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Uvažujete o prodeji
své nemovitosti 
a nevíte si rady?
Využijte dlouholeté 
zkušenosti.
Už 16 let
pomáhám
klientům 
s prodejem, 
koupí 
nemovitostí.

RK MiKA nabízí konzultační činnost pro všechny.

• Zpracování znaleckých 
 posudků pro dědická řízení.
• Zprostředkování prodeje 
 a pronájmu nemovitostí.
• Právní i daňové 
 poradenství pro občany.

30 let zkušeností 
a realizovaných zakázek.

Podnájem vybavené kanceláře v cent-
ru včetně WC a služeb…2.700 Kč/měs.
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Velký rozruch způsobily mezi některými lidmi z řad veřejnosti nedělní srpnové 
rockové koncerty na místě bývalého hotelu Dukla v centru Blanska. Sice jsem 
příliš nepochopil, proč se z víceméně jasné záležitosti musela zase dělat kauza 
na jedné z blanenských sociálních sítí, ale když už je to na stole, rád bych vnesl 
dnešním úvodníkem do celé záležitosti světlo.

 Na konci roku 2017 jsem poprvé přišel za 
Jiřím Crhou (tenkrát ještě místostarostou měs-
ta) s návrhem oživit střed města a tak trochu 
propagovat klidovou zónu vybudovanou na 
místě po zbouraném hotelu Dukla. Tento prostor 
byl v té době nově otevřený a možná si pama-
tujete, že nebyl veřejností vnímán příliš vlídně. 
Já sám jsem byl z výsledku také rozpačitý, ale 
řekl jsem si, že než celé roky nadávat, bude 
lepší tohle místo využít pro kulturu a naučit se 
s ním žít. Tak vznikla myšlenka Letního DUKLA 
FESTIVALu. Koncerty se konaly každou druhou 
neděli o prázdninách 2018 a 2019, pořádal jsem 
je osobně a vystupovala zde především blanen-
ská seskupení víceméně rockového rázu.
 Záštitu nad Letním DUKLA FESTIVALem 
převzal v roce 2018 i v roce 2019 Jiří Crha, který 
pomohl s organizací a propagací, ale koncerty 
nebyly nikdy fi nancovány z městského rozpoč-
tu, jak se někteří mylně domnívají. První ročník 
se mimořádně vydařil, což veřejnost potvrdila 
hojnou účastí v ročníku druhém. 
 V roce 2019 probíhala na stejném místě pa-
ralelně s Letním DUKLA FESTIVALem i série 
koncertů pořádaných městem. Tyto koncerty 
probíhaly každé úterý, ovšem s mojí osobou 
nebyly nijak spjaty, natož fi nancovány. Před-
pokládám, že pokud byl pořadatelem odbor 
kultury, šlo o městské peníze.
 V roce 2020 a 2021 Letní DUKLA FESTIVAL 
neproběhl z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace.
 Letos je vše jinak. Sérii letošních rockových 
koncertů blanenských kapel s názvem Letní 
koncerty na Dukle pořádají blanenští kandidáti 
ODS do komunálních voleb, čímž se tato akce 
stává chtě-nechtě politickou, jelikož jde o sou-
část volební kampaně. Jak je zřejmé z inzerce 
i pozvánek na internetu, organizaci nese na 
svých bedrech blanenská ODS, která mne na 
jaře oslovila, abych zajistil vystupující kapely. 
 I letos se rocková nedělní odpoledne těší vel-
ké oblibě z řad veřejnosti; na třech uplynulých 
koncertech bylo v součtu okolo tisícovky diváků. 
Pro nás hudebníky je publikum velmi důležité a 
motivující, já osobně mám ještě navíc radost z 
toho, že můžu hrát ve svém městě, před svými 
známými.

 Na jedné ze sociálních sítí jsem byl následně 
označen jako sluha ODS. Proč? Protože na 
akcích hraju a zpívám, dokonce hned ve třech 
kapelách. A dovolil jsem si za to vzít peníze. 
Tohle mi, přátelé, přijde naprosto scestné. V 
minulých letech jsme jako komerční kapela 
vystupovali hned pro několik politických stran 
v rámci volebních kampaní, ať už pro blanen-
ské, tak mimo region. Nestydím se za to. Naše 
práce z nás přece nedělá podporovatele stran, 
pro které vystupujeme. Podle stejného klíče 
bychom snadno mohli nálepku „sluhy“ dát na-
příklad šoférovi, který na politickou akci přivezl 
pódium, nebo elektrikáři, který sem přišel zapojit 
elektřinu. Pro mne je muzika součástí obživy 
stejně tak, jako pro jiného točení zmrzliny nebo 
montáž ledniček.
 A stejně tak jsou na tom noviny Monitor, o 
které se zbabělí anonymní pisálci na sociálních 
sítích rádi otírají. Pokud si nějaká politická stra-
na zaplatí inzertní prostor, nebudu s tím jako 
podnikatel mít problém. Ostatně – ve speciálním 
čísle, které vyjde za tři týdny, najdete inzerci 
drtivé většiny všech blanenských politických 
subjektů. Jiná věc by byla, kdybych na strán-
kách novin veřejně hlásal podporu té či oné 
politické straně. Zde už by se o nestrannosti či 
zaujatosti dalo hovořit. To se však neděje.
 A stejně tak se nic takového neodehrává při 
koncertech na Dukle. Vy, kteří jste tu byli, mi 
potvrdíte, že nejde o žádnou agresivní kampaň, 
nerozdávají se balónky ani vlaječky, nikdo tu 
nepronáší politické myšlenky. Jde především 
o muziku, na kterou můžou Blanenští zadar-
mo zajít a dobře se pobavit. Možná byste se 
divili, kolik se dnes a denně v jiných městech 
pořádá hudebních a jiných událostí, které jsou 
organizačně přímo spjaty s městem, potažmo 
politikou. Kdo bude chtít, uvidí politickou kam-
paň i v krabici od mléka.

 Víte, celá tato kauza mi přijde jako jeden 
velký závistivý plivanec od těch, kteří sedí celé 
dny doma u počítače, zapšklí a nerudní z toho, 
že v životě nic nedokázali, a tak jim nezbývá 
než úpěnlivě kopat na všechny strany. Je mi 
takových lidí upřímně líto. 

Martin Müller

O koncertech na Dukle
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Město dokončilo revitalizaci 
náměstí Republiky

Komentář: O infl aci 2022 a jejích příčinách

 Tento citát, byť pochází z doby dávno minulé, 
jako by svým obsahem přesně pasoval na dnešní 
dobu. Že je dnes krize je naprosto nepochybné. 
Ale její počátky nenastaly až válkou na Ukrajině, 
ani pádem Bohemia Energy. Zárodky této krize 
sahají také do dob dávno minulých. Pravda, ne do 
těch, v nichž žil autor citátu. Ale asi tak deset let 
nazpět. Tehdy vyvrcholila, resp. dozněla fi nanční 
krize z roku 2008 a tehdejší politická reprezentace, 
byť se ekonomicky výrazně (pozitivně) podílela na 
jejím překonání, zplodila díky svým mravním, spo-
lečenským a politickým přešlapům hydru, která se 
v roce 2013 ujala moci. Nebyla zpočátku viditelná. 
Spousta spoluobčanů pod heslem „takhle to fakt už 
dál nejde“ zvolila v naivitě novou garnituru politiků v 
čele s Andrejem Babišem. A protože až do jara roku 
2020 se v této zemi neodehrálo nic podstatného, 
vládl tento člověk pohodlně a užíval si moci. Hravě 
a v tichosti rozložil státní administrativu na jakési 
prvočinitele, kde jednotlivce jemu nepohodlné na-
hradil nenápadně svými „zaměstnanci“. Ovládl stát 
a ovládl média. Rozdal ze státního důchodcům a 
mnohým dalším. Ne z lásky k nim, ale z potřeby si 
je zavázat.
 Pak přišel blesk z čistého nebe, polovina března 
2020 a s ním čínská pandemie. Od té chvíle se 
začal hroutit obrázek o dobráckém a všemocném 
lidovém vůdci, který vše vyřeší. Umíraly desetitisíce 
lidí, často zcela zbytečně. Nastal chaos. Vrátíme-
-li se k citátu z úvodu a zamyslíme-li se nad ním, 
ihned vidíme, jak se na problémy v tomto období 
nahlížet mělo, narozdíl od toho, jak to řešila Babi-
šova administrativa. A po COVIDU místo uklidnění a 
stabilizace nastala expanze cen energií, volby a po 
nich pád Babiše, vznik nové vlády a válka. A vedle 
toho (nebo na pozadí těch událostí) infl ace. Než se 
k infl ací dostaneme, dovolte malou poznámku. 
 Ta dnešní krize, o níž je řeč, nemá jen rozměr 
ekonomických parametrů, které dnes umí vyjmeno-
vat každý (drahota, energie). Má ještě jakési latentní 
pozadí. Andrej Babiš, který vůbec nepočítal s tím, 
že bude muset odevzdat po volbách moc, má nyní 
v běhu několik scénářů, jak: za a) buď se k moci 
opět dostat (do exekutivy a řídit stát a všechno a 
všechny a zajistit stopku svým trestním řízením a 
pokračování přísunu dotací do skupiny AGROFERT; 
tedy směřování k předčasným volbám), anebo za 
b) alespoň zajistit svou osobní beztrestnost (jako 
záložní řešení - stát se prezidentem). K oběma 
cílům vedou akce, které podniká. Jeho turné, jehož 
jsem byl dne 3.8.2022 náhodou i osobně účasten 
v Prachaticích, kde na náměstí čekalo asi 10 jeho 
příznivců, současně s asi 30-ti oponenty, pokřikují-
cími, pískajícími, a tvořícími – pro Babiše - otřesnou 
atmosféru „bojového napětí“, je ukázkou nikoli toho, 
jak chce přesvědčovat občany o svém politickém 
programu, nýbrž toho, jak vytvářet témata pro 
novináře, kteří o něm mluví a tím se mu dostává 
hojné pozornosti (špatná reklama taky reklama, 
všimněme si, že dokud nezačaly ty „bitky“, nikdo o 
jeho turné nevěděl, mimochodem, asi před dvěma 
měsíci byl i v Blansku – a v klidu). Další cesta, kudy 
směřuje jeho snaha dosažení „konečného cíle“, 
vede prostřednictvím vlivu, který zasel do státních 
struktur, například v silových resortech (vnitro). 
Kausa DOZIMETR, kterou čtenáři jistě sledují, nemá 
jen mediálně exponovanou linii úplatkářské kauzy 
jakýchsi „kmotrů“ pod vedením nesvéprávného 
mladíka ze Zlína. Ta nejdůležitější osoba, o kterou 
se hraje, je Vít Rakušan a jeho hnutí STAN. Není 
neznámo, že pro Andreje Babiše je tato strana jako 
červený hadr. Babiš Rakušana asi nesnáší i osobně, 
ale především také proto, že Rakušan šéfuje – nyní 
pro Babiše nejklíčovější resort, s nímž si - ještě pod 
Hamáčkovým vedením - Babiš pohrával jako kočka 
s myší. A kde dnes sedí lidé, kteří mohou Babiše 
dostat do tepláků. Anebo taky ne. A to je hlavní cíl 
jeho snažení. 
 Tolik odbočka. A nyní k samotné infl aci. Mnozí 
jistě vědí, co je infl ace. Těm ostatním uvedu příklad. 
Nahlédněme na infl aci například z pohledu cen. 
Jestliže 1.ledna stojí benzín 30 korun, a 1.února 
31 korun, je měsíční infl ace 3,3 %. Je to tedy míra 
zdražení ceny zboží a služeb za nějaké dané ob-

dobí. V ekonomickém prostředí se uvádí průměrná 
roční míra infl ace, která se v dobách předkrizových 
pohybovala kolem 3 % (rok 2000 byl 4 %, kolem 
roku 2003 byla téměř nula, pak opět 2-3 %, v krizi 
roku 2008 byla krátce asi 8 %, pak v 2010-2019 
byla v rozmezí 1 - 4 % a konečně nyní, v roce 2022 
přesahuje hodnotu 15 %). Nyní tedy pro příklad lze 
uvést, že zboží na konci roku 2022 bude stát prů-
měrně o cca 15-20 % více, než na začátku tohoto 
roku. Pracuje se vždy s průměrnými hodnotami a 
porovnává se tzv. spotřební koš, tedy jakási typi-
zovaná „množina“ zboží a služeb, aby byl v tom 
průměrném čísle zachycen reprezentativní vzorek 
zboží a služeb, které spotřebováváme a současně 
aby se vyloučily excesy dramatického růstu cen 
některých komodit (dnes např. cen benzínu nebo 
plynu).
 Pohlédneme-li na infl aci obráceně, tedy pohle-
dem peněz, znamená to, že koupíme-li si za 100 Kč 
1.ledna 30 rohlíků, pak při 20% infl aci koupíme za 
tutéž stovku na konci roku pouze 25 rohlíků. Tento 
pohled je klíčový pro občany, neboť ukazuje, co si 
za peníze, které máme (naspořeny nebo na výplat-
ní pásce) v dané chvíli nebo v brzkém budoucnu 
můžeme koupit.
 Infl aci v nízkých hodnotách (jako byla do roku 
2022) ekonomické prostředí (tedy podnikatelé, ob-
čané, vláda, banky) nevnímá negativně. Normální 
tržní prostředí, kde se účastníci chovají přirozeně, si 
s infl ačními výkyvy poradí. Každý účastník trhu má 
své zájmy, které ve svém souhrnu působí pozitivně 
– samozřejmě za předpokladu, že se všichni chovají 
„normálně“. Banky chtějí půjčovat peníze a inkaso-
vat úroky, vláda jako obří zaměstnavatel a systém 
poskytující služby občanům chce vybírat daně, aby 
to vše měla z čeho fi nancovat, podnikatelé chtějí 
vyrábět a prodávat a mít zisky, zaměstnanci (tj. lidi, 
občané) chtějí mít práci a za ni hezkou mzdu, aby 
mohli žít kvalitní život.
 Trh nikdo neřídí. Řídí se sám a vlivy na něj působí 
prospěšně, tj. ku prospěchu všem (v evropském 
pojetí trhu to však takto ideálně neplatí, trh je 
výrazně pokřivován zejména dotačními instituty a 
tolerancí monopolů a kartelů státem; to je ale téma 
pro jiný komentář). Ovšem jen do chvíle, kdy se ně-
které složky trhu začnou svým chováním vymykat. 
Zvedne-li vláda daně, demotivuje to podnikatele a 
rozvine se černý trh. Budou-li banky půjčovat větší 
množství peněz, začnou jejich příjemci utrácet a 
zvýší se poptávka, která povede ke zdražení zboží. 
Stane-li se některý z vlivů na trh extrémně velký, 
nemusí si s tím ostatní poradit. Nynější situace je 
vyvolána mnoha negativními vlivy. A to ještě tako-
vými, které na ekonomiku zapůsobily jednosměrně, 
tedy v součtu, čímž se jejich negativní vliv zesiluje. 
 Green-Deal zasel v oblasti energií semínko, které 
díky okolnostem, jež nebyly předpokládány, přivedl 
ceny energií až tam, kde je vidíme dnes. Plány spo-
jené s uzavíráním jaderných a uhelných elektráren 
v Evropě a jejich uskutečňování způsobily, že při 
výpadku a zdražení plynu (z Ruska) se chybějící 
energie zdražují až na dnešní ceny. Mimochodem, 
dnes (16.8.2022) Německo vyhlásilo, že „neod-
staví své poslední funkční tři jaderné elektrárny 
a ponechá je v chodu“, čeští politici také konečně 
začínají chápat, že uhelné elektrárny prostě nepů-
jde v závazné lhůtě odstavit. Byť pozdě, tak snad 
„přece“ nastupuje zdravý rozum. Nicméně ceny za 
energie už astronomické jsou a jejich pokles nelze 
příliš očekávat.
 Vraťme se k úvodnímu citátu. Každá krize bolí. Ty 
dnešní bolí o to víc, jak jsme si všichni (a to i ti, kteří 
na tom nemají žádné zásluhy) zvykli žít v blahobytu. 
Bydlení, jídlo, zdravotnictví, dovolená – na to máme 
všichni dneska už nárok. Ekonomická pravidla jsou 
však neúprosná. Kdyby Babiš dostál svým slovům 
a řídil stát jako fi rmu, nikdy byl nerozdával dávky, 
důchody, zadarmo jízdné. Nikdy! Protože by věděl, 
že stát (tedy ona „jeho fi rma“) na to jednoduše 
nemá. Babiš, stejně jako každý člověk ví, že když 
mám stovku v kapse, nemohu si koupit zboží za 
120 korun. Možná jednou, když mi někdo půjčí. A 
to jen tehdy, kdy vím, že mi příště 20 korun zbude, 
abych je mohl vrátit. Babišovo hospodaření však 

„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. 
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. 
Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní 
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat 
to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Je třeba 
překonat krizi důvěry. Technickými, fi nančními a úvěrovými zásahy ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit mravním hle-
diskem a osobním příkladem.“

nikdy s žádným vracením nepočítalo. Hospodaření 
státu totiž vracení dluhů prognózuje na desetiletí, 
mnoho desetiletí. A Babiš vidí jen k okraji svého 
aktivního žití. Dál ne, „po mně potopa“. Veškeré 
náklady, které jeho hazardní ekonomika přináší 
(tzv. „obsluha státního dluhu“), ho nezajímají. Pro 
zajímavost: státní dluh byl na počátku politického 
angažmá AB ve výši 1,68 bilionu Kč, když předával 
vládu Petru Fialovi, činil dluh téměř 2,5 bilionu Kč; 
úroky, tedy ona obsluha státního dluhu, z takto 
gigantického zadlužení činí kolem 50 miliard korun 
ročně a toto číslo vlivem vysokých úrokových sazeb 
začne stoupat.
 A protože bolest dopadu infl ace vláda prostě 
otupit musí, nezbývá jí než hledat zdroje. Musí za-
jistit nějaký přiměřený sociální klid, a to jakýmikoli 
prostředky. Ale nemůže zvednout daně (aby získala 
zdroje na pomoc potřebným), a tak hledá jiné, nové 
daně (z nepřiměřeného zisku, bankovní daně, 
energetické daně, válečné daně). Také nemůže 
zafi xovat ceny energií. Protože vláda není ten, kdo 
trh s energiemi ovládá, tím jsou soukromé fi rmy, a 
i ten ČEZ, o němž všichni spekulují, nemůže snížit 
ceny, byť je stát jeho majoritním vlastníkem. A to 
proto, že není jeho 100% vlastníkem. Takže jediné, 
co může vláda s ČEZem udělat, je inkasovat spolu 
s ostatními akcionáři výnosy z dividend (podíly na 
zisku) a ty použít na své sociální výdaje. Téma pro 
samostatný komentář je otázka, proč se vlády od 
devadesátých let nezodpovědně zbavily ovládnutí 
strategických komodit, jakými jsou například elek-

- opravy kanalizace

- voda, topení

- prohlídka TV kamerou

- strojní čištění

- instalatérské práce

tel. 704 361 750  |  kokoservis@email.cz

JK 
Servis

 Náměstí Republiky v centru Blanska se v pondělí 22. srpna po tříměsíční rekonstrukci otevřelo 
veřejnosti. Město během ní upravilo část náměstí, která byla v původním stavu. Nevyhovující asfal-
tový povrch nyní nahradila velkoformátová dlažba, přibyla zeleň i nový mobiliář, náměstí má novou 
bezbariérovou spojnici.

třina, voda a plyn. Odpověď je samozřejmě dobře 
známá – vlády (Klausovou počínaje) potřebovaly 
prachy a tak privatizovaly a privatizovaly … a takhle 
to dopadlo.
 Co ale současná vláda rozhodně nesmí, je vyvo-
lat či přinejmenším připustit zvyšování mezd. To je 
(a nejen v infl ační době) častým nátlakem zaměst-
nanců na zaměstnavatele (nezapomínejme, že stát 
je zaměstnavatelem největším). Zatím, chválabohu, 
takové tendence nejsou příliš vidět. Kdyby byly, a 
našli-li by zaměstnanci své vůdce, došlo by jednak 
k výrazným sociálním nepokojům, a jednak by 
zvyšování mezd mohlo roztočit tzv infl ační spirálu 
(tj. zvýšení cen na trhu by vyvolalo vyšší mzdy, 
ty by opět vyvolaly nárůst cen a ten by motivoval 
zaměstnance opět ke tlaku na zvýšení mezd a tak 
pořád dokola; extrémní důsledky tohoto procesu 
vedly k hyperinfl aci ve třicátých letech dvacátého 
století v Německu a k nástupu Adolfa Hitlera a 
také v Polsku v 80. letech 20. století a nedávno 
pak ve Venezuele). Naše centrální banka zvýšila 
dramaticky úrokové sazby v prvním pololetí tohoto 
roku, a to proto, aby omezila (zdražila) úvěry a tím 
snížila množství peněz v ekonomice. 
 Řešení infl ace máme ale každý z nás ve své moci 
(byť jednotlivec v tomto boji nemá žádnou váhu) a 
to přesně tu, o níž mluví úvodní citát. Tedy šetřit, 
nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic. Když se 
takto budeme jako jednotlivci chovat úplně všichni 
– deset milionů Čechů – pak už jsme silou, která je 
významným hráčem a v ekonomické válce s infl ací 
můžeme vítezství dosáhnout. A když se tak bude 
chovat i stát, tím lépe. Musíme to zvládnout. Protože 
cena za porážku by byla strašlivá. Musíme zvítězit 
kvůli našim dětem, kvůli mým malým vnoučátkům 
a milionům jiných, kvůli dalším generacím, které si 
nezaslouží život v bídě. 
 A kdo je autorem citátu z úvodu tohoto komentá-
ře? Tomáš Baťa. A pronesl ho v roce 1932 a, snad 
jen pro zajímavost, v tomtéž roce jmenoval na pozici 
obchodního ředitele svých závodů jistého Hugo 
Vavrečku, jemuž se za 4 roky poté narodil vnuk, 
jménem Václav Havel.

-mn-

 „Část náměstí Re-
publiky byla dosud v 
neutěšeném stavu, vět-
šinu plochy zaujímalo 
parkoviště, zbytek tvo-
řil popraskaný asfalt. 
Snažili jsme se zde vy-
tvořit pobytový prostor 
s novou dlažbou a se 
zelení a také spoustou 
laviček k posezení. Par-
kování bylo vytěsněno 
do prostoru k silnici a 
odděleno zdí, zaujímá 
daleko menší plochu, 
byť zůstal počet parko-
vacích míst stejný jako 
před úpravami,” popsal 
při slavnostním zpřístup-
nění náměstí starosta 
Blanska Jiří Crha.
 „Náměstí Republiky 
spojuje s ulicí Seifertovou nová bezbariérová rampa, 
přibylo také mlžítko sloužící pro osvěžení návštěv-
níků v horkých dnech. Myslím, že se z původního 
prostranství podařilo vybudovat důstojný prostor, 
který bude také funkční,” věří Crha.
 Na náměstí a přilehlých stupňovitých terasách jsou 
nyní nově téměř tři desítky laviček i centrální prvky 
určené k posezení. „Lavičky jsou vyrobené z jatoby, 
brazilské třešně, jde o exotické dřevo, které jsme 
zvolili zejména kvůli jeho trvanlivosti. Terasy doplnily 
travní koberce, mimo ně plocha získala také téměř 
300 metrů čtverečních zeleně,” popsal Jiří Svoboda 
z investičního oddělení, který měl rekonstrukci na 
starosti.
 „Rekonstrukce náměstí pro nás byla velkou 
výzvou. I když nejde o objemově velkou stavbu, 

je architektonicky i technicky zajímavá. Velkým 
specifi kem bylo například použití velkoformátových 
betonových dlažeb, jedna váží 275 kilogramů, takže 
manipulace nebyla jednoduchá. I když to pro naše 
pracovníky bylo složité, myslím, že je vše opravdu 
pěkně navrženo a efekt této velkoformátové dlažby 
velmi přispěl k celkovému vnímání nového prostoru,” 
uvedl za zhotovitele Pavel Vacek z fi rmy Firesta.
 Výzvou pro zhotovitele byla také stavba dělící 
zídky mezi prostorem pro relax a posezení a částí, 
která bude využívaná jako parkoviště. Zídka sloužící 
současně jako čtyřicetimetrový vyvýšený záhon je 
totiž vyskládaná bez základů na řadě míst v několika 
vrstvách jako lego.

-měú-
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Politik má jít k lidem a ne naopak, 
říká senátorka Jaromíra Vítková

Sponzor rubriky:

 Paní senátorko, blíží se konec vašeho šestile-
tého mandátu. Z čeho máte za tu dobu největší 
radost?
 Odpověď není jednoduchá, protože nelze určit 
jedinou záležitost. Radost mám z toho, že mohu po-
máhat ve svém senátním obvodu obcím, neziskovým 
organizacím, školám, podnikatelům, zemědělcům, 
ale i jednotlivcům. Každá podařená věc, i když je to 
třeba drobnost, mi dělá radost. Ve školství si velmi 
cením toho, že se konečně podařilo po dlouhé době 
intenzivní práce prosadit zřízení pracovní skupiny pro 
předškolní vzdělávání a péči. Díky velkému tlaku se 
podařilo zachránit dětské skupiny. Obcím se snažím 
pomáhat například v oblasti nedostatečného mobil-
ního signálu a dílčí výsledky se podařily. Nyní díky 
komunikaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu je 
připraveno 300 milionů k posílení mobilního signálu. 
Hodně jsem řešila životní prostředí a čistírny od-
padních vod, podařilo se vyjednat výhodné dotační 
podmínky pro obce v CHKO Moravský kras, které 
osobně v regionu představila ministryně Hubáčková. 
Podpořila jsem místní akční skupiny a jejich aktivity v 
regionu. Jsou to jen příklady, je toho ve skutečnosti 
mnohem víc.

 Věnujete se také dopravě. Jaký je aktuální 
stav nové rychlostní silnice S73 mezi Brnem a 
Svitavami?
 Aktuálně mám radost z toho, že se bude realizovat 
kruhový objezd pod společností ALPS směr Bos-
kovice. Povolení stavby, výkupy pozemků a výběr 
dodavatele se očekává na podzim a termín realizace 
je jaro 2023. Minulý rok jsem hodně bojovala za čtyř-
pruh silnice S73(D43) v úseku Svitávka-Moravská 
Třebová.  Začátkem roku jsem jednala s ministrem 

dopravy, který slíbil 
prověřit návrh Cent-
rální komise MD ČR 
a posoudit relevant-
nost rozhodnutí pro 
3pruh, které vydala. 
Připojily se ke mně 
také obce i podnika-
telé a společně jsme 
zaslali řadu argu-
mentů pro 4pruhové 
uspořádání. Nyní 
můžu občanům sdě-
lit, že se moje snaha 
vyplatila a v úseku 
Svitávka-Moravská 
Třebová to bude sil-
nice 4pruhá. Je to 
velký posun a v bu-
doucnu to určitě oce-
ní i další generace. 
Díky čtyřpruhovému 
uspořádání se zvýší 

rychlost přepravy osob i materiálu, sníží se tím ná-
klady, ušetří se čas a to vše znamená větší fl exibilitu 
pro podnikatele a fi rmy. 

 Nastala i řada nepředvídaných událostí jako na-
příklad tornádo, které způsobilo obrovské škody 
na Moravě. Zapojila jste se nějakým způsobem?
 Společně s podnikateli OHK Blansko jsme umožnili 
dětem z postižených oblastí po tornádu navštívit 
dvakrát náš region a zafi nancovali jsme jim program, 
dopravu i občerstvení. Měla jsem radost, že děti byly 
spokojené a v dobré náladě. Uspořádala jsem be-
nefi ční koncert se sborem BaczBand v Boskovicích, 
jehož výtěžek jsme osobně předali panu faráři na 
opravu kostela v Moravské Nové Vsi. Každá pomoc 
byla v té době vítána.

 Jakým dalším tématům se věnujete?
 Cestovní ruch je oblast, které se věnuji již řadu 
let. Křtiny, Vranov u Brna a Sloup v Moravském 
krasu mám moc ráda, jsou to významná poutní 
místa našeho kraje. Aby to věděli nejen věřící, ale 
i turisté z jiných částí ČR, dokončila jsem tříletý 
projekt Mariánská triáda. Postupně vznikaly tři 
propagační materiály. V roce 2020 se materiál sou-
středil na kostel Narození Panny Marie ve Vranově, 
v roce 2021 na chrám Jména Panny Marie ve Křti-
nách. Letos triádu završil kostel ve Sloupě. Letáky 
jsou v poutních místech i informačních centrech. 
Musím vzpomenout na realizaci památníku pro 
kardinála Tomáše Špidlíka, který důstojně připo-
míná našeho významného boskovického rodáka. 
Odhalení památníku bylo součástí oslav 100. vý-
ročí narození nejvýznamnějšího rodáka Boskovic 
v roce 2019.

 Není tajemstvím, že budete na podzim kandi-
dovat znovu. Proč jste se tak rozhodla?
 Práci v Senátu jsem si osvojila, moje účast na 
hlasováních je 99,07 %. Kolegové v různých orgá-
nech mi dávají možnost být zpravodajem zákonů či 
navržených usnesení. Jsem spolunavrhovatelkou 8 
zákonů. Uspořádala jsem řadu odborných kulatých 
stolů, seminářů, veřejných slyšení a konferencí, 
zapojila jsem se i do návrhů usnesení Senátu k růz-
ným problémům, ať už je to například mobilní signál, 
televizní signál, mateřské školy, problém Státního 
pozemkového úřadu a další. 
Získala jsem velkou podporu z místních organizací 
okresu Blansko, které mě nominovaly stejně jako 
okresní konference. K obhajobě mě vyzvalo i vedení 
KDU-ČSL. Získala jsem podporu koalice SPOLU, 
které si vážím. Volební období od roku 2016 jsem 
nepromarnila. Motivací je moje okolí a lidé, se kte-
rými se setkávám. V terénu jsem často a dostávám 
zpětnou vazbu, co se podařilo, co je třeba zlepšit 
a jaké nové podněty mohu řešit. To vše mi dává 
energii a budu ráda opět pracovat pro Boskovicko, 
Blanensko a Kuřimsko. 

-r-

Jaromíra Vítková
 Jaromíra Vítková se narodila a žije v Boskovicích. 
V 90. letech se stala zastupitelkou města Boskovice 
a mezi lety 2002–2016 působila jako místostarost-
ka. V roce 2012 – 2020 pracovala v zastupitelstvu 
Jihomoravského kraje. Od roku 2016 Vás zastupuje 
v Senátu. Podařilo se v rámci působení v Senátu 
zachránit dětské skupiny, propojit MŠMT a MPSV v 
předškolním vzdělávání, urychlit přípravy a realizaci 
nové silnice S73 a změnu návrhu střídavého 3pruhu 
v úseku Svitávka-Moravská Třebová na bezpeč-
nější 4pruhové uspořádání, posílit mobilní signál, 
prosadit zahrádkářský zákon, vyjednat dotace na 
čistírny odpadních vod v oblasti CHKO Moravský 
kras.  Dlouhodobě podporuje neziskové organizace 
a spolky, zvláště ty, které pracují s dětmi a mládeží. 
Prosazuje poctivou, odpovědnou a vstřícnou politi-
ku. V Senátu chce řešit dopravu, životní prostředí, 
školství a ochranu památek.

„Vše dělám s láskou k lidem v regionu našeho 
společného domova.“

Freddieho sloupek
Pokárání

 Tak jsem byl pokárán. Za to, že je můj článek 
(ten poslední) plný zloby a zášti.
 Nutno podotknout, že se čtenářem, který mi tyto 
věci vytknul, jsme si napsali a já pochopil názor 
jeho, a on (snad) pochopil můj. Já přece nechci 
psát zlé a nenávistné postřehy, chtěl bych se na 
spoustu věcí dívat pozitivněji, než se na první 
pohled jeví, ale – a to mi věřte – je to občas velice 
těžké, někdy pak přímo nemožné.
 A tak, pokud sednete ke klávesnici v určitém 
rozpoložení a s úmyslem psát o čemkoli, ty věci, 
které prožíváte kolem sebe vás nutně musí ovliv-
nit. Někdy je ta ovlivňující masáž dlouhodobá, ně-
kdy stačí pouhá „kapka“, aby se protrhla pomyslná 
stavidla hněvu. Omlouvám se tedy všem, kterým 
pokazím někdy den tím, že si „musejí“ přečíst můj 
sloupek. Není zdaleka mým úmyslem otravovat 
ostatním život.
 Minulý týden jsme „oslavili“ smutné výročí vpá-
du cizích vojsk k nám a nebylo to výročí zrovna 
podařené. Mnoho lidí se totiž naučilo tu smutnou 
epizodu našich dějin zlehčovat, zesměšňovat a 
ve světle toho, co se v současné době odehrává 
na Ukrajině, mně tito lidé lezou na nervy ještě o 
mnoho víc, než obvykle.
 Možná jsem pošetilý a směšný, když si myslím, 
že smlouvy a sliby se mají plnit, o to víc pak, mají-li 
vliv na několik desítek milionů obyvatel. Proto mi 
vadí ruská invaze na Ukrajinu dnes, stejně jako mi 
vadí (ačkoli jsem ji osobně nemohl zažít) invaze 
Varšavské smlouvy k nám. A nic na tom druhém 
nemění fakt, že hlavním mozkem za srpnem 1968 
byl Ukrajinec Brežněv. To totiž není podstatné.
 Pročítám si denně zprávy a příspěvky na soci-
álních sítích. A přináší mi to čím dál tím víc silnější 
pocit, že by mi snad bylo lépe někde v horách, 
daleko od civilizace a jejího „názorového smogu“. 
To, co máme kolem sebe, nás totiž ovlivňuje 
převelice. Ačkoli si to odmítáme připustit.
 Jsem z některých lidí smutný, z jiných v šoku.
No ale… Ostatní to se mnou jednoduché taky 
nemají…
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

BAZAR-NÁBYTEK 

Ú P  9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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Přemostění: Práce pokračují

Rozumem i srdcem
 Blíží se podzimní komunální volby. Přinášíme vám rozhovor s lídrem kandidátky KDU-ČSL Fran-
tiškem Hasoněm, 1. místostarostou města Blanska.

 Jakou kandidátku se KDU-ČSL podařilo složit?
 Myslím si, že jsme sestavili velmi zajímavou a 
pestrou kandidátku. Nejsme individualisté, takže od 
začátku šlo o to sestavit tým lidí, kteří budou mít chuť 
společně posouvat věci ve městě kupředu. A jsem 
přesvědčen, že se to podařilo.
 Mám radost, že na kandidátce mohou voliči na-
lézt zkušenost, ale i mladé a nové tváře, bezmála 
polovinu žen, odborníky z různých oborů a profesí. 
Máme pracovité lidi, za kterými jsou vidět výsledky 
jejich práce, a ne jen prázdná hesla a komentáře na 
sociálních sítích. 
 Vzhledem k tomu, že naši kandidáti jsou jak lidé, 
kteří pracují s duševnem a duchovnem, tak například 
technici, kteří pracují s tvrdými daty, mohli jsme tento 
fakt propsat do našeho hlavního volebního hesla: 
„Volte rozumem i srdcem“.
 Budu rád, když voliči podpoří namísto jednotlivců 
celou kandidátku. Stojí to za to.

Kdo je František Hasoň?
 Od roku 2018 jsem místostarostou města Blansko. 
Jsem 29 let ženatý, otec tří dospělých dětí. Po absol-
vování vysoké školy jsem pracoval dvacet pět let ve 
strojírenství. Od konstrukční práce až po řízení malé 
fi rmy. V politice jsem činný mnoho let, v zastupitelstvu 
města jsem od roku 2016 a v posledním volebním 
období jsem zastupitelem Jihomoravského kraje za 
KDU-ČSL.

 Baví Vás práce na radnici? Nejste za ty čtyři 
roky vyhořelý?
 Práce místostarosty mě velmi naplňuje. Rád 
pracuji s lidmi a setkávám se s nimi. A i když je to 
někdy náročné, tak mě stále baví a pokud budu mít 
možnost po volbách pokračovat, budu rád. Hned ze 
začátku volebního období jsem občany vyzýval, ať 
volají, píšou nebo rovnou přijdou osobně, protože si 
myslím, že takhle se problémy řeší nejlépe.

 Co se Vám v uplynulém období podařilo?
 Vybrat jen několik věcí není jednoduché. Rozsah 
zejména investičních akcí byl v uplynulých letech 
mimořádný. Přibližně 30 % z každoročního rozpočtu 
bylo určeno pro investice. Věnovali jsme se ve velké 
míře dopravním stavbám. Po dlouhé době se podaři-
lo vybudovat novou okružní křižovatku u Sportovního 
ostrova, byly opraveny komunikace ve středu města, 
ulice Brněnská a Dvorská. Nová parkoviště vznikla 
na ulici Žalkovského a u Salmova mlýna. Nesmím 
zapomenout na realizaci přemostění na Staré Blan-
sko, kde má město také svůj velký podíl. Pravidelně 
jsme investovali do školských zařízení, největší akcí 
byla stavba nové školní jídelny a kuchyně ve škole 
TGM na Rodkovského ulici. Došlo k realizaci tří etap 
obnovy sídliště Zborovce, rekonstrukcím sportovišť 
zejména na Sportovním ostrově, opravena byla bu-
dova podzámčí, která slouží Muzeu Blanenska a na 
opravě další budovy se aktuálně pracuje. V letošním 
roce byla dokončena úprava náměstí Republiky. A to 
zdaleka není celý výčet.

 Mám radost z dokončené změny Územního plánu, 
který je naprosto klíčovým dokumentem pro rozvoj 
města a přípravu dalšího rozvoje bydlení a výstavby.

Čím chcete oslovit voliče v letošních komunál-
ních volbách?
 V našem volebním programu se věnujeme celé 
řadě oblastí, z nichž deset jsme vybrali jako prioritní.
 Kompletní volební program, stejně jako progra-
mové priority lze nalézt na www.kdublansko.cz.
 Chtěl bych zvláště poukázat na některé z priorit:
 Za nejdůležitější investiční akce považuji výstav-
bu nových lázní, realizaci obnovy rekreační oblasti 
Palava, výstavbu nového domu s pečovatelskou 
službou, pokračování v obnově sídlišť a investice 
v blanenské nemocnici. Nezapomeneme ani na 
investice v částech města na základě požadavků 
občanských aktivit.
 Budeme podporovat spolkovou činnost organizací, 
které se zabývají prací s dětmi a dobrovolnickou 
činností. Chceme nadále podporovat sbory dob-
rovolných hasičů v částech města, které zde mají 
významný podíl na společenském, kulturním a spor-
tovním životě. Chceme rozvíjet s fi nanční podporou 
města kulturu, sport a volnočasové aktivity. Chceme 
rozšířit nabídku kvalitních kulturních a společenských 
akcí ve městě. Podpoříme spolupráci mezi kulturními 
subjekty působícími ve městě. 
 Za velmi důležité považujeme udržení a další 
zlepšování úrovně sociálních služeb a jejich rozšiřo-
vání podle potřeb města a celého regionu. Budeme 
podporovat všechny nestátní organizace a zařízení 
poskytující sociální služby.
 Zaměříme se zejména na zvýšení kapacity mateř-
ských škol a jejich podporu v oblasti práce s dětmi s 
nejrůznějšími obtížemi a znevýhodněním. Budeme 
se snažit snížit počty žáků ve třídách. Chceme 
aktivně přistupovat k prevenci šikany a zneužívání 
návykových látek ve školách. Budeme podporovat 
pokračování oprav a modernizací školních zařízení 
ve městě. Podpoříme vzájemnou spolupráci základ-
ních a středních škol v Blansku.

 Jaký je František Hasoň politik?
 Práci politika vnímám jako závazek pracovat pro 
lidi a s lidmi. Jako službu. Snažím se být komuni-
kativní, otevřený a empatický. Pokud je to možné, 
rád pomůžu lidem, kteří to potřebují. Nemám rád 
samochválu, takže někdy zapomínám, že je potřeba 
výsledky své práce více komunikovat směrem k 
veřejnosti.

 Jaké máte koníčky?
 Od dětství je mou velkou láskou hudba. Hraji 
na klavír, klávesy a nejraději na varhany. Varhanní 
hudbě se věnuji více než čtyřicet let. Rád si přečtu 
hezkou knížku. Zvlášť v létě rád vyjedu s rodinou na 
výlet, nejraději na české hory, hrady, zámky nebo 
zajímavá místa. 
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- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

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

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 
suterénní prostor

 
samostatný vchod

 

vlastní sociální zařízení

 

samostatné energie

 

vhodné k zrealizování 

 

jakéhokoliv podnikatelského 

 

záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

 V noci z pondělí 22. srpna 
na úterý začali dělníci s výsu-
nem mostu přes řeku Svita-
vu a železniční koridor. Most 
mohou vysouvat vždy pouze 
mezi půlnocí a čtvrtou hodinou 
ranní, kdy po kolejích nejezdí 
vlaky. S výsunem mají být ho-
tovi do pátku. Most posouvají 
rychlostí 6 m za hodinu, za noc 
jsou schopni urazit 22 m. 
 S výsunem se mělo začít již 
o tři dny dříve, ovšem pozdr-
žely jej výpadky v dodávkách 
materiálu, zejména oceli, dále 
tropické teploty, kvůli kterým 
stavaři nemohli pracovat bez 
přestávky 24 hodin denně, a 
také práce na dodatečném 
statickém zajištění výsuvné 
dráhy, s nímž projekt původně 
nepočítal. 
 Zhotovitel zvolil pro umístění 
mostu nad kolejiště a řeku ne-
tradiční metodu. Dělníci celou 
mostní konstrukci smontovali 
na pravém břehu Svitavy, nyní 
ji s využitím tlačného zařízení 
a výsuvných ložisek vysouvají 
po pomocné konstrukci na 
druhý břeh.

-mka-
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Reakce - polemiky

Street Jam 2022 je tady, 
na novém skateparku

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Pro spokojený život

 v Blansku
MUDr. Jaroslava Pořízková

Ing. František Hasoň

Ing. Ondřej Dyčka

VOLTE

ROZUMEM I SRDCEM

kdublansko.cz
6

Centrum pro 
nepřizpůsobivé 
v Blansku? Nesmysl

 V Monitoru č. 14 ze dne 22. července 2022 se v 
rubrice Na kávě v rozhovoru s Janem Hrnčířem obje-
vilo, že „vedení města prosazuje projekt na přeměnu 
bývalé MŠ na ulici Sladkovského na azylový dům 
pro nepřizpůsobivé obyvatele z vyloučených lokalit z 
celé ČR“. V podobném duchu zazněla tato informace 
také v rubrice Reakce - polemiky v Monitoru č. 15 z 
12. srpna. Za vedení města Blanska tuto informaci 
zásadně odmítáme, o zřízení centra pro nepřizpů-

sobivé obyvatele z vyloučených lokalit z celé ČR 
v Blansku se nikdy neuvažovalo, podobný projekt 
se nikdy neprojednával a popíráme, že by o něm 
současné vedení města uvažovalo do budoucna. 
Nechápeme, kde a za jakým účelem se podobné 
spekulace vzaly. Prostory bývalé mateřské školy na 
ulici Sladkovského nyní slouží jako nouzové ubyto-
vání pro ženy a děti uprchlé před válkou na Ukrajině. 
Poté, co nebude nutné tento objekt k podobným úče-
lům využívat, se bude řešit další využití této budovy. 
Současné vedení v této souvislosti uvažuje o užití 
objektu pro účely mateřské školy. S její výstavbou 
se v příštím volebním období počítá jako s jednou 
z priorit, podobně jako se stavbou nového domu s 
pečovatelskou službou.

Za vedení města Blanska starosta Jiří Crha, 
místostarostové František Hasoň a Ivo Polák

 V prostorách nového blanenského skateparku se v neděli 11. 9. 2022 uskuteční již dvacátý ročník 
happeningu Street Jam 2022. Jedná se o skateboardové a koloběžkové závody, prezentaci výtvarného 
umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s vystoupením DJ a turnajem ve stolním 
fotbálku. Pro blanenskou mládež tuto akci pořádají NZDM v Blansku (Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, PVC Klub), Basstronic Control Crew a Sektor 23. Tradičně se akce stane předskokanem 
celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který proběhne od 19. do 23. září 2022.

StreetArt Jam | 11. 9. 2022 | 13–21 hod. | 
skatepark Blansko | vstup zdarma
 Předchozí ročníky akce se setkaly s velmi pozi-
tivními ohlasy širokého spektra účastníků od dětí, 
přes mládež po dospělé. „Letošní událost proběhne 
již podruhé v nově zrekonstruovaném skateparku. 
Protože je v posledních letech skatepark v Blansku 
využíván velkým množstvím lidí, proběhnou opět 
skateboardové a koloběžkové závody, které měly 
minulý rok obrovský úspěch.“ říká vedoucí NZDM v 
Blansku Robert Hořava. Klub bude na akci prezen-
tovat svoji činnost, na organizaci se budou podílet 
bývalí i současní návštěvníci klubu. „Akci pořádáme 
kvůli příjemné atmosféře, která je tvořena komunika-
cí a otevřenými vztahy, 
stejně jako v PVC klu-
bu. Běžně se v průběhu 
dne zastaví na akci ně-
kolik set návštěvníků, 
v loňském ročníku se 
závodů zúčastnilo přes 
20 jezdců na skate-
boardech a přes 30 na 
koloběžkách,“ dodává 
Hořava a zve na Street 
Jam nejen mládež, ale 
i jejich rodiče a mladší 
sourozence. „Děti zde 
mohou vidět různé způ-
soby, jak trávit volný čas, 
mládež si může všechno 
vyzkoušet a rodiče na-
jdou potřebnou inspiraci, 
co mohou s dětmi a mlá-
deží dělat. Všichni se 

mohou do akce zapojit a vidět jak je 
možné trávit i běžné dny,“ popisuje 
akci Hořava pro návštěvníky.

Blíží se Týden 
nízkoprahových klubů
 Česká asociace streetwork a 
Nízkoprahové kluby pro děti a mlá-
dež připravily informační kampaň 
Týden nízkoprahových klubů. Cílem 
kampaně je upozornit na práci a 
význam nízkoprahových zařízení - 
v jednotlivých regionech se budou 
odehrávat dny otevřených dveří, 
divadelní představení, turnaje, kon-
certy a další akce. Den otevřených 
dveří v NZDM v Blansku se bude 
konat 19. září od 13 do 16 hodin. 
 

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

-rh-
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Cestování: Hanoj

od 16 hod.
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14/8

21/8

28/8

 Olympic revival

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

 V červencovém Monitoru jsem psal o Pekingu, který byl pouze zastávkou na naší cestě do Vietnamu. 
V dnešním cestopise se podíváme do Hanoje, druhého největšího města této asijské destinace.

 Po pár hodinách spánku balíme a domluvený 
autobus nás veze zpátky na letiště v Pekingu. U 
odbavení je fronta skoro na hodinu, Číňanům v 
uniformách to dost trvá... Docela nás překvapilo, že 
mimo pasu a letenky chtějí také vyplněnou odletovou 
kartu. Zbytečně. Vůbec mi přijde, že je tady dost 
uměle vytvořené práce... 
 Čeká nás přelet do Hanoje. Let trvá asi čtyři ho-
diny, přistáváme asi v půl páté ráno. Časový posun 
oproti ČR je šest hodin dopředu. Fronta v příletové 
hale není dlouhá, úředníci si prohlédnou naše víza a 
pouští nás do Vietnamu. Marně hledám naše zava-
zadlo, pomůže až urgence na informační přepážce. 
Dva telefonáty a hurá, náš batoh se našel. Kupujeme 
SIM karty - za 250 Kč máme datové SIMky s obje-
mem 9 GB. Skvělé je, že po vyčerpání dat spadne 
rychlost internetu z 4G na 3G, takže internet máme 
prakticky bez datového limitu. Jde hlavně o mapy, 
messenger, občas email. Taky vybíráme peníze, 
bankomat nám dává max. 5.000.000 dongů (cca 
5.000 Kč), což bude pro začátek stačit.
 Do centra se dostáváme taxíkem okolo 6. hodiny 
ráno. Komunikace emailem s hotelem byla trochu 
krkolomná, a přestože jsem zdvořile žádal o check-
-in dříve než ve 14 hodin, nedostal jsem žádnou 

odpověď. Šlo nám hlavně o to, abychom měli kam 
dát těžké batohy. Úzká ulička k hotelu je už v šest 
ráno zaplněna místními lidmi, kteří porcují kuřata, 
krájí bylinky a provozují další činnosti, kterým moc 
nerozumíme... Zde se nachází náš hotel, sotva pět 
metrů široký. Za zasklenými dveřmi na malém lehát-
ku spí pan recepční. Nechceme jej budit v tak časnou 
hodinu, a tak míříme i s batohy do ulic Hanoje.
 Máme příšerný hlad a zastavujeme hned u prvního 
místního podniku, abychom si dali první Phó Bó. Já 
tuhle vietnamskou polévku přímo zbožňuji. Voňavá 
mísa plná nudlí, koriandru, mungo klíčků, bylinek 
a chilli, lehce zakápnout limetou, zalít trochou rybí 
omáčky... Mňam! Hned napoprvé se nám daří trefi t 
snad tu nejlepší polévku v celé Hanoji! Po jídle ob-
jednáváme ještě kafe a setkáváme se tak poprvé 
s pravým vietnamským espressem. Káva černá a 
hustá jako tér pomalu kape na slazené kondenzo-
vané mléko. Výsledný nápoj je zvláštní, ale dobrý. 
A hlavně obsahuje tolik chybějící kofein! 
 Chuťové buňky byly ukojeny, a tak se odebíráme 
na břeh jezera Hoàn Kiém na první obhlídku. V sedm 
ráno je tu neskutečně živo. Vietnamci běhají, cvičí, 
tančí. Někdo sám, jiný ve dvojici, výjimkou nejsou ani 
organizované skupiny pilující choreografi i na nějaký 

vietnamský šlágr hulákající z přenosné reprobedny. 
Koukáme na to s otevřenou pusou. Jelikož je asi 24 
stupňů, odkládám kalhoty a tenisky měním za žabky. 
Obrovská úleva...
 Kolem osmé se vracíme do hotelu. Recepční je 
už vzhůru a ochotně nám ukazuje místo, kam složit 
bagáž. Domlouváme se na check-in ve 14 hodin a 
v kraťasech vyrážíme opět do ulic. Zastavujeme u 
blízkého občerstvení a kupujeme si jarní závitky, na 
které jsme se tak těšili… Chutnají přímo fantasticky! 
Procházíme ulicemi a zjišťujeme, že obchůdky v 
jednotlivých ulicích prodávají podobné, ne-li stejné 
zboží. Jedna ulice je plná věcí pro domácnost. Další 
ulice nabízí svatební šaty, jiná elektromotory, další 
zase zámečnické potřeby. Docela bizarně působí 
ulice, ve které se prodávají svíčky a pohřební věnce. 
Uprostřed této podívané se odehrává nefalšova-
ný pohřeb, truchlící v bílých šátcích kolem sebe 
rozhazují nám neznámé předměty a nebožtíka v 
rakvi odváží okázale zlatě dekorované SUV. Totální 
fantasmagorie! 
 Cestou vidíme sochu Lenina na stejnojmenném 
náměstí. Do parku, kde se nachází Ho Chi Minhovo 
mauzoleum a jednonohá pagoda, nás policie nepou-
ští, protože prý nemáme vhodný oděv. Kraťasy jsou 
přes čáru... Co se dá dělat, jdeme tedy k pagodě 
Tran Quoc, u které pijeme brčkem šťávu z kokosu 
a pozorujeme, co všechno se dá prodávat. Mimo 
klasické suvenýry tu prodávají třeba živé želvy. 
Zvláštní... Po cestě se mi vymstí moje chuť všude a 
všechno ochutnávat. U jedné báby na ulici kupuju za 
7 Kč koláček, který je sladký a plněný jakousi slanou 
houbovou směsí. Znechuceně ji odhazuji do křoví a 
v duchu si nadávám za svoji mlsnou povahu...
 Zastavujeme na občerstvení a já marně hledám v 
lístku víno. Na žádné jsme nenarazili. Tak si dáváme 
pro jistotu pivo a banánové smoothie. Za dvacku je 
ho kýbl a chuť je vynikající... Po cestě vidíme ještě 
kostel Cua Bac a na ulici Phung Hung zastavuje-
me na pivo. Obsluhuje sotva 
patnáctiletý kluk, přidáváme k 
pivku taky buráky a nasáváme 
zvláštní rytmus velkoměsta... 
Skútry jednoznačně vedou nad 
osobními auty, každý (KAŽDÝ!!!) 
troubí, vedle sebe jezdí hned 
několik dopravních prostředků 
a nikdo nebourá. Na skútrech 
vidíme Vietnamce v pyžamu, 
Vietnamce s malinkatými děti, 
Vietnamce s telefonem na uchu, 
se spolujezcem, se dvěma i tře-
mi. Rekord bylo pět pasažérů na 
jednom motocyklu. 
 Zvláštní je tu snad všechno. 
Na každém rohu se pozasta-
vujeme nad rozvody elektřiny; 
změť drátů končí na sloupu v 

nepřehledném klubku a nikomu to očividně nevadí. 
A všechno funguje!
 Spánkový defi cit se začíná pomaličku projevovat, 
a tak míříme ve 14 hodin zpátky do hotelu. Tady 
po obhlídce pokojů platíme a objednáváme výlet 
do zátoky Ha Long na následující den (50 USD na 
osobu). V pokoji padáme na postel a usínáme...

 Dvě hodiny spánku jsou k nezaplacení... Večer 
se vydáváme opět na průzkum hlavního města 
Vietnamu. Kroky nás vedou do Bia Hoi Corner, kde 
nacházíme hospůdku s točeným pivem za 5 Kč, ale 
hlavně... Za 30 Kč nabízí i koktejl. Nevíme, co v něm 
je, ale holkám přichází k chuti. Pivo jim nešmakuje. 
Dopíjíme a slibujeme si, že se sem ještě vrátíme.
 Ulice jsou přeplněné lidmi a každý nás láká na 
večeři. Neodoláváme a ochutnáváme další místní 
specialitu – horkou pánev, na které se rozehřeje 
máslo a strávník na něm opéká maso a zeleninu. 
K tomu prima omáčky, bagety, saláty, bylinky... Za 
stovku na osobu pěkná žranice! 
 Po večeři se odebíráme opět na pivo a koktejl 
"babce", jak jsme si majitelku podniku v Bia Hoi 
Corner familiérně pojmenovali. Pozorujeme hluk 
naproti v hostelu, kolem kterého se pohybují lidé v 
maskách. No jasně, slaví se Halloween! Hospůdky 
jsou dobrým způsobem, jak se seznámit s lidmi. 
Místňáci tu nejsou, zato turistů lačnících po levném 
pivu je zde požehnaně. Vlastně i my :-)
 Obloha se zatahuje a spustí se déšť. Blíží se půl-
noc a my chceme spát. Budeme muset zmoknout, 
ale nevadí. Na hotel se dostáváme něco po půlnoci. 
Zatímco všichni mí spolucestovatelé už spí, já marně 
překonávám časový rozdíl a usínám až kolem půl 
třetí.
Pokračování příště.

Martin Müller
www.odcesty.cz

Pagoda Tran QuocPagoda Tran Quoc

Ulice HanojeUlice Hanoje
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Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Nabízím doučování angličtiny od úplných začátečníků po 
středně pokročilé (B2). Vhodné pro děti studenty i dospělé, 
kteří se chtějí zdokonalit. Pro bližší informace pište na 
terezka.hanusova@gmail.com
* Prodám zánovní městské elektrokolo MTB po garančce, v 
záruce, doplňky. Cena 15.000 Kč. Tel. 702192422.

Atlas Blansko došel na Czech 
open až do osmifi nále

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Václav Kolář vybojoval 
dvanáctý titul mistra světa

Výsledkový servis

 Vašku, mám tvoji statistiku dobře spočítanou?
 Ano, je to tak. V nejvyšší kategorii Elite je to můj 
sedmý titul, pět jsem jich získal v mládežnických. A 
mám je dokonce v nepřerušené řadě, když pomineme, 
že se teď dva roky po sobě kvůli covidu šampionát 
nekonal. Právě jsem dorovnal v počtu titulů legendár-
ního Španěla Ota Pi, který jich měl také tucet, ale oni 
měli tehdy výhodu, že mohli mít dva za rok, protože se 
jezdilo ještě zvlášť venku a v hale. Jsem s ním stále v 
kontaktu, je mu pětapadesát, gratuloval mi.

 Kde se mistrovství světa letos konalo?
 Ve španělském městě Reinosa, kde jsem byl už tak 
minimálně popatnácté, tam to dokonale znám a místní 
znají mne. Jezdíval jsem tam za kamarádem Raulem 
Gutierrezem, který tam žije. Byl to můj velký soupeř, 
teď byl hlavním organizátorem akce. Mám to tam moc 
rád. Hodně místních si mne pamatuje, fandí mi a zdraví, 
když mne potkají, jsem tam populární za těch deset let, 
co tam jezdím. S Raulem jsem se neviděl tři roky, byla 
to taková nostalgie. 

 Byla to jednorázová akce?
 Ne, na dva závody, jejichž výsledky se sčítaly. První 
byl v horském středisku Alto Campoo v nadmořské 
výšce 1650 m. Dýchání už tam bylo trochu znát, na-
víc bylo v ten den 36 stupňů, strašné vedro. Krásná 
příroda, pěkný terén. Je to vidět na videu, které jsem 
tam natočil a je na mém youtube kanálu. Musím říct, že 
to byl jeden z nejtěžších závodů v mém životě. Deset 
extrémně těžkých a dlouhých sekcí jsem už dlouho 
nejel. To se u nás v Česku nejezdí. Stavěl to Raul a 
hodně si to užil, dával tam maximální vychytávky, i třeba 
několik na jeden úsek. Bylo to hrozně náročné na ruce 
i nohy, abych to v limitu vůbec stihnul projet. 

 Ale tobě náročnost vyhovuje, ne?
 To ano, mám to rád. Čím těžší, to je pro mne lepší. 
Pro mne jako dělané. Ale mladí soupeři jeli taky dob-
ře, nemohl jsem si dovolit žádnou chybičku. Oni jich 
totiž taky moc nedělali. V prvním kole jsem si vytvořil 
čtyřbodový náskok, ale na poslední sekci, kterou oni 
zvládli, já dal pět trestných bodů a rázem bylo srovná-
no. Já a Adam Morewood z Anglie jsme měli stejně a 
dva body zpět Španěl Domenec Llado Comas, hlavní 
soupeři o medaile, dvaceti respektive třiadvacetiletí 
kluci. Začínalo se v podstatě znovu. Byl jsem totálně 
odvařený, děkoval jsem sám sobě, že jsem v přípravě 
tak makal a jen díky tomu jsem to zvládal.

 A tak popiš druhé kolo…
 Začal jsem dobře. Kamarád Raul Gutierrez se vy-
dal na trať se mnou, to mi moc helfl o, absolvoval tak 
šest sekcí, v nichž mi dával moc cenné rady. Pomohl 
mému kamarádovi Davidu Budskému, který mi dělal 
doprovod celou dobu. Jely se stejné sekce jako v kole 
prvním. Sedlo mi to teď víc. Už jsem to znal, ale zase 
ubývaly síly. Na té poslední sekci jsem dal bohužel 
zase pětku, ale už jsem měl dostatečný náskok, který, 
jak se později ukázalo, byl rozhodující celkově. I s tou 
chybou na konci jsem první závod vyhrál o deset bodů 
na druhého a osmnáct na třetího. Byl jsem na dně se 

 Není to dlouho, co jsme se s Václavem Kolářem potkali na zajímavý rozhovor pro Monitor. A sedíme 
spolu znovu, důvod je jednoznačný. Na nedávném mistrovství světa v biketrialu ve Španělsku, které 
bylo jeho dvacáté v životě, nenašel znovu přemožitele a stal se již po dvanácté světovým šampionem v 
tomto sportovním odvětví. Je až neuvěřitelné, jakým fenoménem v něm je ve svých jedenatřiceti letech. 
O strhujícím průběhu závodů jsme si popovídali…

silami, krk spálený od sluníčka, nenamazal 
jsem se.

  Kolik jsi měl na odpočinek na druhý 
závod?
  Ten první byl v pátek, druhý se konal v 
neděli. Volný den na regeneraci utekl hrozně 
rychle, musel jsem se snažit připravit. Jsi 
zničený po závodě, ale musíš už myslet 
na další, projít sekce, tak pět šest hodin 
vymýšlet taktiku, jak co projet. Bylo to roz-
tahané po celém městě, to už bylo přímo v 
Reinose. Dvě umělé přímo na ulicích, čtyři 
v trial parku na kamenech a poslední čtyři 
vyloženě přírodní. Snažil jsem se maximál-
ně regenerovat síly, ale šlo to těžko. Věděl 
jsem, že ti mladí kluci budou v pohodě, já 
na sobě jsem už trochu cítil tu věkovou ne-
výhodu. Bezprostředně den po závodě jsem 
se necítil tak hrozně, jako obden, když měl 
být samotný rozhodující závod.

  Je to napínavé, pokračuj, jak sis se 
situací poradil…
  Všechno mne bolelo, nejvíc ruce, necítil 
jsem se vůbec dobře. Jít na těžký závod a 
být už na jeho startu unavený. Navíc bylo 
úplně jiné počasí, prudce se ochladilo na 
nějakých patnáct stupňů, bylo úplně na 
mikinu. Závod se rozjel na umělých sekcích, 
nejprve na dvě nuly a pak se to začalo kazit. 
Oba soupeři bez chyby a já za pět trestných 
bodů a na další to dopadlo podobně, po 
čtyřech sekcích jsem tekl o devět bodů. Pak 
jsem začal drobounce stahovat, ale když to 
vypadalo výborně, zase mi prošel čas. Už 
jsem začal trochu nervit. První příležitost 

na stažení náskoku jsem prošvihl. Další oni zase za 
pět, já trochu stáhnul. Po prvním kole jsem měl dvacet 
trestných bodů, to jsem měl v pátek za celý závod.

 V pořadí to vypadalo jak?
 Byl jsem třetí, čtyři body na druhého a šest na prv-
ního. Ve druhém kole jsem začal zase dvěma nulami. 
Třetí oni zase čistě, já jak jsem byl nejistý, jsem udělal 
fatální chybu hned v úvodu a zase to bylo špatné. Už 
jsem to v duchu skoro balil. S titulem jsem se už loučil. 
Pak se však zase začalo dařit. Protivníci ale také ne-
kazili. Čekaly dvě poslední umělé sekce. Vypadalo to, 
že budu v závodě třetí a celkově druhý. Náskok jsem 
už jakžtakž stáhnul. Angličan ale najednou dal neče-
kanou pětku a já jsem ještě ucítil šanci. Musel jsem už 
neudělat chybu. Byl jsem najednou docela klidný, věděl 
jsem, že to mám ve svých rukách. Hodně mi radami 
pomohl Raul Gutierrez, i když mi vlastně pomáhal proti 
svému krajanovi. To se u kamaráda cení. 

 Šlo ti to?
 Ano. To druhé kolo druhého závodu nejvíc. Ale tro-
chu jsem to zdramatizoval. Na předposlední překážce 
jsem zavrávoral, ale zvládl to a pak ještě málem udělal 
hrubku při dojezdu do cíle. Před poslední sekcí jsem 
si udělal nejdůkladnější kontrolu kola, jaká jde, aby se 
něco nepokazilo po technické stránce. Vydýchal jsem 
se a řekl si, pohoda, musím jet na jistotu. A zase jsem 
skoro pokazil jednoduchou situaci, avšak vyšlo to. Já 
jsem tedy nakonec byl první a druhý, Španěl druhý a 
první a rozhodl při pomocném hodnocení ten můj větší 
bodový náskok z prvního závodu. Titul pro mne. Až tak 
to bylo do posledního okamžiku napínavé.

 Tvoje pocity?
 Opravdu dojatý, skoro až k slzám, jsem byl po tom 
pátečním závodě. Teď jsem byl na sebe naštvaný za 
nevydařené první nedělní kolo. Vždycky tam něco 
chybělo. Ale ve fi nále bylo dobře, že jsem zvládl ten 
psychický tlak a pro titul si dojel. Hymna, příjemný pocit, 
člověk nikdy neví, jestli to není naposled.

 A na závěr šampionátu tě ještě něco kuriózního 
potkalo, popovídej… 
 Nebyl čas na nějaký odpočinek, musel jsem pobalit 
kolo, jít na vyhlášení, pořád někdo volal, psal, gratulo-
val, až mi to nebylo příjemné. Nestíhal jsem. Druhý den 
dorazím do Santanderu na letiště s dalšími třemi lidmi. 
Mimochodem, zapomněl jsem pochválit ještě Radima 
Ženatého z Blanska, který byl se svou maminkou také 
na mistrovství a získal stříbro v kategorii Minime. A 
právě na něho nezbylo místo v letadle, přestože byly 
letenky v pořádku. Tak jsem to vzal na sebe, že si na 
další letadlo počkám já. On má patnáct, musel s matkou 
jako doprovodem domů. Takže oni odletěli. Zůstal jsem 
s medailí na krku sám na letišti, ještě se musel zastavit 
odlet, aby mi našli zavazadlo. Zaplatili mi hotel, aspoň 
jsem našel čas se vykoupat v moři, což jsem předtím 
nestihl. Přespal jsem a druhý den letěl přes Mallorku 
složitě domů. Tak takhle jsem oslavil svůj titul (smích).

Bohumil Hlaváček

Atletky postoupily 
do baráže

 Ani ve 4. kole 2. atletické ligy mužů a žen, které se 
konalo v Hodoníně, se blanenské atletky neztratily 
a potvrdili svůj postup do baráže o první ligu, když 
se dostaly hned několikrát na stupně vítězů včetně 
toho nejvyššího. Podrobněji viz výsledkový servis. 

-boh-
Foto Ondřej Ellinger

Dynamiters zdolali 
béčko Hodonína

 V prvním přípravném utkání na novou sezónu 
vyhráli blanenští Dynamiters v zápase s Baníkem 
Hodonín B 0:3, když se o jejich branky postarali Král 
(as. Šmahel), Antoňů (Müller, Berka M.) a Hanzlík 
(Jílek, Berka M.). Sestava Blanska: Šenk – Sedláček, 
Hussein, Antoňů M., Verner, Hanzlík, Berka P. – Král, 
Šmahel, Grünwald, Berka M., Jílek, Müller, Malý, 
Antal, Antoňů, Kubíček, Kuběna, trenér Ivo Kuběna. 
Další přípravná utkání sehrají Dynamiters o víkendu 
2. - 4. září na turnaji v Lanškrouně.

-boh-

Atletika 
4. kolo ligy mužů a žen, Hodonín, výsledky mužů 
Fénix sport Blansko a žen AKLD Blansko
Muži, 800 m: 4. Špinár 2:04,88. 1500 m: 7. Přikryl 
4:19,23. 10 000 m: 2. Kohut 34:28,11, 5. Červenka 
36:44,61, 7. Bělohlávek 38:07,38. Družstva celko-
vě: 9. Fénix sport Blansko 43 b.
Ženy, 100 m: 1. Nollová 13,12, 5. Poláčková 13,43. 
200 m: 1. Nollová 26,51. 400 m: 2. Marečková 60,40. 
1500 m: 7. Marečková 5:47,86. 5000 m: 1. Závodná 
19:23,31. 100 m př.: 5. Zukalová 18,34. 400 m př.: 
2. Hlaváčková 70,49. 4x400 m: 1. AKLD Blansko 
(Kakáčová,  Hlaváčková, Marečková, Poláčková) 
4:15,18. Výška: 3. Fialová 158. Dálka: 3. Hlaváč-
ková 505. Trojskok: 2. Hlaváčková 10,90. Družstva 
celkově: 5. AKLD Blansko 134 b.  

Fotbal
Divize starší dorost: Líšeň B – Blansko 9:0 (4:0).
Divize mladší dorost: Líšeň B – Blansko 7:0 (2:0).
Krajský přebor starší žáci: Blansko – Břeclav 7:2 
(3:2), Janíček 5, Šulc, Feilhauer.
Krajský přebor mladší žáci: Blansko – Břeclav 11:5 
(6:3), Kopka, Zouhar, Slouka F. 3, Nečas, Slouka D.

Připravil Bohumil Hlaváček

Baskeťačky mají 
za sebou soustředění

 Skončilo týdenní předsezonní soustředění Basket-
balového klubu Blansko. Na rozdíl od let minulých 
se uskutečnilo v Boskovicích. Děvčata strávila týden 
na sportovištích, u bazénu nebo v přírodě. Osm 
trenérů se postaralo o náplň tréninků zaměřených 
nejen na ovládání basketbalového míče, ale i na 
rozvoj dalších, především pohybových dovedností 
padesáti hráček. Dobré zázemí nám vytvořila Střední 
škola André Citroëna. Novinkou soustředění, byl čas 
strávený s Jiřím Vorlickým v centru Život prožitků 
spojený s besedou podporující rozvoj sebekontroly, 
sebedůvěry a respektu. Soustředění fi nančně pod-
pořil JMK.

Karolína Gyurgyik. Foto archiv BK

 Od 11. do 14. srpna se v Praze konal největší fl orbalový turnaj v Evropě – Czech open. Florbalisté 
Atlasu se ho po dlouhé době zúčastnili a nevedli si vůbec špatně. V základní skupině narazili na 
fi nský tým SB Nordea, nizozemský Messed Up, mládežnický tým Tatranu Střešovice a pražský výběr 
s názvem IBF Bad Shooters. 

 Po 3 výhrách a 1 porážce se v 
zamotané skupině nakonec bla-
nenský tým umístil na první příčce, 
což znamenalo nejlepší výchozí 
pozici do vyřazovacích bojů. V 
první kole play off  čekal Atlas sou-
peř s islandskými hráči. Po výhře 
7:4 v poklidu prošli dále. Druhé 
kolo přineslo blanenským těžšího 
soupeře, kterým byl loňský účast-
ník 1. ligy TJ Slovan Havířov. Po 
vyrovnaném průběhu nakonec bla-
nenští zlomili zápas a vyhráli 4:1. 
Osmifi nálovým soupeřem byl opět 
fi nský tým, tentokrát #LIUTTU. Po 
totálně nepovedeném začátku, 
kdy Atlas prohrával dokonce 0:5 
se sice vydal tým na stíhací jízdu, 
ale i po zlepšeném výkonu otočit 
nedokázal a prohrál 4:5.
 V kanadském bodování se na 
děleném 4. místě umístil se 17 
body Vojtěch Fedra. Mezi střelci 
byl se 13 góly na dělené druhé 
příčce.

-boh-

Horní řada zleva: Wilczek, Polách, Navrátil V., Navrátil O., Janík, Švarc, 
Fedra J. Dolní řada zleva: Müller J., Kovařík, Müller D., Kroutil, Svoboda, 
Hatala, Fedra V. Ležící: Opletal, Koumar
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26. srpna 20228

Tři medaile z mistrovství 
Evropy ve Švýcarsku 

Fotbalisté se po špatném vstupu 
do ligy bodově chytli

 Po úvodní domácí těžké porážce od Kroměříže čekali na blanenské fotbalisty v moravskoslezské 
lize papírově hratelnější soupeři. Hned v prvním z nich se chytili a dovezli z Velkého Meziříčí dva 
důležité body po zasloužené výhře 0:2. V dalším domácím utkání s Kvítkovicemi padaly všechny 
góly ještě do přestávky a soupeři se nakonec rozešli smírně po remíze 2:2. Svěřencům trenéra 
Petra Vašíčka tak v tabulce patří solidní devátá příčka.

FC Velké Meziříčí – FK Blansko 0:2 (0:2). Bran-
ky: 16. Jaroš, 25. Kapur. Blansko: Kalina - Blažík, 
Smrčka, Černý - Chyla (54. Crhan), Holman (87. 
Psota), Dano, Jaroš (87. Rajčinec), Feik (87. Ada-
mec) - Tulajdan, Kapur (66. Zúbek)
 Domácí začali nebojácně, přestože od začát-
ku byla cítit mírná herní převaha Blanska. Ta se 
projevila hned po čtvrthodině hry brankou, která 
bude patřit k těm kurióznějším. Míč totiž neskon-
čil v síti, ale po parádní střele Jaroše z hranice 
pokutového území jí proletěl přesně v pověstném 
vinglu. Rozhodčí ale přiznal nepřímo svoji chybu z 
předzápasové kontroly brankových zařízení a gól 
uznal – 0:1. Blanenští nepolevovali a záhy přidali 
druhý, jak se nakonec ukázalo, poslední v utkání, 
po parádní kombinační akci, na jejímž počátku bylo 
vysunutí Kapura Jarošem. Srbská posila poslala 
do křídla pas na Tulajdana a ten mu po potažení 
míče ho naservíroval zpět do pozice, z níž se Kapur 
nemohl zmýlit – 0:2. Stejný hráč mohl ještě krátce 
na to zvýšit, tentokrát už byl ale domácí gólman na 
místě. 
 Ve druhé půli zatrnulo Blanenským, když zne-
nadání zkolaboval na hřišti Tomáš Chyla a musel 
být převezen na vyšetření do nemocnice. Naštěstí 
se neukázal jeho stav jako vážný. Domácí přitlačili 
na pilu, ale Kalina jejich pokusům úspěšně čelil. 
Na druhé straně založil nadějnou akci agilní Dano, 
Tulajdana ale vykryl brankář Lancman. V samém 
závěru musel předčasně do kabin meziříčský Mu-
cha po oplácení Tulajdanova faulu. Přes dlouhé 
nastavení zapříčiněné dlouhým ošetřováním Chyly 
ze začátku poločasu se již na skóre nic nezměnilo. 
 „Dobré body zvenku, nula na kontě obdržených 
branek, ale výhru bych s ohledem na kvalitu 
soupeře nepřeceňoval,“ zhodnotil střízlivě výkon 
svých hráčů Petr Vašíček. Líbila se mu akce, z níž 
padl druhý gól. „Kapur si s Tulajdanem perfektně 
porozuměli, doufám, že jim to tak bude fungovat i 
dál. Hra na dva útočníky by se mi líbila, kdyby jim 
to spolu fungovalo i nadále,“ uvedl.  

FK Blansko – SK Kvítkovice 2:2 (2:2). Branky: 
10. Jaroš, 41. Holman - 31. Kuběna, 38. Pernatskyi. 
Blansko: Kalina - Blažík, Smrčka, Černý - Chyla, 
Holman (83. Chloupek), Dano, Jaroš (73. Crhan), 
Feik - Tulajdan, Kapur (63. Kamenský).
 V úvodu se hned představila nová útočná dvojice 
Blanska, Kapur si ale s Tulajdanem nepřihráli. Bran-
ka nicméně brzy padla. Na začátku byl Jiří Tulajdan, 
který vysunul Jaroše a ten otevřel skóre. Do útoku 
dál velel Feik, z jeho přihrávky však Tulajdan mířil 
těsně vedle. S chutí hrající blanenský forvard pak 
padnul ve vápně po kontaktu s hostujícím bekem, 
píšťalka rozhodčího však zůstala němá, penalta 
se nekopala. Na druhé straně však sudí faul Bla-
nenských na hranici vápna jako faul posoudil k 
nevoli domácí lavičky oceněné žlutou kartou pro 
kouče Vašíčka. Trestný kop Kuběny pod břevno 
byl lahůdkový, Kalina neměl šanci – 1:1. A o chvíli 
později se skóre již přehouplo na stranu Kvítkovic. 
Po zákroku Blažíka ukázal arbitr na značku po-
kutového kopu a Pernatskyi s přehledem penaltu 
proměnil – 1:2. Domácí pomyslnou fl intu do žita 
nehodili. V poslední pětiminutovce se prosadil po 
kombinační akci Kapura s Tulajdanem do šance 
Holman a vyrovnal – 2:2.
 Po změně stran se již vydatněji rozpršelo a kva-
litní fotbal z první půle se trochu vytratil. Blanenští 
měli mírně více ze hry. V šanci se ocitnul Holman po 

přihrávce Feika, neuspěl však. Střídající Chloupek 
se dostal do šance krátce před koncem, střela z 
hranice vápna však nebyla dostatečně důrazná. 
Hosté zahrozili Vychodilem, jeho pokus ale skončil 
na břevně Kalinovy branky. Body se tak dělily.

 Blanenské teď čekají dva zápasy venku. 
Nejprve se pokusí vybojovat body na hřišti 
zlínské rezervy, ve vloženém středečním kole 
pak zajedou na horkou půdu tradičního rivala 
z Rosic. Doma pak je v sobotu 3. září čeká silný 
Hlučín.

Bohumil Hlaváček

Blansko – Kvítkovice 2:2. Blansko – Kvítkovice 2:2. 
Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

Amálie Gottwaldová (druhá zleva) a Josef Kuchař (čtvrtý zleva) Amálie Gottwaldová (druhá zleva) a Josef Kuchař (čtvrtý zleva) 
jako členové mistrovských štafet. Foto UECjako členové mistrovských štafet. Foto UEC
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Další výsledky, 2. kolo: Kvítkovice – Uherský Brod 
3:1, Vrchovina – Hranice 0:0, Hlučín – Frýdek 0:1, 
Vítkovice – Hodonín 0:1, Rosice – Frýdlant 5:1, 
Kroměříž – Ostrava B 2:0, Slovácko B – Znojmo 0:0, 
Zlín B – Uničov 2:1. 
3. kolo: Hranice - Slovácko B 2:2, Frýdek – Vrchovina 
3:1, Uničov – Hlučín 3:0, Uherský Brod – Zlín B 1:0, 
Ostrava B – Velké Meziříčí 5:0, Frýdlant – Kroměříž 
0:2, Hodonín – Rosice 0:0, Znojmo – Vítkovice 0:0.

Další program, 4. kolo: Zlín B – Blansko, Kvítko-
vice – Ostrava B, Hlučín - Uherský Brod, Rosice 
– Znojmo, Vrchovina – Uničov, Hranice – Frýdek, 
Kroměříž – Hodonín, Slovácko B – Vítkovice, Velké 
Meziříčí – Frýdlant. 
Vložené 17. kolo (středa 31.8.): Rosice – Blansko, 
Hodonín – Slovácko B, Znojmo – Frýdlant, Vítkovice 
– Ostrava B, Zlín B – Hranice, Kroměříž - Uherský 
Brod, Velké Meziříčí – Uničov, Kvítkovice – Frýdek, 
Hlučín – Vrchovina. 
5. kolo: Blansko – Hlučín, Ostrava B – Zlín B, Frýdek 
– Slovácko B, Uherský Brod – Vrchovina, Frýdlant 
– Kvítkovice, Vítkovice – Rosice, Uničov – Hranice, 
Znojmo – Kroměříž, Hodonín – Velké Meziříčí.

-boh-

 První srpnový týden hostila švýcarská Capriasca Mistrovství Evropy mládeže v MTB. Vesnice Ca-
priasca se nachází nad jezerem Lugano v nadmořské výšce kolem 530 m. ME je nejvyšší sportovní 
událost, které se mohou starší žáci a kadeti v MTB zúčastnit. 

 Profesionální zázemí reprezentantům poskytl tým 
z BIKE PRO RACING. Naši bikeři se na šampionátu 
ukázali v tom nejlepším světle a získali celkem devět 
medailí, z toho pět zlatých a čtyři bronzové, čímž 
zajistili České republice absolutní vítězství mezi 
státy. Zaregistrováno bylo celkem 752 závodníků z 
28 zemí, což je o 150 víc než v roce 2021. Na start 
se postavilo celkem 112 štafet žákovských a 127 
štafet kadetských, které mohou být jak národní tak 
týmové příslušnosti.
 Na bikery čekal náročný týden nejen díky progra-
mu ale i vysokým teplotám blížícím se čtyřicítce. V 
pondělí se seznamovali s tratí, o den později je čekal 
první start a to Time Trial  neboli časovka. Umístění 
v TT je důležité pro určení startovní pozice v závodu 
štafet. Ten byl na programu ve středu, kdy každý 
závodník musí být součástí tříčlenného týmu. Opět 
čas jednotlivých členů štafety je klíčový pro závod-
níkovu pozici na startu hlavního závodu, který měli 
žákovské kategorie v sobotu a kadetské v neděli. Aby 
ve čtvrtek bikeři nezaháleli, ti, kteří zajeli dobře TT, 
se nominovali do závodu Eliminátor, kde mohli získat 
také medaili z evropského šampionátu. Rozhodně 
se na šampionátu neztratili závodníci blanenské 
části naší výpravy, Amálie Gottwaldová z CP teamu 
a členové ACT leraK Blansko Nikola Bradáčová a 
Josef Kuchař, kterým jsme položili po otázce.

 Amálie, tohle je tvoje druhá reprezentace ČR 
na ME. Jaké byly tvoje hlavní dojmy?
 Letos jsme byli v jiném složení než vloni, jen čtyři 
z nás se zúčastnili této akce i minulý rok a realizační 
tým reprezentace byl úplně jiný. Trať závodu byla 
náročnější než v Itálii, plná extrémně prudkých 
kopců. Hlavně nás vyčerpávalo úmorné vedro po 
celou dobu našeho pobytu. Co se týká mých startů, 
závody časovka a Eliminátor mi vůbec nevyhovovaly, 
protože obě tratě byly velice krátké, jeli jsme lehce 
přes minutu. Zato štafetu a hlavní závod jsem si 

užila, to byly dlouhé a technicky náročné závody, což 
mi sedí. Štafetu jsem jela s Kryštofem Bažantem a 
Pavlem Šumpíkem a vyhráli jsme! Poprvé jsem zažila 
pocit na stupních vítězů, když hraje české hymna. 
Svým třetím nejrychlejším časem ze štafety mezi 
kadetkami jsem se dostala na třetí startovní pozici 
v hlavním závodě. V tom jsem byla po startu první, 
pak se pohybovala na druhé, třetí pozici a nakonec 
vybojovala bronzovou medaili.

 Nikolo, jaká byla tvoje cesta na ME?
 Když mi přišla nabídka, že bych mohla jet do 
Švýcarska na ME, dlouho jsem neváhala. Bylo to 
pár dnů po MČR, kde jsem vybojovala bronz, můj 
nejlepší výsledek v MTB. Jako jediní jsme posklá-
dané tříčlennou štafetu jen z holek, ve většině jela 
holka a dva kluci. Dojely jsme na kulatém stém místě. 
Největší radost mám ale ze závodu s hromadným 
startem, kde jsem startovala ze třicáté pozice a pro-
jela cílem třináctá jako třetí Češka. Jsem moc ráda, 
že jsem si mohla vyzkoušet závodit v mezinárodní 
konkurenci, poznat úžasné lidi a nasbírat spoustu 
nových zkušeností a skvělých zážitků.

 Pepo, tobě sezóna také vychází skvěle. Jak 
vidíš svoji účast na ME?
 Letos jsem ze závodů nadšený a každý si užívám. 
A to, že jsem měl díky svému pořadí v ČP jistou nomi-
naci do reprezentace, je pro mě skvělý úspěch. Vše 
pro mne bylo nové. Hned první start TT mi nevyšel, 
po startu se mi vycvakla tretra a ztratil jsem rychlost. 
Zato závod štafet vyšel skvěle. V týmu s Lukášem 
Vorlem a Luckou Grohovou jsme vybojovali první 
zlatou medaili pro ČR. Svým časem ze štafety jsem 
si zajistil osmou startovní pozici do hlavního závodu. 
Ten byl opravdu náročný, se sedmým místem jsem 
absolutně spokojený.
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1. Kroměříž 3 3 0 0 9:0 9

2. Hodonín 3 2 1 0 8:0 7

3. Rosice 3 2 1 0 7:2 7

4. Frýdek 3 2 1 0 6:3 7

5. Uničov 3 2 0 1 8:3 6

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

7. Zlín B 3 1 1 1 4:4 4

8. Kvítkovice 3 1 1 1 6:7 4

9. Blansko 3 1 1 1 4:7 4

10. Ostrava B 3 1 0 2 6:4 3

11. Slovácko B 3 0 3 0 3:3 3

12. Hlučín 3 1 0 2 4:5 3

13. Frýdlant. 3 1 0 2 3:8 3

14. Vrchovina 3 0 2 1 2:4 2

15. Hranice 3 0 2 1 3:6 2

16. Znojmo 3 0 2 1 0:7 2

17. Vítkovice 3 0 1 2 1:3 1

18. V. Meziříčí 3 0 0 3 1:9 0
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POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 3. září 2022 v 16.00 hSobota 3. září 2022 v 16.00 h

FK Blansko – FC HlučínFK Blansko – FC Hlučín
Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

 Ve středu 17. srpna se dožil významného ži-
votního jubilea sedmdesáti roků současný doyen 
blanenských bafuňářů Břeťa Strážnický. Do Blanska 
se přistěhoval ze Slavičína a 19. ledna 1990 byl na 
výroční členské schůzi fotbalového klubu Spartaku 
ČKD Blansko, kooptován do výboru oddílu. Od to-
hoto data je skoro bez přestávky členem nejužšího 
vedení fotbalu ve městě. Ve výboru Spartaku ČKD 
Blansko zastával od roku 1997 do roku 1999 funkci 
předsedy fotbalového klubu. V roce 2004 byl jedním 
z hlavních iniciátorů sjednocení blanenské kopané, 
ke kterému došlo 1. července toho roku. Ve výboru 
nového klubu FK Blansko měl na starosti fi nance. V 
současné době je místopředsedou VV a tato starost 
mu stále zůstala. V lednu 2013 při příležitosti vyhlá-
šení ankety Fotbalista roku 2012 dostal od okresních 
klubů nejvíce hlasů v kategorii Osobnost okresu. 
Břeťo, všechno nejlepší. 

-mj-


