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

Zajištění právního i daňového poradenství pro občany.

Exkluzivní prodej bytu 1+1 v cihlovém domě, 

Blansko, 9. května, bez balkonu, 3.patro, 32 m2, 

ihned volný. Minimální cena… 1,5 mil. Kč

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek

V minulém čísle jsem psal úvodník o tom, jak komplikovaná je v těchto dnech doprava 
v Blansku. Soudě podle reakcí, které jsem obdržel i podle příspěvků na sociálních sítích 
nejsem zdaleka sám, komu tato dopravní šlamastyka vadí. Do minulého úvodníku se mi 
nepodařilo dostat ještě jednu myšlenku, jak usnadnit provoz v dopravní špičce v našem 
městě. Podle názvu jste se už určitě dovtípili. Zkuste to po svých.

 Dopravní problém v Blansku v důsledku uzavření 
hlavního průtahu již nepochybně pocítil každý z nás. 
A to nejen řidič automobilu, ale i cestující v autobuse, 
cyklista či chodec. I autobus musí občas stát v koloně, 
cyklisté mají rovněž o něco horší průjezd v některých 
úsecích města a chodcům se v centru vlivem husté 
dopravy může špatně přecházet v místech, kde to 
dříve bylo bez problémů. Poslední dvě kategorie jsou 
však bezesporu nejjednodušší možností, jak cestu 
městem absolvovat plynule bez dlouhého čekání. 
 Loni jsem začal pravidelně chodit, téměř denně 
desetikilometrovou trasu. Aby se tento pohyb ne-
stal fádním, měl jsem mnoho okruhů, které jsem 
obměňoval dle nálady i časových dispozic. Některé 
vedly přes Hořice, jiné přes Ráječko a mnoho z nich 
napříč městem. Sice v Blansku bydlím od narození, 
ale bavilo mě chodit po místech, která jsem neviděl 
třeba více než pětadvacet let. A že jich v Blansku je! 
Pokud nepatříte mezi ty, kteří potřebují automobil 
naprosto bezpodmínečně, doporučuji si v těchto 
dnech také naplánovat trasu pěšky. Můžete ji denně 
či obden měnit a vsadím se, že i vás to bude bavit. 
Město projdete během pár minut a přidanou hodnotou 
bude mnoho spálených kalorií. 
 Velmi rád bych možnost pěší doporučil také těm, 
kteří vozí denně děti do školy. Možná zvednu některé 
úzkostlivé rodiče ze židle, ale když vidím v ranních 
hodinách chaos a zmatek kolem blanenských škol, 
nemůžu jinak. Před třiceti lety bylo naprosto běžné 
chodit do školy pěšky. Pamatuji si, že jsme cestu 

tam i zpět absolvovali už v první třídě a za ruku nás 
máma vodila snad jen prvních čtrnáct dní. Bylo to ze 
Zborovců na Dvorskou a jedna cesta nám zabrala 
asi dvacet minut. 
 Nechci srovnávat, je mi naprosto jasné, že dnes je 
doba jiná; na silnicích je minimálně třikrát tolik aut a po 
cestě se dětem opravdu může něco stát. Předcházet 
možnému riziku tím, že budeme děcka vozit do školy 
až do devítky? Tohle asi správné řešení není… 
 Nutno poznamenat, že i naše rodiče o nás měli 
obavy. Ale bez výjimky jsme to přežili, za dlouhá 
léta se nám nic nestalo (snad mimo odřená kolena a 
lokty), naopak jsme s kamarády zažili kopec srandy, 
hlavně v zimě. A v podobném duchu se snažím vy-
chovat i vlastní děti. Ty chodily do školy pěšky až do 
chvíle, než jsme se odstěhovali mimo město. V ten 
moment přišel na řadu autobus. 
 Chápu, že dnešní rodič má o své ratolesti strach, 
mám jej i já, a to i přesto, že už chodí na střední 
školu. Nicméně by neškodilo trochu více důvěry. 
Stačí je párkrát do školy doprovodit a pak je vypustit 
bez vaší přítomnosti, ideálně třeba s kamarádem z 
ulice, ale zvládnou to i sami. A pokud bydlíte mimo 
Blansko, většinou jede autobus, ve kterém děti cestují 
společně a mohou si užít více zábavy než na zadním 
sedadle automobilu. 
 Vložená důvěra a samostatnost dítěti se vám 
v dalších letech násobně vrátí. Je to vyzkoušené.

Martin Müller

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
JEŽEK
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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
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Uvažujete o prodeji
své nemovitosti 
a nevíte si rady?
Využijte dlouholeté 
zkušenosti.
Už 15 let
pomáhám
klientům 
s prodejem, 
koupí 
nemovitostí.Jde to i po svých

Ručně vyráběné domácí paštiky.

Zakoupíte zde:
FARMOS CAFE (Lažánky)

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

www.odmartina.cz
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Komentář: O střetu zájmů

Freddieho sloupek
Kolik Temelínů

 Konzumujeme, tedy my lidé, společně neuvěřitelnou 
spoustu elektrické energie, která nás provází našimi 
životy nenápadně a tiše a o její přítomnosti nás pře-
svědčuje jen občasný „kopanec“ z probíjejícího starého 
spotřebiče (a těch je mizerné množství).
 O elektrice paradoxně nejvíce víme, chybí-li...
 Tento týden bylo mnoho spoluobčanů vyvedeno z 
míry ranní nefunkčností České pošty, protože došlo k 
havárii, která vyústila v dočasný nedostatek elektriky. 
A to byla jen chvilka. Pamatuji si na několikahodinový 
blackout (nezaměňovat s lockoutem) na severoame-
rickém východním pobřeží, který se vlastně lockoutu 
podobal, protože téměř nic nefungovalo. Chaos a blá-
zinec. A to bylo jen pár hodin. Představte si na chvíli, 
že bychom bez elektřiny měli fungovat třeba několik 
dní. To by bylo „veselo“. Bez hotovosti nic nenakou-
píte, potraviny v lednici se vám zkazí a jestli neumíte 
rozdělat oheň, tak si neuvaříte. Přeháním, ale zase ne 
tolik.
 Ony se totiž blackouty začínají na některých místech 
množit. Zajímavé je, že je to právě v lokalitách, které 
se víceméně stávají závislé na tzv. „obnovitelných 
zdrojích“. Prostě proto, že ta vrtule na pláni se bez 
větru netočí a solární panel se Sluncem za mraky vy-

Sousedské setkání 
přilákalo čtyři tisíce lidí

 Střet zájmů je dnes velmi populární pojem. Slýchají ho asi i ti, kteří nerozlišují původ zpráv, kvalitu 
novináře nebo vydavatelství, vnímají ho jak čtenáři Novinek na Seznam zprávách stejně jako čtenáři 
Mladé fronty DNES nebo posluchači Rádia IMPULS . Někdy si říkám, jestlipak si vlastně člověk správně 
dokáže uvědomit, co ten pojem vlastně znamená? Uvedu příklad. Jsem starosta obce, mám na jejím 
okraji domek a zahrádku. Kolem obce se plánuje silniční obchvat, který má odvést dopravu vedoucí 
jejím středem a možnosti jsou dvě: jižní varianta a severní varianta. Jižní varianta by vedla v těsné blíz-
kosti mého domku. Budu-li hlasovat, budu pro jižní variantu nebo pro severní, kde nebydlím? A teď si 
představme, že jsem předseda vlády a současně vlastníkem a ovládající osobou více než tří set fi rem:

  Jako předseda vlády jsem z pohledu výkonné moci 
zcela na špičce a podřízeni jsou mi úplně všichni. 
Mí podřízení jsou ministři, rozhodující o výši daní, o 
hospodářské politice země, o dotační politice, prostě 
o všem, co se v zemi děje nebo stane. Současně 
jsem stále majitel oněch fi rem. 
 Každý, kdo nějakou fi rmu má anebo kdo někdy 
podnikal mi dá za pravdu, že fi rma, to je člen rodiny, 
to je něco hodně blízkého, co máme na srdci, o co 
se bojíme, kvůli čemu jsme probděli stovky nocí. A 
co nás živí a dělá radost. A máme-li rozhodnout ve 
fi rmě nebo o fi rmě, nikdy fi rmu nepoškodíme, vždy 
budeme mít na srdci její prospěch, chceme přece 
vydělat, mít se dobře. To nám naše fi rma zajistí.
 Máte-li těch fi rem 300, ty snahy, tužby, strachy, 
obavy – všechno je násobně větší. Má-li některá fi r-
ma zájem o dotaci a jste předseda vlády, co uděláte? 
Vzkážete jí – zkus to, třeba budete úspěšní, anebo 
zavoláte ministryni a řeknete, hele tahle fi rma dotaci 
dostane a udělej to, jak chceš. Nebo: jste na vládě, 
kde se ve sboru hlasuje o nějaké změně zákona a vy 
víte, že pokud ji schválíte, promítne se tato změna do 
podnikání některé vaší fi rmy a vy vyděláte napříště 
dvakrát tolik. Budete hlasovat pro nebo proti?
 Střet zájmů Andreje Babiše si nikdo nedokáže ani 
představit. On je v jedné osobě podnikatel, mající 
enormní zájem na zisku svých fi rem a současně je 
předseda vlády, která rozhoduje o milionu věcí, které 
mají na jeho fi rmy přímý nebo nepřímý dopad a sou-
časně ovládá třetinu mediálního trhu, prostřednictvím 
něhož ovládá názory voličů tak, aby ho podporovali 
a znovu zvolili. V měřítku peněz jde o desítky, stovky 
miliard korun. V měřítku moci je to vliv, který má 
málokdo na světě.
 Asi každý člověk si někdy položí otázku – proč 
to všechno dělá? Proč tak moc? Čeho chce ještě 
dosáhnout? To nemá jeho touha po moci nějaké hra-
nice? Čím jsou pro Andreje Babiše peníze? Upřímně 
řečeno – ani na jednu otázku si neumím odpovědět 
a ani na stovky jiných, podobných. Ale vím, anebo 
cítím, že je-li tady v tak gigantickém měřítku něco tak 

moc špatně, ohrožuje to celý systém a jeho účastní-
ky. A tím systémem je naše vlast, Česká republika 
a její demokratický právní systém, a účastníky jsme 
my všichni, kdo v této krásné zemi žijeme.
 To, co Andrej Babiš opravdu dělá, to není na 
první pohled vidět. Mnozí na první pohled vidí jen 
zástěrku, vyšší důchody, vyšší platy úředníků, jeho 
nekonečné „čaulidi“. Ale to skutečné, to je skryté. 
Vnímaví lidé to vidí už dávno. Dnes asi každý člověk 
cítí vliv infl ace, která nabírá neskutečné obrátky (je 
ve skutečnosti mnohem vyšší, než uváděná 4 %), 
pozornější spoluobčané se děsí astronomických de-
fi citů státního rozpočtu, ještě pozornější vidí rozklad 
státní administrativy a korupci v ní (kauza STOKA 
například), další cítí vztyčené prsty Evropské unie 
(z níž k nám tečou stovky miliard EUR). Někteří si 
všimli i soukromí Andreje Babiše a jeho syna, nebo 
bezbřehého rozdávání státních peněz důchodcům 
nebo úředníkům, což samozřejmě není projev jeho 
dobrotivosti, ale jen a pouze touhy po získávání 
dalších potenciálních voličů. Mimochodem: jestlipak 
by byl tak štědrý, kdyby šlo o jeho vlastní prachy? A 
uvědomují si důchodci a úředníci, že jim „Babiš nic 
nedává“, nýbrž je pouze upřednostňuje při přeroz-
dělování veřejných peněz, které tím pádem chybí 
jinde - v investicích, v dopravě, ve výzkumu a v 
souhrnu prohlubují ztrátu státního rozpočtu, kterou 
budou muset děti a vnuci oněch důchodců a úředníků 
vyššími daněmi jednou zaplatit?
 Věřím, že mnozí začnou vnímat rozsah a strašlivé 
důsledky jeho střetu zájmů.
 Měli bychom se všichni hodně zamyslet. Za 14 dnů 
budeme mít možnost – na dlouhé 4 roky JEDINOU 
MOŽNOST – to napravit. Přeji všem spoluobčanům 
šťastnou ruku. Bůh nás opatruj.

P.S.: A pokud tento článek vyjde, máme jistotu, že 
redakce MONITORU do mediálního impéria Andreje 
Babiše nepatří. A to je skvělá zpráva.

-mn-

robí taky míň energie. A pak, když se rozjasní a začne 
foukat „jak o medaile“, pak je to zase taková „pecka“ do 
rozvodného systému, že ten to zase nemusí vydržet. A 
tak je to dokola pořád. V krizových okamžicích, kdy je 
třeba dodat do sítě zvýšené množství energie jsou pak 
tyto zdroje úplně k nepotřebě, protože poručit větru a 
dešti se sice snažili již mnozí, ale doposud se to, kromě 
Boha, nikomu nepodařilo. V tomto okamžiku vstupují 
na pomyslné bojiště ty zelenými mozky nenáviděné 
tepelné elektrárny a také elektrárny jaderné (rovněž 
nenáviděné), které jsou schopny potřebu (téměř) oka-
mžitě pokrýt a stejně tak rychle odstavit. Přitom jádro 
je velmi čistým zdrojem.
 V souvislosti s tím zeleným pominutím smyslů, 
protože jinak se to nedá nazvat, je třeba si položit 
otázku, kde budeme v budoucnu elektriku brát, pokud 
nedostavíme Dukovany a pravděpodobně Temelín? 
Kolik takových Temelínů bude třeba, aby pokryla 
spotřebu toho množství elektromobilů, které pro nás 
Brusel se zelenými šílenci plánuje? A to se týká jen 
elektromobilů.¨
 Já osobně proti ochraně přírody nic nemám, ale 
skutečnost, že s vodou z vaničky vyléváme i dítě je nad 
Slunce (svítící) jasná. Jo, chováme se k přírodě jako 
barbaři, ale přestaňme si hrát na Stvořitele, protože 
dostaneme (buď my nebo naše děti) časem takovou 
pecku, že kopnutí od staré žehličky je proti tomu jemné 
pohlazení, vlastně se s tím nedá vůbec srovnat.
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

 Přes sedmdesát stanovišť mohli lidé navštívit na akci zvané Zažít Blansko jinak, která se odehrála 
v neděli 12. září v centru města. Během dne na tuto sousedskou slavnost zavítaly odhadem čtyři 
tisíce dětí i dospělých, přičemž každý si mohl najít něco pro sebe, ať už poslech koncertů různých 
hudebních žánrů, tvořivou dílnu nebo něco dobrého na zub. 

 Oproti loňskému prvnímu ročníku se zapojilo více 
organizací, institucí, spolků, podnikatelů i jednotlivců. 
Nechyběla vystoupení žáků ze základních umělec-
kých škol či možnost prohlídky radnice včetně její 
půdy. Dále na rozdíl od loňska, kdy se centrum pro 
projíždění automobilů zcela uzavřelo, zůstal průjezd 
omezenou rychlostí zachován. Parkoviště však zů-
stala k dispozici pěším a různým stanovištím. 
 „Odezva od občanů byla loni velice dobrá, proto 
jsme i přes aktuální dopravní omezení hledali způ-
sob, jak umožnit pořádání sousedské slavnosti a 
přitom dopravu omezit co nejméně. Myslím, že se 
to podařilo, řidiči i pěší návštěvníci byli ohleduplní a 
vše se obešlo bez zásadních dopravních komplikací. 
Atmosféra byla opět skvělá a ohlasy velice pozitivní,“ 
zmínil starosta Blanska Jiří Crha.
 Ulice se proměnily ve výstavní síně, taneční parke-
ty, malířské či návrhářské dílny, sportoviště (střelba 

na koš a terč, odpal baseballového míčku…). V parku 
na náměstí Svobody byla k dispozici obří houpačka, 
suterén po bývalém hotelu Dukla hostil audiovizuální 
diskotékovou instalaci Zdroj. Akci Zažít Blansko 
jinak se podařilo spojit s vyvrcholením oslav 100 let 
skautingu v Blansku; sobotní večer patřil skautskému 
setkání na zámku a v neděli se uskutečnil průvod 
všech blanenských skautů a slavnostní nástup na 
náměstí Republiky. 
 Sousedské setkání by se mělo konat také příští 
rok. „Ukázalo se, že je ještě co zlepšovat. Například 
pokud jde o nabídku gastro zóny. I když jsme ji letos 
oproti loňsku hodně posílili, řada věcí se vyprodala 
ještě před koncem akce. Určitě ji proto bude třeba 
příští rok podpořit ještě více,“ nastínil jeden z hlavních 
koordinátorů Lukáš Dlapa.

-mka- 
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Na kávě s Janem Hrnčířem

 Kandidujete znovu do poslanecké sněmovny, 
na jaké oblasti se chcete zaměřit? 
 Chci pokračovat ve zlepšování života lidí v naší 
zemi. Během tohoto volebního období jsem měl 
možnost díky práci poslance, poznat řadu problémů, 
které trápí občany a chci i nadále přispívat k jejich 
řešení. Hodně jsem se věnoval třeba problematice 
exekucí, kde se podařilo posunout legislativu k lep-
šímu, ale stále ještě není hotovo. Především chci 
prosadit tzv. teritorialitu, která výrazně zlevní proces 
vymáhání a ušetří peníze dlužníkům. Chci se i nadále 
věnovat oblasti zdanění nadnárodních korporací, 
které z ČR každý rok vyvádějí stovky miliard korun, 
ale daně zde prakticky neplatí. Jsem také autorem 
zákona o zemském zřízení, které by ušetřilo státu na 
správě ročně cca 5 mld. korun. Stále nám chybí zá-
kon o obecném referendu, který by posílil roli občanů 
v rozhodování státu, protože náš návrh ostatní strany 
v parlamentu blokují. Je také potřeba zvýšit přídavky 
na děti, avšak zároveň podmínit jejich vyplácení pra-
covní minulostí rodičů a čistým trestním rejstříkem, 
svázat minimální výši důchodů s minimální mzdou a 
zvyšovat všem o stejnou částku, tlačit na snižování 
ceny léků (např. zavést nulové DPH na léky). Těch 
návrhů je samozřejmě celá řada.

 Co vidíte jako problém Blanenska a jak byste 
jej chtěl řešit?
 Dlouhodobě usiluji o realizaci chybějící rychlostní 
silnice R43 (Brno – Hradec Králové). Tato neustále 
pouze slibovaná rychlostní komunikace zlepší do-
pravní dostupnost mnoha měst a obcí, prostupnost 
v rámci celé silniční sítě České republiky a sníží se 
dopravní zatížení v mnoha exponovaných místech 

regionu. Jsem rád, že se konečně podařilo 
ve Sněmovně schválit zákon o liniových 
stavbách a nový stavební zákon, které 
urychlí schvalovací procesy a přiblíží i tuto 
silnici blíže k realizaci.

 Jak to podle vás zvládli období s Covi-
dem - 19?  
 To by bylo na dlouhé povídání, ale nej-
víc mě mrzí, že vláda i přes opakované 
deklarace, že školství je pro ni prioritou, 
obětovala naše školáky. Tak dlouhé uza-
vření škol nemá ve světě obdoby. Navíc 
se výzkumem prokázalo, že uzavření škol 
má na šíření viru v populaci zanedbatelný 
vliv. Uzavření škol má dramaticky negativní 
vliv na celkový psychický a zdravotní stav 
dětí. Do škol se měly vrátit všechny děti 
nejpozději ve chvíli, kdy učitelé byli již 
většinou očkovaní.

 Jak vy osobně hodnotíte vládu z pozice 
opozičního poslance?
 Z politiky se vytratily jakékoliv vize. Po-
litici více naslouchají marketingovým a 
mediálním poradcům, než třeba národo-
hospodářům a svým občanům. Vládní 
hospodářská a daňová politika, která je 
naprosto chaotická, je toho příkladem. Od 
toho se pak vše odvíjí.

 Co vás na práci v politice nejvíce baví? 
Už jste si někdy řekl dost, tohle nemám zapotře-
bí?
 Asi se mi líbí ten pocit uspokojení, když se mi 
podaří vyřešit nějaký problém, se kterým se na mě 
lidé obrátí, nebo prosadím nějaký legislativní návrh, 
který pomůže lidem. Je pravda, že občas je mi dost 
smutno z pomluv plných závisti a nenávisti na soci-
álních sítích, které pak musí číst moje děti a blízcí. 
Asi to patří k veřejnému životu, ale někdy už je to 
fakt za hranou… 

 Jak nejraději relaxujete?
 Ten malý kousek volného času, který mi obvykle 
zbývá, se snažím věnovat rodině a relaxaci v okruhu 
svých blízkých a přátel třeba s kytarou v rukách.

 Proč by podle vás měli lidé volit SPD?
 Jsem přesvědčen, že hnutí SPD zastupuje zájmy 
všech slušných a poctivých lidí, kteří pracují, platí 
daně, nájmy, hypotéky, posílají děti do škol, neobtě-
žují své okolí a od státu chtějí, aby jim zajistil bezpečí, 
zdravotní péči a také nabídl pomocnou ruku, když se 
náhodou dostanou do problémů. Při tom všem se jim 
nemá plést do života víc, než je nezbytně nutné.

 Co byste chtěl vzkázat voličům?
 Chtěl bych především poděkovat voličům za 
důvěru a podporu, je pro mě zavazující. Slibuji, že 
pokud mi na podzim ve volbách zachováte přízeň 
a důvěru, budu i nadále s využitím všech svých 
zkušeností a ze všech sil hájit práva vás, slušných 
a poctivých lidí, občanů České republiky a našeho 
krásného Jihomoravského kraje.

-r-

Za koláče hospic doplatí 
domácí ultrazvuk

 Tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hos-
pic se blíží. Ve středu 6. října se dozvíte vše, co 
vás zajímá o hospicové péči na Blanensku hned 
ve čtyřech městech okresu. S čerstvými koláči 
budeme po celý den ve stáncích v Blansku na 
ulici Rožmitálova a v nemocnici, v Boskovicích na 
Masarykově náměstí a v nemocnici, v Letovicích 
na Masarykově náměstí a v Kunštátě na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. Můžete se nás zeptat 
na cokoliv z hospicové péče a přispět na nákup 
vybavení na tuto službu. 

 Konkrétní časy, kdy budeme na stáncích a více 
informací o sbírce najdete na www.blansko.charita.
cz. Zájem o službu Mobilního hospice sv. Martina na 
Blanensku stále stoupá. V loňském roce doprovodil 
hospicový tým 144 klientů, za letošní rok bylo v péči 
hospice 97 klientů. Více o Koláči pro hospic a pali-
ativní péči na Blanensku se dočtete v rozhovoru s 
vrchní sestrou Mobilního hospice sv. Martina Hanou 
Kudovou.

 Co se děje s klientem poté, co jej převezmete 
do péče?
 V první fázi zajistíme zdravotní péči, aby se 
pacientovi ulevilo od nežádoucích projevů nemoci 
jako jsou například bolesti, zvracení. Po domluvě 
s rodinou zajišťujeme zapůjčení kompenzačních 
pomůcek z naší půjčovny, především polohovacích 
lůžek a toaletních křesel. A pokud je to potřeba, 
domlouváme i charitní pečovatelskou službou.
 Snažíme se, aby péče byla opravdu komplexní. 
Naše sestřičky a lékařky za klienty jezdí vždy, kdy 
to potřebují, v telefonickém kontaktu jsme denně.

 Co můžete klientovi a jeho blízkým nabídnout? 
V čem je péče v Mobilním hospici specifi cká?
 Mobilní hospic je výjimečný tím, že nemocný člo-
věk zůstává doma, kde se odehrává veškerá péče. 
A také tím, že se nestaráme pouze o pacienta, ale 
o celou rodinu, o jeho blízké. V našem hospici sv. 
Martina máme k dispozici multidisciplinární tým, 
takže při příjmu klienta do hospice jede do rodiny 
také sociální pracovnice, která pomáhá vyřídit různé 
dávky a také psycholožka. Ta, pokud je to potřeba, 
pracuje s rodinou dál. 

 V Mobilním hospici každý rok počet klientů 
stoupá. Očekáváte, že se bude hospicová péče 
na Blanensku ještě rozvíjet?
 Myslím, si, že se rozvíjíme stále dál. Nejen v množ-
ství pacientů, ale například i co se týká vybavení 
našeho hospice. Snažíme se, aby péče byla čím 
dál lepší. Nedávno jsme například pořídili mobilní 
ultrazvuk, díky kterému můžou naše lékařky přesně 
určit, co klienty trápí a podle toho směřovat léčbu.

 Je něco, co v domácí hospicové péči chybí? 
 Neustále bojujeme s nedostatkem personálu. Prá-
ce v mobilním hospici je náročná jak na čas, tak i na 
odbornost pracovníků. Navíc je tato práce psychicky 

náročná a některé zájemce může odradit. Ale přesto 
si myslím, že se všichni z týmu shodneme na tom, 
že tato práce je smysluplná a krásná zároveň. 

 Zvládne opravdu každá rodina s vaší pomocí 
péči o umírajícího člověka
 Všechno, co se dá zvládnout v nemocnici, doká-
žeme nabídnout rodině také. Jediným limitem jsou 
pečující. Nápor zodpovědnosti za těžce nemocného 
člověka a psychické vyčerpání někdy nedovolí 
zvládnout péči doma až do konce. Snažíme se 
tomuto předejít všemi možnými způsoby a podpořit 
pečujícího, aby v tom nebyl sám. Vnímáme to jako 
velkou potřebnost, proto jsme si v letošním roce 
vyškolili speciální dobrovolníky a byli bychom rádi, 
kdyby pečující od nich dokázali pomoc přijmout. 

 Čeká nás tradiční Koláč pro hospic. Proč je pro 
vás tato akce důležitá, co vám přináší?
 I když klientů hospice každý rok přibývá, snažíme 
se stále šířit povědomí o tom, co hospic dělá, jak 
pomáháme. Na stáncích bývají i lidé z hospicového 
týmu, za kterými přicházejí pozůstalí a sdílí s nimi 
svoje vzpomínky a zkušenosti. Letos bychom chtěli 
výtěžek z této akce použít na dokrytí nákladů za 
pořízení mobilního ultrazvuku.

Cílem Mobilní hospice sv. Martina je podpořit a do-
provázet umírajícího člověka a jeho blízké v jejich 
domově, aby mohli společně a důstojně projít touto 
životní etapou. Hospicovou péči zajišťují 24 hodin 
denně především zdravotní sestry a lékaři, spolu-
pracujeme s psycholožkou, pastoračním asistentem 
a sociální pracovnicí.

Vladěna Jarůšková



24. září 20214

V létě covid nechodí, 
a tak jsme měli tábory

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

MÁME OTEVŘENO! MÁME OTEVŘENO! 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

• ODVIROVÁNÍ
• ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA 
 ZA RYCHLÝ DISK...
...můžete mít ve vašem notebooku 

a PC i do druhého dne

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

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

• O víkendu 
 poctivá domácí kuchyně

• od 24.9. KONOPNÝ pivní speciál

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

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

 Jsme velice rádi, že nám situace i v letošním roce umožnila pořádat letní příměstské a pobytové 
tábory. Na následujících řádcích najdete malé shrnutí toho, co u nás děti mohly v létě zažít, co se 
mohly naučit, zkrátka jak mohly strávit příjemné léto s DDM Blansko.

 V letošní nabídce jsme pro děti připravili 
21 příměstských a jeden pobytový tábor. 
Příměšťáky byly různorodé – sportov-
ní, tvořivé, turistické, nebo všeobecné s 
celotáborovou hrou a všechny byly plné 
nadšených dětí.
 Zhruba čtyři stovky účastníků mohly na 
našich táborech zažít například sportovní 
týden s výjezdy na kole a poznávání 
Moravského Krasu, ve spolupráci s TJ 
Olomučany jsme uspořádali také sportovní 
tábor v této malebné vísce a v poslední 
prázdninový týden jsme pro děti připravili 
(Ne)tradiční olympiádu. Dalo se u nás 
také zkusit, opět po roce, zda je možné 
stát se Kutilem za týden, nebo strávit 
týden na Kempu plastikových modelářů. 
Také jsme letos připravili celotáborovky 
na téma pirátů a zvířat  – Piráti zbloudilí v 
Zoo, Farma zvířat, Divoké léto. Nechyběla 
ani oblíbená tématika kouzelníků – Harry 
Potter a Kouzelné Bradavice, detektivní 
pátrání na táborech Policejní akademie a 
Detektivové, nebo Tábor plný automobilů 
pro nadšence do motorových vozidel. Z 
tradičních táborů se opět velké oblibě těšil výletový 
tábor s názvem Sláva nazdar výletu, nebo cestování 
časem na táborech Časostroj a Poklad Inků. Pro 
ty, kteří se rádi baví hrami a všelijakými zábavnými 
činnostmi byly určitě dobrou volbou Tábor na plné 
pecky, či Herní mánie. Novinkou v letošní nabídce 
byly tábory Badatelé – pro všechny zkoumavé děti a 
tábor Budu prvňák, pro nastávající školáky.
 Jediný z pobytových táborů, vzhledem k velké 
obsazenosti naší táborové základny v Karolíně, byl 
druhý ročník tábora Cesta bojovníka – Hra o přežití.
 Z dotazníků a diskuzí s dětmi nám vyšlo pár 
hlavních zážitků, na které nezapomenou a které by 
mohly být dobrým tipem i pro Vás, co děti baví. Z toho 
množství, co děti zažily, určitě stojí za zmínku návště-
vy ZOO a zábavních center v Brně, jako Bruno family 
park a Vida centrum. Velkým zážitkem byla také jízda 
na bobové dráze v Mariánském údolí v Brně, nebo 
návštěva únikové hry pro děti. Zdaleka největší oblibě 
se těšily tábory Harry potter a Kouzelné Bradavice. 
Ono totiž vyrábět kouzelné lektvary, nebo létat na 
koštěti při Famfrpálu se nepoštěstí každému. Hodně 

nás ale těší, že kolikrát není třeba vymýšlet nic vel-
kého a děti zabaví i takový den strávený jako opice, 
nebo tvoření z přírodních materiálů, jako malování 
na kamínky, nebo vyrábění náramků z kůže.
 Podrobné popisy toho, co se na jednotlivých tábo-
rech dělo najdete u fotogalerie z jednotlivých táborů 
na našich facebookových stránkách.
 Jsme rádi, že i letos proběhly tábory bez problémů, 
neřešili jsme žádné vážné úrazy, nemoci, stížnosti a 
podobně. Svědčí to zajisté o vysoké kvalitě našich 
služeb a spokojenosti rodičů a dětí s naší nabídkou. 
Děkujeme všem účastníkům i rodičům za projevenou 
důvěru. Letní tábory nás po roce, kdy byla naše čin-
nost omezena, opět nabily tou správnou energií do 
práce a jsme za to velice vděční. Nyní nás čeká, snad 
už normální, školní rok a s ním spojená pravidelná 
činnost v kroužcích, která začíná v říjnu. Opravdu moc 
se těšíme, že budeme moci svůj čas věnovat právě 
těm, kteří jsou pro naši budoucnost nejdůležitější – 
dětem.
 Ještě jednou všem děkujeme.

Tým DDM Blansko

Blanenské divadlo žije!
 V roce 2016 uvedlo Blanenské divadlo pod režijní taktovkou Jiří Poláška svoji poslední hudební 
vzpomínkovou feérii Mezizpěvy a Meziřeči. Ačkoliv to vypadalo, že divadlo skončilo, nikdy neříkej 
nikdy. Po letech a navzdory covidové pauze divadelní prkna Dělnického domu s Blanenskými diva-
delníky opět ožila. 

 Na podzim roku 2020 začal 
soubor zkoušet divadelní hru Na 
útěku z pera pánů Pierre Palmá-
re a Christophe Duthurona. Hra 
vypráví příběh dvou žen, které 
prchají od svých životů a potkají 
se na autostopu. Po cestě pak 
zažívají nejedno nečekané dob-
rodružství. 
 Tato oblíbená francouzská 
komedie pro dvě herečky za-
ujala Kateřinu Vrtělovou a pak 
už stačilo málo. Pár měsíců a 
podařilo se pro hru získat i Irenu 
Vrtělovou. Oslovily pak pana 
Fabiána Pára, kterému se hra 
líbila natolik, že přijal nabídku 
spolupráce. Rád se ujal režie, 
hudby i scénografi e. Hudeb-
ně inscenací provází hrou na 
saxofon či heligonku Pepino Kolář. Na realizaci se 
podílí také Eduard Hofmann, Libuše Münsterová, 
Eva Vašíčková, Lucie Odehnalová a světla a zvuk 
zajišťuje Honza Jeřábek. 
 Hru Blanenští divadelníci inscenují pod názvem 

Koprovka aneb Na útěku a po úspěšné premiéře 
v červnu plánují další inscenaci na 15. října 2021 v 
19 hod v Dělnickém domě. Předprodej vstupenek v 
Informační kanceláři Blanka. 

Tak se přijďte podívat, srdečně vás zvou!
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Setkání s kronikou
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

na adrese Kino Blansko,

Hybešova 6

 

Vás vítá v novém

školním roce
English Studio

Těšíme se!

Máte zájem o studium

angličtiny? 

Domluvte si schůzku na

english.studio.bk@seznam.cz.

Více informací na

www.anglictinabk.cz. Nově

také výuka čínštiny.

Navštivte
nás!

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 V neděli 12. září mohli lidé znovu po roce Zažít Blansko jinak. Pokusy o podobnou, spíše spor-
tovně založenou akci byly ve městě již v minulosti, ovšem podle zápisů v kronice se neuchytily. 
Přejeme tedy aktivitě Zažít Blansko jinak, aby nedopadla tak, jak se kronika zmiňuje o akci „Síd-
liště se baví a sportuje“. Po letošním druhém ročníku s hojnou účastí to naštěstí vypadá víc než 
slibně. 

1985 – Sídliště se baví a sportuje 
 Co s volným časem na sídlišti? Tuto otázku si jis-
tě položil nejeden obyvatel sídliště nejen v Blansku, 
ale kdekoliv jinde. Příležitostí k využití zde opravdu 
není mnoho. Proto myšlenka uspořádat na sídlišti 
Sever v Blansku velkolepou kulturní, ale hlavně 
sportovní akci „Sídliště se baví a sportuje“ zaujala 
funkcionáře a pracovníky hned několika organizací. 
Dočasným spojením občanských výborů, aktivistů 
TJ Spartak ČKD a Spartak Metra, ZK ROH ČKD a 
Metra a SBD Macocha vznikl při KSMB silný tým 
organizátorů, který řídil vedoucí odboru školství a 
kultury MěstNV v Blansku Josef Hemzal.
 Program byl doslova nabitý a mohl si v něm 
vybrat opravdu každý. Soutěžilo se v jízdě na 
kolech, turnaj v odbíjené mezi jednotlivými občan-
skými výbory probíhal na třech hřištích současně, 
zápasy v malé kopané se odehrávaly na hřišti 
ZŠ ul. Borisoglebská (nyní Dvorská, pozn. red.). 
Na každém sportovišti běžel současně i kulturní 
program, o který se postaraly soubory a kroužky 
ZUŠ, působící při kulturních zařízeních v Blansku. 
Taneční soubor Drahan a Drahánek předvedl ukáz-
ky lidových tanců, s moderní a převážně vlastní 
tvorbou se pochlubila skupina Stalagmit KSMB, na 
své si přišli i milovníci dechovky, kterým vyhrávala 
dechová hudba KSMB.
 V budově KSMB proběhla šachová simultánka 
za účasti profesionálních šachistů, děti se bavily 
při promítání známých grotesek v kinosále.
 Odpoledne vyvrcholily soutěže fi nálovými zá-
pasy, které povzbuzovala řada fanoušků, a boj o 
nejvyšší příčky byl nelítostný.
 A kdo zvítězil? Nejlepší může být jen jeden, ale 
na tom při této soutěži tolik nezáleželo. Důležitá 
je účast většiny obyvatel sídliště Sever a účelné 
využití volného času. V tomto duchu proběhl i závěr 
a vyhodnocení celé akce v Kulturním středisku 
města Blanska, kde zahrála účastníkům k tanci a 
poslechu skupina Proton.
 Akci podobného rozsahu a zaměření naše město 
již dlouho potřebovalo a podle reakcí zúčastněných 
můžeme s jistotou očekávat opakování celé akce 
příští rok a snad se dočkáme podobných i na 
ostatních sídlištích. 

1986 – Sídliště se baví a sportuje
 V loňském roce jsem o prvním ročníku této 
masové sportovní akce pro veřejnost napsal 
pochvalná slova. Letos jsem se vypravil na spor-
toviště s očekáváním ještě silnějšího obsazení 

soutěží a mnohem většího počtu diváků, neboť 
propagace na tuto akci byla opravdu velkolepá. 
Psal o ní tisk, plakáty visely na všech plochách, 
občané byli zváni městským rozhlasem a dokonce 
i pojízdným rozhlasovým vozem, který projížděl 
sídliště.
 Očekával jsem výjimečnou podívanou, neboť 
v rámci okresu ani kraje nemá Blansko co do 
rozsahu této akce konkurenci. Na programu se 
organizačně podílelo 9 institucí a všechny občan-
ské výbory ze sídliště Sever II a Sever III a Pod 
hřbitovem, kulturní program zajišťovalo 8 zájmo-
vých kroužků, které dohromady čítaly kolem stovky 
účinkujících, pro děti bylo v KSMB připraveno 
promítání pohádek, venku soutěže v cyklistice a v 
branném závodě, pro dospělé turnaje v nohejbalu 
a v odbíjené. Program byl tedy doslova nabitý.
 Obešel jsem všechna sportoviště a navštívil 
pódium na hřišti v Palavě, kde probíhal kulturní 
program, nahlédl do kinosálu KSMB a těšil se 
na bohaté zážitky a dojmy. Něco však nebylo v 
pořádku. Sportovní soutěže byly obsazeny celkem 
19 družstvy, což sice není málo, ale na sídliště, 
kde žije kolem 5 tisíc lidí, to není ani moc. Dětí v 
kinosále KSMB bylo sice dost, ale na sportovních 
disciplínách už méně. 4 soutěžící na startu bran-
ného závodu starších žáků je přece jen málo. To 
nejhorší mě však čekalo na palavském hřišti, kde 
probíhal kulturní program. Tedy to, co z něj zbylo. 
Nedivím se pořadatelům, že odpolední vystoupení 
zrušili, neboť za celé dopoledne se pod pódiem 
zastavilo jen několik kolemjdoucích a na lavičkách 
posedávali jen účinkující z ostatních souborů. 
Znechucený výraz ve tvářích mladých hudebníků, 
kteří hráli před prázdným hledištěm, hovořil za vše 
a párek s hořčicí, který za svoji námahu dostali, jim 
byl jen slabou náplastí a útěchou.
 A tak se slavnostní vyhlášení vítězů místo od-
poledne konalo až večer v sále KSMB na sídlištní 
veselici, která byla kupodivu vyprodána a trošku 
napravila nepříjemný dojem celého dne. Konec 
dobrý, všechno dobré. To si řekl možná leckdo 
z občanů, ale je to tak v pořádku? Spočítám-li 
počet pořadatelů, účinkujících a čas, který této 
akci věnovali, výsledek potom zachází hluboko 
do mínusu. Nutně se naskýtá otázka: má vůbec 
smysl pouštět se do podobné akce, když není pro 
koho ji pořádat?

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

,,

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz
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Reakce - polemiky
Auta stojí, kola a vlaky 
jedou

 Rád bych poskytl jiný náhled na věc týkající se 
článku „Hrajeme kličkovanou“ z minulého čísla 
Monitoru. Článek se pozastavuje nad aktuální 
dopravní situací v Blansku.
 Z mého pohledu je možné problém nahlédnout z 
několika úhlů pohledu:

• Chybějící infrastruktura – jedním z hlavních 
problémů blanenské dopravy je absence obchvatu 
města. Aktuálně de facto existují pouze 2 průjezdy 
Blanskem, což, jak vidíme v poslední době, je nedo-
statečné. Možná je to nová myšlenka, ale zkušenosti 
ze západní Evropy ukazují, že hlavní tahy jsou ve-
deny mimo města naši velikosti a odpadá, případně 
se zmírňuje intenzita dopravy ve městě. Zasazením 
do krajiny bych Blansko přirovnal k rakouskému 
Innsbrucku, kde je tranzit krásně vyřešen, i když z 
hlediska složitosti terénu je na tom město podobně.  
V našem případě by ani nemuselo jít o silnici dál-
ničního typu. Obávám se, že i když vše opravíme a 
zprovozníme nový most na staré Blansko, problém 
tranzitu tady bude i nadále.

• Vlastní pohodlnost – další faktor, který silně 
ovlivňuje situaci je nadměrné a zbytečné používání 
automobilů, i když jsou k dispozici lepší možnosti. 
Určitě nejsem zastánce nějakých zákazů, spíše to 
dávám jako námět k zamyšlení. Pro mě je například 
fascinující, že řidič je ochoten strávit klidně půl až 

hodinu v dopravní zácpě denně, než aby sedl na kolo 
nebo na vlak a protáhl své tělo pohybem. V aktuální 
situaci by to bylo efektivnější. Není to jen problém 
Blanska, ale všech velkých měst nyní už všude na 
světě. Je to o každém z nás jestli to takto chceme. 
Když se podívám kolik rodičů veze své děti autem 
až k ZŠ TGM na Rodkovského ulici, kde je situace 
složitá i bez dopravních omezení, tak si říkám jestli 
by opravdu všechny ty děcka nedošly do školy po 
svých? Je nutné je vozit až ke škole?

• Cyklodoprava– další rezervy lze nalézt v cyklo-in-
frastruktuře. Městem prochází páteřní mezinárodní 
cyklostezka č. 5, která spojuje sever a jih kontinen-
tu. Když se podíváme na dopravní řešení, tak od 
Nového hradu do Blanska je to jen pro odvážné 
cyklisty, přes město se trasa kdesi ztratí značena 
č. 3 a o bezpečnosti se dá mluvit pouze v úseku 
od nádraží po aquapark teoreticky až ke splavu u 
STK. Potom ale začínají komplikace, jak se napojit 
na cyklostezku u Pyroteku. Podobná situace je na 
trase Blansko – Moravský kras. Pokud jsme brána 
do Moravského krasu, tak pro cyklisty je to celkem 
nebezpečná brána. Pustit na takovéto cesty malé děti 
se rovná velké nezodpovědnosti. Před několika lety 
se hovořilo o tom, že se již zpracovává projektová 
dokumentace k cyklostezce Nový hrad – Blansko a 
nějaká snaha byla také na trase do krasu. Dlouho 
o těchto potřebných projektech není slyšet. Děje se 
v tomto směru něco nebo budeme dále riskovat? 
Bezpečný kompletní průjezd Blanskem na kole by 
mohl pomoci řešit problémy výše. Přeji všem pevné 
nervy a možná se potkáme na stezce.

-km-

- 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

přijmeme

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

Nemocnice Blansko otevřela 
nové rehabilitační oddělení

 V pondělí 6. září 2021 zdravotníci Nemocnice Blansko přivítali první pacienty na nově otevřeném 
lůžkovém rehabilitačním oddělení B. To vzniklo jako rozšíření stávajícího rehabilitačního oddělení, 
které v nemocnici funguje již dvacet let. 

 „Blanenská nemocnice se 
dlouhodobě zaměřuje na péči 
o pacienty po cévní mozkové 
příhodě a s tím souvisí potřeba 
dostatku rehabilitačních lůžek, 
na nichž nemocní rehabilitují 
bezprostředně po zaléčení na 
neurologickém oddělení. V po-
sledních měsících ovšem ne-
jde pouze o pacienty po cévní 
mozkové příhodě, operacích, 
úrazech apod., ale o lůžka v 
současné době narůstá zájem i 
z důvodu léčby postcovidových 
stavů,“ vysvětluje náměstkyně 
pro nelékařskou péči Jana Kles-
ková s tím, že oddělení obslouží 
pacienty nejen z Blanenska, ale 
i ze širokého okolí včetně Brna. 

 „Otevření lůžkového rehabi-
litačního oddělení B bylo v plá-
nu již dříve, ovšem z důvodu 
krizového stavu v souvislosti s 
covidovou pandemií bylo něko-
likrát odloženo,“ uvádí ředitelka 
Nemocnice Blansko Vladimíra 
Danihelková.  

 Nemocnice doposud na reha-
bilitačním oddělení disponovala 
třiceti lůžky. Nyní došlo k rozšíře-
ní o dvanáct lůžek. V budoucnu 
se jejich kapacita navýší ještě 
o osm, takže celkově se budou 
moci zdravotníci starat souběžně 
o padesát rehabilitačních pacien-
tů. 

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Prodám 2 ks rozkládací válendy. Používané 1 rok. 
Velmi dobrý stav. K vidění v Blansku. Cena za 1 kus 
1.500,- Kč. Tel. 607289641
* Prodám mladé krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Hledám spolujízdu z Brna-Bohunic (nebo cca centra 
Brna) do Blanska, vždy v pondělí po 18. hodině. Tel. 
735874129.
* Prodám 2 polohovací válendy s úložným prostorem v 
dobrém stavu, obě za 1000 Kč. Zdarma 2 šatní skříně a 
2 noční stolky. Tel. 607679142.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.

* Jmenuji  se Mirek, je mi 49 let, bydlím v Blansku a velice 
rád bych se seznámil se ženou kolem 50 let. Jsem pra-
covitý, pracuji v Brně na dráze. Bydlení mám zejíšťeno. 
Jsem zklamaný. Tel. 732791155.
* 44letý pracující hledá ženu k seznámení. Na věku 
nezáleží. Prosím jen vážné nabídky. Tel. 777499168.
* Žena 40 roků, bez závazku, hledá upřímného přítele. S 
možnostmi společenského i sportovního vyžití. Ve dvou 
jde všechno líp. Tel. 722154145.

      RŮZNÉ    

      SEZNÁMENÍ    

Hospůdka Na Točně
sobota 2.října - od 14.30 -  Maškarní odpoledne 
pro děti i dospělé - plné her a zábavy 
- odtrhněte dětičky od telefonů a notebooků. Občers-
tvení zajištěno, bohatá tombola,  vstupné dobrovolné

čtvrtek 14. října - od 18.30  - Kuba Venglář - Čína 
- autentická cestovatelská přednáška - Kubu už jsme 
měli u nás pozvaného několikrát - jeho přednášky 
jsou poutavé, plné zajímavých postřehů a nádher-
ných fotek - promítáme na úhlopříčku 8 m v hodně 
dobré kvalitě.
 Vstupenky v předprodeji v Hospůdce Na Točně - 
rezervace možná na tel. čísle 724 266 931. Vstupné 
100 Kč v předprodeji a 130 na místě

sobota - 23. října - koncert rockové kapely Prasklý 
Bachor 
- to je zatím vše, co vám prozradíme. Zapište si 
termín do kalendáře a už si nic jiného neplánujte, 
bude to velké!

sobota 13. listopadu - Ruda Desenský - Psycho-
logie psů 
- přesunutá přednáška z loňského roku. Prodané 
vstupenky jsou stále v platnosti. Další vstupenky 
budeme prodávat až po 1.11. dle aktuální situace - 
rezervace ale bereme už teď - pište nám prosím na 
email jana.skotak@seznam.cz nebo na tel. 724 266 
931. Pokud vám nový termín nevyhovuje a chcete 
vstupenky vrátit, ozvěte se mi prosím.

Martin Pivoda, +420 721 414 116  
fbkatlas@email.cz, www.atlasblansko.cz

�
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Výsledkový servis
Florbal
Divize muži: FBC Letohrad Orel Orlice – FBK Atlas Blansko 6:4 (2:0, 1:2, 3:2), 
Koumar, Müller, Fedra V., Fedra J. FBK Atlas Blansko – Hornets Brno ZŠ Horní 
3:10 (1:1, 0:4, 2:5), Charvát, Frýdek, Janík.

Fotbal 
Divize st. dorost: Humpolec – Blansko 1:0 (1:0). Blansko – Znojmo 5:1 (1:0), 
Alexa, Crhonek 2, Včelík. 
Divize ml. dorost: Humpolec – Blansko 3:1 (0:0), Sedlák. Blansko – Znojmo 
3:4 (0:1), Zouhar 3.
KP st. žáci: Blansko – Kohoutovice 13:0 (6:0), Vládek 7, Kunc, Nejezchleb, 
Doležel, Sedláček, Petržela, Brázda. Tišnov – Blansko 1:11 (1:7), Vládek 4, 
Sedlák, Dračka 2, Valenta, Kubík, Sedláček.   
KP ml. žáci: Blansko – Kohoutovice 4:2 (3:1), Kopka 2, Feilhauer, Rychtařík. 
Tišnov – Blansko 0:3 (0:2), Zouhar, Feilhauer, Kubík.   
I.třída st. žáci: Blansko B – FKD 3:5 (3:0), Kunc 2, Novotný. Bohunice – Blansko 
B 5:5 (2:3), Janíček, Nejezchleb, Kunc, Kretz, Pernica. 
I.třída ml. žáci: Blansko B – FKD 3:3 (0:0), Kopecký, Nečas, Kopka. Bohunice 
– Blansko B nehr.
OP st. přípravka: Jedovnice/Kotvrdovice – Blansko A 2:23 (1:10), Vašíček, Kalík, 
Konečný 4, Bednář, Pokoj, Novák, Semrád 2, Nezval, Hudec, Klíma. Jedovnice/
Kotvrdovice – Blansko B 5:15 (3:6), Farník 5, Zouhar 4, Brázdová, Ženatý 3.
OP ml. přípravka: Blansko A – Šošůvka-Vysočany/Sloup 4:7 (0:4), Strelička 2, 
Šenkýř, Ťoupek. Blansko B – Lipovec 4:13 (2:8), Hejč, Voráč, Přikryl, Bárta. 
Blansko A –  Lipovec 7:9 (4:5), Řehůřek 3, Strelička, Šenkýř, Řehák, Šebela. 
Blansko B – Šošůvka-Vysočany/Sloup 2:21 (1:10), Voráč, Přikryl.

Kuželky
1. liga ženy: Blansko – Konstruktiva Praha 2:6 (3260:3292), Musilová 562, Daň-
ková 526, Nevřivová 560, Ševčíková 576, Součková (Kalová) 480, Wendl 556. 
2. liga muži: Blansko – Vracov 2:6 (3161:3234), Flek 578, Musil 497, Lukáč 
522, Havíř 531, Flek 510, Sehnal (Kotlán) 523. Horní Benešov – Blansko 6:2 
(3332:3239), Flek 556, Lukáč 511, Musil 524, Kolařík 561, Havíř 529, Sehnal 558. 

Hokej 
Krajská liga: Dynamiters Blansko – Uherské Hradiště 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), Müller, 
Sedláček, Kuběna.

-boh-

Přikryl má bronz 
z republiky

 Vynikajícího výsledku dosáhl Vojtěch Přikryl z 
Fénix sportu Blansko. Na mistrovství republiky žáků 
a žákyň v atletice v Mladé Boleslavi v běhu na 800 m 
vyhrál v čase 2:10,60 svůj rozběh na 800 m. Skvělým 
osobním rekordem 2:04,25 pak ve fi nále skončil na 
třetím místě a vybojoval tak pro svůj klub a město 
bronzovou medaili.

-boh-
Foto Jan Kohut

Stříbro a bronz pro plavce 
Milana Kučeru

 Juniorské mistrovství ČR hostila o minulém víkendu po dlouhé koronavirové pauze krytá 
padesátka v Praze Podolí. Na šampionát doprovodili juniorského reprezentanta Milana 
Kučeru jeho oddíloví kolegové Klára Koňaříková, Štěpán Pokorný a také trenér Miroslav 
Špaček. 
 Přes špatné tréninkové podmínky blanen-
ských plavců, a to z důvodu oprav kryté 
pětadvacítky a nevyhovující teplotě vody ve 
venkovním akvaparku, si vedli blanenští plavci 
nadmíru dobře. Konečná rekapitulace zní: 
devět osobních rekordů, pět fi nálových startů 
a dvě medaile. Klárka Koňaříková překonala 
svůj nejlepší čas na trati sto metrů motýlek, 
Štěpán Pokorný se radoval z osobáků hned 
ve čtyřech disciplínách. Do fi nále proklouznul 
v náročné disciplíně čtyři sta metrů polohový 
závod a zapsal si osmou příčku. 

 To nejlepší nakonec. První juniorský repre-
zentant v novodobých dějinách blanenského 
plavání Milan Kučera se představil ve fi nálové 
osmičce celkem čtyřikrát. Finálové rozplavby 
proměnil ve čtyři osobní rekordy a dvě me-
daile. Juniorským vicemistrem ČR se stal na 
padesátce kraul. Na padesátce motýlek bral po 
velmi napínavém souboji nakonec bronz. Od 
zlaté medaile ho dělilo pouhých šestnáct setin 
vteřiny.

Věra Vencelová
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Blansko doma padlo s rezervou Slovácka, zvenku 
však přivezlo šest bodů

 Nahoru dolů. Velmi zjednodušeně by se tak dala nazvat současná výkonnost blanenských fotbalistů. 
Nejprve dokázalo nevídanou gólovou smrští během několika minut zvrátit nepříznivě se vyvíjející 
duel v Novém Městě. Na domácí půdě pak po nemastném neslaném výkonu odevzdalo všechny body 
béčku prvoligového Slovácka. Na hřišti posledních Otrokovic pak znovu naskočilo na vítěznou vlnu 
a s přehledem vyhrálo. V tabulce pak týmu trenéra Petra Vašíčka patří nadále lichotivá šestá příčka.

SFK Vrchovina – FK Blansko 1:3 (0:0). Branky: 64. 
Svoboda – 69. Reteno Elekana, 72. Tulajdan, 75. 
Reteno Elekana. Blansko: Nešetřil – Fall (61. Mina-
řík), Smrčka, Blažík, Chyla -  Hladký (42. Adamec), 
Machálek (84. Todorič), Mach, Kroutil (61. Alexa), 
Reteno Elekana -  Tulajdan (84. Tenora)
 Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří v úvodu 
několikrát otestovali pevnost blanenské obrany i 
Nešetřilovu pozornost. Postupně však jejich tlak 
slábl a do hry se začali dostávat i hosté. Ani na jedné 
straně se ale žádná šance nepřetavila v gólovou.
 Branky nakonec začaly padat až na začátku 
poslední půlhodiny utkání. A hned velmi nahusto. 
Nejprve lovil míč ze sítě Nešetřil, když ho překonal 
po nedorozumění v hostující obraně Svoboda – 1:0. 
Radost však domácím fanouškům dlouho nevydr-
žela. Naopak. Přišla opravdová branková smršť ze 
strany Blanenských. Šest minut jim stačilo, aby bylo o 
zisku tří bodů rozhodnuto. Načal to Reteno Elekana, 
který se po rohu nejlépe zorientoval v brankovém 
území a vyrovnal – 1:1. Krátce poté strhnul vedení na 
stranu hostí po jím založené akci Jiří Tulajdan – 1:2. 
A černou chvilku domácích završil svojí druhou trefou 
opět Guy Reteno Elekana, když poslal neomylně do 

sítě míč po centru Minaříka – 1:3. Bylo, jak se říká, 
vymalováno, z tohoto direktu se již hráči Vrchoviny 
neotřepali. 

FK Blansko - 1. FC Slovácko B 1:3 (1:2). Bran-
ky: 8. Reteno Elekana (pen.) – 2. Kratochvíla, 38. 
Stojmenov, 67. Juroška. Blansko: Nešetřil – Chyla 
(65. Tenora), Blažík (77. Pyš), Fall – Minařík, Kroutil, 
Mach (73. Todorič), Alexa, Reteno Elekana – Ma-
chálek – Tulajdan. 
 Po středeční výhře venku se domácí fanoušci 
opět na hřišti na Kolbence těšili na potvrzení fazóny 
hráčů svého mužstva. Na konci utkání odcházeli 
rozladěni, body si tentokrát odvezli hráči béčka 
prvoligového Slovácka. Ti notně zchladili blanenský 
elán již ve 2. minutě. Kratochvíla měl dost času na 
zpracování míče a přesnému zakroucení střely na 
vzdálenější tyč – 0:1. Netrvalo však dlouho a bylo 
srovnáno. Agilní Reteno Elekana byl faulován ve 
vápně. Sám se chopil míče a z pokutového kopu 
nedal gólmanovi šanci – 1:1. Začínalo se znovu. Hra 
se otevřela, šance se střídaly na obou stranách, na 
blanenské vypadala nejlépe ta úspěšného penalto-
vého exekutora. Do vedení se tak nakonec dostalo 

Vrchovina - Blansko 1:3. Foto Josef KratochvílVrchovina - Blansko 1:3. Foto Josef Kratochvíl

Blansko - Slovácko 1:3. Foto Josef KratochvílBlansko - Slovácko 1:3. Foto Josef Kratochvíl

MSFL v číslech

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 25. září v 15.30 hSobota 25. září v 15.30 h
Blansko – Uherský BrodBlansko – Uherský Brod
Mistrovské utkání MSFL Mistrovské utkání MSFL 

* Hřiště na Údolní* Hřiště na Údolní

Slovácko, když se po rohu nejlépe zorientoval 
Stojmenov – 1:2. 
 Do druhé půle nastupovali domácí se snahou s 
nepříznivě se vyvíjejícím stavem utkání něco udělat 
tak, jako se jim to povedlo ve středu. Tentokrát se 
jim to ale nepovedlo. Naopak. Hostující Juroška se 
po centru ze strany dostal k míči a po trefě hlavou 
navýšil vedení svého celku – 1:3. Do konce bylo ještě 
relativně docela dost času. Ten ale začal ubíhat stále 
rychleji a rychleji a žádnou gólovou radost, která by 
znamenala alespoň snížení a následný tlak, však 
nepřinesla. Blansko tentokrát doma padlo. 

FC Viktoria Otrokovice – FK Blansko 2:4 (1:3). 
Branky: 25. Jasenský (pen.), 90+1. Pančochář – 9. 
Machálek, 10. Machálek, 22. Tulajdan, 68. Mach. 
Blansko: Nešetřil – Feik, Fall, Chyla, Smrčka – Mi-
nařík – Machálek (74. Alexa), Mach (81. Bakayoko), 
Todorič (86. Pyš), Elekana (81. Tenora) – Tulajdan 
(86. Blažík)
 Blansko vlétlo do utkání, v němž mělo být favo-
ritem, jako uragán a již po deseti minutách vedlo o 
dva góly, když se o oba zápisy do střelecké listiny 
postaral kapitán Tomáš Machálek. Nejprve efektně 
zakroucenou střelou pod víko – 0:1. A hned krátce 
na to se tak stalo proměněním nezištné přihrávky do 
vyložené šance – 0:2. A nebylo to v úvodu všechno. 
Domácí se sice trochu otřepali a začali zlobit, na 
kolena je ale srazila třetí trefa Blanenských ve 22. 

minutě, o kterou se zasloužil další pravidelný kanonýr 
Jiří Tulajdan šikovným prostřelením otrokovického 
gólmana – 0:3. O snížení se postaral krátce nato 
proměněním penalty Jasenský – 1:3. Do změny stran 
do bylo co se týče branek všechno.
 Ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil. 
Navrch mělo i nadále Blansko. To se počtvrté trefi lo 
v 68. minutě. Marek Mach si dokonale pohrál s otro-
kovickou obranou a zkušeně zavěsil – 1:4. Vašíčkovi 
svěřenci ve zbytku utkání již zkušeně kontrolovali 
situaci. Na zisku tří bodů nezměnila nic již ani kos-
metická úprava výsledku v nastavení zápasu, kdy 
se po rohu trefi l domácí Pančochář – 2:4.

 Poslední tři zápasy Blanska přinesly docela 
divoké výsledky. Ani jednou se domácí nerado-
vali byť z jediného gólu. Výborných šest bodů 
zvenku pro Vašíčkovy chlapce přineslo sice 
radost, ta byla ale zkalena nepříjemnou ztrátou 
na domácí půdě, která se navíc zrodila po hodně 
nevydařeném výkonu. Výsledná šestá příčka v 
tabulce je ale stále více než solidní, zvážíme-li, 
jak těžce se tým ještě relativně nedávno vůbec 
rodil. V dalším dvojkole teď nejprve do Blanska 
zavítá nepříjemný Uherský Brod, aby pak k ná-
sledujícímu duelu bojovalo na Andrého stadionu 
v zápasu s rezervou ligové Sigmy Olomouc.

Bohumil Hlaváček

1. Ostrava B 9 7 1 1 21:10 22

2. Kroměříž 9 7 0 2 18:8 21

3. Olomouc B 9 6 2 1 22:6 20

4. Rosice 9 6 1 2 13:8 19

5. Uničov 9 5 3 1 15:6 18

6. Blansko 9 6 0 3 20:16 18

7. Hlučín 9 5 0 4 15:8 15

8. Slovácko B 9 4 2 3 17:11 14

9. Zlín B 9 4 0 5 15:12 12

10. Uh. Brod 9 3 3 3 12:10 12

11. Vratimov 9 3 2 4 12:13 11

12. V. Meziříčí 9 3 2 4 12:15 11

13. D. Benešov 9 3 2 4 9:16 11

14. Frýdek 9 2 2 5 11:23 8

15. Jihlava B 9 1 4 4 15:21 7

16. Vrchovina 9 2 1 6 9:18 7

17. Znojmo 9 0 2 7 12:27 2

18. Otrokovice 9 0 1 8 3:23 1

Další výsledky, 7. kolo: Zlín B – Hlučín 2:0, Vratimov 
– Uničov 0:3, Jihlava B – V. Meziříčí3:3, D. Benešov 
– Kroměříž 0:2, Znojmo – Frýdek 2:3, Rosice – Olo-
mouc B 1:0, Ostrava B – Uh. Brod 2:1, Slovácko 
B – Otrokovice 4:0. 8. kolo: Frýdek – Hlučín 0:2, 
Kroměříž – Olomouc B 0:2, V. Meziříčí – Uh. Brod 
0:2, Uničov – Otrokovice 0:0, Zlín B – Ostrava B 0:1, 

Vrchovina – Rosice 2:3, Vratimov – Znojmo 2:2, Jihla-
va B – D. Benešov 3:3. 9. kolo: Hlučín – D. Benešov 
3:0, Znojmo – Jihlava B 2:2, Rosice – Vratimov 1:0, 
Ostrava B – Vrchovina 3:0, Slovácko B – Zlín B 2:0, 
Uh. Brod – Uničov 0:1, Olomouc B – V. Meziříčí 2:0, 
Frýdek – Kroměříž 2:4.  
Další zápasy, 10. kolo: Blansko – Uherský Brod, 
Kroměříž – Hlučín, Velké Meziříčí – Frýdek, Uničov – 
Olomouc B, Zlín B – Otrokovice, Vrchovina – Slovác-
ko B, Vratimov – Ostrava B, Jihlava B – Rosice, Dolní 
Benešov – Znojmo. 11. kolo: Olomouc B – Blansko, 
Hlučín – Znojmo, Rosice – Dolní Benešov, Ostrava 
B – Jihlava B, Slovácko B – Vratimov, Otrokovice – 
Vrchovina,  Uherský Brod – Zlín B, Frýdek – Uničov, 
Kroměříž – Velké Meziříčí.  

-boh-

Otázka pro trenéra
 V široké fotbalové veřejnosti je všeobecně 
známý jako Petrovka. Blanenského trenéra Petra 
Vašíčka jsme se zeptali…

 Můžeš krátce zhodnotit poslední tři utkání 
tvého týmu?
 Celek Vrchoviny docela důkladně známe, byli 
jsme na něho připravení. V první půli to z našeho 
pohledu nebylo nic moc. Museli jsme v kabině trochu 
zvednout hlas a zabralo to. Vedoucí gól soupeře 
nás nezaskočil, dokázali jsme perfektně kontrovat. 
Bylo vidět, že chceme s výsledkem něco udělat 
a povedlo se. 
 V utkání se Slováckem rozhodly naše chyby v 
první půli, kdy jsme nedůsledně přistupovaly ke 
krytí protivníka. Věřím, že kdybychom v ní dokázali 
proměnit šance, dalo se s utkáním ještě něco dělat. 
Nevyšlo to a druhá půle se nám pak vůbec nepoved-
la. Podle mého názoru to byl nejhorší výkon týmu 
pod mým vedením.
 K zápasu v Otrokovicích, kde jsme byli papí-
rovým favoritem, 
jsme přistoupili 
pokorně. Skvěle 
nám vyšel začá-
tek, pak se nám 
dokonale dařila 
naše hra, na níž 
jsme se domluvili. 
A protože nás v 
těžších chvílích 
podržel Petr Ne-
šetřil, nevadil nám 
už ani korigující 
gól domácích v 
samém závěru. 

-boh-

Gottwaldová celkově 
druhá v Českém poháru

 Sestry Gottwaldovy zakončily svoje působení 
v Českém poháru závodů horských kol. 

 Mladší Lucie skončila ve své kategorii celkově 
desátá, starší Amálie brala druhé místo. V posledním 
závodě v Touškově u Plzně dojela Lucie po dobře 
rozjetém závodě nakonec desátá, její sestra měla v 
úvodu svého závodu nejprve velkou smůlu, když se 
připletla do větší kolize a musela pracně dohánět 
svoji ztrátu. Po pádu se stále probíjela dopředu a 
nakonec se dostala až na samé čelo. Pozici udržela 
a cílem projela jako vítězka.
 Ještě v srpnu se obě bikerky zúčastnily mistrovství 
republiky v Harrachově. V úvodním závodu smí-
šených štafet v žákovské kategorii Amálie a Lucie 
Gottwaldovy společně s Dominikem Kuklou a Luká-
šem Jechem z ADASTRA Cycling Team vybojovali 
mistrovský titul. Lucie pak v individuálním závodě 
dojela na jedenáctém místě, Amálie mezi padesátkou 
starších žákyň vyjela bronzovou medaili za týmovou 
kolegyní Annou Hanákovou ze Žďárné.

-boh-


