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Uvažujete
o prodeji

své nemovitosti 
a nevíte si rady? 

Využijte 
dlouholeté
zkušenosti.
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 Rodinné domy Ráječko jsou unikátním projektem 
36 dvojdomů a osmi trojdomů. Jsou navrženy podle 
nejmodernějších trendů a citlivě zasazeny do okolní 
krajiny a rázu obce. „Prostřednictvím rodinných domů 
v Ráječku nabízíme možnost nadstandardního bydlení 
jak náročným klientům, tak těm, kteří hledají něco víc 
než byt, ale za rozumné peníze. Domy jsou ideálním 
řešením zejména pro ty, kteří už nějakou nemovitost 
vlastní. Jako zálohu požadujeme zhruba deset procent 
z ceny, zbytek až po kolaudaci, kterou plánujeme ve 
dvou vlnách – na Vánoce 2023 a další o rok později,“ 
přibližuje Jan Musil. „Všem potenciálním zájemcům 
radím, aby prodali svoji nemovitost hned, ovšem s 
vystěhováním až následující rok. Budou tak mít jistotu, 
že prodali a za rok jen sbalí kufry a odstěhují se do 
nového. S fi nancováním nového domu samozřejmě 
pomůžeme, zařídíme dobrý úrok a vyřídíme potřebné 
papíry.“
 Ráječko je ideální obcí pro nové bydlení. Domy jsou 
obklopené přírodou, přitom v blízkosti města. Ráječko 
nabízí velmi slušnou občanskou vybavenost: nachází 
se zde obchody s potravinami, pekařství, restaurace, 
školka a velké hřiště pro malé i větší děti. Cyklostez-

ka i autobusová zastávka jsou přímo v obci, vlaková 
stanice pět minut pěšky.
 Velkou výhodou každé novostavby je snížení nákla-
dů na bydlení, záruka (HOPA group nabízí 60 měsíců) 
a v tomto případě zejména přizpůsobení nového 
bydlení k obrazu svému. „V ceně domu je moderní 
vybavení. V každé jednotce jsou krbová kamna, podla-
hové vytápění, vybavená koupelna i toaleta, obložkové 
dveře… Navíc jsme udělali přípravu pro předokenní 
žaluzie, dvě stání pro automobily a retenční nádrž na 
vodu pro závlahu zahrady. Samozřejmostí je oplocení 
pozemku se vstupní brankou. Na přání klientů můžeme 
přidat solární panely, nabíječku na elektromobil, reku-
peraci, tepelné čerpadlo, klidně i bazén. Jelikož jsme 
ve fázi hrubé stavby, tohle všechno umíme zajistit. A 
nejen to. Momentálně můžeme měnit i příčky v domě 
a dělat drobné úpravy v projektu,“ vysvětluje Jan Musil. 
„Klienti si mohou vybrat výmalbu pokojů, kachličky v 
koupelně a mnoho dalších drobností. Stačí říct. “
Ceny nemovitostí jsou v poslední době poměrně žha-
vým tématem, pro mnohé se koupě vlastního bytu či 
domu stává neřešitelnou otázkou. „Ceny nemovitostí 
jsou poměrně vysoko, ale trend je zatím takový, že 
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 Jistě jste si všimli, že v Ráječku se staví; v této chvíli zde stojí několik hrubých staveb. Vzniká 
tu nebývalý projekt výstavby rodinných domů, za kterým stojí v Blansku známá společnost HOPA 
group. Jelikož mne zajímalo, o jak rozsáhlý projekt se jedná a co nabídne svým novým majitelům, 
oslovil jsem jednoho z jednatelů Jana Musila s prosbou o více informací. 

zlevňovat nebudou. Vzhledem k tomu, že i ceny ma-
teriálů jdou v posledních týdnech čím dál výš, nelze 
očekávat sestupný trend,“ říká Jan Musil. „Ceny domů 
v Ráječku začínají na necelých osmi milionech korun 
a odpovídají situaci na trhu s nemovitostmi u nás na 
Blanensku. Abych pravdu 
řekl, levněji se dnes nedá 
postavit ani svépomocí. 
Minulý týden nám třeba již 
podruhé podražily cihly, 
materiálu je nedostatek a 
výrobci upřednostňují větší 
stavební fi rmy před drob-
nými stavebníky.“ 

 Rodinné domy v Rá-
ječku jsou nyní ve fázi re-
zervací a hlavně v etapě, 
ve které v případě zájmu 
jako budoucí majitelé mů-
žete zasáhnout do budou-
cí podoby vašeho nového 
domova. Webovou pre-
zentaci včetně veškerých 
detailů najdete na www.
rdrajecko.cz. Dům si mů-

žete rezervovat, případně si popovídat osobně s 
Janem Musilem na tel. 776117788. Nemovitost ve fázi 
hotových řemesel a vnitřních omítek si lze prohlédnout 
i přímo na místě
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Tomáš Mokrý: Blanenská rozhledna 
a amfi teátr pro kulturní akce – proč ne?

Komentář: O nejbližší budoucnosti
 Obecní volby nejsou pro obce a města, jakým 
je třeba Blansko, vůbec o politice. Účastní se jich 
vedle etablovaných strana hnutí plejáda kandidátek 
nejrůznějších „nezávislých uskupení“. Hnutí „STAN 
– starostové a nezávislí“ je někde uprostřed mezi 
nimi a dnes je dokonce stranou vládní. Volič se asi 
nejspíše rozhoduje podle víceméně osobní znalosti 
kandidátů. V Blansku tomu tak nejspíše je, protože 
přinejmenším na čelních místech každé kandidátky 
jsou osoby – a v některých případech dokonce 
osobnosti – obecně známé a voliči jsou s jejich 
politickým angažmá historicky obeznámeni. Tím, že 
se kandidát nechá zařadit do té či oné partaje ale 
také sděluje svému voliči, jaké má širší a obecnější 
politické názory. To pro vnímavého voliče může 
být jasným orientačním bodem koho volit, i když 
ho osobně nezná. Jistě, v Blansku nejde ani tak 
o pravicovou nebo levicovou politiku (také vidíme, 
že čelními funkcionáři byli střídající se osobnosti 
jednou z řad ODS a jindy zase ČSSD, aniž by 
to na jejich politické činnosti a chodu města bylo 
jakkoli znát). Neboli stranické záhlaví kandidátky 
sice leccos vypovídá, ale nejdůležitější je, jaký ten 
či onen uchazeč vlastně je. Jak se chová, jaké má 
vzdělání, rodinné zázemí, jak pracuje, jak mluví, 
co dělal v minulosti, je-li podnikatel, zda například 
platí své dluhy a tak dále. To je o mnohých známo, 
a to by asi mělo být pro rozhodování nejdůležitější. 
Věřme, že voliči rozhodnou dobře a že vyberou 
ty, kteří budou v čele města důvěryhodní, obětaví, 
slušní a pracovití. A spíše bez ohledu na to, která 
strana je do boje vyslala.
 U Senátu, který máme tentokrát možnost ovlivnit, 
je to stejné, ale důraz na kvalitní volbu je násobný. 
Vítěz by měl být osobnost, která kromě požadavků, o 
nichž je zmínka v předchozím odstavci, by měla být 
hlavně politikem v tom nejlepším smyslu slova. Vítěz 
bude součástí politické reprezentace Horní komory 
Parlamentu a měl by to být člověk s jasnými názory, 
které dokáže přenést do politických klubů a jejich 
naplňováním uskutečňovat vrcholnou politiku v této 
zemi. Jsem zvědav na výsledky letošní volby. Chci 
věřit, že voliči nepodlehnou populistům, ale vyberou 
z osobností, které dokázaly na mnoha úrovních, že 
mají i značné politické schopnosti, jež mohou uplatnit 
i v Senátu.
 Prezidentská volba nás čeká v lednu 2023. V ní 
jde o hodně. O naši budoucnost a o směřování celé 
země. Většina uchazečů je již známa, zůstává však 
otázka, do jaké míry se do volby zapojí především 
Andrej Babiš. Jemu jde o všechno. Právě v těchto 
dnech probíhající soudní proces, kdy právě on sedí 
na lavici obžalovaných, otevírá oči snad i těm, kteří 
ho bezmezně a nekriticky obdivují. Snad každý, ane-
bo alespoň každý soudný člověk cítí, že s Babišem 
opravdu něco není v pořádku. O detailech jeho afér 
již na tomto místě bylo napsáno mnoho. Dovolím si 
tedy určitou teorii. Babiš, bude-li shledán vinným, 
bude odsouzen. Možná podmíněně, možná nepod-
míněně. Dosavadní průběh nevylučuje ani jedno, ani 
druhé. Jistě, jde o prvoinstanční řízení a pravomocný 
rozsudek nejspíš bude znám až za dlouhou dobu. 
Ale i tak. Rozsudek soudce Šotta bude mít vysoké 
společenské sdělení. Vinen-nevinen. Materiální 
vyhodnocení celé kauzy Čapí hnízdo bude jistě zve-
řejněno a každý si bude moci počíst a udělat úsudek 
sám. Pokud budou Andrej Babiš a jeho společnice 
odsouzeni, hrozba odnětí jejich svobody se výrazně 
zvýší. Současně běží volba do Senátu, kde jeho 
společnice Jana Nagyová (Mayerová) kandiduje za 
jihlavský okrsek, za protikandidáta má například Mi-
loše Vystrčila, dosavadního předsedu Senátu PČR. 
Očekává se tedy velký souboj, do něhož Andrej 
Babiš s hnutím ANO vkládá veškerou munici, kterou 
má k dispozici. Vítězství Jany Nagyové by totiž její 
soudní trápení zastavilo, neboť by získala imunitu 
a případná ztráta svobody by jí přinejmenším po 

dobu trvání šestiletého mandátu nehrozila (pokud 
by tedy nebyla Senátem ke stíhání vydána). Proto 
ta Babišova horečná aktivita, a možná i proto také 
přiznání Jany Nagyové, které zaznělo u soudu.
 A pokud jde o Babiše samého, ten má několik 
možností záchrany. Jednak může sám kandidovat 
na prezidenta. To ale neočekávám. Babiš umí 
(resp. armáda jeho zaměstnanců) skvěle vyhod-
notit svoje možnosti a nejspíš ví, že dosáhl svými 
obytňákovými jízdami volebních limitů a stropu 
možností. Domnívám se - a zdá se, že všechno 
tomu nasvědčuje – že ví, že šance na jeho zvolení, 
zejména v druhém kole prezidentské volby, jsou 
malé. Společnost je rozdělena a v případě jeho 
osoby neznám nikoho, kdo by váhal. Buď je jeho 
příznivec, nebo odpůrce. A nic mezi tím. Chybí mu 
podle mě tak 1 až 1,5 milion hlasů. Jeho chování 
tedy naznačuje, že hodlá použít jinou cestu, a tou je 
náhradní nominant, či spíše nominantka v podobě 
bývalé ministryně fi nancí Aleny Schillerové. U ní je 
již její politická „průchodnost“ u voličského spektra 
výrazně vyšší. Je méně konfrontační, a je to žena, 
což u celé řady voličů může hrát významnou roli. 
Možná i Karel Havlíček by byl volbou. Možnosti 
hnutí ANO v oblasti marketingu jsou přímo pyrami-
dální a Andrej Babiš je jistě hodlá použít, protože 
mu jde – jak říkám - o všechno.
 Další možnost je abolice Miloše Zemana, která 
– byť se nyní může zdát, že nepadá v úvahu – je 
ale stále tím nejjednodušším prostředkem, kterým 
Babiš může zamezit ztrátě své svobody. Zeman 
má vůči Babišovi averzi z doby, kdy pobýval před 
rokem v nemocnici a Babiš neprozřetelně osočo-
val Zemanovy blízké osoby. Ale což, kdoví, jak to 
mezi nimi je, a co jeden na druhého mají. Zeman 
(či spíše jeho kancléř Mynář) může v poslední den 
prezidentské funkce vytáhnout listinu s podpisem 
pod aboličním rozhodnutím o zastavení trestního 
řízení.
 Jsou i další možnosti, i když jejich pravděpo-
dobnost je menší, protože procesní složitost je 
výrazně vyšší. Předčasné volby, pád vlády. Mno-
hé kroky a vyjádření ze strany ANO (a ostatních 
opozičních subjektů) k tomu cílí. Jak již zde bylo 
rovněž mnohokrát zmíněno, Babiš nemá na srdci 
Českou republiku, nýbrž jen svůj osobní prospěch, 
a – v tomto případě hlavně osobní záchranu. A jistě 
nebude váhat použít cokoli, co by k tomu vedlo či 
mohlo vést. Současné problémy v této zemi se mu 
jen hodí. A že je nálada ve společnosti špatná – a 
zde zdůrazňuji, že v mnoha ohledech právem a 
logicky – to mu jen nahrává.
 Bude nesmírně záležet na každém z nás, jak 
se v lednu 2023 rozhodneme a čemu podlehneme 
a čemu zabráníme. Věřím, že vítěz volby bude z 
těch kandidátů, kteří jsou především demokraté. A 
za sebe dodávám, že pro mne osobně je důležité, 
jak se ten který kandidát či kandidátka choval a 
osvědčil. Nemám problém prominout hříchy mládí, 
ale mravní principy v aktivní době života, vztah k 
právu a demokratickému systému, slušnost, pocti-
vost – to jsou hodnoty, kterými bychom měli podrobit 
uchazeče o nejvyšší post ve státě. A z nich vybrat.
 Během celé této doby podzimních a zimních 
měsíců budeme každý z nás atakování hospodář-
skou a společenskou krizí. Každý se nějak musíme 
vypořádat s cenami, s energiemi, se zaměstnáním 
nebo podnikáním, s pomocí bližním. Vláda a Evrop-
ská unie dělá a snad udělá všechno možné proto, 
aby svým občanům pomohly. Ale první, co musíme 
udělat, je začít u sebe. 
 A tento poslední odstavec čtenáři sice nesníží 
cenu plynu a ani ho v zimě nezahřeje, ale nemohu 
ho nenapsat. Každý by si – při všech svých sta-
rostech – měl aspoň občas položit „nadčasové“ 
otázky. Třeba: Lze usilovat o vystoupení z EU? Moje 
odpověď: můžeme mít tisíce výhrad vůči Unii, ale 

 Jak to bude dál? Tuto otázku si klade každý. Klade si ji pro sebe a starosti, které každý máme, a klademe si ji i v obecnějším smyslu. Pokusím se 
zamyslet nad tím, co nás v nejbližších měsících čeká.

Freddieho sloupek
Odchod Veličenstva

 Na pouhou hrstku lidí na této planetě, a dost mož-
ná to s tím „počtem“ i přeháním se hodí, či hodilo 
právě toto oslovení.
 Její Veličenstvo, královna Alžběta, toho jména 
druhá odešla tam, kam si ji k audienci vyžádal ten 
nejvyšší…
 Kdyby každý národ měl ve svém čele panovníka 
jejího kalibru, asi bychom řešili méně starostí a trap-
ností každodenního života, ale takové přání zůstane 
zcela jistě nevyslyšeno, ačkoli by se za ně přimlouval 
mnohý člověk, nejen já.
 Její veličenstvo královnu jsem měl tu možnost 
potkat jen jednou v životě, při její návštěvě České 
republiky. V davu si mě jistě nevšimla, byť to byla, 
dle svědectví mnohých, velmi vnímavá a svědomitá 
dáma. Nevadí mi to.
 Můj drahý přítel Fox, když referuje o minulosti, 
říká… „To byl ještě svět úplně jiný“… a na žádný z 
dnů jejího kralování už nebude možné pohlížet jinak. 
Je to, jako by odešel veliký kus našeho života, taková 
jistota v nejistotě kolem nás.
 Víte, tento sloupek měl být úplně o něčem jiném. O 
blížících se volbách a stoupající nervozitě některých 
kandidátů, kteří kopou kolem sebe, aniž by věděli 
proč… Nebo to možná ví… Kdo ví… Rozhodl jsem 
se ale zakopat, alespoň na čas, válečnou sekeru a 
napsat něco „z jiného těsta“, z „jiné kuchyně“. Možná 
právě proto, že britská panovnice by měla být nám 
všem vzorem chování k ostatním. K přátelům i opo-
nentům. Svým uměním naslouchat a pak se zařídit 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 Kdybych byl takového chování alespoň částečně 
schopen, možná by byl život se mnou i okolo mne 
trochu snesitelnější… 
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

její výhody jsou zcela nepopiratelné a není žádné 
jiné cesty, kudy by se Evropa měla ubírat. Nebo: je 
Rusko agresor a zásadní příčina dnešních potíží v 
Evropě? Odpověď: Ano, je. Po změnách, jimiž si 
prošlo v devadesátých letech, se rekonfi gurovalo 
znovu do mocenské podoby, kterou mělo ještě jako 
tzv. Sovětský svaz. A začalo zase a opakovaně es-
kalovat napětí, které vyvrcholilo anexí Krymu a na-
padením Ukrajiny. Nikoli NATO nebo Ukrajina nebo 
USA, ale Rusko je tou příčinou. Rusko je příčinou 
krveprolití, energetické nestability a vysokých cen 
a – a to je asi nejpozoruhodnější - i rozpolceností 
české (a zdaleka nejen české, nýbrž i evropské) 
společnosti. Anebo: může česká vláda dělat něco 
jinak nebo líp? V zásadních věcech nikoli. Oblasti, 
které musí řešit, ve velké míře zdědila a ostatní 
nezavinila. Anebo podotázka: existuje v současné 
době nějaká vládní alternativa v České republice? 
Odpověď: ano, ale pravděpodobně ne lepší. Podí-
váme-li se na opoziční projevy v Poslanecké sně-
movně či na demonstracích, musíme být zneklidněni 
tím, co by se stalo, kdyby mělo dojít k výměně vládní 
garnitury. Čtenář nechť ví, že i když jsem jednu z 
vládních stran volil, nejsem jejich bezbřehý a nekri-
tický obdivovatel. A protože jsem demokrat, je jasné, 
že pokud by byly volby parlamentní, vzešel by z 
nich vítěz, jehož bychom museli respektovat, byť 
by se nám tisíckrát nelíbil. Ale současně tvrdím, že 
za současného stavu politické scény momentálně 
žádná lepší alternativa neexistuje. 
 Bůh ochraňuj naše ruce, až budeme vhazovat 
volební lístky do uren. 

-mn-

 Krátce před volbami vám nabízíme rozhovor s Tomášem Mokrým, blanenským podnikatelem a 
organizátorem kulturních a sportovních akcí, a také nezávislým kandidátem za blanenskou ODS v 
letošních komunálních volbách. 

 Nemohl jsem si nevšimnout, že letos kan-
diduješ do komunálních voleb. Co tě vedlo k 
takovému rozhodnutí?
 Ano, letos jsem poprvé jako nezávislý kandidát 
součástí blanenské ODS. Rozhodl jsem se tak na 
jaře letošního roku na základě oslovení blanenským 
starostou Jiřím Crhou. A to hlavně proto, že si uvě-
domuji, jak složité období máme za sebou a možná i 
před sebou, přičemž se v našem městě zvládlo velké 
množství pěkných projektů a město se posunulo hod-
ně dopředu. A to hlavně díky současnému vedení v 
čele s Jiřím Crhou. Jako člověk, který má rád výzvy 
a pořád něco vymýšlí a realizuje, chci být součástí 
týmu, který by dokázal po další čtyři roky naše město 
posunovat i nadále dopředu. Nápadů mám spoustu.

 V posledních týdnech přibývá na sociálních 
sítích kritika. Jak to vnímáš?
 Ano, nelze si nevšimnout stále se opakujících pro-
fi lů na sociálních sítích, mnohdy bez pravé identity, 
nebo aktivity konkurenčních uskupení, které se snaží 
v lidech vytvořit dojem, že současné vedení města za 
poslední čtyři roky nic nedělalo, nebo bylo všechno 
špatně. To asi k politice patří, ale je to smutné. V 
případě Blanska hlavně proto, že to tak není. Když 
se nezávisle podíváme kolem sebe, můžeme vidět, 
jak se Blansko mění v lepší a hezčí město pro život 
našich rodin. 
 To, že se nepodaří zrealizovat všechny naplá-
nované projekty, nebo se to každému nelíbí, to je 
přece normální. Nedávno se mi svěřil kamarád, že 
se s manželkou nemůžou dohodnout na tom, jak 
bude vypadat jejich nová koupelna. A to jsou na to 
pouze dva! U mnoha investic ve městě by se muselo 
názorově shodnout dvacet tisíc lidí, což je naprosto 
nereálné.

 Co bys chtěl v případě zvolení pro Blansko 
udělat?
 V první řadě mi nejde o žádný osobní úspěch. 
Chtěl bych, abychom uspěli jako celá strana a mohli 
v Blansku během dalších čtyř let dokončit rozpraco-
vané projekty. A hlavně – začít dělat na projektech 
nových. Za mne například v oblasti kultury a ces-
tovního ruchu – to jsou témata, ke kterým mám já 
osobně velmi blízko a hodlám je podpořit maximální 
možnou měrou.

 Můžeš být konkrétnější?
 Vždy záleží na aktuální shodě v rámci koaličních 
partnerů, ale nejspíš se všichni shodneme v tom, 
že v oblasti cestovního ruchu máme co dohánět. A 
také na tom, že blanenská kultura si zaslouží určité 
oživení a kvalitní venkovní zázemí. 
 Stran cestovního ruchu si dělám vlastní průzkum, 
co by v rámci lokalit, možností města a dotačních 
titulů šlo vytvořit, aby to bylo realizovatelné během 
následujících čtyř let. Aktuálně mám v hlavě tři my-

šlenky. Tou první je blanenská rozhledna v některé 
městské části, která by splňovala podmínky pro 
nadmořskou výšku, dostupnost a atraktivitu vstříc 
návštěvníkům směřujícím z Moravského krasu. 
Druhou myšlenkou je velký přírodní adventure golf 
v rekreační oblasti Palava. Oblast je sama o sobě 
krásná, ovšem bude potřeba na ní v následujících 
letech zapracovat a vrátit jí zpět svoji rekreační vy-
hlášenost. Poslední myšlenkou je bike park – ideálně 
třeba na Hořicích. 
 V oblasti kultury bych se především zaměřil na vy-
budování nového zázemí pro kulturní akce – přírodní 
amfi teátr na Palavě. Ten by nám do města přilákal 
promotéry, kteří pořádají hudební tour umělců, jako 
jsou Michal David, Rybičky 48, Mirai, Katapult, Citron, 
Lucie Bílá, a mnoho dalších. Tento amfi teátr by měl 
široké uplatnění i pro městské akce a kulturu. U ně-
kterých uvedených projektů je možné zajistit dotace, 
jiné je potřeba začlenit do městského rozpočtu a 
některé je možné realizovat i za účasti soukromého 
sektoru, a tedy najít podnikatele pro jeho vybudování 
a provozování. Věřím, že když bude energie na to 
něco v našem městě změnit, za následující čtyři roky 
se to podaří.

 Co bys chtěl říct závěrem blanenským obča-
nům?
 Ať se nenechají ovlivňovat negativními příspěvky 
od lidí, kteří mnohdy tají svoji identitu a jejich cílem 
je jen pošpinit práci druhých. Přál bych si, abychom 
byli hrdí na to, v jakém městě žijeme. Je hlavně na 
nás všech, zda budeme společně úspěšní a cítit se 
v Blansku doma.

-r-
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Na kávě s Vladimírou Danihelkovou 
Sponzor rubriky:

 Paní ředitelko, představíte čtenářům Monitoru 
nový projekt postupné modernizace nemocnice? 
 Myšlenka vytvořit Plán investičního rozvoje Nemoc-
nice Blansko vznikla již v roce 2018, ovšem koronavi-
rová pandemie nám veškeré práce na téměř dva roky 
zastavila. K tomuto úkolu jsme se vrátili koncem roku 
2021. Šlo o dlouhé měsíce velmi intenzivní práce a 
já bych chtěla poděkovat celému pracovnímu týmu a 
projekční kanceláři. V úterý 13. září 2022 jsme tento 
projekt prezentovali na zasedání zastupitelstva města 
Blanska a získali jsme jeho plnou podporu. 
 Jde o výhled na následujících patnáct let rozdělený 
do několika etap, jejichž dílčí části je možné v případě 
potřeby přesouvat podle aktuální dostupnosti fi nančních 
prostředků, případně na základě vypsání dotačních 
titulů. 
 Jako jedna z mála městských nemocnic v České 
republice poskytujeme široké portfolio služeb v ekono-
micky vyváženém prostředí a byli bychom velmi nezod-
povědní, kdybychom nepřipravili další plán rozvoje na 
uchopitelný časový interval, což patnáct let určitě je.  

 Jaké je místo blanenské nemocnice v síti zdra-
votnických zařízení v zemi? 
 Jelikož máme v blízkém sousedství páteřní čtyřo-
borovou nemocnici v Boskovicích, zvolili jsme cestu 
specializace našeho zdravotnického zařízení, a to 
konkrétně zaměření na cerebrovaskulární program s 
navazujícími obory a diagnostikou. Tím jsme zajistili 
pevné místo blanenské nemocnice v síti zdravotnických 
zařízení. 
 Další rozvojový plán jsme tedy vypracovali nejen 
proto, abychom v této síti udrželi naše zařízení jako mo-
derní nemocnici jednadvacátého století, ale i s ohledem 
na stáří budov, které už vyžadují nová moderní řešení. 

 V jakém technickém stavu jsou budovy nemoc-
nice? 
 Stav jednotlivých budov nemocnice z pohledu 

statiky je dobrý, jelikož byly 
průběžně udržovány. Proto 
umožňují takto navrženou 
rozsáhlou rekonstrukci. K 
dnešnímu dni jsou však 
vyčerpány kapacity budov. 
Beze změn požárně bezpeč-
nostního řešení budov již ne-
můžeme naplánovat žádnou 
větší přestavbu či rozšíření 
provozů. Bez celkové rekon-
strukce nejsme schopni dále 
rozšiřovat portfolio služeb, 
které bychom rádi nabídli 
našim pacientům, ale i našim 
zaměstnancům. 
   Nemocnice je stará téměř 
čtyřicet let a vznikala v době 
jiné legislativy, která se týka-
la požárně-bezpečnostního 
řešení. Vnitřní uspořádání 

jednotlivých oddělení pak nevyhovuje potřebám paci-
entů ani personálu, protože byla budována na základě 
požadavků na zdravotní péči, jaké byly před několika 
desetiletími. Medicína se však vyvíjí a dnes již klade jiné 
nároky na prostor, vybavení i bezpečnost. 
 Oddělení, která by měla být v nejbližší vzájemné 
blízkosti, jsou nyní rozmístěna na více podlažích. Je 
nezbytné, aby jednotlivá oddělení na sebe logicky na-
vazovala, aby se zkrátily přesuny pacientů a personálu 
a kvalifi kovaný personál byl lépe využíván k potřebným 
činnostem. To povede k lepší organizaci a efektivitě 
práce a tím i k výraznému snížení nákladů na provoz. 

 Jak jste vybírali projektanta? 
 Hledali jsme cíleně projektanta, který má bohaté 
zkušenosti s tvorbou generelů v českých nemocnicích. 
Vybraná projekční kancelář v minulosti pracovala na 
modernizaci nemocnic jak fakultního typu, tak nemocnic 
s námi srovnatelných, jako je například Vyškov, Písek 
či Rakovník. 

 Co bylo součástí příprav projektu? 
 Čtyři měsíce se hodnotil stav nemocnice, to zname-
ná, že se metr po metru prošla, zjistilo se, co kde nefun-
guje, jak by to mělo fungovat, vyslechli se zaměstnanci. 
Projektanti chodili napříč nemocnicí, zjišťovali stav 
budov, vzájemné vazby jednotlivých oddělení, umístění 
inženýrských sítí… Na základě velmi podrobné analýzy 
se následně vypracovaly jednotlivé etapy rozvoje. 

 Bude v průběhu rekonstrukce nutné uzavírat 
některá oddělení? 
 Při tvorbě generelu jsme samozřejmě zvažovali 
všechny možnosti. Přemýšleli jsme i nad provizorními 
řešeními, při nichž by bylo například nutné postupné 
uzavírání jednotlivých oddělení, která se budou právě 
rekonstruovat. Spočítali jsme, že by došlo k obrovským 
ztrátám. Nejen k fi nančním ztrátám v danou dobu při 
uzavření některého oddělení, ale i v dlouhodobém 

horizontu; když totiž omezíte zdravotní péči, pojišťov-
ny na to začnou reagovat tak, že odsmlouvají péči a 
její opětovné nasmlouvání je již těžké. Hlavním cílem 
projektu tedy bylo to, aby celá modernizace proběhla 
za neuzavření jediného provozu. 

 Jak toho docílíte?
 Byl to velmi složitý rébus, ke kterému jsme hledali 
řešení několik měsíců, ale myslím, že se to podařilo. 
Veškeré úpravy totiž mají probíhat za plného provozu 
díky vybudování nové rotační lůžkové jednotky. Ta 
vznikne v rámci první etapy modernizace v nástavbě 
pátého nadzemního podlaží budovy A. Do těchto pro-
stor se budou přesunovat jednotlivá oddělení, která se 
v dané době budou rekonstruovat, takže se nebude 
muset žádné uzavírat. Po ukončení rekonstrukce budou 
prostory rotační lůžkové jednotky využity pro lékařské 
pokoje, pracovny primářů, zasedací a konferenční 
místnost, případně skladovací prostory, šatny apod. 
 Rotační lůžková jednotka je tedy základním pilířem 
celé revitalizace a slouží zároveň jako odrazový můstek 
pro vybudování moderního urgentního příjmu v novém 
prostoru, s jehož realizací se počítá v druhé etapě. Vy-
budování nového urgentního příjmu je naprosto zásadní 
pro další rozvoj nemocnice. 
 Jedna z dalších etap pak kupříkladu obsahuje vybu-
dování druhého operačního sálu oddělení jednodenní 
péče a zvýšení počtu „dospávacích“ lůžek. Některé 
ambulance, které jsou umístěny v lůžkovém traktu a 
nemají tam své opodstatnění, budeme přesouvat do 
budovy polikliniky.

 Co dalšího přinese nový projekt? 
 Kromě zmíněného zvýšení bezpečnosti a logičtějšího 
uspořádání lůžkových oddělení i ambulancí je dále 
důležitá také optimalizace energetické náročnosti, 
zvýšení kvality lékařské péče pacientům (zrychlení 
cesty pacienta k diagnostice a následné léčbě), zvýšení 
komfortu pro pacienty (snížení počtu pacientů na poko-
jích, vybavení každého pokoje sociálním zařízením) a 
v neposlední řadě zvýšení kvality důstojného zázemí 
pro personál, jelikož jsme si vědomi, že zdravotnického 
personálu je všude nedostatek a je nutné o něj i nějakým 
způsobem bojovat a být pro zaměstnance atraktivním 
zaměstnavatelem. 
 Pokud bychom rezignovali na postupnou rekonstrukci 
a modernizaci, tak by nemocnice za pár let opravdu 
začala ztrácet náboj, přestávala by být konkurence-
schopná a zajímavá pro zaměstnance. 

 Jak docílíte zvětšení prostoru na jednoho hospi-
talizovaného pacienta? 
 Zrušením balkonů a rozšířením pokojů do těchto 
prostor. 

 V jaké fázi je plán na vybudování nového urgent-
ního příjmu? 
 Nyní čekáme na vypsání dotačního titulu, který měl 
proběhnout letos na jaře, ovšem opozdilo se to. Měl by 
být vypsán Ministerstvem zdravotnictví ČR v polovině 
příštího roku. Projekt máme vypracovaný a čekáme na 
stavební povolení. Pokud půjde vše podle plánu, mohlo 
by se začít stavět v roce 2024, přičemž stavba by trvala 
zhruba rok a půl. 

Již třináct let působí ve funkci ředitelky blanenské nemocnice. Vladimíra Danihelková má stále nové 
nápady, jak toto zdravotnické zařízení posouvat kupředu. Popovídaly jsme si o současné největší 
novince – Plánu investičního rozvoje Nemocnice Blansko (Generel rozvoje a rekonstrukce). 

 Půjde o přesun pracoviště urgentního příjmu z třetího 
podlaží lůžkové části nemocnice do přízemí do prostor 
bývalého oddělení nukleární medicíny a zároveň vybu-
dování nového vstupu do budovy z ulice Sadová. Toto 
nové umístění zajistí zvýšení kvality péče o pacienty a 
zrychlení procesu jejich vyšetření, ošetření a případné-
ho přijetí k hospitalizaci. 
 Přesun tohoto provozu do přízemí je žádoucí ze-
jména z toho důvodu, aby byla co nejblíže k příjezdové 
cestě rychlé záchranné služby a zároveň k pracovištím 
zajišťujícím další vyšetření – zobrazovací, laboratorní. Z 
urgentního příjmu se plánuje propojení chodbou přímo 
na radiodiagnostické pracoviště, takže doba vedoucí k 
vyšetření pacienta, který potřebuje například okamžitě 
udělat CT, se výrazně zkrátí. Do laboratoří by zase moh-
la vést potrubní pošta k rychlému posílání odebraných 
vzorků. 

 Který projekt zrealizovaný za vašeho působení v 
blanenské nemocnici považujete za nejvýznamněj-
ší? 
 Za třináct let by byl výčet věcí, které se provedly, 
velký. Můžu jmenovat alespoň například zbudování 
pavilonu jednodenní péče, zřízení iktového centra 
včetně potřebné diagnostiky, což je zejména magne-
tická rezonance, dále je to celá řada investičních akcí 
a rekonstrukcí určených pro zaměstnance i pacienty. 
To vše ve výsledku utváří image nemocnice a potvrzuje 
její místo v síti zdravotnických zařízení. Za úspěšné je 
však nutné považovat nejen záležitosti týkající se vy-
bavení apod., ale dlouho jsme třeba bojovali o možnost 
vzdělávání mediků, což jsme obhájili a můžeme i nadále 
do našeho zdravotnického zařízení přijímat absolventy 
lékařských fakult s tím, že se jim jejich práce započítá 
do povinné praxe. 

 Jak vypadá váš typický pracovní den? 
 Každý den je naprosto jiný, typický pracovní den 
neexistuje. Řešíme jak dlouhodobou strategii, tak běžné 
provozní záležitosti, takže je to opravdu pestré. 

 Zbývá vám nějaký volný čas? Jak jej nejraději 
trávíte?
 Svůj volný čas, kterého není mnoho, nejraději trávím 
doma se svou rodinou. A snažím se udržovat v kondici 
cvičením pilates, to mi dává energii do dalších pracov-
ních dnů. 

 Co považujete na své pracovní pozici za nejtěžší? 
 Je to práce s lidmi. Čím jsem starší, tím víc si uvědo-
muji, jak je práce s lidmi nesmírně těžká, kolik kompro-
misů musí člověk dělat, protože každý je individualita 
a osobnost a je potřeba k ostatním lidem podle toho 
přistupovat. 

 Co vás dokáže potěšit? 
 Potěší mě, když slyším pochvalu na nemocnici, když 
vidím, že je někdo spokojen s prací našeho personálu. A 
dále když cítím od kolegů, že se mnou táhnou za jeden 
provaz, že jsou zapálení pro svou práci a podporují 
mě. 

Marie Kalová
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Reakce na úvodník 17/22
Milý Martine, 
 předpokládám, že žijeme v +- podobném časo-
prostoru, a tak i když už sis kulturně kopl prostřed-
nictvím úvodníku Monitoru č. 17, rád bych Tě aspoň 
v tomto nastaveném čase upozornil na dvě drobnosti 
(ovšem zásadní), ve kterých se podle mě pleteš. 
 Letos není „situace stejná jako před covidem“ a 
překvapilo by mě, kdyby sis toho jako aktivně činný 
muzikant nevšiml. Vycházením z vratké premisy 
zkresluješ skutečnost, a kdyby Ti bývalo bylo stálo 
za to problém popsat přesněji, nemusel Tvůj článek 
obsahovat objektivně lež. 
 Druhá věc je Tvůj povzdech v plurálu, kdy jste se 
„žádné velké (sic!) kultury...nedočkali.“ Pomiňme 
nejasnost statusu, za koho vlastně v ten moment 
mluvíš, a nemusíme se ani přít o defi nici „velké“ 
kultury. Jen bych se rád zeptal, které jsou to ty „vel-
ké rezervy“ Tebou „spatřené“, že nám o nich přes 
opakované výzvy nemůžeš říct něco konkrétního, 
ale něco Tě nutí o nich obecně psát(?) 
 Parametry může mít nastavené každý jinak, mož-
ná je cca 80 akcí ve 12 letních týdnech v Blansku 

opravdu přehlédnutelných, (zhruba polovinu pořádá 
kulturní středisko, u dalších poskytuje, a často ne-
zištně, jak vybavení, tak spolupracovníky, prostory, 
PR nástroje atp.), naše možnosti ale ovlivňují i další 
neodbytné parametry (mj. kapacitní, ekonomické, 
personální…) a nepodezírám Tě, že bys o nich 
neměl vůbec žádné povědomí; prostě jsi je jen z 
potřeby vznést výhrady pro tentokrát zamlčel. Když 
nás podobně pranýřují spoluobčané, u nichž se dá 
předpokládat, že nemají detailní zkušenost všech 
zákoutí a úskalí kulturního provozu, chápeme to 
jako legitimní vox populi. U Tebe to ale i vzhledem k 
občasným recidivám a načasování působilo, promiň, 
jako účelový plivanec. Opravdu si chceš nechat vy-
právět, jak funguje „devadesátková“ příspěvkovka, 
že to není politická strana nebo soukromá fi rma? 
 Chceme-li Blansko kulturnější, bavme se o problé-
mech, vysvětlujme si stanoviska, sdílejme nápady. 
Nejsme tým supermanů (Tebe nevyjímaje), ale ani 
banda ignorantů (dtto). Tahle zvláštní přetlačovaná 
hnaná ad infi nitivum je k ničemu, kdo je schopen 
spolupráce, ať spolupracuje. Nebo to vidíš jinak? I 
jinak buď zdráv...

Vít Šujan – muzikant, divadelník 
(a t.č. ředitel kulturního střediska)

 Přišli, viděli, zažili, zvítězili. Přibližně dva tisíce lidí prošly v neděli 11. září centrem Blanska, kde 
byl na jeden den zakázán vjezd motorovým vozidlům. Sousedská slavnost Zažít Blansko jinak již má 
své pevné místo v kalendáři akcí ve městě. 

 „Letos poprvé nám vše komplikoval déšť, odpole-
dní průtrž pak velkou část aktivit ukončila předčasně, 
byť skalní vydrželi navzdory rozmarům počasí. Dě-
kujeme všem, kteří něco vytvořili nebo připravili pro 
své sousedy a pro všechny, kteří přišli zažít Blansko 
jinak a strávit zde příjemný čas,” řekl Jan Mach z 
Kulturního střediska města Blanska, které zajišťovalo 
koordinaci akce.
 Návštěvníkům bylo k dispozici téměř osmdesát 
stanovišť s mnoha aktivitami i občerstvením, a to na 
náměstí Svobody, náměstí Republiky, Rožmitálově 

ulici. Na Wanklově náměstí bylo umístěno hlavní 
pódium, na němž se vystřídala řada hudebníků. Další 
pak vystoupili na Dukle či na nádvoří blanenského 
zámku. Děti i dospělí si mohli zasportovat, zasou-
těžit, prohlédnout si různé výstavy, něco si vyrobit, 
dozvědět se mnoho zajímavostí. 
 Letos se tato sousedská slavnost v centru Blanska 
konala potřetí a počet stanovišť se každým rokem 
rozrůstá. Akce Zažít město jinak se koná i na mnoha 
dalších místech v republice. 

-mka-

PLCHOVI Z DOLNÍ LHOTY NABÍZÍ:
• BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ: ODRŮDA BERNINA , 
 varný typ A, ŽLUTÁ DUŽNINA
 VÝBORNÁ CHUŤ I SKLADOVATELNOST

• KROUHANÉ ZELÍ (k dodání v říjnu)

OBJEDNÁVKY A INFO NA TEL. 608710640, 775270159
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Den seniorů v Nemocnici Blansko

Hala na Mlýnské prokoukla

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

 Blanenská nemocnice připravuje v rámci Mezinárodního dne seniorů akci zaměřenou na péči o 
seniory (nejen) v Nemocnici Blansko. Jejím smyslem je ukázat, že péče o seniory vyžaduje spolupráci 
několika oborů. Kdo má zájem dozvědět se více, je zván do vestibulu Nemocnice Blansko v prostoru u 
informací v pondělí 3. října 2022 od 9 do 13 hodin. Akce je vhodná pro širokou veřejnost, zejména pro 
ty, kdo mají mezi svými blízkými seniora, o něhož se starají. 
 Svou činnost zde formou informačních stánků 
představí logopedky zabývající se správným podá-
váním stravy ležícím pacientům, kteří trpí poruchami 
polykání. Zájemce seznámí s různými pomůckami a 
předvedou zahušťování tekutin. Klinické psycholožky, 
jejichž potřeba poslední dobou výrazně narostla, pak 
nabídnou ukázky kognitivního tréninku. 
 Nebude chybět ani zdravotně sociální pracovni-
ce, jež bude informovat o možnostech pobytových 
služeb pro seniory propuštěné z nemocnice, kteří již 
nevyžadují akutní zdravotní péči, ale nejsou schopni 
se o sebe sami postarat. Zodpoví otázky související 
s touto problematikou. Personál nemocniční lékárny 
předvede další zdravotnické pomůcky vhodné pro 
seniory a nabídne ochutnávku nutridrinků. 
 Svoje stanoviště zde bude mít také Charita Blansko, 
která poskytne informace o svých službách v oblasti 
pomoci při péči o seniory v domácím prostředí, kon-
krétně služby Mobilního hospice sv. Martina a ošet-
řovatelské služby, jejichž potřeba také stále narůstá. 

Další podzimní preventivní dny
Boj za zdravou prostatu: 7.-11.11.2022, 9.00 – 11.00 

Jde o bezplatné vyšetření hladiny prostatického 
specifi ckého antigenu (PSA) v krvi pro muže nad 50 
let, a to na oddělení klinických laboratoří. Je třeba 
dostavit se na lačno. Půjde o odběr jedné zkumavky 
krve, výsledek bude znám ještě týž den. V případě 
pozitivního nálezu bude pacient automaticky kontak-
tován a nasměrován k dalšímu řešení se specialistou 
– urologem.
Čas je mozek:  9.11.2022, 10.00 – 13.00  
Kampaň je zaměřená na zvýšení povědomí veřejnosti 
o onemocnění cévní mozkové příhody. V informačním 
stánku ve vestibulu nemocnice u lékárny bude pří-
tomen zdravotnický personál neurologické jednotky 
intenzivní péče a dalších dotčených oborů. Poskytnou 
informace o rizikových faktorech a prevenci mozkové 
příhody, zájemcům změří krevní tlak a hladinu cukru 
v krvi. 
Den diabetiků: 14.11.2022, 8.00 – 12.00  
Zdravotníci diabetologické ambulance budou v tento 
den zájemcům bez objednání vyšetřovat hladinu cukru 
v krvi, měřit krevní tlak a poskytnou poradenství v 
oblasti diabetu.

-mka-

 Na hale v Mlýnské ulici na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka skončila rekonstrukce střechy. 
Opravy vyřešily dlouhodobější problémy se zatékáním. Oproti původním plánům má sportoviště také 
opravenou palubovku nebo novou výmalbu. Nově natřené jsou také lavice a další prvky v hledišti.

 Práce na střeše a v interiéru 
haly začaly v červenci letošního 
roku. Z bezpečnostních důvodů 
muselo být sportoviště během 
rekonstrukce uzavřené. Ode dne-
ška už jej mohou opět využívat 
sportovci.
 „Práce na střeše zahrnovaly 
demontáž staré lepenky, srovnání 
povrchu, dále novou hydroizolaci 
a tepelnou izolaci, výměnu  ven-
tilátorů pro lepší cirkulaci vzduchu 
a kompletní klempířské práce. K 
tomu se provedla výměna výplní 
oken, oprava původní palubov-
ky, kompletní výmalba všech zdí 
včetně opravy omítek v chodbě, v 
sociálních zařízeních a ve vstupní 
hale. Nových nátěrů se dočkalo 
také hlediště,“ popsal Michael 
Vladík, jednatel dodavatelské fi rmy MIV Trade.
 Stavební úpravy přišly asi na 7 milionů korun s 
DPH a navázaly na předchozí rekonstrukci vodo-
vodu a kanalizace v okolí haly. Díky nim minulý rok 
město v hale opravilo toalety pro ženy a pro muže, 
které se nacházejí v suterénu a v prvním nadzemním 
podlaží. Náklady činily asi 1,5 milionu korun. 
 „V hale ASK do budoucna ještě zbývá dokončit 
rekonstrukci šaten, připraven je ale zejména projekt 
odvlhčení budovy. Ten by mohl přijít na řadu příští 
rok na jaře. Sportoviště se tím pádem dostane do 
uspokojujícího stavu. Rekonstrukce se plánuje 
také v hale na Údolní, kde chceme přistavět nové 

prostory, vybudovat hlediště a celkově halu opravit, 
aby mohla i nadále sloužit svému účelu,“ podotkl 
starosta Jiří Crha.
 Hala na nynějším Sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka byla dokončena v roce 1959 a původně 
sloužila pro potřeby TJ Spartak Metra Blansko. 
Sportoviště s kapacitou hlediště 400 diváků lze 
využít pro basketbal, volejbal, fl orbal, házenou nebo 
gymnastiku. Město Blansko je majitelem haly od roku 
2011, kdy ji spolu s dalšími sportovišti převzalo od 
sportovních klubů.

-měú-

- opravy kanalizace

- voda, topení

- prohlídka TV kamerou

- strojní čištění

- instalatérské práce

tel. 704 361 750  |  kokoservis@email.cz

JK 
Servis
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Vietnam: Zátoka Ha Long
Článek je pokračováním z Monitoru č. 16/22 o cestě do Vietnamu v roce 2019. V dnešní 
kapitole se podíváme do zátoky Ha Long, jedné z nepozoruhodnějších přírodních památek 
na světě, která je od města Hanoj vzdálená asi čtyři hodiny jízdy autobusem.

 Je pátek a dnes nás čeká úžasný Ha Long bay. 
Jedná se o památku světového dědictví UNESCO a 
také o jeden ze sedmi nových divů světa. Zátoka je 
jedním z nejnavštěvovanějších míst ve Vietnamu, a 
tudíž pro nás, kteří jsme tu poprvé, povinnou zastáv-
kou. Krasová oblast se vyznačuje strmými zalesně-
nými kopečky vykukujícími nad hladinu moře, které 
obzvláště za krásného počasí vytváří nádhernou 
podívanou.
 Vietnam je místem, kde nemusíte řešit nic dopře-
du – nabídka prakticky všude převyšuje poptávku, 
ať už jde o ubytování, možnost výletů nebo jídlo… 
Výlet jsme tedy koupili den předem přímo na recepci 
v hotelu a stál 48 USD na osobu, což bylo v té době 
kolem tisícovky. V nabídce byl i dvoudenní a třídenní 
výlet s noclehem na lodi, ten nám ale nepřišel tak 
zajímavý, navíc toho chceme během následujících 
dvou týdnů stihnout co možná nejvíce, takže čas je 
naší nejdražší komoditou.
 Vstáváme a dle instrukcí se odebíráme na snídani. 
Je nám trochu divné, že ještě v průběhu oblékání na 
pokoji na nás dvakrát tluče personál hotelu a popo-
hání nás, ale zatím dodržujeme přesné instrukce a 
na snídani se dostavujeme podle plánu v 7.15. Zde je 
nám však vysvětleno, že paní na recepci se spletla a 
měli jsme už odjet. Cpe nám do rukou banány, suché 
bagety a sune nás ke dveřím, ve kterých už čeká 
průvodce.
 Další půlhodinu sedíme v autobusu a sbíráme po 
Hanoji turisty, kteří také míří do zátoky Ha Long. To 
mi vůbec nevadí. Co se mi však vůbec nelíbí, je po-
časí. Venku totiž soustavně prší. Průvodce nás sice 
uklidňuje vtipným komentářem o tom, že má "tam 
nahoře" známé, a že bude jistě hezky, ale já mu moc 
nevěřím.
 Po dvou hodinách zastavujeme a probíhá nucená 
přestávka na kávu a záchod. Po vstupu do přilehlé 
budovy je mi jasné, o co tu jde. Mimo restaurace 
s předraženým a omezeným sorti-
mentem je tu obchod s nepřeberným 
množstvím věcí. Značkový alkohol, 
suvenýry, pochutiny, cigarety... Dokon-
ce náhrobky, velké kamenné sochy a 
vůbec všechno, na co si vzpomenete. 
Ovšem je to past na turisty, všechno je 
minimálně dvakrát dražší než v centru 
Hanoje. I tak si dáváme kafe za 50 Kč, 
ale nic víc nechceme. 
 Autobusák je šílenec a vrah! Neu-
stále troubí a případný spánek zhatí 
buď díra na silnici (docela častý jev) 
nebo prudké brždění. Do zátoky se 
ale dostáváme asi za čtyři hodiny, 
což je v tomto provozu výkon. Stále 
poprchává...
 I přes vytrvalé mrholení je všude 
plno lidí. Jdeme do lodi, kde už je 
krásně prostřeno. V ceně je mimo 
jiné i oběd! Máme hlad, a tak se tě-
šíme. Společně s námi sedí u stolu 
ještě dva kluci, odhadem z některé z 
rusky mluvících zemí. Vyplouváme z 
přístavu a začíná se servírovat jídlo. 
Jarní závitky, mušle, ryba, vaječné 
omelety, kopec rýže, salát, čerstvé 
krevety... Je toho skutečně hodně, 
pro šest lidí až moc... A všechno je 
moc dobré! Pití se platí, opět docela 
přemrštěné sumy (třetinka piva za 44 
Kč). Pojídáme a koukáme ven, kde 
se už objevují první skály vystupující 
z moře. Dojem kazí pouze počasí. 
Sice už tolik neprší, ale je zamračeno 
a mlha občas zakrývá některé útesy. 
Jdeme nahoru na palubu, obdivujeme 
tu krásu a mne několikrát napadne, 
že za slunného dne to musí být něco 
neskutečného...
 První zastávku děláme v jeskyni 
Sung Sot. Asi stovka schodů a jsme 
nahoře. Jeskyně je nádherná, ale 

protože naše skupina pochází přímo z Moravského 
krasu, nezanechává v nás ty pravé emoce. Je tu dost 
i ostatních turistů - hlavně Číňanů, kteří mi přijdou 
trochu protivní a oprsklí. Výhled na konci prohlídky 
je překrásný...
 Jedeme dál! Po cestě se nás průvodce ptá, kdo z 
nás chce na kajak a kdo na bambusovou loď. S ženou 
jdeme do kajaku a naši parťáci v tom mokru raději 
volí loďku. Je to bezva! Dostáváme vesty, pádla, pár 
instrukcí a jedeme na loďce do nízké jeskyně, kterou 
proplouváme do zátoky obehnané ze všech stran 
vysokými kopci. Na konci se otáčíme a míříme zpět, 
když vtom žena křičí a ukazuje na břeh, na kterém 
se cpou opice banány. 
 Další zastávkou je Ti Top island. Ostrůvek, který 
sám veliký Ho Chi Minh pojmenoval po ruském kos-
monautovi Titovovi, nabízí malou pláž, občerstvení a 
hlavně vyhlídku, za kterou se šplháme asi 400 schodů 
nahoru. Odsud pochází pravděpodobně většina fotek 
a selfíček pořízených v Ha Long, které můžete vidět 
na internetu. Není divu, je to skutečně podívaná. Jen 
škoda toho počasí... Dole nám zbývá ještě trocha 
času, který využívám k tomu, že lezu až po stehna 
do moře. Je příjemně teplé, i když po dešti kalné.
 Je čas na návrat. Po cestě na lodi dostáváme 
sušenky, smažené brambory a ochutnáváme víno. 
Slabou hodinku trvá, než se dostáváme zpátky do 
autobusu, který nás veze zpátky do Hanoje. Cestu 
zvládáme asi za tři hodiny, šofér je v ráži, ale my mu 
to nevyčítáme. Ve 21 hodin už jsme ve městě a mí-
říme rovnou na večeři a pak na pár piv za pětikačku 
k naší oblíbené "babce". Do hotelu docházíme opět 
za deště, což mi na náladě moc nepřidává.
 Je čas rozloučit se s Hanojí, protože zítra vyrážíme 
na sever do hor, kde máme v plánu strávit čtyři dny v 
sedle motorky. 
Pokračování příště.

Martin Müller  |  www.odcesty.cz

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

DÁRKY
K NAKOUSNUTÍ

dárkové balíčky Od Martina

po Blansku rozvážíme ZDARMA

6x paštika Od Martina

549 Kč

3x paštika + Víno z jihu

569 Kč

3x paštika + řemeslné pivo

429 Kč

www.odmartina.cz  |  tel. 606 728 334  |  obchod@odmartina.cz
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Září? Blanenským atletům se daří!

Blanenské baskeťačky ovládly 
turnaj v Kyjově

Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Žena 41 roků, bez závazku, hledá k sobě partnera, který je 
společensky a sportovně založený. Tel. 720696317.
* Koupím ruční mlýnek na maso a univerzální ruční mlýnek, litina 
nebo kov. Tel. 774374477.
* Nabízím pronájem garáže v Blansku na sídlišti Sever. Tel. 
723000391.
* Muž 48, 182/100 hledá ženu pro trvalý dlouhodobý vztah 
a společné bydlení u mě v Blansku. I cizinka, malé dítě není 
překážkou. SMS 704465813.
* Prodám mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Nabízím kvalitní hnůj. Možno dovézt na vozíku nebo v pytlech. 
Odběr v Blansku. Tel. 775236803.
* Koupím Škodu Felicii cenově do 20.000 Kč, pojízdnou, s platnou 
STK nejméně na rok. Tel. 777499168.
* PRODÁM zánovní mobilní telefon CUBOT KING KONG, cena 
990,- Kč, tel. 775673205.
* Prodám domek v Českém středohoří nedaleko Třebenic (okr. 
Litoměřice). mail: polacekpavelst@seznam.cz
* Prodám knihu Etiopie - kolébka lidstva a království ptactva a 
opic (46 barevných fotografi í). Cena 200 Kč, poštovné 137 Kč. 
polacekpavelst@seznam.cz
* Prodám školní nábytek (vhodný pro kulturní sály): 20 stolků a 20 
židlí, prvotřídní kvalita THYHOLM. polacekpavelst@seznam.cz

KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ 
A TREKINGOVÁ!

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Florbal 
Jihomoravský přebor muži: FBK Atlas Blansko B – 
Hornets Brno ZŠ Horní C 2:4 (2:2, 0:1, 0:1), Hrazdíra, 
Foret. FBC Gepardi Brno – FBK  Atlas Blansko B 
12:2 (5:1, 3:0, 4:1), Kovařík, Moučka. 

Fotbal 
Divize starší dorost: Blansko – Znojmo B 2:3 (0:1), 
Zouhar, Málek. Havlíčkův Brod – Blansko 
Divize mladší dorost: Blansko – Znojmo B 1:1 (0:0), 
Vládek. Havlíčkův Brod – Blansko 
Krajský přebor starší žáci: Židenice – Blansko 4:0 
(4:0). Blansko – Boskovice 0:7 (0:2)
Krajský přebor mladší žáci: Židenice – Blansko ) 
0:7 (0:2), Slouka F., Simek 3, Zouhar M. Blansko – 
Boskovice 2:7 (1:3), Slouka F. 2.

Kuželky
2. liga muži: KK Blansko – HKK Olomouc 3,5:4,5 
(3370:3386), Flek J. 626, Chovanec 554, Flek R. 
549, Havíř 523, Lukáč 568, Sehnal 550. 

Připravil Bohumil Hlaváček

 Hned na úvod měsíce se blanenští atleti zúčastnili již 17. ročníku EKAG neboli Evropských atle-
tických her mládeže, které jsou největší akcí svého druhu na našem kontinentu. Konají se v Brně. V 
letošním roce se na tomto několikadenním mítinku představilo více než 1700 sportovců z patnácti 
zemí a blanenské dresy byly opět vidět. Kateřina Rybová získala bronz na 60 m a také na 150 m, 
když nad její síly byly pouze soupeřky z Polska a Slovenska. Matěj Koupý přidal bronz v dálce za 476 
cm a navíc získal zlato ve skoku vysokém výkonem 158 cm. „Tento zápis byl také oceněn výkonem 
ročníku 2010 mezi všemi sportovci. Navíc jsme získali dalších pět umístění v TOP 10,“ byla nadšena 
Gabriela Ellingerová.

 Jen o pár dní později ve čtvrtek 8. září se družstva 
mladšího žactva představila na mistrovství kraje v 
Hodoníně, kde chlapci získali bronzové medaile, 
a děvčata skončila na pátém místě. Obě družstva 
si tímto výsledkem zajistila postup do semifi nále 
mistrovství Moravy a Slezska. „Semifi nále se konalo 
18. září v Břeclavi a chlapci zopakovali třetí místo,“ 
radovala se Ellingerová. Zajistila si tak s přehledem 
postup do fi nále celé soutěže, které se uskuteční 2. 
října v Třinci. „Děvčata také bojovala. Bohužel jim 
postup jen těsně unikl, když skončila v soutěži šestá, 
jen čtyři body za postupovým pátým místem,“ bylo jí 
líto.

 O den dříve, v sobotu 17. září ve Slavkově u Brna 
vrcholila krajská liga atletických přípravek a blanen-
ské smíšené družstvo odjíždělo s cílem bojovat o 
nejvyšší umístění. Mezi dvanácti nejlepšími po revizi 
výsledků nakonec skončilo na krásném třetím místě. 
„Potěšil nás zejména týmový duch a výkon všech 
členů týmu, což je příslibem pro budoucnost,“ líbilo 
se Ellingerové. Ta by velice ráda pozvala jménem 
organizátorů všechny blanenské příznivce atletiky 
na druhý ročník Memoriálu Karla Stloukala ve vr-
hačském trojboji, který proběhne ve středu 28. září 
od 9:30 ve vrhačském sektoru na ulici Údolní.

Bohumil Hlaváček

Blanenští hokejisté 
startují sezónu

 Hokejisté Dynamiters Blansko začínají novou 
sezónu. „Tým zůstává víceméně beze změn. V 
brance pokračují Jarmil Vlach a Martin Šenk,“ uvedl 
místopředseda klubu a hráč v jedné osobě Marek 
Antal. Do sestavy obránců jsou připraveni Marek 
Antoňů, Zdeněk Němec, Adam Hussein, Stanislav 
Sedláček, Tomáš Verner, Pavel Berka, Marek Pilát 
a Jaroslav Hanzlík. A kdo bude bojovat v útoku? 
„Kromě mne Tomáš Antoňů, Miroslav Berka, Hynek 
Grünwald, Tomáš Jílek, Matouš Král, Ivo Kuběna, 
Tomáš Kubíček, Richard Majola, Vojtěch Malý, 
Tomáš Müller, Jiří Šmahel, Václav Rašovský,“ 
vyjmenoval.
 Do letošní sezony nastoupí tým ve víceméně 
stejné sestavě, ve které skončil sezónu minulou. 
Největší změnou je asi odchod trenéra Radko Kři-
vinky, který kývl na novou výzvu trénovat druhou 
ligu v Hodoníně. „Chtěli bychom mu poděkovat 
za odvedené služby v našem týmu a přejeme mu 
hodně štěstí v novém působišti,“ vzkazuje Antal. 
„Bohužel nemůžeme pravidelně počítat s Kubíč-
kem, který jde studovat do Prahy. Otazník je také 
u Hanzlíka, který je pracovně v zahraničí, a Piláta, 
který stále laboruje se zraněním. Do útoku naopak 
přichází Rašovský, který hrál naposledy v juniorce 
Warriors Brno,“ upřesnil. 
 Vedení se snaží ještě o příchod jednoho až dvou 
obránců, aby byla pokryta případná zranění či jiné 
absence. „Novinkou je spolupráce s blanenským 
mládežnickým týmem HC Rytíři Blansko. V jejím 
rámci chceme postupně zapojovat nadějné blanen-
ské dorostence do tréninků a v budoucích sezónách 
jim dát i příležitost nastoupit v krajské lize mužů,“ 
plánuje Marek Antal. Co se týče cílů v nové sezóně, 
po minulé vcelku vydařené sezóně je podle něho 
jasným cílem se opět probojovat do play off  a dostat 
se v něm minimálně o krok dál.

Rozpis domácích zápasů (hrací dny jsou sobota 
se začátkem v 17.00 h.)

01.10 HC Boskovice
15.10. HC Spartak Uherský Brod
29.10. HC Boskovice
12.11.  HC Brumov-Bylnice
26.11.  HK Kroměříž
03.12. Hokej Uherský Ostroh
17.12.  HC Lvi Břeclav
21.01. Technika Hockey Brno 
28.01. HC Uherské Hradiště
11.02. SKHM Hodonín B

Bohumil Hlaváček

 Od minulého pátku do neděle startovaly minižákyně BK Blansko na dobře obsazeném mezinárodním 
turnaji U12 v Kyjově. Po úspěchu tohoto týmu na národním fi nále U11 v Děčíně, kdy před čtvrt rokem 
dokázalo Blansko porazit favorizované pražské kluby zařazené do systému talentované mládeže, po-
kračovalo i na turnaji v Kyjově s demolicí dalších pražských středisek BK Sparta a HB Basket. Navíc 
se mu podařilo bez větších problémů vypořádat i s podporovanými moravskými střediskovými kluby.

 Vrcholem celého turnaje TUBANAK 2022 byl fi ná-
lový zápas v bouřlivém prostředí mezi BK Blansko 
a slovenskými vicemistryněmi ze Žiliny. Nechyběli 
příznivci slovenského týmu s bubny a zahanbeny 
nezůstaly ani hlasivky Blanenšťáků. Duel nakonec 
zaslouženě ovládlo po převaze v celém utkání BK 
Blansko. Adélka Ježová byla vyhlášena nejpřínos-
nější hráčkou ve hře celého turnaje.
 Skvělého výsledku dosáhla děvčata především 
svým nesporným basketbalovým uměním, ale také 
díky fi nanční podpoře rodičů. Za temperamentní, 
přesto slušné povzbuzování po celou dobu turnaje 
patří jejich fanouškům obdiv. „Velké uznání si za-
slouží všechny hráčky. Trenérům se podařilo dobře 

poskládat sestavu, která je konkurenceschopná i 
proti soupeřkám zařazeným do ofi ciálního systému 
talentované mládeže,“ líbí se prezidentovi klubu Mi-
lanu Ševčíkovi. „Díky rodičům a klubu jsme se mohli 
zúčastnit jednoho z nejlepších turnajů pro kategorii 
U12. Všechny holky zahrály bezvadně a zaslouží si 
ocenění stejně jako jejich rodiče,“ přidal se trenér Slá-
vek Streit. „Pozitivní bylo zapojení děvčat z týmů U10 
a U11. Svoje zkušenosti ze hry v družstvu starších 
spoluhráček zúročí v mistrovských soutěžích jejich 
věkových kategorií,“ potěšilo další trenérku Vendy 
Krátkou.  

Bohumil Hlaváček

- 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

Koláč pro hospic
Z Koláče pro hospic chce Charita Blansko zřídit 
poradnu pro pozůstalé.
 Tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic 
se blíží. Ve středu 5. října se dozvíte vše, co vás 
zajímá o hospicové péči v regionu na stáncích Mo-
bilního hospice sv. Martina v Blansku, v Boskovicích, 
v Kunštátě a v Letovicích.
 Zároveň zde můžete přispět na rozvoj domácí 
hospicové péče v regionu. Za váš dar dostanete již 
tradičně chutný koláč. V letošním roce vaše příspěv-
ky do sbírky půjdou na zřízení poradny pro pozůstalé. 
 „Snažíme se získat fi nanční prostředky na poradnu 
pro pozůstalé, která v regionu chybí. Sloužila by pro 
všechny lidi, kteří ztratili někoho blízkého, třeba i před 
delší dobou a nedokážou se s tím stále vyrovnat,“ 
přibližuje vedoucí zdravotních služeb Charity Blan-
sko Radka Kuncová. 
 Poradna pro pozůstalé by měla pod Charitou 
Blansko fungovat od nového roku. „Poradnu plánu-
jeme převážně jako terénní. Vyškolení poradci by 
dlouhodobě a zdarma pracovali s klienty v místech, 
kde se cítí dobře,“ dodává Radka Kuncová. 
 Sbírku Koláč pro hospic pořádá Charita Blansko 
tradičně první říjnovou středu na podporu Mobilního 
hospice sv. Martina. Hospicový tým působí po celém 
regionu a jeho cílem je podpořit umírajícího člověka 
a jeho blízké v jejich domově, aby mohli společně a 
důstojně projít touto životní etapou.
 Hospicovou péči zajišťují 24 hodin denně přede-
vším zdravotní sestry a lékaři, spolupracujeme s 
psycholožkou, pastoračním asistentem a sociální 
pracovnicí.
 Zájem o službu Mobilního hospice sv. Martina na 
Blanensku stále stoupá. Jen v letošním roce dopro-
vodil hospicový tým 121 klientů.
 Pokud nestihnete sbírku Koláč pro hospic v ulicích 
a chcete podpořit rozvoj hospicové péče na Blanen-
sku, můžete poslat libovolnou částku na sbírkový 
účet 246641158/0600, var. symbol 236 nebo přispět 
na internetových stránkách www.blansko.charita.cz.

 Děkujeme, že díky vám můžeme pomáhat! 5. října 
budou stánky akce Koláč pro hospic v Blansku na ul. 
ulice Rožmitálova od 9 hod. a ve vestibulu nemocnice 
od 8 hod.

Vladěna Jarůšková

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495

BAZAR-NÁBYTEK 

Ú P  9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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23. září 20228

Atlas odstartoval divizní 
sezónu dvěma výhrami

Mizérie pokračuje. Blansko 
prohrálo již pět utkání v řadě

 Když v poločase utkání s Hranicemi svítil na ukazateli skóre stav 1:0 pro domácí, vše vypadalo 
nadějně. Když Tomáš Feik v 36. minutě dal totiž gól, byla to branka po půstu více zhruba 440 minut, 
v nichž blanenští střelci nebyli schopni žádnou dát. Po změně stran však se třikrát trefi li hosté a 
Blanenským opět zbyly pomyslné oči pro pláč. Pět zápasů s nulou, to je velmi nepříjemná série, 
která znamená pozici v tabulce již v opravdu sestupovém pásmu.

SFK Vrchovina – FK Blansko 1:0 (1:0). Branky: 
15. Duda. Blansko: Kalina - Chyla, Černý, Smrčka, 
Kamenský - Feik (55. Zúbek), Dano - Alassane (23. 
Rajčinec), Holman, Tulajdan - Kapur (80. Crhan). 
 Blansko hrálo opět svůj typický zápas poslední 
doby. Poměrně snaživý výkon, ale bez gólového 
zakončení, s chybami v klíčových okamžicích. 
Tentokrát stačila jedna, která ovšem zůstala nepo-
trestaná vyrovnáním. V první šanci se ocitl Kapur, 
domácí gólman ale byl na místě. Na konci první 
čtvrthodinky přišel ten, jak se později ukázalo pro 
vývoj utkání fatální, okamžik. Na vápně se uvolnil 
Duda a přesnou střelou k tyči otevřel skóre – 1:0. 
Domácí mohli ještě zvýšit, pak ale mohli kontrovat 
Blanenští. Dostali se sice do menších šancí, nic 
gólového ale nevytvořili.
 Po výměně stran jakoby zápas skončil. Kdo se 
podíval na záznam utkání, byl svědkem víceméně 
nezáživné podívané. Blanenští marně vyhlíželi 
odpískání zákroku na Kapura, nemohli se radovat 
ani po nevydařené střele Holmana. Zápas, od 
kterého si blanenský realizační tým i hráči slibovali 
bodový zisk, vyšuměl bohužel do ztracena s nulou 
na brankovém i bodovém účtu.

FK Blansko – SK Hranice 1:3 (1:0). Branky: 36. 
Feik - 60. Kundrát, 68. Dittmer, 90+5. Heřmánek. 
Blansko: Nešetřil - Chyla, Blažík (78. Černý), Smrč-
ka, Feik - Dano, Holman (71. Zúbek) - Rajčinec 
(85. Psota), Kapur (71. Abdellaoui), Crhan (71. 
Alassane) - Tulajdan
 Zápas lépe začal pro Hranické, Nešetřil, který 
dostal poprvé příležitost od začátku podzimu, mu-
sel zasahovat po střele Rolince. Domácí se poté 
začali více dostávat do hry. Poprvé se v šanci ocitl 
Tulajdan, brankář ho však vykryl. Kapurova střela 
mířila ještě vedle, pak se ale dočkali blanenští fa-
noušci konečně přerušení gólového půstu. Tomáš 
Feik si vzpomněl na signál, z něhož často skóroval 
coby dorostenec po rohovém kopu Holmana – 1:0. 
Věrný blanenský odchovanec lačnil po další brance, 
jeho střela z hranice vápna však nebyla dostatečně 
umístěná. Nešetřil pak v závěru poločasu musel 
čarovat aby nepřišlo vyrovnání.
 Po změně stran se většinově chopili otěží utká-
ní hosté. Nešetřil zpočátku svůj tým ještě držel, 
poslední půlhodina utkání ale již plně rozhodla o 
další porážce Blanska. Nedůsledné krytí Kundrátka 
znamenalo vyrovnání – 1:1. Smrčka sice ještě sice 
zahrozil slušnou střelou, ta ale jen prolétla nad 
hranickým břevnem. A opět nedůsledné pohlídání 
soupeře při rohu znamenalo další trest. Dittmar – 
1:2. Zaskočení domácí sice ještě díky Nešetřilovi 
neinkasovali v normální hrací době potřetí při dal-

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

MFSL
Další výsledky, 6. kolo, Velké Meziříčí – Znojmo 3:3, 
Kvítkovice – Hodonín 1:0, Hlučín – Ostrava B 3:2, 
Frýdek – Uničov 3:1, Hranice – Uherský Brod 2:1, 
Kroměříž – Vítkovice 6:0, Slovácko B – Rosice 1:2, 
Zlín B – Frýdlant 1:0. 7. kolo: Uničov – Slovácko B 
0:2, Uherský Brod – Frýdek 2:1, Ostrava B – Vrcho-
vina 6:1, Frýdlant – Hlučín 1:3, Hodonín – Zlín B 1:0, 
Znojmo – Kvítkovice 1:1, Vítkovice – Velké Meziříčí 
3:4, Rosice – Kroměříž 1:2.  

Další zápasy, 8, kolo: Kvítkovice – Vítkovice, Hlučín 
– Hodonín, Hranice – Ostrava B, Frýdek – Blansko, 
Vrchovina – Frýdlant, Slovácko B – Kroměříž, Velké 
Meziříčí – Rosice, Uničov – Uherský Brod, Zlín 
B – Znojmo. 9. kolo: Uherský Brod – Slovácko B, 
Blansko – Uničov, Frýdlant – Hranice, Hodonín – 
Vrchovina, Vítkovice – Zlín B, Rosice – Kvítkovice, 
Kroměříž – Velké Meziříčí, Ostrava B – Frýdek, 
Znojmo – Hlučín. 

-boh-

1. Kroměříž 8 8 0 0 27:5 24

2. Rosice 8 6 1 1 20:6 19

3. Hlučín 8 5 1 2 17:11 16

4. Ostrava B 8 5 0 3 24:12 15

5. Slovácko B 8 4 3 1 16:7 15

6. Zlín B 8 4 1 3 9:6 13

7. Uh. Brod 8 4 1 3 11:11 13

8. Kvítkovice 8 3 3 2 15:16 12

9. Hranice 8 3 3 2 11:13 12

10. Hodonín 8 3 2 3 14:9 11

11. V. Meziříčí 8 3 2 3 17:20 11

12. Frýdek 8 3 1 4 12:12 10

13. Vrchovina 8 2 2 4 8:14 8

14. Uničov 8 2 1 5 11:13 7

15. Frýdlant 8 2 1 5 10:19 7

16. Blansko 8 1 1 6 5:18 4

17. Znojmo 8 0 4 4 5:20 4

18. Vítkovice 8 0 1 7 7:27 1

ších akcích živou pokropených Hranických. Těm 
se to ale přece jenom podařilo až v páté minutě 
nastavení díky Heřmánkovi – 1:3.

Bohumil Hlaváček

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 1. října 2022 v 15.00 hSobota 1. října 2022 v 15.00 h

FK Blansko – SK UničovFK Blansko – SK Uničov
Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

 Postup do třetí nejvyšší soutěže. Tento nemalý cíl si stanovili blanenští fl orbalisté před začátkem 
letošní mistrovské sezóny. Úvod se jim vydařil. V domácí premiéře nejprve zdolali Vysoké Mýto, aby 
potom v prodloužení urvali dva body v Jihlavě.

FBK Atlas Blansko – FTC Vysoké Mýto 7:3 (2:2, 
1:1, 4:0), Kučera 4, Fedra J., Janík, Žilka. Blansko: 
Tenora – Crla, Hatala, Kunstmüller, Koumar, Žilka, 
Frýdek - Kučera, Fedra F., Fedra V., Janík, Polách, 
Fedra J., Kroutil, Svoboda, Borek, Ducar, Langr, 
Navrátil.
 Po opatrnějším začátku otevřel při vyloučení 
domácího Františka Fedry jeho bratr Jakub po na-
hrávce Janíka. Hosté však přece jenom přesilovku 
využili a obratem vyrovnali. Domácí znovu poslal do 
vedení navrátilec z Hattricku Brno Kučera. Do první 
přestávky se ale přece jenom šlo za stavu 2:2. 
 Druhá třetina začala nervózní hrou s častými 
vyloučeními na obou stranách. Pak ale blanenské 
hráče začal výrazně povzbuzovat kotel fanoušků a 
jejich zlepšená hra byla korunována trestným stří-
lením, které Lukáš Kučera proměnil. Z následného 
tlaku Atlasu paradoxně vytěžili hosté a po jednom z 
brejků srovnali. 
 Třetí dvacetiminutovka začala tlakem Blanska, kte-

rý posléze v její druhé polovině přetavilo v rozhodující 
góly. Nejprve Kučera uzavřel hattrick po nahrávce 
Vojtěcha Fedry. Další gól vstřelil umístěnou střelou 
Žilka a následně přidal svůj čtvrtý Kučera. Konečný 
stav určil v oslabení Janík, který trefi l z půlky po 
nahrávce Jakuba Fedry do prázdné brány.
 „Jsme rádi, že jsme první utkání sezony na domácí 
palubovce zvládli,“ byl spokojen asistent trenéra 
Ondřej Mach. Jak dodal, nakonec rozhodla trpělivost 
a větší klid v zakončení. „Speciální poděkování patří 
všem divákům, kteří si našli dnes cestu do haly a 
skvěle nás povzbuzovali,“ smekl pomyslný klobouk.

Andone SK Jihlava – FBK Atlas Blansko 5:6pp 
(1:1, 3:2, 1:2, 0:1). Fedra V. 3, Frýdek, Kovařík, 
Kučera. Blansko: Opletal – Crla, Hatala, Čermák, 
Kunstmüller, Frýdek, Švarc - Kučera, Svoboda, 
Fedra V., Janík, Langr, Ducar, Kroutil, Borek, Ko-
vařík, Charvát. 
 Domácí ve třetí minutě využili jednu z šancí a šli do 
vedení. Za minutu však bylo srovnáno, premiérovou 
trefu v dresu mužského áčka si připsal Adam Kovařík. 
Po zbytek úvodní části se hrál bojovný fl orbal, když 
více šancí měl hostující Atlas, bohužel branka ale 
nepadla.
 I druhá část začala podobně s vedoucím gólem 
Jihlavy. Blanenský tým však využil následně nabíd-
nutou přesilovku a opět srovnal. Domácí se dostali 
opět do jednobrankového vedení, ale zásluhou 
Vojtěcha Fedry se opět podařilo srovnat krok. Výsled-

ková houpačka se pak opět překlopila pro Jihlavu v 
nabídnuté přesilové hře.  
 Třetí třetinu začal blanenský tým aktivně, na 
soupeře vletěl. Po jednom z úniků byl zahákován 
Janík a blanenští hráči tím pádem měli možnost 
čtyřminutové přesilové hry. Po minutě a půl dobývání 
domácí branky se prosadil Vojtěch Fedra a uzavřel 
tím svůj hattrick. Následně poprvé v zápase poslal 
do vedení Atlas svým gólem Kučera. Po zbytek 
třetiny se hrál již opatrný fl orbal. Domácí se dostali 
do většího tlaku až po odvolání brankáře. Téměř tři 
minuty Atlas držel Jihlavu v dostatečné vzdálenosti 
od brány, bohužel však sedmnáct sekund před kon-
cem domácí dokázali srovnat a v infarktovém závěru 
ještě domácí nastřelili břevno.
 Prodloužení bylo v režii Blanska. Vyhrané buly 
Borka, následná akce Janíka s Čermákem ještě 
brankou neskončila. Následný tlak trojice Fedra, 
Frýdek, Kučera již ano. Výstavní, nechytatelnou, 
ranou do pravého horního rohu rozhodl o extra bodu 

Jan Frýdek. „Prodloužení rozhodla neskutečná střela 
do víka,“ jásal Ondřej Mach. „Těžké a vyrovnané 
utkání, kdy žádný z týmů neodskočil na rozdíl více 
než jedné branky, škoda, že jsme neudrželi těsný 
náskok, nemuseli jsme se nervovat a měli bychom 
o bod víc,“ konstatoval oprávněně. 
 V dalším kole čeká Blansko nováček soutěže 
FbC Skuteč. Zápas se odehraje 24. září v 17.30 
h. „Všechny fanoušky srdečně zveme na kvalitní 
atraktivní sport,“ lákají Atlasáci do haly na Údolní 
ulici.

Bohumil Hlaváček

1. Mohelnice 2 2 0 0 11:5 6

2. Blansko 2 1 1 0 13:8 5

3. Hornets Brno 2 1 1 0 11:8 5

4. Orlicko-Třebovsko 2 1 1 0 8:8 4

5. Znojmo B 1 1 0 0 10:4 3

6. Svitavy 2 1 0 1 7:6 3

7. Litomyšl 2 1 0 1 10:10 3

8. Vysoké Mýto 2 1 0 1 15:15 3

9. Jihlava 2 0 1 1 8:12 1

10. Letohrad 1 0 0 1 2:4 0

11. Skuteč 2 0 0 2 6:11 0

12. Světlá 2 0 0 2 12:22 0


