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 Za dva týdny nás čekají komunální volby. Nyní je ten správný čas, aby každý z nás 
zhodnotil uplynulé období, poctivě pročetl volební programy a seznamy kandidátů, a 
rozhodnul se, které straně věnuje svůj drahocenný hlas. Za dva týdny budeme mít jasno, 
zda v našem městě obhájí post starosty Jiří Crha, nebo dojde k nějaké radikální změně. 
A právě toto rozhodnutí je na nás, voličích.

 Když jsem v úvodu psal o bilancování, skutečně 
je třeba zavzpomínat, jak si vedlo dosavadní vedení 
města, a zda si zaslouží pokračovat v práci na nej-
vyšších postech, nebo je mají vystřídat jiní. Pravdou 
je, že tolik investičních akcí za jedno volební období, 
které v našem městě proběhly za uplynulé čtyři roky, 
snad nikdo z nás nepamatuje. Ať už to byla úspěšná 
stavba mnoho let plánované kruhové křižovatky u 
Sportovního ostrova, rekonstrukce ZŠ TGM, nyní 
rekonstrukce nám. Republiky, mnoho set metrů 
opravených silnic a chodníků, opravená a rekon-
struovaná sportoviště (za zmínku stojí minimálně 
skate park a oprava nevzhledné ubytovny u hřiště 
ASK) a mnoho, mnoho dalších investic. Jedna z 
těch největších a nejdůležitějších – přemostění na 
Staré Blansko – je v těchto chvílích v cílové rovince. 
Právě za tuto časově i fi nančně náročnou stavbu 
nezbývá než pochválit vedení města, ať už proto, že 
se celý projekt podařilo dotáhnout po mnoha letech 
do konce, ale i proto, že z ceny 400 milionů korun 
nepůjde prakticky nic z městského rozpočtu. 
 Výčet investic, které v tomto volebním období 
zvelebily a zlepšily životní úroveň v našem městě, 
by byl dlouhý. Oproti tomu jsou i věci, které se 
vedení města dokončit nepodařily. Třeba rekon-
strukci bývalé hasičky, která stále hyzdí střed města. 
Vytknout by se dalo i neustálé odsouvání stavby 
obchodního centra na místě bývalých skleníků, což 
však nelze dávat za vinu pouze městu. Také mám v 
živé paměti zveřejněný záměr odprodat a zastavět 
náměstí Republiky; tato kauza se odehrála v roce 
2019 a zneklidnila mnoho občanů, byť šlo nakonec 
spíš o hrubou chybu v komunikaci. Z úst některých 
lidí často slýchám kritiku na úkor kavárny na Dukle. 
Určitě by se dalo polemizovat o částce pěti milio-
nů, za kterou byla postavena, z druhé strany však 
musím říct, že se mi kavárna líbí a rád sem občas 
zajdu. Především zaplnila prázdný prostor a oživila 
klidovou zónu. Osobně ještě spatřuji velké rezervy 
v kulturním dění ve městě; chápu, že situace kolem 
covidu nebyla šťastná, ale letos je přece jenom si-
tuace stejná jako před covidem, ale o prázdninách 
jsme se žádné velké kultury ani přes avizované 
"Kulturní žně" od městské organizace nedočkali.

 Nikdo není neomylný a vždycky je co zlepšovat. 
Když všechno porovnám a zvážím, i přes některé 
nedostatky a přešlapy musím říct, že to byly mimo-
řádně úspěšné čtyři roky. Jaké budou ty další, o 
tom rozhodnou volby do městského zastupitelstva, 

které se uskuteční za čtrnáct dní, konkrétně 23. září 
(14 – 22 hod.) a 24. září (8 – 14 hod.). Letos bude o 
přízeň voličů soupeřit devět subjektů. Nechybí žádná 
z tradičních stran, na rozdíl od roku 2018 se voleb 
nezúčastní dva subjekty (Jauner, Chceme změnu), 
naopak nově přibylo sdružení FÓRUM Blansko. 

Kompletní seznam kandidujících stran 
podle jejich vylosovaných čísel: 
1. FÓRUM Blansko
2. Komunistická strana Čech a Moravy
3. Občanská demokratická strana
4. ANO 2011
5. SPD a nezávislí pro Blansko
6. KDU-ČSL
7. Česká strana sociálně demokratická
8. Česká pirátská strana
9. VOLBA PRO BLANSKO S PODPOROU STAN

 Letošní volby jsou výjimečné i tím, že současně 
s městským zastupitelstvem budeme volit senátory, 
k čemuž dochází jednou za šest let. O přízeň voličů 
se budou ucházet následující kandidáti: Jiří Rokos 
(SPD, 68 let, programátor), Martin Sklář (Soukrom-
níci, 46 let, OSVČ), Drago Sukalovský (STAN, 60 
let, starosta města Kuřim), Filip Vítek (Piráti, 42 let, 
živnostník, lektor a horolezec), Jaromíra Vítková 
(KDU+ODS+TOP 09, 65 let, senátorka), Zdeněk 
Wetter (ČSSD, 57 let, starosta), Antonín Žirovnický 
(ANO, 57 let, OSVČ). 

 Závěrem ještě k volbám do městského zastupitel-
stva… Nenechte sebou manipulovat na sociálních 
sítích a stejně tak se nenechte ovlivnit celostátní 
politikou, protože ta komunální není o politických 
stranách, ale především o lidech. O lidech, kteří 
by měli mít předpoklady a zkušenosti, znalosti i 
empatii. O lidech, které znáte a věříte, že budou 
dobrým vedením našeho města. 
 Prosím vás všechny, jděte k volbám. Pečlivě si 
projděte kandidátky jednotlivých stran a jejich vo-
lební programy, a pokud chcete, můžete podobně 
jako já zhodnotit uplynulé období, abyste si udělali 
jasno, zda věnujete svůj hlas některé ze současných 
koaličních stran jako odměnu za dobře odvedenou 
práci, nebo naopak hodíte do urny volební lístek 
někoho jiného. Volte s rozumem a s vědomím, že 
tak ovlivníte následující čtyři roky dění v našem 
městě.

Martin Müller

Jdeme volit!

Realitní kancelář MiKA nabízí i bezplatnou konzultační činnost.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení. 

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Právní i daňové

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a realizovaných zakázek

Chvilka s Majkem
O dospívání...O dospívání...

 ...a také o mládí, dospělosti a stáří. Chodím teď 
před volbami na různé akce a poslouchám kolem 
sebe různé názory. Mladá generace vidí každého 
o pár let staršího člověka už jako seniora a když je 
někomu nad 60 let, má ošklivou nálepku „důchodce“. 
To není ale status života, nýbrž dohoda se společ-
ností, kterou jsme za produktivního života uzavřeli. 
Důchod je odměna za to, co jsme v životě vytvořili.

 Pocit ve společnosti, že stáří je o nepotřebnosti 
člověka, kvůli jeho pomalosti a rozmýšlení převažuje 
u většiny populace. Je to bohužel deformace názorů 
u mnoha lidí. I nemoci jsou přitom součástí života 
všech.

 Na druhé straně i my star-
ší dospělí bychom neměli 
stále děti a mládež poučo-
vat, ale spíš se chovat ke 
všem ostatním vstřícně a po-
zitivně a s jistým přátelským 
nadhledem. Pro porozumění je třeba potkávání a 
komunikace všech generací.

 Mám ještě jeden návrh. Prohlížel jsem si se-
znamy k volbám, kde jsou zastoupeny všechny 
věkové kategorie. Kéž by voliči, kteří nechtějí dát 
křížek jen jedné kandidátce, se nebáli zakřížkovat 
i některé dospělé u ostatních kandidujících skupin. 
Každý přece máme 25 hlasů pro lidi, kteří jsou nám 
sympatičtí a něco ještě pro město mohou udělat.

Miloš Polák



9. září 20222

Komentář: O cenách energií
 Zkusme uvést oblasti či témata, které ceny energií 
(především plynu) ovlivňují:
Plynovody
 Když v dobách rozděleného světa budoval tehdejší 
Sovětský Svaz plynovody do jím ovládaných satelitů 
(první u nás se jmenuje Bratrství a byl uveden do 
provozu v roce 1967), nepochybně byl jedním – a 
možná hlavním – argumentem získání závislosti v 
dodávání strategické suroviny a tím připoutání spo-
třebitelů-satelitů k dodavateli - SSSR (pod praporem 
upevnění jednoty komunistických stran). Tato závislost 
se od té doby posílila až do té míry, že v současné 
době je podíl ruského plynu na spotřebě celé ČR cca 
90%. A uvědomme si, že i plynovody vedoucí k nám 
ze západní strany (z Německa) jsou rovněž napájené 
ruským plynem. Byť došlo po roce 1989 k rozpadu 
sfér vlivu, nikomu z politiků nedošlo, že by se plyn 
mohl stát komoditou, ohrožující stabilitu země. A tak 
se z pohledu strategického přeuspořádání závislosti 
na ruském plynu nestalo vůbec nic (a možnosti byly, 
např tzv. STORK II z Polska).

Green deal
 Německo před několika lety zahájilo tažení, nazvané 
„Green deal“. Cílem mělo být zbavení se „nečistých 
zdrojů energie“ a jejich nahrazení zdroji „čistými“. 
V politice tyto vize tlačí levicové a zelené skupiny 
politiků. Bohužel, jak to v životě bývá, když se něco 
vymyslí, mělo by se to vždy udělat tak, aby se k cíli 
dospělo efektivně, rychle, a hlavně bez negativních 
následků. V tomto případě politici zcela ignorovali 
rizika, která ale brát v úvahu měli. Tím slabým místem 
byl předpoklad, že všichni na světě se budou chovat 
slušně a předvídatelně. Teorie, že zavřeme nečisté 
zdroje (atom, uhlí) a vybudujeme čisté (slunce, vítr), 
by byla krásná, kdyby se taky neřeklo, že ponecháme 
(nečistý?) plyn, a to na topení a na výrobu elektřiny. A 
plyn přece z Ruska teče, máme smlouvy, platíme, tak 
co? Bylo to nejslabší místo celé vize. Mimochodem, a 
říkám to velmi nerad – musíme se jako lidstvo naučit 
nejprve fungovat jako slušní a korektní lidé. A teprve 
potom napravovat planetu Zemi. 

Burza energií
 Co je to burza, to asi každý ví. Je to místo (dříve fy-
zické, dnes již výhradně elektronické), kde je současně 
mnoho prodávajících a mnoho kupujících. Jakoby se do 
Kaufl andu sjeli všichni prodavači a všichni zákazníci z 
celého Blanska naráz. Jde-li například o fi latelistickou 
burzu, prodává jeden člověk jinému, a udělá-li jedinec 
špatný obchod, ti další se to ani nedozví, ale hlavně 
se jich to nijak nedotkne. U energetické burzy (plyn) 
je tím, kdo prodává zejména ruský GAZPROM a jeho 
zprostředkovatelé. Kupujícími jsou pak obchodníci s 
plynem, kteří nám plyn dodávají a jimž za plyn platíme. 
Chybné rozhodnutí jednoho obchodníka o nákupu 
nebo nečistá obchodní strategie prodávajících dopadá 
nevratně na miliony jednotlivců i fi rem.

Trh
 Každý čtenář si dovede představit normální fungová-
ní trhu. Prodávám rohlíky za 3 Kč. Výrobců a prodejců 
je mnoho. Pokud Kaufl and zlevní na 2,90, lidé okamžitě 
vykoupí, Lídl ostrouhá anebo bude muset taky zlevnit. 
Pokud výrobce postaví novou pekárnu, investuje do 
ní peníze a ty musí v budoucnu získat zpět, takže 
buď zvedne kvalitu a cenu rohlíků a třeba si tím získá 
zájemce, anebo zvýší produktivitu výroby touto novou 
technologií, sníží tedy náklady na výrobu a ponechá 
cenu beze změny, zvýší tedy zisk. Toto jsou normální 
pravidla chování trhu. U trhu s plynem ale tato pravi-
dla neplatí. Cena plynu na komoditní burze byla před 
rokem 35 EUR/1MWh, dnes je 300 EUR/1MWh. Desa-
teronásobný nárůst. To je, jako kdyby rohlík začal stát 
30 korun. Důvod tohoto nárůstu jistě není standardní 
chování trhu. Tedy, ne že by se v plynárenství neinves-
tovalo. Staví se nové zásobníky, směry plynovodů se 
odklánějí z východních směrů k mořím, staví se LNG 
terminály. Ale to vše naprosto nezdůvodňuje takové 
nárůsty cen plynu. Kdyby si jeden hráč trhu (prodáva-
jící) dovolil říct, že rohlík bude prodávat za 30 korun, 
druhý den by zanikl. Trh, který umožní takové změny 
cen, je nefunkční. Patrně z důvodů, že je ovlivňován 
nikoli ekonomickými aspekty, ale primárně politickými 
a strategickými. A z toho také plyne, že je-li tento trh 
nadnárodní, nelze následky jeho nefungování řešit 
pouze v národním prostředí. Na to je samostatná země 
(například naše republika) příliš slabým hráčem.
 Víme, že zhruba čtvrtina plynu v ČR slouží na topení 

domácností, další čtvrtinu používá průmysl, ale pozor! 
jedna čtvrtina spotřeby plynu se použije na výrobu 
elektřiny. Tím je jasné, že nárůst ceny plynu bezpro-
středně ovlivňuje jednak samotnou ceny elektřiny (a 
to velmi dramaticky), a jednak infl aci, protože podnika-
telům zvyšuje vstupní náklady. (Pro úplnost – aktuální 
cena elektřiny na burze je cca 950 EUR/1MWh, před 
rokem byla zhruba 100 EUR/1MWh).

Zásobníky, skladování plynu
 Plyn (na rozdíl od elektřiny) jde naštěstí skladovat. 
ČR má zásobníky na 2,7 miliardy m³, což je zhruba 
dvouměsíční spotřeba plynu (roční spotřeba plynu v 
celé ČR je kolem 10 miliard m³). Naplněné jsou z 85 %. 
Po loňské zimě byla jejich naplněnost zhruba z 15 %, 
což bylo fl agrantní podcenění situace minulou vládní 
garniturou. Zásobníky nejsou ve vlastnictví státu, 
většinu vlastní fi rma RWE Gas Storage (její vlastník je 
německá fi rma GBV Zweiunddreißigste Gesellschaft 
für Beteiligungsverwaltung mbH). Donedávna je však 
vlastnil především ruský GAZPROM.
 Když už jsem u toho vlastnictví, komu tedy v ener-
getice co patří?
 Člověk by očekával, že energetika, anebo alespoň 
strategická energetika bude ve vlastnictví státu, aby ji 
mohl chránit v krizových situacích. Bohužel, v ČR nic 
takového není. Privatizována byla v 90. letech. A tak 
i ČEZ, který je mimo jiné vlastníkem jaderných elekt-
ráren, je pouze z 69,9% vlastněný Českou republikou, 
v plynárenství patří např. plynovody fi rmě NET4GAS 
s.r.o., jejíž vlastníci jsou fi rma Borealis Novus Parent 
B.V. /Nizozemsko, 50% podíl/ a Allianz Infastructure 
Luxembourg I S.à r.l. /Lucembursko, 50% podíl/. Pro 
úplnost dodejme, že vodní hospodářství je rovněž 
mimo vliv státu (v lepším případě je voda ovládaná 
obcemi), taktéž i např. odpadové hospodářství patří 
privátnímu sektoru.

Emisní povolenky
 Emisní povolenky jsou „cenné“ papíry, distribuované 
Evropskou unií od roku 2005, které mají primárně nutit 
a motivovat fi rmy, znečišťující ovzduší, ke snižování 
znečištění. Protože jsou však tyto povolenky obcho-
dovatelné (některé podniky je mají a nepotřebují je, 
tak je nabízí jiným, kteří je potřebují ale nemají), jejich 
cenu určuje trh. Emisní povolenky nakupují a prodávají 
také energetické fi rmy. Jako kteroukoli jinou náklado-
vou položku i cenu za emisní povolenku tedy musejí 
promítnout do ceny svého produktu (elektřiny, plynu), 
jedna emisní povolenka (opravňující jako ekologický 
instrument k vypuštění 1 tuny CO2 do ovzduší) stojí 
100 EUR, přičemž před 2 roky stála pouhých 20EUR.

Struktura ceny plynu
 Cenu plynu tvoří z 20 % státem regulovaná složka 
(přeprava, distribuce a operátor trhu) a zbytek (80 %) je 
složka, která regulaci nepodléhá, je to cena vlastního 
plynu a určuje ji trh (burza). K tomu dohromady náleží 
daň z přidané hodnoty (21 %). Poznámka: u elektřiny 
je to obdobně, jen elektřina je zatížena ještě další 
daní, tzn. „daní z elektřiny“. A ještě jedna poznámka: 
součástí nákladové ceny výrobce je i cena emisních 
povolenek, takže jejich dramatické zdražení je součástí 
výsledného nárůstu cen plynu a elektřiny (byť ne pod-
statným). Poznámka č.3: cenu elektřiny na trhu určuje 
tzv. „závěrná elektrárna“ (elektrárna, která ještě musí 
produkovat, aby se pokryla poptávka po elektřině a 
současně ta, která ji ve všech vyrábí nejdráž) a závěr-
nými elektrárnami jsou nyní elektrárny spalující plyn! 
To je hlavní příčinou, že růst ceny elektřiny kopíruje 
rychlost zvyšování ceny plynu. Neboli ještě jednou: 
cenu elektřiny na trhu určuje ze všech typů elektráren 
(jimiž jsou vodní, větrné, fotovoltaické, uhelné, jaderné, 
plynové a další) vždy ta, která ji vyrábí nejdráž!!

A co s tím vším?
 Neexistuje žádné bezbolestné řešení, neexistuje 
žádné jednoduché řešení, neexistuje pouze jedno 
jediné řešení a rozhodně nikdo nemůže říct větu: „však 
oni to nějak vyřeší“. 
 Nejprve si řekněme, co vláda ČR udělat rozhodně 
nemůže. Tak především je naprostá hloupost tvrdit, 
že se sáhne „na prachy, které ve velkém odchází do 
zahraničí“ (tvrdí komunisté, SPD a populisté). Dividen-
dy, jakkoli se nám to může nelíbit, jsou nárokem na 
podíl na zisku vypláceném vlastníkovi. To, že spousta 
vlastníků českých fi rem je v zahraničí, je v tomto 
ohledu úplně jedno. Právní stát zaručuje majetková a 
vlastnická práva a jsou nepřekročitelná. 

(psáno dne 26.8.2022) Toto téma zajímá dnes úplně každého. Čtenář, který tento článek čte, je členem 
jedné ze dvou skupin lidí. Buď té skupiny, která již vysoké zálohy za elektřinu a plyn platí, anebo druhé 
skupiny, kterou to teprve čeká. Žádná jiná třetí množina neexistuje.

 Dále nemůže zvednout daně. Nemůže snížit daně 
(DPH z plynu či elektřiny na nulu byl oblíbeným hitem 
A. Schillerové a víme, jak to dopadlo, soud to opatření 
označil za nezákonné). A také nemůže zastropovat 
ceny. Tento proces, byť je zejména populisty z ANO 
velmi propagovaný, ekonomicky k ničemu nevede a 
je velice riskantní (příklad v Maďarsku nedávno u cen 
benzínu). Nemůžeme „vystoupit z burzy“. Burza je 
kolbiště obchodníků. A nebýt v ní nic nevyřeší. Možná, 
kdybychom měli na Moravě opravdu velká ropná pole 
a plyn prodávali. Ale jako kupující, poptávající se ne-
máme kde jinde ptát. Obchodníci plyn nabízejí tam a 
nikde jinde. A hlavně – EU je především společný trh, 
je to jeden z pilířů fungování EU. A nelze věci chápat 
podle zásady „když se mi to hodí, pravidla vyžaduji, 
a když se mi to nehodí, kašlu na ně“ (jako např. V. 
Orbán).
 A co tedy vláda může/musí? Podle mého názoru 
má jen několik málo oblasti, které může/musí nějak 
řešit. Především cílenou podporou pomoci těm, které 
by nárůst energií životně ohrozil. Můj kamarád bydlí 
v obyčejném domku v Černé Hoře s babičkou a strý-
cem a zvýšili jim zálohy za plyn z 8 tis./měs na 20 tis/
měsíc. Elektřinu z 3,5 tis. na 7,5 tis. Tedy o 16 tisíc 
měsíčně navíc. A takových lidí jsou statisíce. Jejich 
situace placení energií vlastními prostředky je bez 
pomoci státu neřešitelná. Prostředky na ni může vláda 
získat zavedením daně z neoprávněného zisku, což 
je jedna z uvažovaných cest současné vlády (faktem 
je, že fi rmám působícím na energetickém trhu se v 
důsledku vysokých prodejních cen při výrazně nižším 
růstu jejich nákladů astronomicky zvyšují zisky).
 A druhou oblastí je vyjednávání. A to já osobně 
považuji za nejdůležitější: vyjednávání a hledání 
řešení na půdě Evropské unie. Jsme nyní stále ještě 
předsednickou zemí a Petr Fiala má velkou příleži-
tost ukázat, co v něm je. Řešení se musí nalézt tam. 
Cenové hladiny energií jsou na takových výškách, že 
není naprosto možné si myslet, že to přežijeme „jen 
tak“ a sami. A není možné doufat, že takovýto vzestup 
cen stát zasanuje nějakými deštníky. To by potřeboval 
ne 60 miliard, ale 600 miliard, možná 6000 miliard. A 
ty nemá a nikdy mít nebude. Průmysl, veřejná sféra, 
školy, nemocnice, zemědělství, a koneckonců my 
všichni občané, ty by takto extrémní ceny zlikvidovaly. 
A zdaleka ne jenom u nás. EU bude muset velmi rychle 
najít řešení, a to především systémové, které do tvorby 
cen energií vstoupí na globálním trhu. Musí najít lék 
na zkolabovaný trh.
 A co hrozí? Hrozí, že pokud se nenalezne řešení na 
globální, tedy Evropské úrovni, může dojít k destrukci 
Evropské Unie, protože si problém začnou řešit státy 
samy. A to Unii spolehlivě rozloží. Dále hrozí, že budou-
-li státy řešit problém osamoceně a samostatně, ne-
najdou tolik prostředků, aby dokázaly pokrýt podpory 
obyvatelstvu, ale hlavně i podnikatelům. Rozval eko-
nomiky skrze zavírání fi rem (na Slovensku aktuálně 
Hliníkárna ve Žiaru nad Hronom), propouštění, nárůst 
cen a tím eskalovaná infl ace by způsobily sociální a 
společenskou katastrofu. A nezapomínejme, že na 
pozadí máme stále válku na Ukrajině a usmívajícího 
se Putina. A naopak docela nablízku vyskakující spa-
sitele, tu z obytňáku, onde zase třeba v Parlamentu 
blábolící Okamura. Před devadesáti lety kousek za 
našimi hranicemi taky jeden takový vyskakoval, měl 
knírek. A dokonce i v roce 1914 byla Evropská civiliza-
ce v nebývalé kondici, státy byly protkány smlouvami, 
obchodními, bezpečnostními, byla svoboda podnikání, 
cestování…. A stačilo pár výstřelů v Sarajevu.
 Mějme to stále na paměti. Příklady v historii jsou 
dostatečně výmluvné. 
 A dlouhodobé řešení? Plynovody propojit na zá-
pad, sever a jih, k mořím. Kapacitně je nastavit 
tak, aby spotřeba v ČR nebyla zcela závislá na 
jednom (nyní pouze ruském) zdroji. Na úrovni EU 
modifi kovat pravidla trhu s energiemi tak, aby se 
zabránilo cenovým excesům. Doma zastavit infl aci. 
A konečně pochopit, že Rusko (lhostejno, kdo je 
v jeho čele) je nespolehlivá imperiální mocnost, 
kde o demokracii nemají ponětí a znají jen hrubou 
sílu.
 A chránit si vlastní svobodu, demokracii a nezávis-
lost, bránit se lži a nenávisti. 
 A šetřit. A modlit se. A to vlastně můžeme/musíme 
dělat hned.

-mn-

- opravy kanalizace

- voda, topení

- prohlídka TV kamerou

- strojní čištění

- instalatérské práce
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Freddieho sloupek
Proč nepůjdu
na Václavák...

 Tedy ne, že bych na nejznámější náměstí v naší re-
publice už nikdy nevkročil, jen tam nepůjdu na žádnou 
demonstraci. 
 Proč? Je to jednoduché, prostě nechci.. Stokrát se mi 
nemusí líbit způsob, jakým vláda řeší (nebo spíš neumí 
řešit) současnou ekonomickou nebo společenskou situ-
aci, otázkou však zůstává, jaké řešení nabízí právě lidé, 
kteří demonstraci svolali, a kteří se jí účastní.. Většinou to 
není řešení žádné.. Ano, je slyšet plno slov, některá z nich 
však postrádají obsah, případně je jejich obsah pouze 
plný nenávisti a zloby.. Mnohokrát v životě jsem okusil 
sílu davu. V tom pozitivním i negativním, co takový dav 
dokáže.. Nijak zvlášť nestojím o to si to zase připomínat.
 Jisté je jedno. Petr Fiala nemá pravdu v tom, když hází 
do jednoho pytle všechny lidi, kteří na Václaváku byli.. 
Jako na každém místě, tak jistě i tam se sešla vybraná 
společnost..
 Možná takováto:
 Jsou zde přesvědčení demokraté, nicméně o kousek 
dál lze zahlédnout i kovaného bolševika. Jana s Marcelou 
přišly spolu, a i když je to zvláštní, tak právě uprostřed 
davu se cítí nepozorovány a nikdo se nepozastavuje 
nad jejich letmými dotyky a polibky, které si veřejně dnes 
vyměňují poprvé...
 Po chodníku kráčí znechucený řemeslník, který jde na 
fušku a kvůli demonstrantům musí kličkovat a prodlužo-
vat si cestu..
 Zdravotníci, policisté a strážníci jsou tady v práci.. A 
třeba takový lékař ve službě zcela jistě poskytne první 
pomoc, bude-li to třeba, i člověku, se kterým by si v 
civilním životě třeba nepodal ani ruku. V tom je jeho 
povolání zvláštně krásné a obdivuhodné..
 Na rohu postává Franta, to je starý kapsář a každé 
srocení davu bezvýhradně vítá, protože mu nabízí snazší 
provoz jeho „řemesla“.
 Mezitím, co jak přítomní, tak teprve přicházející lidé 
přemýšlejí nad tím, co - kdo - a jak bude z pódia říkat, za 
oním pódiem řeší malý problém se zapojením jednoho 
z mnoha mikrofonů a řečníci i předřečníci si opakují sy-
nopsi toho, co chtějí shromážděným sdělit, pokud něco 
takového mají..
 Někdo právě někoho nechtěně praštil tyčí od smetá-
ku, na které nese vlajku.. Vlajek je k zahlédnutí mnoho, 
stejně jako transparentů ať už s údernými, všeříkajícími, 
či nic neříkajícími nápisy. Televizní štáb je v plné práci, 
ještě nenastal čas na komentovaný vstup, ale přípravu 
nelze podcenit. Uprostřed davu i na jeho okraji je několik 
korespondentů různých zpravodajských agentur, které 
hned zítra tiskem a v podstatě okamžitě online přinesou 
jejich dojmy a odhady - někdy více a někdy méně přesné 
(tak už to chodí).
 Pár lidí se mezi sebou jistě pohádá, někdo někoho jistě 
praští do nosu nebo druhému alespoň vynadá. Několik 
lidí si naopak pomůže, seznámí se nebo si přátelsky 
pokynou s někým, koho znají. V některých rodinách 
panuje s celkovým laděním nálady shoda, jinde mohou 
být zase na kordy...
 Takto vypadá skoro každá taková akce. Někdy se 
vydaří, někdy nikoli... Nicméně jeden každý z těch lidí by 
si měl uvědomit dost podstatnou věc. Láteří-li a nadávají, 
nechávají-li se strhnout k laciné kritice něčeho, co vláda 
třeba ani ovlivnit nemůže, nahrávají tím třeba člověku, 
který dříve udával a dnes objíždí republiku ve svém 
„dobytčáku“, nahrávají i lidem, kterým je demokracie 
odporná. I takových tam bylo k vidění dost..
 Já taky neházím všechny do jednoho pytle, ale někteří 
z vystupujících by spíše než na pódium patřili do psychi-
atrické léčebny. Právě proto se na Václavák nepohrnu. 
To, co tam zaznělo dobrého ve stínu toho druhého nějak 
pozbývá lesku. A je to jistě škoda.
 Ono totiž řvát „Demisi, demisi!“ je náramně snadné. 
Těžší pak je vědět, jak celou situaci dát zase do pořádku. 
Kritiky jsme slyšeli dost, receptů na ozdravení už pomálu. 
A to je škoda, ať už to všechno pochází z Václaváku nebo 
z náměstí jiného...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Azylové centrum pro 
nepřizpůsobivé. Nesmysl?

 Vzhledem k poněkud neúplnému vyjádření ve-
dení města v minulém Monitoru, považuji za nutné 
doplnit některé informace k Azylovému centru na ul. 
Sladkovského. Do konce loňského roku tento objekt 
vcelku bezproblémově sloužil jako azylový dům pro 
matky s dětmi. Na konci roku byl vyklizen a jeho 
obyvatelky přesunuty do Boskovic. Důvodem byly 
plánované stavební práce na dvojnásobné rozšíření 
kapacit budovy (48 lůžek). Po dokončení v příštím 
roce má toto zařízení nově sloužit jako azylové cen-
trum pro muže a ženy z ČR, kterým byly „sociálkou“ 
odebrány děti a umístěny k pěstounům, protože se 
vzhledem ke způsobu jejich života o ně nedokázali 
starat. Což samozřejmě výrazně promění charakter 
tohoto zařízení, které se doposud staralo pouze o 
matky s dětmi. Tento projekt za více než 25 mil. Kč s 

termínem realizace v letech 2022 – 2023 v roce 2018 
schválila Rada města a v minulém roce na něj město 
získalo i dotaci od Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Vzhledem k raketovému růstu cen stavebních 
materiálů, nebyla žádná stavební fi rma ochotna tuto 
zakázku v požadovaném rozsahu a za požadovanou 
cenu realizovat. Proto byla Rada města donucena na 
svém 75. zasedání dne 1.3.2022 vypsanou veřejnou 
zakázku prozatím zrušit a následně využít prázdnou 
budovu pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Předmětné 
usnesení zní: „Rada svěřuje starostovi rozhodnutí o 
uzavírání smluv o ubytování pro ukrajinské uprchlíky 
a v souvislosti s ukrajinskou krizí rozhodla o zrušení 
zadávacího řízení „Přístavba, nástavba a stavební 
úpravy azylového domu v Blansku, Sladkovského 2b.“ 
Pokud je mi známo, žádná změna přeměny objektu 
azylového centra na mateřskou školu nebyla doposud 
orgány města projednávána a už vůbec ne schválena. 
Věřím, že se i tak v brzké době podaří přestavbu na 
mateřskou školu prosadit.

Jan Hrnčíř

Reakce - polemiky
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Na kávě s Antonínem Žirovnickým
Sponzor rubriky:

 Jak jsi se dostal ke kandidatuře do senátu?
 Politiku jsem nikdy nedělal a vlastně mi chyběly 
jakékoli politické ambice. Ale o dění v našem regio-
nu, kraji a hlavně o situaci v celé naší zemi jsem se 
zajímal odjakživa. Do té doby, než přišel covid, jsem 
si hleděl svého a pracoval jsem tak, jak jsem zvyklý. 
S nástupem epidemie jsem však byl (podobně jako 
ostatní podnikatelé) nucen situaci řešit; živím ve své 
fi rmě deset lidí, to je deset krků, které potřebují každý 
měsíc výplatu. První vlna byla horší, tu druhou jsme 
přežili lépe. Já jako majitel fi rmy jsem sice nedostal 
skoro nic, ale díky dotacím jsme dokázali zaměst-
nance udržet, což bylo hlavní. V tento moment jsem 
se začal politikou zabývat víc, než kdy předtím.

 Kdy nastal ten bod zlomu, ve kterém jsi se 
rozhodl vstoupit aktivně do politického dění v 
naší republice?
 Moje rozhodnutí nastartovaly kauzy kolem ros-
toucích cen energií, kolem dotování války na Ukra-
jině a vůbec kolem rozpačitých kroků vlády Petra 
Fialy, která dle mého nepracuje tak, jak by si mnozí 
představovali. Když nám do fi rmy přišlo vyúčtování 
za energie, nestačil jsem se divit a jen jsem kroutil 
hlavou, jak mohla současná vláda něco takového 
dopustit.

 Může za vysoké ceny energií naše vláda?
 Dávám to za vinu především EU, naší vládě sa-
mozřejmě také. Mně vadí, že vláda neudělala pro 
lidi vůbec nic. Lidé mají oprávněně strach o svoji 
budoucnost. Slováci, Maďaři, Poláci, Němci – tyto 
státy si dokázaly zajistit levnější energie. Německá 
vláda vyčlení na pomoc občanům 65 miliard euro! 
Proč se tedy naše republika stará raději o nákup 
stíhaček, než aby zajistila pro lidi plyn a elektřinu za 
výhodnou cenu? Není mi jasné, proč nakupujeme 
energii dráž, než ji dokážeme vyrobit. S tím by se 
určitě mělo něco dělat. A kdo jiný, když ne stát?

 Nebude to tím, že 
ČR nemá společnosti 
zajišťující energie ve 
svém majetku?
 Samozřejmě. Bohu-
žel jsme drtivou většinu 
těchto společností v mi-
nulosti prodali a následky 
nyní vidíme sami. Tohle 
rozhodnutí nebylo šťast-
né.

 Jak z toho tedy ven?
 Ať chceme, nebo 
nechceme, měli bychom 
si uvědomit, že Rusko 
je největším vlastníkem 
plynu na světě, což je 
klíčové. Nikde jinde ne-
nakoupíme plyn levněji, 
nehledě na fi nancování 

stanic, které by byly zapotřebí k odběru plynu z ji-
ných lokalit. Ano, připravme se na odstřižení, ale tím 
způsobem, že během, řekněme, tří, čtyř let, budeme 
nakupovat plyn i nadále z Ruska. Během této doby si 
domluvme dodavatele, cenu, připravme infrastrukturu. 
Ale odstřihnout se od levného plynu právě nyní, to je 
dle mého špatné rozhodnutí. Rus je obchodník a má 
zájem prodávat. Toho nyní využívá Německo, které 
to pochopilo a nadále od Rusů kupuje plyn, aby jej 
prodávalo jiným zemím (i nám) za velké peníze. Ně-
mecku totiž více než o politiku jde v tomto případě o 
obchod, respektive o blaho národa. Tohle je správný 
přístup.

 Hodně lidí polemizuje o potřebnosti či nepotřeb-
nosti senátu v naší malé zemi…
 Senát by měl pracovat určitě jinak, než je tomu v 
současné době. V každém případě by měl být protipó-
lem současné pravicově zaměřené poslanecké sně-
movně, měl by dávat pozměňovací návrhy a snažit se 
společně s dolní komorou vypracovat zákony tak, aby 
byly smysluplné, srozumitelné a hlavně aby vycházely 
vstříc našim občanům. 
 Pravdou je, že senát stojí spoustu peněz, ale 
vzhledem k tomu, kolik dokáže prohospodařit sou-
časná vláda, je to jen kapka v moři. Senát má smysl 
v případě, že bude odvádět kvalitní práci. Zajímavé 
je, že od posledních voleb senát nezamítnul ani ne-
připomínkoval jediný návrh zákona. Vše plyne přesně 
tak, jak se dopředu domluvilo. I to má samo sebou své 
důsledky.

 Jaké?
 Nečinností a špatnými rozhodnutími současné vlády 
náš národ strádá a chudne. Lidé mají horší životní 
podmínky a my všichni, kteří jsme tu doposud pracovali 
a odváděli daně, máme nyní obavy o svoji existenci. 
To mi nesmírně vadí. A také bych tyto otázky chtěl v 
senátu řešit. Horní komora by měla být především 

výstupní kontrolou a fi ltrací návrhů, které přichází z 
dolní komory. Přijde mi, že nyní svoji funkci neplní. 

 Mnoho politiků začíná svoji politickou dráhu v 
komunálu. O této možnosti jsi neuvažoval?
 Blansko mám rád, chtěl bych, abychom se tady měli 
dobře. Ale ani naše město se nebude mít dobře, pokud 
nebude správně fungovat Česká republika jako celek. 
K tomu bych chtěl přispět. 

 Jaká témata bys chtěl v senátu řešit?
 Chtěl bych se věnovat jak problémům celostátním, 
tak regionálním. 
- Z těch místních můžu jako příklad uvést rychlostní 
silnici I73, která je velmi strategická. Vždyť Blansko je 
okresní město bez příjezdové komunikace na dálnici. 
O tohle téma se dost zajímala současná senátorka 
Jaromíra Vítková, ale nezaznamenal jsem během 
jejího funkčního období snad jediné vystoupení v 
senátu. Rád bych v případě zvolení rozvířil v sená-
torských klubech živou debatu a celou tuto záležitost 
dotáhnul do konce. 
- Finance pro mateřské školky – to je další téma, které 
jistě trápí nejedny rodiče. Ve školkách je nedostatek 
míst a jsme tak nuceni platit si drahé soukromé in-
stituce. Zde bych určitě nejen já viděl rád zlepšení.
- Chtěl bych prosadit větší podporu řemeslníků ze 
strany obcí. Například v Blansku zanikly opravny obuvi, 
a to jen proto, že jde o okrajové podnikání, při kterém si 
takový řemeslník nemůže dovolit zaplatit drahý nájem. 
Město by v takovém případě mohlo vyjít vstříc a nabíd-
nout prostory za přijatelné peníze. Například v jiných 
státech tohle funguje – pravidelně jsou vypisovány 
dotační programy na podporu drobných řemeslníků.
- Další věcí, která mi vadí, jsou dotace pro zeměděl-
ství. Ty jsou nyní tak nízké, až se divím, že zemědělci 
mají ještě chuť vytvářet nějaké hodnoty. Výkupní ceny 
našich produktů jsou totiž naprosto tristní. I zde uvedu 
příklad: Můj kamarád choval dobytek a musel jej zrušit. 
Když porovnal náklady na výkrm a jatka s výkupní 
cenou skotu, zjistil, že to dělá vlastně zadarmo. Vše 
je o podmínkách, které nastavuje stát, potažmo EU. 
Myslím si, že když už jsme její součástí, měli bychom 
dostávat stejné benefi ty, jako ostatní členské země. 
Bohužel tomu tak není.
- Co vnímám dost negativně, je nedostupnost bydlení 
pro mladé lidi. Dnes znamená vlastní byt či dům něco 
prakticky nedosažitelného, respektive si jej může do-
volit jen člověk se skutečně vysokým příjmem. Jsem 
jednoznačně pro výstavbu obecních bytů, které by na-
bídly mladým rodinám dobré bydlení za slušné peníze.
- Velmi palčivou otázkou je až zbytečná podpora 
války na Ukrajině. V poslední době mě zvedlo ze 
židle vykrádání našeho zdravotnictví na úkor podpory 
válečného konfl iktu.

 Nejsi pro podporu Ukrajiny?
 Takhle bych to určitě neformuloval. Vadí mi, že sou-
časná vláda sebrala 14 miliard, které měly směřovat 
do zdravotnictví, aby měla peníze pro Ukrajinu. Myslím 
si, že každý stát by měl podporovat Ukrajinu takovou 
měrou, aby to to neničilo jeho vlastní fi nance. Nevím, o 
co vládě Petra Fialy jde, ale občas mi tyto kroky přijdou 
jako projev zbytečného „hujerismu“. Asi nejsem sám, 

S Tondou Žirovnickým se známe mnoho let. Letos bude kandidovat jako nezávislý s podporou hnutí 
ANO ve volbách do senátu. V rozhovoru nabízí pohled na současná témata, ať už jde o ceny energií, 
válku na Ukrajině, ale i problémy našeho regionu.

když říkám, že bychom měli dělat všechno proto, aby 
válka skončila. Neúměrná fi nanční podpora však není 
dle mého názoru tou správnou cestou. 
 Jako senátor bych rád rozpoutal debatu o dalším 
odlivu státních peněz na podporu válečného konfl iktu a 
o tom, zda fi nanční (i jiná) podpora není jen přiléváním 
oleje do ohně. Byť jako člověk zásadně nesouhlasím 
s jakoukoli válkou a krveprolitím. Hodnota lidského 
života je nadevše.

 Nemalé peníze se ovšem ve velkém rozhazovaly 
i za vlády minulé. Proto je nasnadě otázka – proč 
kandiduješ, byť jako nezávislý, za podpory hnutí 
ANO?
 Když se dneska zmíní jméno Andreje Babiše, polovi-
ně národa vyskočí husí kůže. Já osobně si myslím, že 
bývalý premiér je člověk, který má za sebou spoustu 
práce. Neříkám, že všechno bylo ideální, ale z druhé 
strany – vláda Petra Fialy za uplynulých měsíců rozfo-
frovala takřka 300 miliard korun, které jsou nenávratně 
pryč. Vláda Andreje Babiše sice taky utratila nemalé 
peníze, ale investovala je do vlastních lidí, zůstaly v 
naší zemi. Byla tu situace kolem covidu, která byla 
výjimečná, na kterou nikdo neuměl reagovat a vařilo 
se takzvaně z vody. Stálo nás to spoustu peněz, které 
však šly na podporu českých fi rem, které by dnes 
byly zavřené, což by mělo za následek ekonomickou 
i společenskou katastrofu.

 Myslíš, že by senát mohl být složený z lidí bez 
politické příslušnosti?
 Proč ne? Já sám jsem připravený pracovat pro lepší 
životní úroveň všech lidí v zemi bez ohledu na stranic-
kou politiku. Když se podívám na zprávy, které jsou 
plné kauz a skandálů, nutí mne to k zamyšlení, kolik 
času na kvalitní práci zúčastněným politikům zbývá. 
Kdyby bylo na mně, apolitizoval bych složení celého 
parlamentu, což je ovšem myšlenka zcela utopická 
:-) Ale že by alespoň senát sestával z osobností bez 
politické příslušnosti, to by bylo určitě ku prospěchu 
věci.

 Jak probíhá volební kampaň?
 Je to náročné. Jak už jsem zmínil, jsem zvyklý hodně 
pracovat a s kandidaturou do senátu můj volný čas 
nyní v podstatě neexistuje. Jezdím po celém okrese, 
dal jsem si za cíl navštívit všechny obce. Setkávám 
se s lidmi a jsem rád, když si s nimi mohu promluvit 
na aktuální témata. Blansko je moje srdcovka, máme 
tu hezkou přírodu a malebné obce v okolí. Jsem rád, 
že žiju právě tady. Moc hezky je ale i na Boskovicku 
a Opatovicku.

 Dá se práce senátora skloubit s časově nároč-
ným podnikáním?
 Předpokládám, že kdybych usednul do senátorské-
ho křesla, musel bych situaci ve fi rmě vyřešit dalším 
pracovním místem. Práci senátora bych určitě nebral 
na lehkou váhu. Mám obrovskou chuť pracovat pro 
občany České republiky na plný úvazek. Aby bylo zase 
líp.

Martin Müller
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Dvacet procent platu senátora dám spolkům, 
říká kandidát Soukromníků Martin Sklář

- 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

 Pětinu svého měsíčního platu senátora dám v případě zvolení spolkům, kterým to společnost a 
politici dluží, říká kandidát do Senátu za Stranu soukromníků České republiky Martin Sklář. Sám vede 
rybářský spolek v Blansku a jako živnostník už teď živě komunikuje s drobnými podnikateli.

 Proč by lidé měli volit právě Vás?
 Kandiduji jako nestraník s podporou Soukromní-
ků a do horní komory parlamentu bych rád přinesl 
pohled obyčejného člověka, který má za sebou řadu 
životních zkušeností. Jsem přesvědčen, že nejen 
pražští politici jsou naprosto odtrženi od reality 
všedního dne. Nejsem typ politika v saku a kravatě, 
ale ten, který je neustále ve svém obvodu a již dnes 
komunikuje s drobnými podnikateli a živnostníky 
(sám jsem jeden z nich), s rodinami s dětmi a spolky 
a poslouchám jejich názory a problémy, které mají. 
Třeba právě u spolků vidím obrovský dluh, kdy spolky 
naplňují volnočasové aktivity dětí téměř nebo úplně 
bez nároku na odměnu, a proto je potřeba spolkům 
pomoci. Ne záštitou, ale fi nančně. A já dávám veřejný 
příslib, že spolky se na mě mohou obrátit a každý 
měsíc uvolním pětinu platu senátora pro spolky.

 Podle průzkumu veřejného mínění se zatím 
pohybujete na hraně druhého a třetího místa, 
což může za určitých okolností zaručovat postup 
do druhého kola senátních voleb. Co si o tom 
myslíte?
 Zaregistroval jsem to a moc mě to těší. Je vidět, 
že práce, kterou jsem pro spolky v okrese dosud 
udělal, se zúročuje, ale taky si vážím všech občanů 
Blanska, pro které jsem mohl pracovat jako vedoucí 

odboru komunální údržby. V Blansku jsou dobří lidé 
a je škoda, že už jim nemohu pomoci řešit jejich pro-
blémy na městě, ale věřím, že s pomocí jejich hlasů 
budu moci dohlédnout na plno problémů ze Senátu, 
proto občanům Blanska moc děkuji za každý hlas. 

 Budete se v případě zvolení věnovat pouze 
senátorské práci, nebo budete chtít se souběžně 
věnovat i jiným zaměstnaneckým, podnikatel-
ským, politickým nebo dalším aktivitám?
 Ne, budu se věnovat pouze práci senátora a chci 
pomáhat všem lidem, podnikatelům, spolkům a 
rodinám ve svém senátním obvodu. Neumím sedět 
na několika židlích a být placen jako komunální 
politik v Blansku, který je starostou, radním kraje, 
je v dozorčích radách různých společností. Takhle 
to prostě nemá být. V Senátu bych rád opět oprášil 
zákon, který by právě toto politicky exponovaným 
lidem zakazoval. Co se týká podnikatelské činnosti, 
tu ukončím s účetním rokem. A co se týká vedení 
spolku, tam mi mandát končí na konci roku 2023 a 
do té doby bych musel najít nového nástupce. Tak-
že znovu zdůrazňuji, že v případě zvolení se budu 
věnovat pouze práci senátora a pětina mého platu 
půjde každý měsíc do senátního obvodu spolkům.

ZADAVATELEM INZERCE JE STRANA 
SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 
suterénní prostor

 
samostatný vchod

 

vlastní sociální zařízení

 

samostatné energie

 

vhodné k zrealizování 

 

jakéhokoliv podnikatelského 

 

záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

LenkaDrazilovaPolitikwww.blansko.anobudelip.czwww.anobudelip.cz
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  ZA LENKY
  BUDE LÍP!

PŘINESEME ZMĚNU!

terasa 
restaurace Myslivna

17. 9
14:00 h

přijděte si popovídat 
s Lenkou Dražilovou

burčák, grilování, 

hudba a skvělá nálada
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Pro spokojený život

 v Blansku
MUDr. Jaroslava Pořízková

Ing. František Hasoň

Ing. Ondřej Dyčka

VOLTE

ROZUMEM I SRDCEM

kdublansko.cz
6
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

UDRŽÍME

BLANSKO V KONDICI
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Mgr. Leona Havířová
učitelka ZŠ

Ing. Miloš Polák
stavební inženýr

Lenka Skotáková
administrativní pracovnice

Mgr. Pavel Přikryl
učitel ZŠ

Ing. Hana Kopřivová
vědecká pracovnice

Ing. Zdeněk Grünvald, MBA
jednatel Služby Blansko

MUDr. Simona Kotlánová
lékařka

Milan Doskočil
technik

Jana Magdová
podnikatelka

Mgr. Tomáš Kryl
makléř

Bc. Jakub Skoták
IT specialista

Ing. Karel Sochor
důchodce

Jaroslav Jeřábek
organizační ředitel SZUŠ Blansko

Bc. Tereza Kaldová
vedoucí odd. soc. pomoci MěÚ Blansko

Ing. Vítězslav Nečas
důchodce

Ing. Jiří Crha,
starosta města Blanska

MUDr. Zdeněk Grünwald
lékař

Ing. František Havíř
ekonom

MUDr. Vladimíra Danihelková
ředitelka nemocnice Blansko

MUDr. Jana Novotná
primářka nem. Blansko

Ing. Lukáš Němec
ekonom

Mgr. Pavlína Komínková
ředitelka Muzea Blanenska

Tomáš Mokrý
podnikatel

Bc. Kateřina Rejdáková
ekonomka

Mgr. Lukáš Dlapa
ředitel Knihovny Blansko

1

WWW.BLANSKOVKONDICI.CZ
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Blansko hostilo cyklotrialisty z celé ČRJan Bobr Pořízek: Jejich skromnost 
a vděčnost mě dostala 

 Jelo se šest sekcí na dvě kola a trať byla celkem 
dost náročná, jelikož to byl fi nálový závod Českého 
poháru. Přijelo přes 100 jezdců, kteří závodili v růz-
ných kategoriích od začátečníků po ty nejprestižnější 
Elite. Dorazilo také několik jezdců ze Slovenska a 
také Rakouska, včetně české špičky tohoto sportu. 
Z blanenského klubu startovalo devět jezdců a pro 
některé začátečníky to byl dokonce první závod. 
    „Byly to náročné dny příprav, závodit a zároveň 
být v roli organizátora a ředitele závodu nebylo jed-
noduché. Do toho jsem se vrátil v týdnu ze světového 
poháru v dánské Kodani a místo odpočinku rovnou do 
práce okolo závodu,“ oddechl si Václav Kolář. Před 
jeho odjezdem na MS do Španělska zhruba tři týdny 
zpět byly bagrem rozmístěny nové kameny a klády, 
aby byly na závod úplně nové překážky a jiné sekce. 
   „V den závodu jsem přemýšlel, jestli závod osobně 
vůbec pojedu, jelikož jsem byl fyzicky i psychicky ze 
všeho dost unavený, ale musím říct, že jsem si to i tak 
nakonec moc užil a měl velkou radost ze své jízdy. Asi 
mám opravdu formu a tvrdý trénink se letos vyplácí,“ 
byl spokojen. Jak dodal, s přehledem vyhrál jak hlavní 
závod, tak exhibiční fi nále, které zároveň moderoval. 
„Počasí vyšlo skvěle, ohlasy byly moc fajn, děkuji 
všem jezdcům a divákům, co dorazili, a také všem, co 
přiložili ruku k dílu, včetně členů klubu ÚAMK Biketrial 
Blansko. Tenhle měsíc jsem se nezastavil, tak teď už 
snad trochu zaslouženého odpočinku a hned zase 

 Sobotní fi nálový závod Českého poháru a Youth Games v cyklotrialu na Sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka na trial parku v Blansku vyšel na jedničku. Počasí vyšlo skvěle, po celý den svítilo sluníčko. 
Hlavním organizátorem byl dvanáctinásobný mistr světa Václav Kolář, který zároveň kraloval v hlav-
ních kategoriích.

zpět do tréninku na nadcházející závody a akce,“ 
uzavřela hvězda blanenského sportu.

Bohumil Hlaváček

 Mnoho silných okamžiků zažil skautský vůdce z Blanska Jan Bobr Pořízek, který se na konci srpna 
vrátil z šestnáctidenního tábora ukrajinských skautů v Česku. Přijel domů s kufrem plným dárků, od 
krabičky ukrajinských zápalek přes háčkované koníky na tyči až po vojenskou kuklu. A s nezapo-
menutelnými zážitky. Tábor byl uspořádán pro děti z válečných oblastí na Ukrajině, nikoliv tedy pro 
Ukrajince žijící nyní u nás. Vzájemně se většinou neznaly. Jejich rodiče je na vlastní náklady museli 
individuálně dopravit do Lvova, odtud již cestovali hromadně.

 Jak to všechno začalo? 
 Náčelnictvo Junáka poslalo v dubnu na všechna 
střediska, která vlastní nějaká tábořiště, žádost o 
jejich uvolnění pro tábor skautů z Ukrajiny. Z celého 
Česka tuto výzvu vyslyšelo asi osm středisek. Vyblo-
kovali jsme si tedy poslední tři týdny v srpnu a čekali 
na rozhodnutí. To mělo přijít do konce května, ovšem 
v červnu jsme stále ještě nic nevěděli. Byla to taková 
sázka do nejistoty, protože když na celé tři týdny 
vyblokujete tábořiště, tak je potom na poslední chvíli 
neobsadíte, kdyby zůstalo volné. Až na konci června 
vybrali naše tábořiště u Bohuslavic na Vysočině jako 
jediné v Česku.
 Od středy 10. srpna jsme tedy měli volné tábořiště, 
které jsem tři dny sám hlídal, aby tam někdo něco 
neukradl nebo nezničil. Skupina zhruba čtyřiceti lidí 
přijela v sobotu v jedenáct hodin v noci. Do lesa. Do 
neznáma. Do prostředí bez elektřiny. Svítili jsme na 
sebe baterkami a tímto způsobem jsme je ubytovali. 
Skupinu tvořilo jednatřicet děti od desíti do patnácti 
let a jejich vedoucí. 

 Jaké jsou rozdíly mezi našimi a ukrajinskými 
skautskými tábory? 
 Ukrajinci v životě nikdy neviděli stany s podsada-
mi. Jsou zvyklí trávit tábor u Azovského moře, kde 
je absolutní rovina, písek, step. Na táboře jich bývá 
sto padesát. Sem přijeli do zelené přírody, k potoku. 
Byli v šoku hlavně z toho, že i na záchod musí jít do 
kopce. Ne že by je to obtěžovalo, ale prostě to pro 
ně bylo něco naprosto nového. Ranní rosa je taky 
fascinovala. Místo rosy na Ukrajině ze stanů ráno 
oklepávají popílek. 

 Přijel jsi plný dojmů a silných okamžiků…  
 Připravili jsme jim padesáticentimetrové nařezané 
kmeny do kamen, které bylo potřeba dále naštípat, 
což chce siláka. Z mužů s nimi přijel ovšem jen 
jeden sedmdesátiletý a jeden šestnáctiletý; člověku 
to nějak předem nedošlo, že ukrajinští chlapi prostě 
nejsou. Bojují. To byl pro mě takový první silný oka-
mžik. Takže nakonec jsme jim pomáhali s těmito 
technickými záležitostmi a chlapskými pracemi, 
protože nás nepotřebovali jako průvodce. 
 Dalším překvapením byla naprostá poslušnost 
všech dětí. Úcta a respekt k autoritě. Co vedoucí 
řekne, to se udělá. Na druhé straně faktem je, že 
když jim něco nenakážou, tak to neudělají, iniciativa 
není. Ale rozkazy se zkrátka plní. 
 Nikdo si na nic nestěžoval. Neexistovalo, aby ně-
kdo ohrnoval nos nad jídlem, nebo fňukal, že je mu 
zima. A že jim zima být musela, doma jsou zvyklí na 
jiné teploty. V noci na svých táborech u moře dvacet 
stupňů, nižší teploty nikdy nemají, tady jsme měli 
čtyři stupně. Neviděl jsem, že by někdo z nich měl s 
něčím problém. 

 Co jídlo? 
 To je další věc, co mě překvapila. Druhý den, 
než se rozkoukali, jsme jim měli připravit snídani. 
Namazali jsme jim chleba s máslem. Na část na-
strouhali sýr, na část položili salám a jiné namazali 
marmeládou. Toto vůbec neznají, na Ukrajině se 
chleba zásadně nemaže. Ráno jedí kaši na všecky 
způsoby nebo makaróny. Bulgur, kuskus, pohanka. 
A k tomu zeleninový salát. Základem byly vždy dvě 
zelné hlávky, k tomu rajčata, kukuřice, občas trochu 
papriky, a musím říct, že saláty byly neskutečně 
dobré. 
 Na našich táborech se jí pětkrát denně. Na Ukra-
jině pouze třikrát. V poledne – jenom v neděli byly 
dva chody. Polévka a brambory s něčím. Jinak každý 
den jenom boršč nebo soljanka. Zkonzumovaly se 
tam litry kysané smetany, která se do všeho dává. 
K tomu chleba a opět salát. Na večeři zase nějaká 
kaše nebo rýže, do toho kousíček masa. 

 Chutnalo jim naše 
pečivo? A co pitný re-
žim? 
 Každý den jsem 
kupoval dva chleby a 
šedesát rohlíků, později 
osmdesát nebo deva-
desát. Byli unesení z 
našeho chleba, u nich se 
do něho nedává kmín. 
Taky jsme jim někdy od-
poledne mazali rohlíky s 
Nutellou, aby se dojedli, 
a to jim též chutnalo. 
 Pili čaj nebo vodu. 
Nechtěli vůbec naši šťá-
vu ze sirupů. Jsou totiž 
zvyklí, že na jejich tábory 
se voda dováží v cister-
nách, takže je chemicky 
upravená a teplá. Proto 
z ní vaří zásadně čaj. U 
nás měli vodu ze studny, 

tzv. živou vodu, z níž byli nadšení a nechtěli si ji kazit 
sirupem, ohromně jim chutnala. 

 Jak se ukrajinští skauti bavili? 
 Večer jsme sedávali u ohně. Říkal jsem jim „zpí-
vejte“. Ale odpovídali, že jim kvůli jejich těžké době 
není do zpěvu. Vzpomněl jsem si na staré skautské 
táhlé písničky a aspoň ty jim zazpíval. 
 Ale každý den si každá družina vylosovala nějaké 
téma na scénku, tu si během dne připravili (za velmi 
skromných možností si připravili i nějaké kostýmy) 
a večer ji předvedli u ohně. U toho byli schopni se 
neskutečně bavit. 

 Mluvíš o skromnosti… 
 Ano, jsou neuvěřitelně skromní. Všichni přijeli s 
malým kufříkem. Do ciziny. Když vím, s jakými ob-
řími zavazadly jezdí naši skauti, tak jsem jen kroutil 
nevěřícně hlavou. V půli tábora jsem proto jel pro 
ruční pračku, aby si aspoň děvčata mohla přeprat 
nějaké oblečení. Kluci to neřešili. 
 Dovezli si pro celý tábor jeden badminton, dva 
balóny a pak nějaké tyče na kozácké hry. To bylo 
všechno a dokázali si s tím vyhrát. A pořád něco dě-
lali, vyráběli. I kluci třeba v poledním klidu háčkovali 
podložky, které ukrajinští vojáci používají k sednutí 
nebo podložení hlavy při odpočinku.
 A za všechno byli vděční. Vzájemně se obdarová-
vali věcmi, na které by se naše děti dívaly skrz prsty.  

 Co mobily? 
 To byl rozdíl oproti našim táborům – na našich 
táborech jsou mobily většinou zakázané, ale jim jsme 
je samozřejmě dovolili a pořád jim je nabíjeli. Museli 
zůstat v kontaktu se svou rodinou, aby věděli, co se 
doma děje a jestli se někomu z jejich blízkých něco 
nestalo. Každý měl někoho blízkého na frontě. Jedna 
dvaadvacetiletá dívka dokonce říkala, že sama čeká 
na povolávací rozkaz, protože tam chodí bojovat i 
ženy. 

 Jak bylo řešeno fi nancování tábora? 
 V jihlavské zoo jsem měl nepříjemnou zkušenost 
– jelikož chodili ve skautských ukrajinských krojích, 
tak si lidi mysleli, že jsou tam za korunu, jak se o 
tom mluvilo, ale my jsme si vše řádně zaplatili. A 
náš stát tento ukrajinský tábor nestál ani korunu, vše 
bylo zaplaceno z darů sponzorů pražské nadace. 
Příspěvkem na provoz tábora se podílelo i naše 
město a farnost sv. Martina. 
 Musím zde ale zmínit jeden nádherný zážitek. 
Byli jsme se vykoupat v nedalekém rybníku. Na 
břehu byli starší manželé s dvěma vnučkami, pořád 
nás pozorovali a usmívali se. Děti se pěkně bavily, 
následně způsobně odcházely ve dvojstupu. Pán, 
který nás pozoroval, mě zastavil se slovy, že by nám 
chtěl nějak fi nančně přispět. Říkal jsem mu, že nic 
nepotřebujeme, že vše máme, ale on na tom trval, 
prakticky mě prosil, abych od něj přijal příspěvek. 
Požádal jsem jej tedy o čtyři stovky na zmrzlinu pro 
děti. Z peněženky vytáhl dva tisíce korun s tím, že mi 
věří, že s nimi naložím rozumně. Ani nechtěl uvést 
svoje jméno s tím, že to není důležité. To mě dostalo. 
 Chtěl bych poděkovat za pomoc a vstřícnost 
blanenským skautům, zvláště pak Locice, která se 
tábora zúčastnila se mnou. 

 Loučení na konci tábora bylo asi těžké…
 Při loučení bylo slzavé údolí. Nejdřív se zazpívala 
ukrajinská hymna, pak česká, a pak už se jen brečelo 
a objímalo. Dodnes se z toho nemůžu vzpamatovat. 
Když slyším o bombardování, dotýká se mě to víc 
než předtím, protože si představím konkrétní tváře 
dětí, které tam žijí…

Marie Kalová

Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Jóga pro začátečníky a mírně pokročilé zaměřená na uvolnění 
tělesného a psychického napětí od 20.9. - srdečně zveme nové 
zájemce. Info: bodymindwork.cz
* Renault Thalia, udržovaný, tažné, 30 tis. Kč. Tel. 730655978.
* Nabízím pronájem garáže na Severu. Tel. 723000391.
* Prodám, nebo pronajmu družstevní byt 1+1 v přízemí Dvorská 
74 - 80. Nezařízený, volný 1.9.2022.Prodej 3 490 000 Kč. Proná-
jem 13 000 Kč celkem. E-mail zyxwvujk@seznam.cz

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Blahopřání
 Dne 6.9.2022 oslavili 70 roků výročí svatby Jiřina 
a Jan Zukalovi z Blanska. Do dalších společných let 
hodně zdraví a štěstí přeje Aleš s rodinou.
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Blanenské atletky v baráži šesté

Florbalisté Atlasu úspěšně 
kráčí pohárem 

Zcela nevydařený anglický týden. Blansko 
vyhlašuje konkurz na střelce gólů

Mládežnický fotbal

 Nula bodů, nula gólů za tři utkání v rytmu sobota, středa a sobota. Propad tabulkou. Člověk, 
který na fotbal nechodí, si řekne, že ti blanenští „kopálisti“ hrají pomyslnou tužku. To, že takových 
lidí je patrně dost, svědčí zcela tristní návštěva zhruba sedmdesáti diváků na posledním domácím 
utkání. Takhle se ale opravdové fanouškovo srdce neprojevuje. Očití svědci posledního zápasu 
mohou potvrdit enormní snahu Vašíčkových chlapců, kteří měli po většinu utkání převahu. Fot-
balová štěstěna jim ale není momentálně nakloněna. Blansko hledá střelce branek, bez nichž to 
ve fotbale nejde!

FC TRINITY Zlín B – FK Blansko 1:0 (1:0). Branky: 
45+1. Hellebrand. Blansko: Kalina - Blažík, Smrčka, 
Černý - Chyla (83. Psota), Holman (46. Chloupek), 
Dano, Jaroš (61. Kamenský), Feik (61. Crhan) - 
Tulajdan, Kapur (61. Rajčinec).
 Minulou sobotu anglický týden odstartoval zá-
pasem s rezervou ligového Zlína. Ačkoliv zápas 
začal mírnou převahou domácích, o první ohrožení 
branky se postaralo Blansko, Hned několikrát 
při trestném kopu Tulajdana, střelách Jaroše a 
Kapura. A nesmí se zapomenout na razítko na 
břevno z kopačky Smrčky. A jak to tak bývá, trest 
za neproměňování šancí na sebe nenechal dlouho 
čekat. Blanenský kat Hellebrand nejprve poslal svoji 
vizitku těsně vedle, aby krátce na to, již v nastavení 
první půle, proměnil ideální přihrávku v přesnou 
trefu za Kalinova záda – 1:0. Málokoho napadlo, 
že poločasovým hvizdem sudího je brankový účet 
zápasu tímto uzavřen.
 Po změně stran se jako první ukázal v šanci 
znovu Hellebrand, hostujícího gólmana ale nepře-
kvapil. Blanenští se snažili o zvrat, zlínská obrana 
ale byla dobře organizovaná, navíc ještě domácí 
zahrozili Kulíškovou dalekonosnou střelou do tyče. 
Zbylý tlak hostí vyzněl naprázdno, na skóre se již 
nic nezměnilo.

FC Slovan Rosice – FK Blansko 3:0 (0:0). 
Branky: 58. Praks, 64. Kulík, 68. Drbal (pen.). 
Blansko: Kalina - Chyla (85. Rajčinec), Blažík (85. 
Psota), Smrčka, Kamenský (65. Černý) - Feik, 
Dano - Thon, Holman (65. Abdellaoui), Tulajdan 
(72. Crhan) – Kapur.
 V  sestavě Blanska se objevily posily z Vyškova. 
V základní sestavě Danilual Gumnok Thon, mezi 
náhradníky Bakr Sadiq Abdellaoui. Po čtvrthodině 
hry se mohli dostat do vedení hosté. Po chybě 
a faulu Buchty nařídil rozhodčí nekompromisně 
penaltu. K její exekuci se postavil Kapur, při jeho 
střele se ale zaskvěl skvělým zákrokem domácí 
gólman Zádrapa a na bezbrankovém stavu se nic 
nezměnilo. Hrál se pro diváka slušný fotbal, šan-
ce se střídaly na obou stranách. Ty, v kterých se 
ocitali Blanenští, však skoro již tradičně zůstávaly 
nevyužity. A nebylo jich málo. 
 Začal druhý poločas, v němž opět, znovu skoro 
tradičně, přišly chyby v hostující defenzívě, které 
rozhodly o výsledku. Po chybě Kamenského se 
dostal k míči domácí Praks a nedal Kalinovi šanci – 
1:0. Holman sice mohl po rohu srovnat, branka ale 
přišla opět na druhé straně. Po pěkném uvolnění 
Kulíka se opět radovali Rosičtí – 2:0. A krátce poté 
se kopala další penalta, tentokrát proti Blansku 
po faulu, jehož se dopustil Dano. Tu zkušeně 
proměnil Drbal – 3:0. Celé utkání tak rozhodla 
desetiminutovka, která poslal do té doby solidně 
hrající Blansko do kolen. Snaha jeho hráčů ještě 
s utkáním něco udělat vyšla naprázdno. Rosice 
jsou natolik zkušeným týmem, aby si takové pro ně 
skvělé skóre dokázaly uhlídat. Mohly ještě zvýšit, 
Kalina se musel blýsknout skvělým zákrokem po 
hlavičce Dobrovodského.  

FK Blansko – FC Hlučín 0:3 (0:2). Branky: 15. 
Plesník, 35. Tomšů, 67. Moučka. Blansko: Kalina 
- Chyla, Blažík, Smrčka, Kamenský - Feik, Dano 
(63. Alassane) - Thon, Holman (88. Chloupek), 
Abdellaoui (69. Crhan) - Kapur (63. Tulajdan). 
 Kdo neviděl, neuvěří. Celý první poločas se hrál 
v podstatě na polovině Hlučína, branky ale dávali 
hosté. Přestože začali domácí daleko aktivněji, z 
gólu se radovali Hlučínští, když po rohu se trefi l 
Plesník – 0:1. Drtivý tlak Blanska pokračoval, z 
ojedinělé šance se ale navyšovalo skóre po šťastné 
dorážce, o kterou se postaral Tomšů - 0:2. Obraz 
hry se nezměnil. Domácí nadále tlačili. Při Thonově 

šanci se zaskvěl hlu-
čínský brankář Lapeš, 
vychytal i gólovou stře-
lu Feika. Hrstka divá-
ků nechápavě kroutila 
hlavou, jak může jasně 
lepší tým jít do kabin s 
dvougólovým mankem. 
 Hlučínští po změně 
stran přece jenom op-
ticky srovnali hru. Pří-
ležitosti se již na obou 
stranách střídaly. Snahy 
Blanenských narážely 
na dobře připravenou 
obranu zkušených hos-
tí.  A nakonec se jim 
výhru podařilo ještě po-
tvrdit třetí trefou, když 
hlavou překonal Kalinu 
Moučka – 0:3. Domácí 

již byli tímto momentem opět jako v předchozím 
utkání sraženi do oněch pomyslných kolen, ze 
kterých se jim již zvednout až na pár ojedinělých 
okamžiků nepovedlo. „Jsme bohužel jaloví v obou 
šestnáctkách, chybujeme v obranné činnosti a 
šance, do kterých se dostaneme, nevyužijeme,“ 
lakonicky konstatoval asistent Erik Mihola pro klu-
bový web po zápase. „Naše hra je sice pěkná, ale 
my potřebujeme bodovat, nevíme, kde je chyba,“ 
smutnil. Jak dodal, na mužstvu leží momentálně 
pomyslná deka. „Snad se to zlomí,“ věří.

 Docela slušně rozjetá podzimní sezóna se 
fotbalistům Blanska začíná komplikovat. Další 
utkání v Novém Městě na Moravě s rivalem z 
celku Vrchovina bude již za pověstných šest 
bodů. Věřme pak, že na další domácí utkání 
s Hranicemi, již si fanoušci najdou cestu, tým 
Petra Vašíčka teď jejich aktivní pomoc akutně 
potřebuje …

Bohumil Hlaváček 

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 17. září 2022 Sobota 17. září 2022 
v 15.30 hv 15.30 h

FK Blansko FK Blansko 
– SK Hranice– SK Hranice

Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

MFSL
Další výsledky, 4. kolo: Kvítkovice – Ostrava B 
2:5, Hlučín – Uherský Brod 1:1, Rosice – Znojmo 
3:0, Vrchovina – Uničov 2:0, Hranice – Frýdek 2:1, 
Kroměříž – Hodonín 3:1, Slovácko B – Vítkovice 
6:0, Velké Meziříčí – Frýdlant 4:1. Vložené 17. kolo 
(středa 31.8.): Hodonín – Slovácko B 1:2, Znojmo 
– Frýdlant 0:2, Vítkovice – Ostrava B nehr., Zlín B 
– Hranice 3:0, Kroměříž – Uherský Brod 3:2, Velké 
Meziříčí – Uničov 2:1, Kvítkovice – Frýdek 2:0, Hlu-
čín – Vrchovina 3:2. 5. kolo: Ostrava B – Zlín B 1:0, 
Frýdek – Slovácko B 1:2, Uherský Brod – Vrchovina 
1:0, Frýdlant – Kvítkovice 3:3, Vítkovice – Rosice 
1:4, Uničov – Hranice 1:1, Znojmo – Kroměříž 1:4, 
Hodonín – Velké Meziříčí 3:3.

Další zápasy, 6. kolo: Velké Meziříčí – Znojmo, 
Kvítkovice – Hodonín, Hlučín – Ostrava B, Frýdek 
– Uničov, Hranice – Uherský Brod, Kroměříž – Vít-
kovice, Vrchovina – Blansko,  Slovácko B – Rosice, 
Zlín B – Frýdlant. 7. kolo: Uničov –Slovácko B, 
Uherský Brod – Frýdek, Blansko – Hranice, Ostrava 
B – Vrchovina, Frýdlant – Hlučín, Hodonín – Zlín B, 
Znojmo – Kvítkovice, Vítkovice – Velké Meziříčí, 
Rosice – Kroměříž. 

-boh-

1. Kroměříž 6 6 0 0 19:4 18

2. Rosice 6 5 1 0 17:3 16

3. Slovácko B 6 3 3 0 13:5 12

4. Zlín B 6 3 1 2 8:5 10

5. Hlučín 6 3 1 2 11:8 10

6. Uh. Brod 6 3 1 2 8:8 10

7. Ostrava B 5 3 0 2 12:6 9

8. Hodonín 6 2 2 2 13:8 8

9. Kvítkovice 6 2 2 2 13:15 8

10. Uničov 6 2 1 3 10:8 7

11. Frýdek 6 2 1 3 8:9 7

12. V. Meziříčí 6 2 1 3 10:14 7

13. Frýdlant 6 2 1 3 9:15 7

14. Hranice 6 1 3 2 6:11 6

15. Vrchovina 6 1 2 3 6:8 5

16. Blansko 6 1 1 4 4:14 4

17. Znojmo 6 0 2 4 1:16 2

18. Vítkovice 5 0 1 4 2:13 1

Divize starší dorost: Blansko – Svratka 4:3 (0:1), 
Farník O., Farník T., Doležel, Kala. Židenice – Blan-
sko 0:5 (0:1), Doležel 2, Kovář, Málek, Zouhar.  
Divize mladší dorost: Blansko – Svratka 2:5 (1:3), 
Ščuka, Vládek. Židenice – Blansko 0:5 (0:3), Vládek 
3, Němec, Badal.  
Krajský přebor starší žáci: Ratíškovice – Blan-
sko 1:8 (0:3), Šulc, Janíček, Novotný 2, Rychtařík, 
Feilhauer O. Blansko – Hodonín 6:2 (3:0), Šulc 3, 
Klimeš, Novotný, Kubík
Krajský přebor mladší žáci: Ratíškovice – Blan-
sko 6:5 (4:3), Slouka 3, Simek 2. Blansko – Hodonín 
1:3 (1:1), Slouka.

-boh-

 Letošní ročník Poháru ČFbU je zatím pro hráče fl orbalového klubu FBK Atlas Blansko zatím úspěšný. 
Nejprve minulý víkend zdolali protivníka z Pardubic, aby v kole následujícím znovu na hřišti soupeře 
přešli přes celek Jihlavy. Blansko teď čeká ve 4. kole Poháru Českého fl orbalu soupeř z Jaroměře. 
Předběžné datum zápasu je stanoveno na 28. září.

Pohár ČFbU, 2. kolo: Klub SPV Slovan Pardubice 
– FBK Atlas Blansko 5:8 (1:4, 2:2, 2:2), Ducar 3, 
Fedra V. 2, Čermák, Kroutil, Žilka.
 Hosté sice šli do vedení Čermákem, domácí ale 
bleskově reagovali a vyrovnali. Atlas pak převzal 
kontrolu nad zápasem a dokázal do konce třetiny po 
dvou gólech Ducara a trefě Žilky jít do vedení 4:1. 
Druhou část začal domácí tým výtečně a po osmi 
sekundách snížil. Zbytek třetiny byl bojovný, celkově 
přibylo po dvou brankách na obou stranách. Poslední 
třetina vypadala v poklidu pro Blanenské. Bohužel 
pro ně však domácí dokázali zdramatizovat, vstřelit 
dvě branky a dotáhnout se na rozdíl jednoho gólu. 
Nervózní hokejky Atlasu dokázal uklidnit Vojtěch 
Fedra. V závěru se blanenským podařilo ubránit osla-
bení ve třech mužích a dotáhli zápas do vítězného 
konce. „Potvrdilo se to, co jsme od zápasu očekávali, 
že soupeř bude kousat a nedá nám nic zadarmo,“ 
uvedl po zápase trenér Ondřej Mach. Jak dodal, do 
příštího zápasu se musí tým muset zlepšit ve všech 
činnostech, pokud chce jít do dalšího kola. 

Pohár ČFbU, 3. kolo: Andone SK Jihlava – FBK 
Atlas Blansko 6:8 (2:2, 1:3, 3:3), Fedra V 3., Polách 
2, Fedra F., Kunstmüller, Navrátil O.
 Ve 3. kole zajížděl Atlas do Jihlavy. Soupeři se 
dobře znali, jelikož hrají stejnou soutěž. Od první 
minuty se  hrál nepřesný fl orbal. Hráčům Blanska 
dělala problém jihlavská palubovka a užší hřiště. V 
třetině plné nepřesností nakonec padly dvě branky na 
každé straně. Druhá třetina již byla naprosto odlišná. 
Blanenští se semkli a šli si tvrdě za vítězstvím a postu-
pem. Soupeře začali hráči Atlasu přehrávat ve všech 
aspektech hry.  Po dvou premiérových gólech juniora 
Polácha a trefě kanonýra Vojtěcha Fedry šel Atlas do 
vedení 3:5. V poslední části zápasu Atlas udržoval 
dvoubrankové vedení. Soupeře sice jednou pustil na 
rozdíl jediné branky, ale na dostřel byli domácí pouze 
dvě minuty. „V první polovině vyrovnaného utkání 
rozhodla lepší produktivita na naší straně. Oproti 
předchozímu kolu jsme se zlepšili ve všech herních 
činnostech a to rozhodlo,“ líbilo se Ondřeji Machovi. 

Bohumil Hlaváček

 V Hodoníně se uskutečnila baráž 
o postup do 1. ligy žen, na kterou se 
probojovala i děvčata z Atletického 
klubu Ludvíka Daňka o víkendu, kdy 
uplynulo přesně padesát let od dne, 
kdy nejslavnější blanenský atlet v his-
torii získal na olympiádě v Mnichově 
zlato v hodu diskem. Dědičky jeho 
odkazu dokázaly v nabité konkurenci, 
že královna sportu má v Blansku ná-
sledovníky ziskem šestého místa, na 
které dosáhly i v neúplné sestavě. V 
jednotlivých disciplínách si dokázaly 
vytvořit nové osobní rekordy, když do-
sáhly hned na čtyři pódiová umístění.

Výsledky žen AKLD Blansko, 100 
m: 1. Nollová 12,47, 5. Poláčková 
13,06. 10. Danihelková 13,61. 200 
m: 3. Poláčková 59,20. 400 m: 3. Po-
láčková 59,20, 5. Hlaváčková 60,05. 
1500 m: 5. Závodná 5:20,02. 5000 
m: 2. Závodná 18:59,42. 4x100 m: 
3. AKLD Blansko (Nollová, Kakáčo-
vá, Poláčková, Danihelková) 50,82. 
Výška: 5. Fialová 156. Družstva 
celkově: 6. AKLD Blansko 75 b.

-boh-

Přijímáme nové atlety!
Atletika pro děti od 6 let. Každé úterý a čtvrtek od 15:30 
do 17 hod. na atletickém stadionu Mlýnská Blansko. Přijď-
te se za námi podívat. Naučíme vaše děti běhat, skákat, 
házet! Více na www.atletikablansko.cz.


