná přátelství, díky čemuž 
se párkrát do roka sejdeme i mimo kvízy a slavíme 
například narozeniny,“ dodává. 
 V Pardubicích soutěžily čtyři týmy z Blanska a ani 
jeden z nich neskončil nijak špatně. Vítězné družstvo 
tvořili Jiří Roučka zvaný Dudek, Miroslav Krejčíř, 
Radim Hefner, Dušan Kráčmar, Bohumil Hlaváček, 
Vladimír Jirůšek (ten nahradil stálého hráče Radima 
Krejčího, který nemohl do Pardubic jet) a Jana Fan-
tová a její syn Jakub z Černé Hory. 
 V některém z dalších vydání Monitoru si o feno-
ménu Hospodský kvíz popovídáme s jeho autorem 
Tomášem Hlouškem. 

-mka-
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„Už zas můžem“ 
očima pořadatele

Dobrá věc se podařila

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

 Ve středu 7. července 2021 zahájili pracovníci místní stavební fi rmy opravu poškozené kanalizace 
na ulici Polní v městské části Klepačov. Ukončili tak problém občanů žijící v této lokalitě, spočívající 
v podmáčení přilehlých pozemků a spojovací komunikace pro občany, žijící v dolní části ulice Polní. 
Práce byly ukončeny v pátek 23. července 2021, včetně terénních úprav dotčených pozemků. Dovolte 
mi podělit se s vámi o zkušenosti a postřehy, získané v průběhu opravy. 

Stav na Polní před opravou 
kanalizace 2020/2021

 Vrstva ledu na komunikaci prakticky znemožnila 
průjezd vozidel a pohyb obyvatel v místě poškozené 
kanalizace. Je možno hovořit o štěstí, že nedošlo k 
vážným úrazům chodců a materiálním škodám na 
přilehlých nemovitostech a automobilech.

Průběh jednání 
a harmonogram prací 2020

 Jednání s Městským úřadem v Blansku, Odborem 
správy a rozvoje města – oddělením investic (dále 
MěÚ Bk) bylo zahájeno v 10/2020 s následujícím 
harmonogramem do konce roku 2020:
• Zaměření inženýrských sítí a stávající revizní 
šachty
• Provedení inspekce potrubí pomocí kamerového 
systému pro předběžné posouzení lokalizace, roz-
sahu, časových a fi nančních nákladů na opravu atp.
• Práce byly v daném rozsahu a termínu provedeny

Plnění harmonogramu 
v roce 2021

 Začátek roku 2021 byl pro Blansko ve znamení 
realizací významných investic do oprav inženýrských 

sítí na náměstí Svobody, na ulici Brněnské v souvis-
lost s přípravou stavby přemostění atd. Přesto se 
MěÚ Bk podařilo zajistit potřebné fi nanční prostředky 
na opravu a vysoutěžit místní stavební fi rmu.
 Oprava začala, jak je avizováno v úvodu, 7. čer-
vence 2021. Skutečný rozsah opravy byl zjištěn až po 
zahájení zemních prací a představoval vybudování 
revizní šachty v místě spojení dvou větví stávající 
kanalizace a zásahu do profi lu ulice Polní z důvodu 
položení nového kameninového potrubí.
 Zemní práce byly náročné z hlediska křížení kana-
lizace s inženýrskými sítěmi plynu, NN kabelu, vody a 
telekomunikací. Oprava byla ukončena 23. července 
2021 terénními úpravami a kamerovou zkouškou 
průchodnosti potrubí. Asfaltování rýhy po výkopu 
nebylo provedeno, protože MěÚ Bk zvažuje celkovou 
opravu povrchu ulice Polní. Následně v neděli večer 
postihly oblast silné bouřky, doprovázené přívalovými 
dešti, které plně prověřily funkčnost kanalizace V 
úterý 27. července 2021 bylo provedeno zaměření 
kanalizace geodetem pro MěÚ Bk.

 Závěrem mi dovolte poděkovat MěÚ BK za 
přípravu, fi nanční zajištění opravy kanalizace a 
vysoutěžení místní stavební fi rmy, která realizovala 
opravu. Zde je potřeba poděkovat realizační fi rmě za 
organizaci práce, pracovní nasazení, profesionální 
přístup a dodržování termínů.

Zdeněk Čepa

Únor 2020Únor 2020

Inspekce kanalizace kamerovým systémemInspekce kanalizace kamerovým systémem

Máte rádi techniku, komunikaci a práci se zákazníky? V tom případě neváhejte 

a kontaktujte nás. Do našeho zkušeného týmu hledáme nového kolegu na pozici 

OBCHODNĚ - TECHNICKÝ PORADCE
Náplní Vaší práce bude především technická podpora zákazníků, zpracování 

poptávek a nabídek, komunikace s dodavateli a další činnosti v rámci podpory 

obchodních aktivit fi rmy.

NAŠE OČEKÁVÁNÍ JSOU
• VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnického směru

• Znalost německého, nebo anglického jazyka na komunikativní úrovni

• Spolehlivost, fl exibilitu

• Řidičský průkaz sk. B

• Komunikativnost

• Znalost práce na PC

• Výhodou je praxe v oboru, není však podmínkou

• Ochota učit se novým věcem

CO MŮŽEME NABÍDNOUT
• Flexibilní pracovní dobu

• Dobré fi nanční ohodnocení

• Zaměstnanecké benefi ty

• Stabilitu zaběhnuté společnosti

• Smlouvu na dobu neurčitou

• Přátelský kolektiv

• Zajímavou práci s technologicky vyspělými zařízeními

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na níže uvedeném emailu nebo 

telefonu. Rádi Vám odpovíme na případné dotazy.

E-mail: rsvobodova@gmc.cz

Telefon: 516 410 905

Adresa společnosti: 

GMC-měřicí technika, s.r.o., Fügnerova 2316/1a, 678 01 Blansko

 Akce „Už zas můžem“ má mnoho důvodů vzniku a mnoho cílů, které si klade. Blansko je plné 
hudebníků, kteří si zaslouží akci k setkání v přátelské atmosféře. Letos se nám hlásily také kapely 
mimo Blansko. Ať už minulý měsíc VoHuBa z Rudy nad Moravou, tak dnes Hovaduo ze Skalice nad 
Svitavou a okolí, brněnské swingové Duffy nebo Zkusmeto z Kuřimi. Posledně jmenovaní v létě zís-
kali druhé místo v celostátním kole Porty a i na jiných festivalech obsazují první nebo druhá místa v 
soutěžích jak diváckých, tak hodnocených porotou. 

 Novinkou letošního roč-
níku byly dva realizované 
termíny v červenci i srpnu 
a také otevření kavárny, 
což je velký benefi t pro 
všechny zúčastněné. Jed-
ná se tedy o třetí festival 
a druhý ročník. Akce byla 
také letos silně dotovaná 
a štědře sponzorsky za-
štítěná. Všichni účinkují-
cí, pořadatelé i technické 
zázemí totiž věnovali svůj 
čas, energii i um "za pivo 
a párek". Vstupné dobro-
volné pokrylo tyto základní 
náklady včetně neperlivé 
vody pro osvěžení. Možná 
příští rok budeme opravdu 
shánět fi nance, přesto by-
chom rádi, aby to i nadále bylo setkání hudebníků 
s rodinným duchem. Aby akce držela své cíle ne-
komerčnosti. Aby nešlo o profesionální vystoupení 
ani organizaci, ale o vzájemnou symbiózu diváků, 
hudebníků a těch, kteří festival zajišťují. 
 A toto je možná právě ta hodnota, kterou bychom 
rádi v každém z nás vzbudili. Být součástí občanské 
společnosti, která nezištně přispívá svým blízkým, 
komunitě i vlastně neznámým tvářím kolem sebe. 
Jsme moc rádi, že můžeme navázat volně na tradici 
hudebních festivalů a že ve všech ohledech "Už zas 
můžem". Není to jen heslo po karanténě, ale pro 
bystré posluchače to obsahuje znovuzrození všeho 
dobrého, co v nás někde dříme. Je to nenápadné 
zvolání do nitra každého z nás, abychom se nebáli 
popustit uzdu snům a nápadům a vrhli se do reali-
zace. 

 Pro naši trojici (Eliška, Ondra a Martin) to je symbo-
lem právě tohoto nadšení, svobody, využívání hřiven 
a darů, spolupráce, až rodinné atmosféry a tvorby 
věcí pro lidi. Jak a proč vznikl název EMJO? Žádnou 
pořádnou aktivitu nemůže dělat jednotlivec sám. A 
uskupení tradičně má název. Ten náš je odpovědí, 
zda vytvoříme něco nového, smělého až bláznivého. 
Odpovědí je ono: "Ehmm, jo". Zde bychom chtěli 
poděkovat nejen viditelnější trojici v čele, ale taky 
všem kamarádům, kteří do toho šli s námi - Tonda, 
Jirka, Lukáš a v minulých dnech také Emil, Libor a 
Pavel včetně obětavých zachránců za deště Slunce 
se Šibalem. Že podle křestních jmen nevíte přesně, 
o koho jde? Tak přijďte na další akci. Věříme, že i v 
roce 2022 Už zas můžem!

Za pořadatele 
Martin Dyčka
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DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz

Svitavská 2329, 678 01 Blansko  |  www.topautosalon.cz

marketing@topautosalon.cz  |  tel. 602131666

Váš prodejce prověřených ojetých vozů 

TOP AUTOSALON BLANSKO 

pro vás ze své nabídky více než 30 vozů vybírá:

Škoda Scala
1,6TDI 85 kW style

Barva zelená, bílá

Najeto pouze 20.000 km

Cena: 379 752 Kč bez DPH

Volkswagen T-ROC 
1,5 TSI 110 kW

Barva šedá

Najeto 150.000 km

Cena: 376 033 Kč bez DPH

na adrese Kino Blansko,

Hybešova 6

 

Vás vítá v novém

školním roce
English Studio

Těšíme se!

Máte zájem o studium

angličtiny? Navštivte nás 

v uvedených termínech 

v čase od 14. do 17. hod.  

Více informací na

www.anglictinabk.cz. Nově

také výuka čínštiny.

31.

srpna, 
1. a 2.

září 
 2021
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Polsko: Trochu jiná dovolená
Dokončení ze str. 1
 Přijíždíme na místo, kde bychom měli být ubytovaní 
a dodávku nechávám na parkovišti u silnice. Je tu auto-
mat! S radostí zjišťujeme, že v neděli se platit nemusí a 
ve všední dny stojí každá hodina asi pětadvacet korun. 
Bezva.
 Ubytování máme přímo v centru, takže neřešíme MHD 
a vyrážíme pěšky do ulic. Centrum Varšavy je úchvatné. 
Na to, čím si město prošlo během války… Procházíme 
Staré město s Královským palácem, hezkými oprave-
nými historickými budovami a několika památníky, až 
přicházíme na Rynek Starego Miasta Warszawa, neboli 
Staroměstské náměstí, kde je plno hospod. V jedné z 
nich usedáme a dáváme si drink. Obsluha velmi vázne, 
snad máme jen smůlu. Pití je tu docela dost drahé, za 
dvojku vína platíme 18 Zlotých, za půllitr piva 15, což 
vychází na tučných 90 korun! Jídlo si zatím nedáváme, 
ale v jídelním lístku vidíme, že ceny jsou podobné jako 
u nás, což je dobré.
 Přesunujeme se k hradbám a věžím Varšavského 
barbakanu, pevnosti z 16. století, odsud scházíme k 
barevné fontáně, která v nastávající tmě působí trochu 
kýčovitě, ale i tak jde o zajímavou podívanou, kterou 
oceňují zejména malé děti (ty naše ne). Vracíme se 
zpátky k hotelu. Cesta nás vede okolo moderních mra-
kodrapů, které kontrastují s budovami z 50. let. Je neděle 
večer a město je velmi klidné. Večeříme fantastické jídlo 
nedaleko hotelu – Pljeskavicu plněnou sýrem. Je sice 
dražší, ale večer po 22. hodině tu moc na výběr nezbývá 
a street food tu prakticky neexistuje, s výjimkou zmrzliny 
a gofry.

Na sever
 Ráno vstávám první a jdu sehnat jídlo pro naši výpra-
vu. Obchod s potravinami je pár metrů od dveří hotelu, 
beru nějaké pečivo, máslo, jogurty, salám… Ceny jsou 
v podstatě stejné jako u nás, maso podstatně levnější. 
Po snídani balíme a přesunujeme se do místa Palác 
Łazienki. Jde o palác z konce 18. století vybudovaný 
původně mimo Varšavu v téměř osmdesátihektarovém 
parku. Jak se město rozrůstalo, stal se park jeho součástí 
a nyní patří mezi nejoblíbenější místa obyvatelů polské 
metropole i turistů. Jme tu okolo půl desáté, takže nikde 
ani noha, pohodlně parkujeme a vyrážíme na prohlídku. 
Amfi teátr, paláce, památník Fryderyka Chopina… Park 
je plný budov a soch, architektonicky zajímavé prvky 
prosvítají jeden vedle druhého mezi vzrostlými stromy. 
Nádhera.
 Ještě v parku kupujeme přes mobil ubytování na 
další tři dny v Gdaňsku. Po předchozích zkušenostech 
s parkováním domlouváme s hotelem stání mimo pod-
zemní garáže. Po poledni je čas vyrazit, čeká nás ještě 
několik hodin v autě. První polovina cesty z Varšavy 
neprobíhá tak hladce jako předešlý den, všude se budují 
nové dálnice, a tak jedeme dvě hodiny v šikaně. Musím 
se trochu smát, jelikož u nás se státní aparát plácá po 
ramenou za každé tři kilometry dálnice, které postaví, 
tady v Polsku jsme viděli výstavbu snad stovky kilometrů 
v kuse. Myslím, že už příští rok bude díky této skutečnosti 
cesta na sever Polska ještě pohodlnější. 
 Ubytovací agentura má otevřeno do 18 hodin. Na okraj 
Gdaňsku se sice dostáváme něco po páté, ovšem do-
pravní zácpy a omezení kvůli právě končícímu jarmarku 
neberou konce. Takže nakonec parkujeme úplně jinde, 
na místo ubytování běžíme po svých a já přivírám oči, 
abych se na krásné okolní budovy nedíval a nepřipravil se 
tak o část prohlídky, která nás čeká. Stihli jsme to, slečna 
nám dává instrukce k ubytování a klíč od venkovního 
parkoviště, které je za rohem. Skvělé! 
 Stíháme jen kratinkou procházku městem a večeři. 
Dávám si kuře po kašubsku (podle Poláků jsou Kašubové 
západoslovanskou etnickou skupinou a patří k nedílné 
součásti polské historie) a jsem trochu zklamaný, hustá 
rybí polévka mojí ženy chutná mnohem lépe. Prapodivné 
hamburgery v plátcích opečené vánočky, které si objed-
naly naše děti, raději vůbec nekomentuji :-) Obsluha opět 
velmi vázne, začínám mít pocit, že je to v tomto kraji 
normální. Zlatí Slováci!

Do Ruska
 Počasí nám nepřeje, od rána je zataženo a teplota 
klesla z krásných osmadvaceti na sedmnáct, ale jak se 

tak koukám na počasí, ani doma v Blansku už pěkně 
není. Jdu na nákup do Berušky (polsky Biedronka, 
spolu s Žabkou síť místních obchůdků), snídáme, mažu 
svačiny na cestu a hustou Gdaňskou dopravou se 
přesunujeme asi sedmdesát kilometrů na východ, do 
městečka Kąty Rybackie, ve kterém začíná takzvaná 
Viselská kosa. Jde o poloostrov, který je asi 60 kilometrů 
dlouhý, ovšem široký pouhých 600 – 2.000 metrů. Zhruba 
ve dvou třetinách se nachází hranice s Ruskem a maják, 
který bude naším hlavním cílem.
 Podle všeho by mělo jít o pohodlnou trasu. Parkujeme 
u přístavu za ohromného vichru, který se pokouší převrh-
nout náš třítunový koráb a docela mu to jde. Vytahujeme 
kola. Pravda, moc se mi nechce… Po sto metrech ale 
přijíždíme do borového lesa, kde se vítr uklidňuje.
 Asi po hodině jízdy přijíždíme konečně k moři. Jem-
ňoučký bílý písek, čistá voda… Jen ten ukrutný uragán 
a teplota vody pod dvacet stupňů vyvrací představu o 
karibské idyle. Tohle na koupačku není, ovšem Poláci 
to vidí jinak, staví si ohrádky proti větru a chodí do vody, 
jakoby byli na pláži v Copacabaně. 
 Za další hodinu včetně zastávky u moře přijíždíme 
do města Krynica Morska, respektive do jeho severní 
(spodní) části. Je tu hodně živo, cesty jsou plné turistů, 
po stezkách frčí elektrokoloběžky, elektrokola, obyčejná 
kola, tříkolky a kočárky. Všechno Poláci. Češtinu ani jiný 
jazyk tu vůbec neslyšíme. Sedáme si do místní taverny 
s heslem „pouze kafe!“, ale když vidíme, že jídelní lístek 
sestává téměř výlučně z čerstvých ryb, nakonec si ob-
jednáváme i oběd. Poprvé ochutnávám Žurek, polskou 
polévku z žitného kvasu s vejcem a bílou klobásou, a je z 
toho láska na první lžíci. Zavináč se zelím je s tím naším 
nesrovnatelný, pirohy s lososem a rybí tatarák chutnají 
fantasticky. Oběd pro čtyři dospěláky i s pitím (pivo opět 
asi 70 Kč!) vyšel asi na 140 Zlotých, což je slušné. 
 Do cíle zbývá ještě skoro dvacet kilometrů. Po jídle 
se šlape těžko, ale cesta ubíhá dobře, v této části je 
pouze rovinka. Na hranici s Ruskem přijíždíme asi o 
půl třetí. Ruský voják jako vystřižený z fotografi í z druhé 
světové a kombinace závory a zákazové značky nám 
daly najevo, že dál už se nedostaneme. Zkusíme vyjet 
nahoru na kopec podél hranice. Tam zjišťujeme, že maják 
se nachází až v Rusku, takže smůla. Stezkou pro srny 
se tedy vydáváme zpátky. Po cestě si dáváme v malém 
stánku v lese další polskou specialitu – Zapiekanki. Jde 
o zapečenou bagetu, většinou s houbovou směsí, sýrem, 
uzeninou a omáčkami dle výběru.
 Začíná pršet a mladší část výpravy otravovat, že už 
toho má dost. Posíláme ji tedy do města uprostřed cesty a 
s manželkou šlapeme do pedálů, abychom je pak autem 
vyzvedli. Až na jihu města Krynica Morska zjišťujeme, o 
jak velké turistické centrum jde. Poláci tu tráví dovole-
nou podobně jako Češi na Vranovské, jsou jich tu celé 
zástupy i přes déšť, který se začal na Viselskou kosu 
zvolna snášet.
 Do Gdaňsku se vracíme až večer, venku je hnusně a 
po 70 km na kole se nám už nikam nechce. Dáváme si 
tedy moravské vínko z domova a večeříme Krakovský 
salám. Aby ne, jsme v Polsku :-)

Gdaňsk a Sopoty
 Po včerejší cyklotúře se vstává trochu hůř než ob-
vykle, ale těším se. Dnes je konečně čas na pořádnou 
prohlídku Gdaňsku. Bydlíme v samotném centru, kousek 
od Brama Wyżynna, kde začíná naše trasa po městě. 
Poněkud symbolicky, jelikož právě tento objekt byl kdysi 
vstupní branou do města. Pokračujeme přes Katovnu 
a Zlatou bránu na ulici Długa (Dlouhá), kde se mi do-
slova tají dech nad překrásnou architekturou domků 
lemujících ulici. Pokračujeme kolem Fontány Neptuna 
na přenádherné náměstí Długi Targ, odkud přicházíme 
na nábřeží řeky Motława. Podél řeky jdeme jen chvíli, 
než zahneme zase zpátky do úzké a kouzelné uličky 
Mariacka, ve které prodejci nabízejí výrobky z jantaru, 
jenž vůbec v celém Gdaňsku hraje velkou úlohu a je 
nazýván polským zlatem. Přicházíme ke Katedrále v 
Gdaňsku, která je impozantní stavbou, jež kdysi pojmula 
až 25.000 věřících. Vstup je zdarma, my platíme vstupné 
na vrchol baziliky, kde se nachází vyhlídka. 409 schodů 
stojí za to, pozorujeme z výšky kanály, stavby a věžičky 
Gdaňsku a teprve odsud vidíme, jak velké je to město.
 Máme chuť na kávu, a tak je naší další zastávkou 
kavárna. Už jsme tu čtvrtý den, takže víme, že to nebude 
na dvacet minut jako u nás… Po hodině odpočinku se 

vydáváme za dalšími pa-
mětihodnostmi města, je 
jich tu opravdu spousta…
 Odpoledne se rozhod-
neme, že se pojedeme 
podívat do Sopot. Města, 
které spolu s Gdaňskem 
a Gdyní tvoří takzvané 
Trojměstí. Města, které si 
nejspíš budete pamato-
vat jako místo, kam jezdili 
zpívat naši populární zpě-
váci v éře předrevoluční. 
Nádraží je asi deset minut 
pěšky a není velké. Řekl 
bych podobné jako v Brně. 
Když jsme zvládli dopravní 
chaos v Římě, v Paříži 
a dalších velkoměstech, 
tady to bude hračka! Ni-
kdo s námi moc nechce 
mluvit a babka z jediného 

otevřeného okénka nás posílá do myší díry. Vzorně se 
řadíme do fronty k automatu na jízdenky. Zpáteční jíz-
denka – nefunguje. Platba kartou – nefunguje. Nevadí, 
kupujeme za hotové jednosměrné a marně bloumáme 
mezi nástupišti ve snaze najít správný vlak. Ve značení 
spojů vládne chaos a pomůže až náhodný kolemjdoucí, 
který nám ukazuje cestu. Vlak jede každou chvíli a za 20 
minut je na nádraží v Sopotech.
 Lázeňské město stojí za návštěvu. Procházíme veliké 
molo, na němž obdivujeme honosné jachty, ochutnává-
me z léčivého pramene (větší blivajz jsem nikdy nepil) a 
užíváme si atmosféru s místními dobrotami i pouličními 
hudebníky. 
 Večeříme pozdě večer pod okny našeho apartmánu a 
vychutnáváme si dosud nejlepší jídla, která jsme tu měli. 
Losos, chobotnice, krevety, mušle… Co na tom, že jde 
o španělskou restauraci… :-)

Cesta do pouště
 Brzy ráno vstáváme a vydáváme se na cestu. Počasí 
dobré není, ale neprší, na cestování v autě ideální. První 
zastávkou je Westerplatte – místo na severu Gdaňsku, 
kde začala 1. září 1939 Druhá světová válka. Parkujeme 
na prázdném parkovišti a jdeme na prohlídku. Je tu 
válečné muzeum s venkovní expozicí rozbombardo-
vaného domu, který se dá celý projít a okamžitě mne 
uchvátil. Po cestě k velké-
mu památníku se mne při 
čtení o historii tohoto místa 
zmocňuje zvláštní tíseň. 
Prohlídka nám zabrala asi 
hodinu a půl. Načasování 
je opět perfektní – nastu-
pujeme do auta, začíná 
pršet a parkoviště je téměř 
zaplněno polskými auty. 
 Loučíme se s Gdaň-
skem a pokračujeme ještě 
více na sever do města 
Łeba. K apartmánovému 
domu, který jsme si po 
cestě zamluvili, přijíždíme 
okolo druhé po poledni. 
Paní bytná nám jde ve-
sele naproti. Úsměv na 
rtech jí ztuhne v momentě, 
kdy uvidí naše vozidlo. 
Ale reaguje velmi pružně 
a nakonec nás směřuje 
na dvůr hned vedle pískoviště. Náš šestimetrový koráb 
působí vedle tříletých dětí plácajících bábovky podobně 
jako slon v jahodí, ale už jsme si jaksi zvykli…
 Paní Róza nám ukazuje cestu ke Sloviňskému 
národnímu parku, který je naším dnešním cílem. Moc 
jsem si toho o něm dopředu nezjistil, vím jen to, že tam 
pojedeme na kole. Převlékáme se a vyrážíme. Po pár 
kilometrech jsme u vstupu, platíme za dva dospělé a 
dva studenty pouhých 20 Zlotých a pokračujeme dál 
borovicovým lesem (tady snad ani jiné nejsou). Cesta 
do parku lze absolvovat třemi způsoby. Na kole (pokud 
nemáte, ve městě si půjčíte, ale nečekejte moderní 
suprbajk), pěšky (tam a zpátky určitě minimálně 15 km) 
nebo elektrickými vozítky, podobné vláčkům. Kolo se 
osvědčilo jako naprosto ideální.
 Po zhruba šesti kilometrech zastavujeme u občers-
tvení v lese. Všude jsou davy turistů, na elektrovozítko 
vedoucí zpátky do města jich tu čeká dobrá stovka. 
Začínám být lehce nervózní a s manželkou brbláme, že 
cesta sem snad nestála za to. 
 Přijíždíme na konec stezky, odsud se jde po svých. 
Stoupáme na kopec a cesta se mění v jemný písek. 
To, co nás čeká za obzorem, se dá jen stěží popsat. 
Ohromné bílé písečné duny připomínající Saharu se 
rozprostírají na neuvěřitelné ploše od moře směrem ke 
druhé straně, kde se nachází Łebské jezero a dozadu 
podél pobřeží do nekonečna. Jdeme pouze tam, kde je 
místo ohraničené pro turisty, kterých je tu sice spousta, 
ale na veliké ploše se slušně rozptyluje. Jdeme k moři a 
za mohutného větru koupeme bosé nohy a vychutnává-
me si nádherné přírodní scenérie. Tohle jsou přesně ty 
momenty, které se dají sotva popsat slovy. Tohle musíte 
prostě zažít…
 Vracíme se poměrně pozdě večer, tváře ošlehané 
větrem a osmahlé sluníčkem, které svítilo po celé odpole-
dne. Jíme v místní restauraci, nejvíc mi chutnají smažení 
sledi (porce 400 g je určitě pro dva a vychází asi na 140 
Kč, pivo a pohotovost obsluhy bez komentáře). 

Helská kosa
 Snídani jsme koupili den předem a už v osm ráno 
sedíme v autě. Ve městě Wladyslawowo pohodlně par-
kujeme, vytahujeme kola a v proměnlivém a poměrně 
chladném počasí vyrážíme na Helskou kosu. Tento 
poloostrov měří zhruba 38 km a je velice úzký – ve svém 
nejužším bodě má jen asi 150 metrů. Do města Hel, 
které se nachází až na samotném konci poloostrova, 
vede cyklostezka, která je plná cyklistů. Určitě si zde 
dokážu představit poklidnou jízdu, v létě však jde o jedno 
z nejexponovanějších míst v celém severním Polsku. 
Stezka vede po rovině podél moře, které je plné zmrzlých 
surfařů. Zastávka na kávu trvá opět asi tři čtvrtě hodiny, 
už se tomu ani nedivíme :-)
 Město Hel samo o sobě není žádným historickým 
skvostem, jde o letovisko, kam v létě směřují tisíce aut 
každý den. Na samotné špici poloostrova se nachází 
pláž, kde se rozprostíráme k odpočinku, dáváme si pivo 
z plechovky (3 Zlotý) a vychutnáváme si vůni moře, 
tentokrát bez vichru a mohutných vln. Nedá mi to a jdu 
se vykoupat. Zjištění číslo jedna – Balt není slaný jako 
Jadran. Zjištění číslo dvě – Balt je velmi studený i v srpnu! 

Teplotu odhaduji okolo 18 stupňů. Velmi, velmi osvěžující 
koupel.
 Cesta zpátky je stejná, jedeme za občasných přehá-
něk a zhruba 14 km před cílem si dáváme pozdní oběd 
v restauraci u moře. Ryby jsou výtečné. Zajímavé je, že 
Google nám hlásí 34 minut na kole, zatímco autem skoro 
hodinu – a je tomu skutečně tak. Posledních několik 
kilometrů vede podél silnice, která se změnila v jednu 
velkou kolonu.
 Do města Wladyslawowo jsme dorazili až v sedm ve-
čer a šli se ubytovat. Nohy bolí, ale i přes pětasedmdesát 
kilometrů na kole se dnes chceme jít pobavit do města. 
Centrum žije na plné pecky, odevšad je slyšet hudba: jsou 
zde kapely, diskotéky i karaoke bary. Nechybí konečně 
ani pouliční jídlo! Poláci si kupují pivo, zapiekanky, pizzu 
a baví se; na pláži je víc lidí než ve dne. Wladyslaw je 
klasické přímořské letovisko zejména pro místní, kteří 
sem jezdí trávit víkendy i čas dovolené. Atmosféra na 
jedničku a za mě jeden z nejlepších večerů, které jsme 
tu zažili. S pivem, vínem, jídlem i muzikou.

Křižácký hrad
 Se vstáváním jsme si dali na čas; cyklotúra na kose 
v kombinaci s ponocováním ve víru Wladyslawi vyko-
nala své. Máme předposlední den a v plánu je zhruba 
dvouhodinový přesun na jih do města Malbork. Cesta se 

protahuje na víc než tři hodiny díky kolonám (v sobotu!), 
a tak na místo přijíždíme až po půl jedné. Parkujeme na 
jednom z mnoha parkovišť. Pikolík vida náš hangár na 
kolech k nám fofruje s účtem na 50 Zlotých a se slovy 
„Plačišč za mikrobusa“ vymáhá neoprávněně vysoké 
parkovné. Odháním jej pryč a v kase platím za osobák 
– pětadvacet. 
 Od parkoviště směřujeme po viklajícím se mostě smě-
rem k hradu Malbork, který svojí majestátností a velikostí 
vyvolává husí kůži. Pokud si myslíte, že jste viděli velký 
hrad, zajeďte se sem podívat. Jedná se o největší cihlový 
hrad na světě, který byl sídlem křižáckých Velmistrů po 
několik staletí, a který byl za války téměř zničen, aby byl 
později renovován v jednu z nejkrásnějších památek, 
které jsem kdy viděl.
 Jdeme směrem ke kase a trochu protahujeme obličeje, 
protože vstup nám bude umožněn až za dvě hodiny. 
Dobrou zprávou ale je, že prohlídka bude v češtině! To 
jsme ještě netušili, co nás čeká.
 Jdeme na oběd a záhy zjišťujeme, že v Malborku 
kromě hradu není vůbec nic. V 15 hodin jdu vyzvednout 
průvodce. Fasujeme každý malý přehrávač s LCD disple-
jem, sluchátka a instrukci od obsluhy, že prohlídka začíná 
před hradem. Nasazujeme sluchátka a postupně nám 
dochází, o jak sofi stikovaný systém se jedná. Průvodce 
v uších uděluje výklad o historii hradu a o místnostech, 
kde se pohybujeme. Pomocí GPS snímače přístroj po-
zná, kde se zrovna nacházíme a pomocí jeho instrukcí 
absolvujeme celou prohlídku. Pro mne je to neskutečný 
zážitek a říkám si, jak úžasně se dnešní moderní tech-
nologie dají využít. Samotný hrad byl velice zajímavý a 
jeho prohlídka nám zabrala více než tři hodiny.

Rozloučení
 Po návštěvě hradu je čas na cestu domů. Nakupujeme 
v místní Berušce pár věcí pro kamarády coby suvenýry z 
Polska, sedáme do auta a vyrážíme. Po pár kilometrech 
se připojujeme na dálnici, po které jedeme rovně až do 
Prostějova. První úsek asi 200 km je placený a stojí nás 
25 Zlotých, další už bez poplatku. Mimo hodinové šikany 
kolem rozestavěné dálnice cesta probíhá v klidu a 750 
km překonáváme za 7,5 hodiny včetně dvou patnácti-
minutových zastávek. 

 Loučíme se s Polskem a už teď vím, že jsme tu nebyli 
naposledy. Neviděli jsme Krakov, Lodž, Katowice, krásné 
Polské Tatry a mnoho národních parků. Vzhledem k 
vytíženosti jsme nenavštívili ani Osvětim, která byla před 
odjezdem jedním z našich cílů. Poznali jsme z Polska jen 
malou část, která však stála za to. Poznali jsme dobré 
lidi, kteří jsou hrdí na svoji zem. Přesvědčili jsme se na 
vlastní kůži o tom, že Poláci jsou špatní řidiči a ještě horší 
číšníci, ale o to větší srdcaři a požitkáři, kteří si umí užít 
dovolenou ve vlastní zemi. 
 Naši sousedé mají krásnou zem, která skýtá mnoho 
možností, jak strávit aktivnější dovolenou. Pokud ne-
patříte mezi ty, kteří potřebují v létě teplé moře a pláž s 
lehátkem, nelze Polsko než doporučit. Kam za rok? To 
je ještě daleko… :-)

Martin Müller
více fotografi í na www.odcesty.cz
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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

* Pronajmu garáž v Blansku na Údolní ul. Tel.735534705.
* Pronajmu garáž na ulici Údolní. Tel. 737900946.
* Prodám mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 
737902404.
* Prodám hudební skříně Yamaha levá-pravá, bassrefl ex. 
Cena dohodou. Tel. 608201825.
* Hledám k pronájmu parkování pro obytné auto - výška 3 
m, délka 6 m, šířka 2.2 m, ideálně větší garáž, popřípadě 
hala či přístřešek. Tel. 732988448.
* 5 ks vyšívaných, zasklených, zarámovaných obrazů.
Tel. 605774636.

* Najdu přítele do nepohody? 63 let, vdova, životem 
zklamaná, z okolí Blanska. Tel. 778405844.
* 44 let muž s vyřešenou minulostí hledá ženu přiměře-
ného věku. Zatím kamarádství, časem možná víc. Tel. 
777499168.

      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:
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.
Pojďte s námi za pohádkou - 6. 11. 2021 od 14:00 h. 
Start: areál herny stolního tenisu na Podlesí, Blansko. 
Cena vstupenky: 30 Kč – děti/ 50 kč – dospělí. 
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

Stolní tenisté vstupují 
do nové sezóny

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

 Po nucené covidové pauze obnovují blanenští stolní tenisté opět svoji činnost. Novou sezónu 
zahájili, jak bývalo vždy dobrým zvykem, tradičním soustředěním ve Strážnici, To se uskutečnilo v 
prvním srpnovém týdnu. Zúčastnilo se ho 24 dětí ve věku od šesti do osmnácti let.

 „Tréninky probíhaly dvakrát až třikrát denně pod 
vedením zkušených koučů,“ uvedl Pavel Voráč, jeden 
z týmu organizátorů, který kromě něho tvořili ještě 
Aleš a Jiří Přikrylovi, Pavel Gyurgyik a nestárnoucí 
Josef Němec. Velkou trenérskou posilou pak byl také 
bývalý extraligový hráč Moravské Slaviu Brno Aleš 
Adámek. „Na dva dny přijeli své bohaté zkušenosti 
předávat manželé Palkovští. Ivana, ještě nedávno 
reprezentantka a David, který ještě před třemi lety 
válel extraligu v Hradci Králové,“ byl spokojen Voráč. 
Jak dodal, celé soustředění bylo zaměřeno na herní 
dovednosti, fyzickou a taktickou přípravu a děti ho 
celé poctivě odpracovaly. „Podle ohlasů se jim celá 
akce velmi líbila,“ pokyvoval hlavou trenér.  
 Blanenský klub bude v nové sezóně působit v 
několika soutěžích. V první lize startuje A tým žen 
pod vedením zkušené kapitánky Veroniky Ševčíko-
vé, béčko složené především z vlastních mladých 
odchovankyň bude sbírat zkušenosti v lize druhé. 

Zkušený matador Aleš Přikryl povede do bojů v druhé 
lize mužské áčko, kde kromě něho budou nastupovat 
Lukáš Veselý, Lukáš Svoboda a posila z Moravské 
Slavie Brno Miloslav Vaculík. V divizi obléknou dresy 
béčka podobně jako u žen mladí odchovanci klubu 
Ondřej a Martin Polívkovi, Adam Zukal a Michal Petr, 
o soutěž níž v krajské soutěži I vedle zkušených hrá-
čů Stanislava Mikuly, Jiřího Přikryla, Tomáše Kaluži 
a Pavla Voráče budou dostávat šanci další nadějní 
mladí blanenští stolní tenisté.
 Kromě dlouhodobých soutěží dospělých čeká 
blanenské hráče spousta mládežnických turnajů ať 
již na okresní, krajské nebo celostátní úrovni. „Věří-
me, že po delší pandemické pauze se nám podaří 
navázat na výsledky z let minulých a  potvrdíme 
pozici mezi třemi nejlepšími mládežnickými kluby v 
Jihomoravském kraji,“ je přesvědčen Pavel Voráč.

Bohumil Hlaváček

HOSPŮDKA ZBOROVEC
pátek 27. 8. 2021

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

• skákací hrad od 14 hod.

• pivní speciál

• kapela VELVET od 19 hod.

• dobroty nejen z grilu

Přijďte si s námi užít 
poslední prázdninový víkend!

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

Basketbalistky 
absolvovaly soustředění

 Minulou neděli odjely všechny dívčí kategorie Basket-
balového klubu Blansko na tradiční týdenní soustředění 
do Hustopečí. Ještě před odjezdem se všechny koší-
kářky nechaly otestovat prostřednictvím zaměstnanců 
Českého červeného kříže. „Dívky byly covid-negativní, 
ale jinak nadmíru pozitivní. Až jsme se dočkali autobu-
su, nacpali jsme do něj neuvěřitelné množství míčů, 
tréninkových pomůcek, melounů od rodičů a vyrazili 
směr letní soustředění,“ smál se předseda klubu Milan 
Ševčík. Ubytování bylo již tradičně zajištěné v pokojích 
internátu SOŠ a SOU Hustopeče. „Školní jídelna nám 
připravovala čtyřikrát denně výbornou a poměrně kvalitní 
stravu, která holkám moc chutnala,“ byl spokojen.
 Na sportovní část byly hráčky rozděleny do tří družstev 
s ohledem na věk, dovednosti a také podle fyzických 
předpokladů. Šest osvědčených trenérů připravilo na-
bitý tréninkový program, který vycházel ze zkušeností 
získaných z minulých soustředění. Třicet sedm hráček 
čekalo denně několik tréninků, které absolvovaly buď ve 
sportovní hale hustopečského gymnázia, na venkovním 
hřišti s umělým povrchem nebo v terénu. 
 Jednotky byly rozděleny na trénink taktiky a basket-
balových dovedností, běhání, posilování, švihadla a 
střelbu. Žákyně svoje dovednosti drilovaly, dolaďovaly 
a navyšovaly tak počty i úspěšnost. Naučily se také no-
vou útočnou taktiku a herní prvky, které v mistrovských 
utkáních ve své kategorii už mohou využívat. Minižá-
kyně volily formu spíše zábavnou a soutěživou, takže 
si ani neuvědomovaly, kolik nových věcí se naučily. „V 
závěrečném hodnocení se v soutěžích družstev nejlépe 
umístily Vendulka Broďáková, Šárka Broďáková a Zuzka 
Sedláková,“ vyjmenovala vedoucí soustředění Petra 
Popelková.
 Ze zavedeného rytmu se účastnice soustředění od-
klonily hned první jediný horký den, kdy navštívily místní 
koupaliště. „Pobyt ve vodě jsme spojili s posilováním 
rukou, když každá hráčka žákovského týmu uplavala 
500 m. Mladší děvčata měla ve vodě posilování spíše 
zábavnou formou,“ dodala.
 Oblíbeným zpestřením dne se stala večerní basketba-
lová utkání mladších proti starším. Nejmladší děvčata se 
učila, že si míč musí opravdu vybojovat, doskočit a nebát 
se vyšších soupeřek. Starší dívky si naopak vyzkoušely 
obranný pohyb bez použití rukou, střelit na koš až po 
několika přihrávkách a střílet ze všech vzdáleností, 
protože dvojtakty byly zakázané.
 „Ve středu pak zvládl mladší tým se svými vedoucími 
docela náročný výšlap na Mandloňovou rozhlednu. 
Tam si holky zahrály běžecky vytrvalostní hru nazva-
nou Strašidelné bingo,“ líbilo se Milanu Ševčíkovi. Jak 
doplnil, na večer nachystaly starší hráčky Barča, Nikča, 
Lucka, Klárka, Áďa, Majda, Ivča, Terka, Kiki a Viky pro 
své mladší kamarádky oblíbenou bojovku pro složené 
soutěžní týmy. „Výsledkem byla zábavná sportovní akce, 
která pobavila všechny zúčastněné včetně trenérů. No, 
zkuste si sami s rukama za zády sníst věneček pově-
šený na provázku na stromě, nebo naplnit pidikelímek 
vodou z tryskajícího pítka a skákat s ním po jedné noze 
tak, abyste nic nevylili. Nejlepší soudržnost, rychlost a 
nápaditost prokázal tým „Melouni jedou! Brm, brm!“ ve 
složení Ella Alexová, Zuzka Tylečková, Adélka Ježová, 
Lea Krátká a Šárka Broďáková,“ hodnotila vydařenou 
akci Popelková.
 Čtvrtek byl na soustředění dnem předposledním. „I 
když se začala projevovat únava, všechny holky ve svých 
trénincích makaly naplno. Například Barča Sedláková 
zvládla za jednu minutu 192 přeskoků přes švihadlo, 
Zuzka Tylečková proměnila za minutu 12 dvojtaktů, Klár-
ka Vašková za minutu 29krát přihrála do jednoho místa. 
U žákyň také proběhla volba kapitánky U14, kterou se 
opět stala Barča Sedláková, její zástupkyní byla zvolena 
Nikča Ježová,“ chválila nejlepší vedoucí soustředění. 
 Minižákyně podstoupily testy basketbalových a vý-
konnostních dovedností. „Vítězkou se stala Vendulka 
Broďáková, stříbrnou pozici obsadila Gabča Kotlánová, 
na třetím místě se umístila Lucka Vernerová. Neztratily 
se ani naše nejmenší hráčky. V kategorii do osmi let 
vyhrála zlatou medaili Lea Krátká, druhá se umístila 
Šárka Broďáková, třetí místo obsadila Adélka Pokorná a 
o jediný bod za ní skončila Gábinka Popelková. Skokan-
kou soustředění se stala Vaneska Šimčíková – udělala 
největší posun v basketbalovém umění,“ nezapomněla 
pochválit Petra Popelková.
 Poslední den byl věnovaný úklidu a přípravě všeho 
pro přepravu do Blanska. Hned ráno ještě dívky ale stihly 
ještě jeden přátelský zápas mladších proti starším. Tý-
den letního soustředění minižákyň a žákyň uplynul jako 
voda. „Děvčatům zůstanou mimo vzpomínky na společný 
pobyt, dobrá kondice a určitě vylepšení basketbalových 
dovedností. Poděkování směřuje ke všem, kteří se po-
díleli na organizaci a povedeném průběhu předsezonní 
přípravy,“ byl nadmíru spokojen předseda klubu Ševčík. 
Jak neopomenul dodat, trenéři Slávek, Ivana, Monča, 
Natka, Vendy a Petra si zaslouží obdiv a uznání za 
skvělou práci při přípravě nejmladších sportovkyň BK 
Blansko. „Svoji dobrou výkonnost budou moct děvčata 
prokázat v mistrovských soutěžích ve všech věkových 
kategoriích. Před zahájením sezóny svoje dovednosti 
ještě vyzkouší při kvalitně obsazených turnajích v Kyjově 
(U14) a Olomouci (U11),“ prozradil. 
 „Rádi bychom poděkovali rodičům za skvělý přístup a 
komunikaci při přípravě soustředění. Velmi nás potěšily 
melouny, pochutiny, dětské šampaňské a svačinky, kte-
rými nás rodiče zásobili,“ shodli se Ševčík a Popelková. 
Nezapomněli ani vyslovit velký dík fi rmě ŠUSTEKBUS, 
která všechny smluvním autobusem bezpečně přepravila 
do Hustopečí a zpět.  Akce byla podporovaná z dotace 
Jihomoravského kraje.

Bohumil Hlaváček

Sára Kašparová 
uspěla v Brně

 Blanenská jezdkyně Sára Kašparová s koněm 
Mequin pod vedením trenérky Pavly Svobodové 
uspěla na závodech v parkurovém skákání v Brně. 
„V loňském roce, kdy Sáře bylo dvanáct let, se 
odhodlala složit jezdeckou licenci a letos poprvé 
odstartovala na ofi ciálních závodech v areálu Pánská 
lícha,“ uvedla Svobodová. Jak dodala, na mistrovství 
Jihomoravské oblasti ve skocích pony se stala vítěz-
kou v kategorii pony Benjaminek jezdců startujících 
prvním rokem. „Na úrovni 80 cm, s úspěšným roze-
skakováním na 90 cm, kde nechybovala a získala 
nejlepší čas. Moc ji gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších startech,“ je nadšená trenérka.

-boh-
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Fotbalisté  pokračují v sérii 
bez porážky a jsou první v tabulce

Atletky těží z odkazu 
trenéra Ošlejška

 Nečekaně příznivý pohled na pořadí MSFL po čtvrtém kole. Některými podceňované Blansko, které 
po sestupu z druhé ligy viděli škarohlídové v budoucnu až někde v krajském přeboru, je na špici 
tabulky. Po smolné prohře gólem v nastavení v domácím úvodním utkání s Vratimovem naskočili 
svěřenci trenéra Petra Vašíčka na vítěznou vlnu a po drtivé výhře ve Znojmě se dívají na své protivníky 
pěkně z nejvyšší příčky tabulky

 Zápasy, které Vašíček vyhlížel s vidinou možného 
bodového zisku, vyšly na jedničku. Domácí duel s 
Dolním Benešovem sice nepřinesl bůhvíjak pohledný 
fotbal, body ale, jak se říká, zůstaly doma. No a ve 
Znojmě rovněž jeho svěřenci kráčeli od začátku za 
vítězstvím.  Pohled na tabulku moravskoslezské 
ligy musí potěšit každého opravdového příznivce 
blanenského fotbalu. První místo, to nečekal ani 
největší optimista, 
 FK Blansko – FC Dolní Benešov 3:1 (1:0). Bran-
ky: 22. Machálek, 46. Machálek, 75. Hladký – 47. 
Blahuta. Blansko: Nešetřil – Chyla, Blažík, Fall, Feik 
(82. Pyš) - Minařík (76. Alexa), Kroutil (65. Smrčka), 
Mach, Reteno Elekana (65. Hladký) –Tulajdan, Ma-
chálek. 
 Blansko bylo na první pohled od začátku lepším 
celkem. Soupeře v úvodu utkání zavřelo na jeho 
polovině a bylo jen otázkou času, kdy se jeho 
převaha projeví gólově. V šancích ale nejprve jeho 
hráči neuspěli, buď netrefi li brankové zařízení, nebo 
hosty podržel brankář Chvěja. Prosadil se až kapi-
tán Tomáš Machálek překvapivou střelou z hranice 
vápna – 1:0. To paradoxně domácí nenabudilo, ale 
ukolébalo a až do konce poločasu se již do větší 
příležitosti nedostali.
 Kdo se zapomněl na poločasovém pivku a klo-
báse, přišel o druhý gól Blanska, o který se opět 
povedenou tečí postaral Machálek – 2:0. Dlouho se 
ale z dvoubrankového vedení jeho hráči neradovali. 
Neuplynula ani minuta a Blahuta se pohotově po-
staral o snížení – 2:1. Byla to ale poměrně náhodná 
akce Dolního Benešova, ten na žádný pokus o zvrat 
neměl. Bylo jen otázkou času, kdy Blanenští potvrdí 
tříbodový zisk. A opravdu se to povedlo. Tulajdan 
ještě v šanci ze 74. minuty neuspěl. Jeho zaváhání 
napravil o minutu později Marcel Hladký – 3:1. Zá-
věr zápasu pokazilo vyloučení domácího Dominika 
Blažíka. Jevilo se sice jako poměrně přísné, jeho faul 
na středu hřiště byl ale zbytečný.  
 1.SC Znojmo FK – FK Blansko 2:5.  
Branky: 26. Kirschner, 75. Okleštěk – 39. 
Hladký, 41. Tulajdan, 69. Machálek, 81. 
Elekana, 90+4. Zeman. Blansko: Nešetřil 
– Chyla, Fall, Smrčka, Feik - Hladký (73. 
Pyš), Kroutil (36. Reteno Elekana (89. Se-
hnal)), Mach, Alexa - Tulajdan (89. Zeman), 
Machálek
 Úvod utkání patřil domácím, ve 3. minutě 
pomohlo Nešetřilovi břevno jeho branku po 
střele Moučky. Tlak Znojma pokračoval a 
vyvrcholil ve 26. minutě, kdy se o první gól 
utkání postaral Kirschner – 1:0. Oživení hry 
pro hosty přinesl střídající Reteno Elekana, 
který byl na začátku akce, po níž vyrovnal 
v 39. minutě Hladký – 1:1. A krátce na to 
Jiří Tulajdan poslal Blansko do vedení po 
přehození znojemského brankáře – 1:2. 
Vyrovnání do poločasu nedovolil Znojmu 
výborným zákrokem Petr Nešetřil. 
 Ve druhém poločase mohl krátce po jeho 
začátku zvýšit Machálek, neuspěl však, těs-
ně minul branku. Znojmo mohlo vyrovnat, 
při jejich tutovce ale Blanenským pomohlo 
štěstí. Patrně rozhodujícím momentem 
utkání bylo vyloučení znojemského Bašiče 
po hrubém faulu na Chylu. Krátce na to 
Machálek zvýšil – 1:3. Domácí Okleštěk, 
kanonýr z ligovou minulostí, sice snížil v 

75. minutě – 2:3. Závěr utkání však patřil hostím. S 
chutí hrající Reteno Elekana nejprve v 81. minutě 
zvýšil – 2:4. V nastavení pak pečetil výhru Blanska 
Alois Zeman – 2:5.

 A nyní čekají Blansko dva bonbónky na do-
mácím hřišti. Nejprve sobotní duel s rivalem z 
Rosic, které vede blanenský trenér Michal Kugler 
a ve středu pak pohárové utkání s prvoligovým 
Zlínem. Nebude to však na hřišti na Údolní, které 
musí podstoupit rekonstrukci trávníku. Oba duely 
se budou konat na dolním hřišti na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka na Mlýnské ulici.

Bohumil Hlaváček

Blansko - Dolní Benešov 3:1. Foto Josef KratochvílBlansko - Dolní Benešov 3:1. Foto Josef Kratochvíl

Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 

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

 Na dráhu se vrátila v blanenských barvách bývalá reprezentantka v běhu přes překážky Jana So-
táková a atletky z AKLD Blansko se ani ve třetím kole atletické ligy neztratily. To je základní postřeh 
ze závodů v Břeclavi, i když vytoužený postup do první ligy nevyšel. Vidět byli i muži v barvách klubu 
Fénix sport, kteří v soutěži družstev skončili rovněž šestí.

 Před závěrečným kolem bylo velmi vyrovnané po-
řadí týmů v boji o postup v soutěži žen, shodný počet 
bodů měly týmy na třetím až šestém místě, mezi 
nimi i AKLD. Do baráže o I. ligu postupují nejlepší 
čtyři týmy. „Když se mi tedy nad soupiskou začaly 
množit omluvenky kvůli dovoleným, soustředěním 
a zdravotním potížím, rozhodla jsem se zbývajícím 
děvčatům odhodlaným závodit raději umožnit starto-
vat v disciplínách, které zvolí samy, než je za každou 
cenu nutit do sbírání bodů,“ vymyslela vedoucí týmu 
Dagmar Koudelková. „I teď když propočítávám, jak 
málo nakonec chybělo na čtvrtou postupovou příčku, 
jsem pořád přesvědčená, že dobrá nálada v týmu a 
úsměvy v cíli, mají svou hodnotu,“ je přesvědčena. 
Jak řekla, vidí v tom odkaz loni nečekaně zesnulého 
trenéra Jiřího Ošlejška. „I jeho by jistě také potěšil 
počet a výkony našich závodnic na překážkách, které 
byly jeho specialitou s bonusem vítězného návratu na 
dráhu překážkářky Jany Sotákové, kterou k atletice 
přivedl, bývalé mistryně republiky,“ pokyvuje spoko-
jeně hlavou Koudelková. Podle ní byla nečekanou 
příjemnou perličkou těchto závodů také bezesporu 
drtivé vítězství blanenských děvčat ve štafetě na 
4x100 m. 

Z výsledků blanenských Z výsledků blanenských 
reprezentantů reprezentantů 

(PB osobní rekord, SB nejlepší výkon v sezóně):
Muži, družstva (16 týmů): 1. Hodonín 269, …, 6. 
Fénix sport Blansko 67. 200 m: 10. Přikryl 24,42 (PB). 
800 m: 8. Přikryl 2:07,39. 1500 m: 3. Kohut 4:18,43, 
5. Šeděnka 4:19,68 (PB), 10. Křivánek 4:26.66. 
3000 m: 1. Rudolecký 8:29,40, 3. Kohut 8:55,48, 5. 
Škrabal 9:31.97, 6. Šeděnka 9:38,54, 10. Brosch 

9:53,67 (PB). 110 m př.: 3. Zukal 18,75, 9. Husák 
22,95. 400 m př.: 9. Zukal 69,35, 10. Juračka 74,00 
(SB). Tyč: 9. Malits 287. 
Ženy družstva (13 týmů): 1. Atletická akademie 
Zlínského kraje 168.5, …, 6. Atletický klub Ludvíka 
Daňka Blansko 101. 100 m: 7. Nollová 13,03, 10. 
Poláčková 13,54. 400 m: 7. Jakusidisová 64,31 
(PB), 10. Danihelková 66,60. 1500 m: 8. Koudelková 
5:29,64. 3000 m: 3. Horňová 11:19,31, 7. Koudelko-
vá 11:57,71 (SB). 100 m př.: 1. Sotáková 14,76, 6. 
Hlaváčková 16,80. 400 m př.: 2. Sotáková 66,72, 
3. Hlaváčková 70,75. 4x100 m: 1. Blansko A (Hla-
váčková, Jakusidisová, Nollová, Poláčková) 49,71, 
7. Blansko B (Danihelková, Jánošíková, Mynářová, 
Sotáková) 53,38. Výška: 4. Fialová 156. Dálka: 8. 
Jakusidisová 503. Trojskok: 2. Hlaváčková 10,60. 
Koule: 3. Sotáková 10,25 (SB). 

Bohumil Hlaváček

V Blansku se představí 
prvoligový Zlín

 FC Fastav Zlín. Prvoligové mužstvo se představí v Blansku v dalším kole MOL Cupu, rozhodl o tom 
los. Zápas se uskuteční ve středu 1. září se začátkem od 17 hodin. V předchozím kole totiž blanenští 
fotbalisté před dvěma týdny vyřadili ambiciózní mužstvo Startu Brno. 

 TJ Start Brno – FK Blansko 0:2 (0:0). Branky: 
52. Reteno Elekana (pen.), 90. Mach. Nešetřil – Feik, 
Blažík, Smrčka (46. Chyla), Pyš – Minařík – Reteno 
Elekana (59. Kroutil), Mach, Alexa, Hladký – Machá-
lek (52. Tulajdan).
 První poločas byl ve znamení mírného tlaku 
domácích, nebezpeční byli ale jen při standardních 
situacích. Zvrat přišel až po změně stran. Patrně 
rozhodující moment přišel v 50. minutě. Blanenským 
fanouškům dobře známý Martin Sedlo, který právě do 

Startu přišel před sezónou, zabránil rukou Machálko-
vi ve skórování a musel po červené kartě předčasně 
do sprch. Následovala samozřejmě i penalta, z níž 
Reteno Elekana otevřel skóre – 0:1. Start nakonec 
nedohrál ani v deseti, po dvou žlutých byl vyloučen 
i Kaláb. Dvojité oslabení už zápas poznamenalo 
defi nitivně a po druhé brance Macha v 90. minutě 
bylo vymalováno – 0:2.  

-boh-

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL

Blansko - RosiceBlansko - Rosice

so 28.8. v 17.30 hod.so 28.8. v 17.30 hod.

hřiště na Údolníhřiště na Údolní

Aktuálně
Další výsledky, 3. kolo: Hlučín – Vratimov 4:1, 
Jihlava B – Vrchovina 4:1, Otrokovice – Frýdek 0:2, 
Dolní Benešov – Zlín B 2:1, Rosice – Uničov 0:0, 
Uherský Brod – Olomouc B 1:1, Ostrava B – Velké 
Meziříčí 2:1, Slovácko B – Kroměříž 1:0. 
4. kolo: Frýdek – Slovácko B 1:1, Velké Meziříčí – 
Rosice 0:1, Uherský Brod – Hlučín 2:0, Kroměříž – 
Ostrava B 4:1, Vrchovina – Vratimov 1:1, Olomouc 
B – Otrokovice 4:0, Uničov – Znojmo 4:1. Zlín B 
– Jihlava B 4:1.    
Další zápasy, 5. kolo: Blansko – Rosice, Velké 
Meziříčí – Slovácko B, Frýdek – Uherský Brod, 
Vratimov – Jihlava B, Vrchovina – Dolní Benešov, 
Kroměříž – Otrokovice, Uničov – Ostrava B, Zlín 
B – Znojmo, Hlučín – Olomouc B. 
6. kolo: Ostrava B – Blansko, Hlučín – Jihlava B, 
Dolní Benešov – Vratimov, Znojmo – Vrchovina, 
Rosice – Zlín B, Slovácko B – Uničov, Otrokovice – 
Velké Meziříčí, Uherský Brod – Kroměříž, Olomouc 
B – Frýdek. 

-boh-

1. Blansko 4 3 0 1 10:5 9

2. Kroměříž 4 3 0 1 8:4 9

3. Uničov 4 2 2 0 8:2 8

4. Olomouc B 4 2 2 0 10:5 8

5. Uherský Brod 4 2 2 0 7:4 8

6. Rosice 4 2 1 1 5:3 7

7. Vratimov 4 2 1 1 7:6 7

8. Ostrava B 4 2 1 1 8:8 7

9. Hlučín 4 2 0 2 8:5 6

10. Zlín B 4 2 0 2 8:7 6

11. Slovácko B 4 1 2 1 6:6 5

12. Jihlava B 4 1 1 2 7:8 4

13. V. Meziříčí 4 1 1 2 5:6 4

14. Frýdek-Místek 4 1 1 2 4:6 4

 15. Vrchovina 4 1 1 2 4:8 4

16. Dolní Benešov 4 1 1 2 4:8 4

17. Znojmo 4 0 0 4 6:14 0

18. Otrokovice 4 0 0 4 0:10 0

foto Ondřej Ellingerfoto Ondřej Ellinger


