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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska
www.facebook.com/petrhavirvelkoobchod

Zprávu o tom, že se zavírají lázně, už slyšel zřejmě každý, kdo se zajímá o 
dění v Blansku. Pokud vás zajímají podrobnosti, píšeme o nich i my v dneš-
ním vydání na druhé straně. Zpráva je to nemilá a podle všeho defi nitivní. 
Budeme si tak muset počkat na lázně nové, které by měly na místě těch 
starých vyrůst až za několik let.

 Skutečnost, že se městské lázně budou 
zavírat, víme v redakci už více než 14 dní, 
ale vyjádření od města se k nám i přes náš 
včasný zájem dostalo v podobě tiskové 
zprávy po jednání zastupitelstva až po uzá-
věrce minulého čísla, kdy byly noviny už v 
tisku. Docela mne to zamrzelo, protože se 
jednalo o zprávu velmi důležitou, ale z druhé 
strany musím s odstupem času uznat, že se 
alespoň za tu dobu maličko zklidnily emoce 
a bylo dost času na upřesnění a řádné vy-
světlení.
První, co mi prolétlo hlavou, byla vzpomín-
ka na glosu, kterou jsem napsal v červnu 
letošního roku. Psal jsem v ní, že zatímco 
třeba v sousedních Boskovicích zareagovala 
společnost provozující koupaliště poměrně 
svižně a v teplotách dosahujících téměř tři-
ceti stupňů ve stínu zprovoznila letní plovací 
areál během pár dní hned na začátku června, 
naše Služby Blansko s.r.o. dost výrazně 
zaspaly s opravou fi ltračních jednotek, o 
jejichž neprovozuschopnosti věděly více 
než půl roku. Koupání tak občanům (nejen) 
našeho města dopřály až na konci června, 
kdy teploty nedosahovaly zdaleka takových 
výšin, jako tomu bylo v prvních červnových 
týdnech. Ale jak jsme byli všichni upozorněni 
tiskovým oddělením, bylo to o den dříve než 
loni :-)
 Proč jsem si vzpomněl na tuto glosu? 
První, co mne v souvislosti s informacemi o 
zavřených lázních napadlo, bylo podezření 
na další nepružnost fi rmy Služby Blansko 
s.r.o., která jakoby nechala prohlídku vadné 
střechy na poslední chvíli. Jak se ukázalo, a 
jak si také můžete přečíst v článku na druhé 
straně, kde se o problému rozepisujeme 
detailně, není tomu tak a pracovníci Služeb 
jsou v tom podle všeho nevinně. I proto 
jsem hned v úvodu zmínil, že je dobře, že 
jsme hned nezveřejnili nějaké nedomyšlené 
konspirace…
 Přestože se najde mnoho lidí z řad ve-
řejnosti, kteří v minulosti využívali městské 

lázně ke sportu i relaxaci v období od 
podzimu do jara, je naprosto zřejmé, že 
absenci bazénu ve městě nejvíce odnesou 
blanenské plavecké oddíly. Pro trenéry, spor-
tovce i rodiče to bude znamenat dlouhou, 
několikaletou dobu kompromisů ve formě 
dojíždění do měst, které bazény disponují, 
a v podobě uspořádání volného času. Cesta 
do Boskovic, nebo nedejbože do Kuřimi přes 
zacpané Blansko a semafor v Šebrově, bude 
znamenat mnoho desítek minut navíc, pro 
některé i několikrát týdně. 
 Ale zvládli to jiní, zvládnete to i vy. Vím to 
z vlastní zkušenosti, mám za sebou něko-
likaleté dojíždění se synem na tréninky do 
Boskovic, později do Brna. A dělal jsem to pro 
něj rád, přestože to občas nebylo jednodu-
ché a stálo mne to mnoho času i peněz. Zde 
je třeba říci, že pro plavce jiná volba není. A 
že se to nevědělo dřív? I kdyby… Změnilo 
by se něco před dvěma měsíci?
 Ačkoli je mi blanenských plavců líto, mu-
sím v tomto případě souhlasit s postupem 
města. Střecha lázní je v havarijním stavu a 
oprava by trvala do dalšího léta, takže bazén 
by se dal využít zase až za rok. Práce by 
navíc vyšly na mnoho milionů a byly by v 
provozu jen do doby, než se začnou stavět 
lázně nové, které jsou v plánu. Nezbývá jen 
doufat, že vedení města dostojí svému slibu 
a pokusí se nový plavecký areál postavit co 
možná nejdříve. Já osobně se na nové lázně 
moc těším a pevně věřím, že město udělá, 
co je v jeho silách a stavba se nepotáhne 
nepřiměřeně dlouho.
 Přestože se to mnohým občanům Blanska 
nelíbí, dle tiskových zpráv z města je patrné, 
že Služby Blansko s.r.o. postupovaly správ-
ně a předsudky nebyly namístě. I když… 
Pohled na nevzhledný rozrytý kopec na 
přehradě, který měla fi rma řešit už v červnu, 
moje iluze maličko boří. Ale o tom třeba zase 
někdy příště.

Martin Müller

Tak nám zavřeli lázně...

Ještě jste je neuchutnali?

NECHTE SI DOVÉZT K VÁM DOMŮ
S DOPRAVOU ZDARMA!

www.odmartina.cz

ČTVRTEK 14.10. - FARMÁŘSKÉ TRHY

Poctivé, ručně vyráběné 
paštiky a masové pomazánky.

Čistá chuť. Žádná chemie, žádný lepek.

Realitní kancelář MiKA nabízí bezplatnou konzultační činnost.

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení.

• Zajištění právního i daňového 

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek
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Komentář: O mýtech

Kryté lázně 
se defi nitivně uzavřely

 Čemu dnes věřit? Klade si člověk vůbec takové otázky? Pochybujeme vůbec někdy o něčem? O sobě? 
Když se dnes odhodláme zamyslet nad světem, patrně začneme – pokud toho jsme mentálně schopni - 
přemýšlet nejdřív o věcech kolem sebe. O tom, co vidíme, slyšíme, čteme. Žijeme v dnešním světě a ten 
svět formuluje témata, která vnímáme. A ještě víc ta, která vůbec nevnímáme, která bereme tak, jak jsou, 
nepřemýšlíme o nich. Zkusím nalézt některé mýty, kratičce se nad nimi zamyslet a pokusit se je uvést na 
pravou míru.

Mýtus 1 – komunismus, 
socialismus, bylo dřív opravdu líp?
 Socialismus, nebo chcete-li komunismus, byl politic-
ký systém založený na vládě jedné strany (v českých 
zemích to byla KSČ). Tím, že chyběla politická soutěž, 
vláda neměla konkurenci a měla monopol na vše. A aby 
se udržela při životě, měla k dispozici Moskvu a silové 
složky, které „neposlušné“ lidi dokázaly „zposlušnit“. 
Třeba násilím nebo korupcí. Lidé, kteří odmítali jednotné 
myšlení, byli vydírání, ničeni, zabíjeni, korumpováni. 
Systém se naštěstí ukázal jako neživotaschopný, jeho 
aplikace se ve všech zemích víceméně přirozeně roz-
padla. Vzpomínání na tu dobu může u mnoha lidí vést 
k příjemným vzpomínkám na mládí, bezstarostnost, 
ale hrůznost toho systému se tím nezmenšuje. Hezké 
mohlo být snad to mládí, nikoli režim. Dnešní KSČM se 
k té době hlásí, a člověk, který tyto názory zastává, tedy 
souhlasí s tím, co se v oněch dobách dělo. 

 Komunistický systém je zločinný systém a komunis-
tická ideologie je zločinná ideologie. Stejně jako třeba 
ideologie nacistická.

Mýtus 2 – Evropská unie, dobro, nebo zlo?
 Evropská unie jako umělý systém, stvořený lidmi na 
zelené louce, má spousty vad. Lze jí vyčítat miliony 
věcí. Ale nelze upřít, že nic lepšího v Evropě zatím 
člověk nikdy nevymyslel a že pozitiva toho systému 
jednoznačně převažují. Každý nemůže nevidět obrovské 
proudy peněz, které z Bruselu do členských zemí plynou. 
Můžeme mít výhrady ke způsobům (přerozdělování 
podněcující ke korupci), můžeme mít výhrady k samot-
nému systému (volby do Evropského parlamentu mají 
s klasickými demokratickými principy málo společného, 
protože jdu-li volit u „evropských voleb“, váha mého 
hlasu při zvolení jednoho poslance je „menší než malá“, 
dotyčnou volenou osobu většinou neznám a jaké jsou v 
Evropském parlamentu například strany či frakce, to ví 
například v Blansku nejspíše jen pár osob; skutečností 
je, že „vzdálenost mezi voličem a zvoleným“ je astrono-
micky velká). Přesto ale  Evropská unie funguje již 70 let, 
globálně slouží ku prospěchu Evropanům a už dlouhá 
desetiletí spolu s obrannou aliancí NATO zabraňuje 
válečným konfl iktům v Evropě (mimochodem – základy 
takového systému najdeme už v hlubokém středověku, 
v 15. století v době krále Jiřího z Poděbrad).

 Evropská unie přináší naší zemi mnohem více pozitiv 
než negativ. Vyžaduje však bezesporu kritické nazírání – 
jako každá demokracie; nelze ji ponechat „bez dozoru“.

Mýtus 3 – Migranti
 Téma rozvířené před několika lety nacionalisty (ze-
jména T.Okamura) a nyní opět zvednuté před volbami 
(A.Babiš, T.Okamura) je téma z pohledu jeho závažnosti 
(v prostředí České republiky) zcela zanedbatelné. Ale 
je manipulováno jeho protagonisty tak obratně, že to 
rázem oslovuje tisíce lidí. Oslovuje to nejen spoluobča-
ny, kteří nejsou ochotni přemýšlet, ale překvapivě i lidi 
inteligentní a vzdělané. Nic to však nemění na tom, že 
počty (afrických, islámských) migrantů v ČR jsou malé, 
téměř žádné. Pokud tedy nepočítáme občany Sloven-
ska, Ukrajiny, Vietnamu nebo Ruska, vůči kterým tyto 
mýty asi směřované nejsou. Pokud tu nějací ostatní jsou 
či byli, jejich působení se nijak nevymykalo tuzemské 
populaci, nebyli o nic horší ani lepší. 

 Afričtí a islámští migranti nejsou v ČR pro-

blém skutečný, jsou problémem pouze virtuálním, 
umělým.

Mýtus 4 – COVID – chci, nebo nechci očkování?
 Pandemie COVIDU (koronavirus) přinesla cca třicet 
tisíc mrtvých českých spoluobčanů. A ať už jich bylo tře-
ba 15 tisíc zbytečných (jak tvrdí Roman Prymula), nebo 
víc či míň, každopádně jde o pandemii, kterou nikdo 
nepamatujeme, naposledy se uvádí jako srovnatelná 
tzv. Španělská chřipka asi před sto lety. Její dopady po 
celém světě byly a jsou devastující, nejen zdravotně, ale 
i ekonomicky a společensky. A když vědci našli vakcínu, 
najednou se obrovské počty jedinců brání, u nás je v 
současnosti zhruba 4,5 milionu neočkovaných. Důvody, 
proč se lidé očkovat nechtějí, jsou od akceptovatelných 
(např. nechci proto, že mám protilátky) až po ty zcela 
absurdní (Bill Gates do vakcíny vnesl měnič DNA). 

COVID je smrtelná nemoc a metoda očkování je cesta 
k jejímu celospolečenskému zvládnutí a překonání. 

Mýtus 5 – informace a dezinformace
 Dnešní svět je zahlcený informacemi. Z nichž velká 
část jsou dezinformace, tedy informace, které neslouží 
ke sdělení pravdy, ale slouží k manipulaci čtenáře. 
Sofi stikované metody tvorby a distribuce dezinformací 
vedou k tomu, že spousta lidí je od normálních informací 
nedokáže rozpoznat. Za války a dobách komunismu byly 
nejlepším zdrojem věrohodných informací tzv. zahranič-
ní vysílačky (komunistický režim je nazýval „štvavé“). 
Londýn a Moskva za války, Svobodná Evropa, Hlas 
Ameriky, televize „Vídeň“ a další po ní – to byly informač-
ní zdroje, které posluchačům v Československu nabízely 
pravdivý obraz událostí, které se u nás nebo ve světě 
staly a které komunisté zkreslili nebo tajili. Dnes nám 
bohužel takové „Hlasy Ameriky“ chybí. Ne že by nebyly. 
Ony jsou, samozřejmě. Ale jejich nalezení není jedno-
duché. Jednak proto, že poznání toho zdroje informací, 
který je věrohodný, není jednoduché a dá práci. A také 
proto, že informační prostor není zdaleka tak černobílý, 
jak býval „za totality“. Desinformace pracují s precizními 
metodami ovlivňování. A tak nezbývá, než vyhledávat 
třeba i jednotlivé novináře a média, jež jsou historicky 
ověřeni a prověřeni. A vylučovat zkorumpované pisálky. 
Přemýšlet, ověřovat a prověřovat. Dá to práci, ale stojí 
to za to.
 V politice se posledních několik let v oblasti infor-
mování „přitvrzuje“. Že někteří politici, a to zejména ti, 
kteří se na veřejnosti pohybují zásadně s ochrankou, 
nemluví pravdu, tedy lžou, to se ví už dlouho. Horší je, 
že oni už často ani nelžou. Prostě ani nemluví pravdu, 
ani nelžou. Oni jen blábolí, plácají páté přes deváté, 
vystřelují informace, kterým posluchač nerozumí, mluví 
řečí, které nikdo nerozumí a sdělují údaje, které nelze 
ověřit. Některé věty, které jsou pronášeny, jsou význa-
mem nulové, neříkají nic. Ale jsou vzletné a mnohé 
mohou okouzlit (ten jim to dal!). 
 Jan Hus za pravdu položil svůj život, T. G. Masaryk 
říkal „Nebát se a nekrást“ a Václav Havel proslul citátem 
o pravdě a lásce. A my jsme to dopracovali k tomu, že 
jsme zavaleni lží, podvody, korupcí a rozvratem.
 Je načase se 8. a 9. října společně zvednout, zvolit 
reprezentaci, která dokáže všechno špatné a zlé v této 
zemi zastavit, pojmenovat a případně potrestat zločin 
a vrátit se k tomu, co jsme v roce 1989 chtěli, tedy ke 
svobodě a demokracii, ke slušnosti, k pravdě.
 Přeji všem šťastnou volbu.

-mn-

 Čáru přes rozpočet udělala nemilá zpráva mnoha lidem v polovině září. Když se blanenští plavci, základní 
školy i veřejnost těšili na otevření krytého bazénu, dozvěděli se, že lázně se již nezprovozní. A to kvůli hava-
rijnímu stavu střechy; její opravy by přišly na několik milionů korun. Za současného stavu hrozí protržení 
střechy pod větším nánosem sněhu. Vedení města tedy raději urychlí přípravu výstavby nových lázní. 

 „Na jaře 2021 jsme si kvůli opakujícím se 
problémům se zatékáním nechali vyhotovit 
Zprávu o provedení stavebně technického 
průzkumu ocelové střešní konstrukce ba-
zénu, aby bylo možné odstranit případné 
závady před otevřením plaveckého bazénu 
v nové sezóně. Na základě zjištění od-
borné fi rmy Průzkumy staveb s.r.o. byly v 
letních měsících poptávány fi rmy i návrhy 
řešení na odstranění zjištěných závad 
a střecha byla zajištěna proti zatékání. 
Počítali jsme se spuštěním provozu od 
27. září,“ uvedl jednatel společnosti Služby 
Blansko Zdeněk Grünwald.
 Dne 16. září nechal odbor správy a 
rozvoje města z opatrnosti před realizací 
fi nální části oprav vyhotovit statický posu-
dek na střechu, neboť během probíhajících prací vznikly 
pochybnosti o bezpečnosti střechy. Autorizovaný statik 
na základě prohlídky hned na místě vyhotovil posudek, 
který odhalil enormní progres v technické degradaci 
střešní konstrukce. Z důvodu možného zhroucení 
střešního pláště okamžitě zakázal vstup k bazénu. 
Ostatní provozy v budově (rehabilitační bazének, sauna, 
whirlpool, solárium i fi t centrum) mohou fungovat dál. 
 Vedení města v původním plánu počítalo s tím, že 
budou na stávající budově lázní prováděny nejnutnější 
opravy do doby, než začne výstavba nového bazénu. 
„Teď se ale ukázalo, že je nutné úplně vyměnit střechu, 
náklady by přišly na pět, ale možná i deset milionů korun 
a lázně by byly stejně minimálně pět nebo šest měsíců 
uzavřené. Za této situace je smysluplnější zajistit, aby-
chom měli nový plavecký bazén co nejdříve,“ vysvětlil 
starosta Jiří Crha. 
 Podle zastupitele Jana Pořízka nikdo nemohl dopředu 
vědět, že jde o tak závažný problém. Ten se objevil v 
původní střeše, nad kterou je ale vybudována střecha 
nová. Zrezivění plechových částí bylo způsobeno zřejmě 
chemickou reakcí a před odkrytím všech vrstev je nebylo 
možné odhalit. 
 Vedení města slíbilo fi nanční pomoc při zajištění 
tréninků blanenských plavců. Ti budou muset dojíždět 
do bazénů v okolních městech, jako jsou Boskovice, 
Kuřim či Brno. „Jsme připraveni pomáhat s dotováním 
dojíždění za tréninky,“ sdělil místostarosta Blanska 
František Hasoň s tím, že již před prázdninami město 
plavcům dotovalo rozdíl v cenách nájmů bazénů v okolí, 
v čemž hodlá pokračovat. Též plaveckým oddílům za-
jistili možnost zakoupení permanentky do aquaparku 
pro jejich členy za 460 korun na celé léto bez omezení 
vstupu. 
 Na zasedání zastupitelstva se do diskuze zapojil z 
řad veřejnosti i Michal Špaček a požádal vedení města, 
aby prodloužilo sezónu aquaparku od května do září. 
„Byl bych rád, kdyby letní sezóna na koupališti začala o 
něco dříve, abychom nemuseli až do července jezdit na 
vzdálenější bazény, když od května je venku relativně 
teplo,“ řekl. 
 Uzavření lázní zaskočilo také ředitele místních 
základních škol, protože letošní školní rok měli ještě 
plaveckou výuku naplánovanou v Blansku. „Uzavření 

však přišlo dříve, takže jsme museli jednat operativně. 
Plaveckou výuku, která je defi nována také v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro ZŠ, považujeme za velmi 
důležitou. Bezprostředně po ofi ciálním oznámení o 
uzavření lázní jsme tedy začali hledat náhradní řešení.  
Oslovili jsme plavecké školy v Boskovicích a v Kuřimi. V 
obou organizacích jsme narazili na vstřícnost a ochotu. 
Nakonec jsme preferovali Boskovice, a to z důvodu lepší 
dopravní dostupnosti,“ popsal ředitel Základní školy a 
Mateřské školy Blansko na Salmově ulici Josef Škvařil. 
Náklady na dopravu budou hrazeny zřizovatelem školy, 
což je město Blansko. 
 Od úterý 12. října tedy začnou s výukou plavání žáci 
3. ročníku z kmenového pracoviště Salmova 17 a od 4. 
ledna pak zahajuje plaveckou výuku malotřídní pobočka 
této školy v Dolní Lhotě. „Výuka v obou těchto skupinách 
je koncipována na deset lekcí po dvou vyučovacích 
hodinách. Předpokládáme, že v případě hladkého or-
ganizačního průběhu dojíždění do Boskovic rozšíříme 
v dalším období plaveckou výuku ještě o druhý ročník, 
což je obvyklý standard. Cílem je bezezbytku naplnit 
časovou dotaci pro plaveckou výuku na 1. stupni školy 
stanovenou v našem školním vzdělávacím programu. 
Jsem velmi rád, že žáci  ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 
o výuku plavání nepřijdou a navzdory komplikovanější 
dopravě bude plavání pro naše žáky i nadále plně za-
jištěno,“ dodává Škvařil. 
 Zastupitelstvo se na svém zářijovém zasedání usnes-
lo, že projekční příprava nové budovy bude mít maximál-
ní prioritu. Demoliční práce by měly začít ještě v průběhu 
roku 2022 a následná výstavba nové budovy hned v 
roce 2023. „Oproti původním předpokladům dojde k 
rozdělení projekčních příprav samostatně na přípravu 
podkladů pro územní a stavební řízení, samostatně na 
přípravu podkladů pro provádění stavby a výběrové 
řízení zhotovitele. Pokud se městu a projekční kanceláři 
podaří získat souhlasná stanoviska všech dotčených 
subjektů, mohl by být projekt dokončen a demoliční 
práce zahájeny ještě v roce 2022,“ přiblížila vedoucí 
odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.
 Nová budova lázní má disponovat několika bazény, 
wellness částí i fi t centrem a bude stát 276 milionů korun. 

-mka-

Chvilka s Majkem
O dopravní situaci 
v Blansku, neschopnosti 
a také chvále...

 Na internetu čtu, v autobusu i restauraci stále 
slyším, jak to vedení města dělá všechno špatně. 
Že mělo naplánovat postupné rekonstrukce komu-
nikací, budování kruháčů, chodníků a mostu apod. 
Pandemii jsme byli omezeni téměř ve všem rok a 
půl. Teď mají někteří problém vydržet pár měsíců 
cestovního nepohodlí?

 Každý slyšel, že nejsou 
lidi a fi rmy na práci ve sta-
vebnictví. Všechno se po 
Covidu 19 zdražuje i o stov-
ky procent (např. OSB deska 
o 250%). Mimochodem je zvyšování cen logické. 
Kdo má aspoň malé zkušenost s ekonomií, tak 
ví, že když rozdám peníze, které neexistují (státní 
dluh), byli by poskytovatelé služeb hloupí, kdyby 
toho nevyužili. Že to znamená infl aci a zadlužení 
mladých do budoucna se nemyslí.

 No a teď trocha chvály… Od 60-tých let se plánuje 
přemostění na staré Blansko. Nejblíže jsme tomu 
byli v 90-tých letech při modernizace železnice, 
ale tehdejší vedení radnice se nechtělo zdržovat a 
nejednalo. Nějak se zadrhla i kruhová křižovatka u 
sportovního ostrova, která měla být hotová už před 
šesti lety.

 Nyní se konečně dělá vše a za nasmlouvané 
loňské ceny. Myslím, že je to hlavně díky agilitě 
našeho starosty a krajského radního pro dopravu, 
pana Jiřího Crhy.

 Tak alespoň za mne – velké DĚKUJI.
Miloš Polák

Freddieho sloupek
Volební

 Už jsem se několikrát zmínil o tom, že se nemůžu 
dočkat, až bude po volbách, protože mě začínají 
obtěžovat ty neskutečně dlouhé, absurdní a hloupé 
předvolební tahanice, nařčení a vlastně kampaň sama. 
Je ovšem otázkou, zda se dočkám, protože žijeme v 
České republice a tady je „před volbami“ skoro po-
řád... Nenadělám s tím, bohužel, vůbec nic. Mnoha 
stejně unaveným duším (jako je ta moje) jistě prolétlo 
hlavou, že k volbám nemá cenu vůbec jít, protože v 
tom politickém marasmu je stále obtížnější si vybrat 
nejen svého kandidáta, ale i soubor těchto kandidátů. 
A mnozí odmítají volit menší zlo. Přiznám se, že tomu 
rozumím. Ale asi bychom od svých předků dostali 
řádně „po paštice“. Byly totiž doby, kdy volební právo 
zdaleka nebylo právem všech a z hlediska historie pak 
ještě docela nedávno bývaly volby, kdy volit kandidátku 
Národní fronty nebylo ani tak právem, jako spíš po-
vinností a především fraškou. Možná právě proto, s 
čestnou výjimkou voleb do Evropského parlamentu, k 
volbám chodím. EU parlament (možná nesprávně, ale 
přesto) ignoruji totiž ze zásady. Ale to je jiná „vesnice“.
 Alespoň tím jedním malým pidihlasem si mohu 
chvíli namlouvat, že tuto zemi řídím a mimo jiné mi 
moje volební účast dává jisté právo zastávat stano-
viska k tomu, co se u nás děje. To stanovisko mám 
jistě i k EU, nicméně moje výtky k této instituci jsou 

téměř výhradně směřovány k těm nevoleným – tedy 
EU komisi. Už jen ten název (komise) ve mně nahání 
husí kůži...
 A u voleb můžeme zůstat i v jiném smyslu tohoto 
slova...
 Jsme-li u voleb, můžeme rozhodovat...
 A u voleb jsme každý den. Každý z nás. Každý den 
jsme ve svých životech konfrontováni se spoustou 
situací, které vyžadují naši akci, nebo reakci. Každé 
naše rozhodnutí je volbou, kterou můžeme ovlivnit 
životy své i životy těch ostatních... Někdy způsobem 
výrazným až fatálním, někdy jen malinko. Ale přesto 
ovlivnit. Ostatně ten, kdo zná pojem „motýlí efekt“ ví, 
o čem je řeč...
 Sami rozhodujeme o tom, zda se ruce, které máme, 
sevřou v pěst, anebo naší dlaní někoho pohladíme. 
Zda se náš obličej zamračí, anebo se ústa roztáhnou 
k úsměvu. Zda se zaplavíme adrenalinem, anebo 
oxytocinem. Přičemž platí, že všeho moc i všeho málo 
škodí...
 Volba je krásná věc... Věc svobody, sebeuvědo-
mění a respektu. Věc, jejíž dopad je třeba uvážit nad 
rámec toho, co je „právě teď a právě tady“.
 I láska k bližnímu je volbou. Někteří volí lásku a 
někteří nenávist, přičemž existuje jen velmi tenká 
hranice mezi obojím. Někteří volí naději a jiní jsou 
skeptičtí, přičemž existuje velmi tenká hranice mezi 
obojím.
 Někteří volí život a jiní smrt, či pomalé umírání, 
přičemž... Však víte... 
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)
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Na kávě s Tomášem Hlouškem

 Nabízí se jednoduchá otázka. Jak to všechno 
začalo?
 Hospodu Gauč, tehdy Muzikograf, vlastnili kluci 
zhruba mého věku z gymplu. Rok po mé maturitě, 
oni byli mladší, měli právě po ní. Já jsem tam začal 
pro ně vymýšlet kvízy pro zkrácení dlouhé chvíle. 
Jako takovou dočasnou letní brigádu. Když to začalo 
lidi z Blanska docela ve velkém bavit, zkoušel jsem 
to v Tišnově, Brně, Kuřimi, začalo se to tak nějak 
rozšiřovat. 

 Tvůj současný společník už byl u toho?
 Ne, připojil se asi po půl roce. Předtím jsme se 
neznali. Napadlo nás to toho, jak se říká, hrábnout 
ve větším. Teď fungujeme jako s.r.o.

 Jakým stylem se stal z Hospodského kvízu 
celorepublikový fenomém? 
 Na začátku to nešlo úplně samo. My sami jsme 
museli aktivně oslovovat hospody v okolí Brna. Pak 
jsme přešli do krajských měst. Olomouc, Jihlava, 
České Budějovice, Praha samozřejmě. Pardubice a 
okolí. Vždy to pak z těch větších měst šlo do nejbliž-
ších míst kolem. Nabalovalo se to pak už tak trochu 
samo. Jaký ročník narození má tedy Hospodský 

kvíz? 2013. Takže už osm let. Premiéra byla 
v Blansku.

 Byla to od začátku tvoje obživa?
 Dá se to tak říct. Bavilo mne to od začátku. 
Dá se to říct, full time. Dostal jsem se sice po 
gymplu na dvě vysoké školy, na práva a na 
žurnalistiku a mezinárodní vztahy, zjistil jsem 
ale záhy, že nejsem studijní typ. Jsem takový 
fl ákač, nemám na to takovou tu potřebnou 
morálku.

 Momentálně se kvíz hraje v kolika měs-
tech či hospodách?
 Momentálně asi v osmdesáti hospodách 
týdně po celé republice. Plus mínus. Po co-
vidu je rozjezd teď pomalejší, ale začíná toho 
zase přibývat. Teprve teď začínáme nabírat 
nové, kde jsme dosud nebyli. Docela se to 
daří.

 Kolik máš ve svých službách moderá-
torů?
 Obvykle platí, co hospoda, to moderátor. 
Málokdo působí ve víc.

 Jak máte zabezpečeno, že lidé neznají 
otázky z jedné hospody ve druhé? Že 
někdo je někde třeba v pondělí a pak to 
někam jinam jede vyhrát ve čtvrtek?
 Kvízy nejsou nikdy totožné. Na každý tý-
den je sada otázek a každému moderátorovi 

se jich náhodně vygeneruje 56. Témata jsou stejná 
všude. Čistě matematicky ta šance, aby byly kvízy 
někde stejné, je mizivě malá. Nehledě na to, že 
účastníci naší soutěže jsou těžce féroví. Podvádět 
nikoho vůbec nenapadne, třeba si googlit odpovědi. 
Ona to pak přece ani není žádná zábava, znát od-
povědi dopředu, to nikoho nenapadne.

 Ty sám moderuješ jen ten pro tebe srdcový 
čtvrteční v Blansku Na Pražci?
 Ne, ještě jeden každé úterý v Brně.

 Kdo pro vás tvoří otázky?
 Společně se mnou tým zhruba šesti sedmi lidí. 
Většinou se jedná o moderátory, ale není to pravidlo. 

 Jak jsou moderátoři honorováni?
 Od výkonu. Je v jejich zájmu, aby jim chodilo co 
nejvíce lidí. Mají procenta ze startovného, je jejich 
zájmem, aby dělali kvízy zábavné a nalákali co nej-
více účastníků.

 Začali jste pořádat i mistrovství republiky. 
Můžeš nám prozradit, kde vznikl nápad na tuto 
akci?

Jak jsme nedávno slíbili v článku o úspěchu blanenského týmu All In na Mistrovství 
republiky v Hospodském kvízu v Pardubicích, sešli jsme se na kávě s jeho autorem 
a spolumajitelem Tomášem Hlouškem, absolventem blanenského gymnázia, který se 
soutěží právě v našem městě před lety začal.

 Už dlouho existuje festival šachů a her Czech 
Open v Pardubicích. Nápad vznikl od jednoho ma-
jitele hospody v Pardubicích, který je zapleten i do 
pořadatelství této akce. Řekli jsme si OK, zkusíme 
to. Na první ročník jsme měli asi jen tři měsíce na 
propagaci. Zúčastnilo se 35 týmů, líbilo se to. Na 
druhém už padesát. 

 Letos pětapadesát. Je to maximum?
 Velmi se blížíme horní hranici toho, kolik týmů 
se do Kongresového centra v Pardubicích vejde. 
Do obyčejné hospody se to nikde nevleze. Je 
potřeba opravdu velký sál i místo pro zázemí celé
akce.

 Tento ročník tě asi navíc potěšil i z toho důvo-
du, že vyhrál tým z tvého mateřského Blanska, z 
hospody, kde kvíz moderuješ…
 Tak to určitě. Já bych svoji roli nazval asi jako 
nenadržující, ale fandící rozhodčí. Přestože jsem 
osobní kamarád s lidmi vítězného týmu, nepřichází 
naprosto v úvahu jakákoliv protekce, to by oni ani v 
žádném případě nechtěli. Na tom mistrovství bylo 
běžné, že každý moderátor z organizačního týmu 
tak trochu držel palce těm ze svého města, ale to 
bylo tak všechno. To je běžná věc.

 V rámci mistrovství uvažujete o nějakém vy-
lepšení?
 V posledních letech jsme vymysleli několik novi-
nek. Ať už je to kapitánský souboj, soutěž v exování 
piva nebo turnaj v hraní stolního fotbálku. Pořádáme 
také charitativní tombolu. Dospěli jsme ke zjištění, 
že už jsme na hranici, nechceme, aby akce měla 
přeplácaný program. Je toho dost, lidi se nenudí, 
ale mají ještě dost času na svoje volno.

 Jak vypadá tvůj běžný pracovní týden?
 To je strašně variabilní. Záleží to i na ostatních 
projektech, ve kterých jsem. Ale tak normálně, 
nějaký čas dělám na otázkách, dále řešíme další 
vývoj našeho systému, například momentálně nový 
design webových stránek. Vymýšlíme tématické a 
mezihospodské ligy, sháníme nové partnery. Sociální 
sítě, to je také důležité.  Prostě práce na stále nových 
inovacích. Náš tým je tak nějak rozmístěn po celé 
republice, je to náročné. 

 Jak vás zasáhl covid? Předpokládám, že dost…
 Bylo to samozřejmě, jak se říká, na prd. Dělali 
jsme internetové kvízy na doma, které si lidé docela 
stahovali. Na existenci jsme úplně zasažení nebyli, 
přežili jsme, ale na zbohatnutí to nebylo, Že bychom 
něco ušetřili, to ne. Žádné náhrady jsme nedostávali, 
náš kvíz není něco, na co by se mohly nějaké vzta-
hovat. Kultura nic, gastro nic, stát nám prostě moc 
nepomohl.

 Kolik lidí tak v republice chodí v průměru na 
kvízy?
 Průměrně tak kolem čtyřiceti. Tak sedm osm 
týmů, Blansko je světlou výjimkou, zde jich bývá tak 
dvanáct až někdy čtrnáct. 

 Proč jste se v Blansku přestěhovali z „Muziká-
če“ na Pražec?
 Majiteli se to přestalo hodit do konceptu, ztratil zá-
jem, Ten v Blansku samozřejmě jinde byl, osmdesát 
lidí pravidelně každý týden s dobrou konzumací na tři 
hodiny, to je dobrý kšeft. Na Pražci kývli hned. Je to 
tady skoro ideální, lepší prostor z hlediska velikosti 
asi ve městě není. 

 Jisté zásadní změny dostál i tvůj osobní život…
 Ano. Před měsícem jsem vstoupil do stavu man-
želského, Jak jinak, ženu jsem potkal na kvízu, kde 
jinde. Soutěží i nadále, chodí právě do Blanska na 
Pražec.

 Ani ona netuší, jaké budou otázky? Neprozra-
díš jí je ani náznakem?
 To by nikoho nebavilo, ani ji, ani mne. To nepřichází 
v úvahu. Jsou věci, které se neříkají ani manželce, 
u nás to jsou kvízové otázky.

 Skoro na každém kvízu se potkáváš s humor-
nými odpověďmi. Můžeš namátkou něco dát k 
lepšímu našim čtenářům? Tedy něco publikova-
telného…
 Vtipných odpovědí je strašně moc. Já sám vyzý-
vám k tomu, aby tým, když odpověď nezná, napsal 
aspoň něco vtipného, aby pobavil ostatní. Třeba 
namátkou nedávno když jsem se ptal, jak se v Ne-
ználkovi říkalo těm malým človíčkům pojmenovaných 
po malé části lidského těla, o kterých to je, jsme se 
místo správné odpovědi malíčci dozvěděli, že to byli 
šulínci. 

 Na co se mohou vaši příznivci v nejbližší době 
těšit?
 Jak jsem již předeslal, v nejbližší době předsta-
víme redesign našich webových stránek. Budou 
zajímavější, pestřejší, přehlednější. To bude velká 
novinka. Dolaďujeme poslední detaily. Dál? Uvidíme, 
co nás napadne, jdeme krok po kroku.  

Bohumil Hlaváček

Hospodský kvíz
Týmová vědomostní soutěž probíhající v desítkách 
podniků po celé republice každý týden. Večerem 
soutěžící provádí moderátor, jenž je zárukou dobré 
a fungující zábavy. Soutěžícím je během večera 
promítnuto 56 otázek v pěti soutěžních kolech, 
na které odpovídají týmově na papír. Otázky pro-
stupují napříč celým lidským věděním a otestují, 
co si pamatujete ze školních lavic, či jaký máte 
aktuální přehled. Na kvíz není nutné si nic nosit, 
vše potřebné dostanete od moderátora. Hrát mo-
hou týmy o dvou až osmi členech, kvíz trvá 2,5 - 3 
hodiny. Během hry je zakázáno jakkoliv používat 
zařízení s přístupem na internet, stejně tak kalku-
lačky, encyklopedie, slovníky atd. Tým odevzdává 
papír s odpověďmi vždy po konci kola, odevzdané 
odpovědi jsou konečné a nelze je dodatečně měnit.

více na www.hospodskykviz.cz
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Děti a mládež mohou využívat 
nový skatepark

Na výstavě o Stanislavu Lachmanovi 
se budete cítit jako doma

 Páteční podvečer 24. září patřil oslavě nedožitých stých narozenin Stanislava Lachmana. Lachman 
působil jako průmyslový výtvarník v podnicích Kovotechna Praha a zejména Elektro-Praga Hlinsko, 
zasloužil se o kvalitní design československých elektrospotřebičů a svými zkušenostmi se prosadil 
i v oboru zpracování plastů. Kromě příznivců průmyslového designu, který ho proslavil, se sešla 
široká rodina z různých konců republiky, aby zavzpomínali při zahájení výstavy Stanislav Lachman 
zblízka. Celým večerem se nesl zvuk saxofonu a jazzových melodií, které měl slavný designér tak 
rád. 
 Na vernisáži nechyběla 
ani manželka Stanislava 
Lachmana, Marie, která 
přijela na zahájení výsta-
vy až z Jablonce spolu s 
dcerou. „Chtěla bych všem 
moc poděkovat a říct, že 
Stáníček byl opravdu člo-
věk s velkým Č,“ uvedla 
během zahájení výstavy. 
Stanislavu Lachmanovi se 
přezdívá také Král žehliček 
nebo Pan ETA. Ve svém 
profesním životě má za 
sebou téměř tisícovku rea-
lizovaných návrhů, z nichž 
si řadu z nich určitě pama-
tujeme z našich domác-
ností. Možná máme pořád 
doma fén, který navrhoval, 
vysavač nebo třeba mixér. 
„Já se tady na té výstavě 
cítím jako doma, to je bez-
va,“ prohlásil jeden z návštěvníků vernisáže, když si 
prohlížel žehličky a vysavače. 
 „Kromě domácích spotřebičů, které jsme na výsta-
vu zapůjčili z Technického muzea v Brně a Vlastivěd-
ného muzea v Šumperku, uvidíte na výstavě třeba 
kružítka, která také Stanislav Lachman navrhoval, a 
to díky spolupráci s Národním technickým muzeem 
v Praze,“ přiblížila Pavlína Komínková, ředitelka 
muzea. Na zahájení výstavy dorazil z Prahy také 
spolukurátor výstavy Jiří Hulák, který byl autorem 
výstavy o Stanislavu Lachmanovi před dvaceti lety 
spolu s Johanou Pauly. „Jsem rád, že jsme kromě 
spotřebičů i kružítek mohli zapůjčit také speciality, 
jako jsou návrhy hraček a jejich modely, které dosud 
nikde vystaveny nebyly,“ uvedl Hulák k výstavě. Na 
výstavě je řada spotřebičů k vidění i s původními oba-
ly, některé z nich si můžete potěžkat nebo vyzkoušet, 
že fén z roku 1961 stále běží jako hodinky. Ocenění 
svého přínosu v oblasti průmyslového designu se 
dočkal Stanislav Lachman v šestaosmdesáti letech 
a v únoru roku 2007 si odnesl první cenu CZECH 
GRAND DESIGN 2006 v osmé kategorii SÍŇ SLÁVY 
za celoživotní přínos v oblasti českého průmyslového 
designu. 

 „Můj tatínek svého bratrance nejmenoval jinak 
než Standa Sranda. Vždy jsme věděli, že je strejda 
Stáňa dokonalý profesionál, který o sobě a svojí práci 
mnoho nemluvil. Stál v pozadí svých nápadů, návrhů, 
patentů a realizací,“ říká Ivo Lachman, který přišel s 
nápadem výstavu v blanenském muzeu uskutečnit a 
zapůjčil na ni řadu obrazů a dalších spotřebičů, které 
sami doma používali. Stanislav Lachman měl mnoho 
zájmů, věnoval se malbě a kreslení, muzicíroval, 
dělal klauna, fotografoval a zkoušel s fotografi emi 
různé techniky. „Když jsem postupně díky rodině 
pronikala do informací o tom, čemu všemu se kromě 
designu Stanislav Lachman věnoval, bylo jasné, 
že výstava nebude jen o jeho práci a zrodil se tak 
koncept výstavy, kde se v textech dozvídáte mnohé 
o jeho zálibách i psaných vzpomínkách třeba na 
totální nasazení v Německu,“ doplnila Komínková. 
Kromě výrobků z dílny ETA tak na výstavě uvidíte 
třeba Lachmanovu kytaru, housle, které vyrobil ze 
zouváku, kufřík s barvami nebo vlastnoručně vyrobe-
né hodiny, které dodnes visí v obývacím pokoji paní 
Lachmanové v Jablonci. „Jednou jsme chtěli doma 
připojit digestoř, tak jsme sehnali rouru a už byla 
připravená doma. Než jsem se vrátila k nákupu, tak z 

ní vyrobil lampu,“ směje 
se paní Lachmanová při 
vzpomínkách na svého 
muže. 
 Výstava o Stanislavu 
Lachmanovi potrvá až 
do poloviny ledna 2022. 
K výstavě je připravena 
dílna, kde si mohou děti 
vyrobit obal na žehličku 
z dílny Stanislava La-
chmana. Objednat lze 
také komentovanou pro-
hlídku nebo animační 
program pro školy. Ak-
tuální informace najdete 
na webových stránkách 
muzea www.muzeum-
-blanenska.cz , na face-
booku nebo na instagra-
mu.

-pk-

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

 Nejen skateboard, ale i free-style koloběžky, kola či in-line brusle. Vyznavači těchto dopravních 
prostředků se mohou nyní vyřádit v opraveném skateparku, který se v Blansku otevřel koncem září. 
Areál poblíž zimního stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka skutečně prokoukl. Staré pře-
kážky byly nahrazeny zbrusu novými na novém asfaltovém povrchu. 

 „Před nějakými dvaceti roky jsme se skupinou 
skejťáků, co v Blansku jezdila, založili klub. Snažili 
jsme se vždycky skate park uklízet a dostávali jsme 
za to postupně různé překážky od města. Nyní však 
již byly překážky nevyhovující a město nám nabídlo 
nový skate park,“ pochvaluje si Robert Hořava z Níz-
koprahového zařízení pro děti a mládež v Blansku. 
 Původní představou bylo vytvoření betonového 
areálu, což by však stálo mnohem více peněz. 
Překážky jsou tedy nyní zhotoveny z ocelové po-
zinkované konstrukce a dřevěného roštu, na němž 
se nachází nepropustná asfaltová fólie a speciální 
pojezdový povrch SKATESMART, který je odolný vůči 
povětrnostním podmínkám. Na rozdíl od plechových 
překážek není tak kluzký a po dešti rychleji usychá. 
„Co do velikosti a typu překážek takový skatepark 
nemají ani v Brně, nejbližší podobný je třeba v Pro-
stějově nebo Kroměříži,“ zmiňuje Zdeněk Kotyza z 
fi rmy Parkpilot, která překážky dodala.
 „Současný povrch také tlumí nárazy, což postřeh-
nou jistě ti, kteří si stěžovali, že skatepark je hlučný. 
Podobu areálu jsme konzultovali s těmi, kdo jej budou 
aktivně využívat. Chtěli jsme, aby nový skatepark byl 
co nejuniverzálnější a aby si na něm mohli zajezdit 
nejen vyznavači skateboardu ale také koloběžkáři, 
jezdci na in-line bruslích nebo bmx kolech,“ uvádí 
místostarosta města František Hasoň. 
 K dispozici je nyní rozjezdový bank s rádiusem a 

danger bankem, bank to bank s lomenou bednou, 
street bednou a railem, funbox se sníženou částí a 
railem, bank s rádiusem a pojízdnou plošinou street 
rail nebo wallride. 
 Celková investice města činila téměř dva a půl 
milionu korun – přibližně 470 tisíc stál nový asfaltový 
povrch a necelé dva miliony korun výroba, dodání 
a montáž překážek. Ty jsou rozmístěny na ploše 
zhruba 700 metrů čtverečních. 
 Nový skatepark si pochvaluje i desetiletý jezdec 
na free-style koloběžce. „Skatepark je mnohem 
lepší, než ten původní. Původní byl už nebezpečný, 
klouzal a nedalo se jezdit všude. Teď jsou tady lepší a 
bezpečnější rampy,“ nadšeně popisuje Matyáš Adolf 
Wilk, který jezdí na koloběžce už čtyři roky. Dal jí 
přednost před skateboardem. Doma si dokonce dělá 
vlastní rampy ze dřeva a jezdit se učí podle videí na 
Youtube nebo od kamarádů. 
 Několikanásobný mistr světa v biketrialu Vašek 
Kolář, jenž se zúčastnil slavnostního otevření areálu, 
vyzývá všechny mladé sportovce, aby při jízdě ve 
skateparku používali ochranné helmy a chrániče. „Já 
osobně bych sem bez helmy nikdy nevjel, protože 
do mě může někdo vrazit a nemusí to být ani mou 
vinou. Dále by každý uživatel areálu měl dbát na to, 
aby plocha zůstala čistá, aby se zde neodhazovaly 
odpadky,“ upozorňuje biketrialista. 

-mka- 
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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



8. října 20216

Noviny na internetu: Noviny na internetu: www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

- 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

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu ŠKODA FABIA: 

5,0–6,0 l/100 km - 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Financujte CHYTŘE se
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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 bicí soupravu Stagg, cena dohodou Tel. 
602724623
* 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 ks rozkládací válendy. Používané 1 rok. Velmi 
dobrý stav. K vidění v Blansku. Cena za kus 1.500,- Kč.
Tel. 607589641.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Prodám cirkulárku cirkulu 380V, 2,2kW, průměr pily 
40 cm, přesné řezání. Levně, Blansko. Tel. 608061752.

* Žena 48 let z Blanska se ráda seznámí s mužem při-
měřeného věku,s vyřešenou minulostí,který ví co chce 
a také už nechce být sám. Prosím jen vážně! Odpovědi 
na e-mail: slunce77.s@seznam.cz

      RŮZNÉ    

      SEZNÁMENÍ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej vstupenek:
Informace ke zrušeným akcím prodávaným přes před-
prodejní systém Ticket Art: Divadelní představení Dva 
nahatý chlapi  a koncert skupiny Hradišťan bez náhrady 
zrušeny! Vzhledem k tomu, že společnost TICKET 
ART PRAHA, s.r.o. odmítá vyplatit pořadatelům akcí 
tržby za prodané vstupenky, byli pořadatelé nuceni 
akce zrušit. O vrácení vstupného za zrušené akce lze 
požádat podáním pohledávky přes Insolvenční rejstřík 
na společnost TICKET ART PRAHA, s.r.o.

ZRUŠENO! Katapult Boskovice 45let Nostalgia Tour - 
24. 10. 2020. Sokolovna Boskovice. Vstupné se vrací 
v místě zakoupení vstupenek.
ZRUŠENO! The People - Vzpomínka na Karla Gotta a 
českou písničku - 17. 10. 2021. Dělnický dům, Blansko. 
Vstupné se vrací v místě zakoupení vstupenek.
VYPRODÁNO! Štístko a Poupěnka - Ať žijí pohádky! - 
16. 10. 2021. Kino, Blansko.
Screamers 2021 - 13. 10. 2021 v 19:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč. Vstupenky v 
předprodeji v Informační kanceláři Blanka.
Hudba na zámku 2021: Roman Hoza & Kristýna Zna-
menáčková - 14. 10. 2021 od 19:00 h. Zámek Blansko 
(Hudební salon), Blansko. Cena vstupenky: 120 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na tic-
ketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Čína?! Kuba Venglář – cestovatelská přednáška - 14. 
10. 2021 v 18:30 h. Kulturní dům Těchov, Blansko-
-Těchov. Cena vstupenky: 100 Kč – senioři a studenti/ 
130 Kč – ostatní
Blanenské divadlo: Koprovka aneb Na útěku – 15. 10. 
2021 v 19:00 h. Dělnický dům, Blansko, Cena vstu-
penky: 130 Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační 
kanceláři Blanka od 10. 9. 2021.
Prasklý Bachor - 23. 10. 2021 v 20:23 h. Kulturní dům 
Těchov, Blansko-Těchov
Cena vstupenky: 100 Kč
Talkshow Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka a Marie 
Formáčkové - 3. 11. 2021 od 19:00 h. Hotel Lysice, 
Lysice. Cena vstupenky: 250 Kč
Pojďte s námi za pohádkou - 6. 11. 2021 od 14:00 h. 
Start: areál herny stolního tenisu na Podlesí, Blansko. 
Cena vstupenky: 40 Kč – děti/ 60 Kč – dospělí. 
Horkýže Slíže a The Desperate Mind - 6. 11. 2021 od 
19:30 h. Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se 
nevrací. Původní termín: 14. 3. 2020.
Nezmaři - 12. 11. 2021 od 20:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč. Vstupenky si můžete 
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo 
přímo v Informační kanceláři Blanka.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 2021 v 19:00 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 
330Kč/ 300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i za-
koupit online na ticketportal.cz nebo přímo v Informační 
kanceláři Blanka. 
ZMĚNA TERMÍNU! Pokáč + Support -  2. 12. 2021 v 
20:00 h. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 
Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Vánoční turné: Petr Bende - 7. 12. 2021 v 19:00 h. Děl-
nický dům Blansko. Cena vstupenky: 330 Kč. Vstupenky 
zůstávají v platnosti. Původní termín: 30. 11. 2020.
Karel Plíhal – recitál - 9. 12. 2021 v 19:00 h. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti. Nevhodné pro děti do 12 let. 
Harlej + Komunál - 11. 12. 2021 od 19:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 450 Kč. Vstupenky v 
předprodeji v Informační kanceláři Blanka
Vánoční koncert Moravanky Jana Slabáka – 21. 12. 
2021 v 17:00 h. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupen-
ky: 200 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit 
online na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kan-
celáři Blanka.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Výsledkový servis
Basketbal 
OP minižákyně U12: KP Brno – BK Blansko 49:27, 
Musilová 6, Streitová, Ježová, Vernerová a Alexová 4, 
Doleželová a Kotlánová 2, Svobodová 1. BK Blansko 
– OSK Olomouc 36:83, Streitová 18, Vernerová 11, 
Šimčíková 3, Ježová a Doleželová 2. 
Nadregionální liga U17:  Česká Třebová – BK Blansko 
49:73, Dvořáková 19, Sedláková M. 17, Špačková a 
Manoušková 11, Ondrová 9, Ježová 4 a Vašková 2. 
Česká Třebová – BK Blansko 46:81, Dvořáková 21, 
Špačková 16, Sedláková M. 11, Ondrová 10, Manouš-
ková 9, Ježová 8, Kučerová 4 a Strýčková 2. 
OP ženy: SKB Tišnov – BK Blansko 62:38, Zouharová 
8, Sedláková 7, Formánková Z. 6, Formánková K. 5, 
Horáková a Večeřová 4, Slugeňová 3. 
Nadregionální turnaj ČBF dívky U11: HB Praha – BK 
Blansko 20:43, Musilová 24, Tesařová 6, Streitová 5, 
Ježová 3, Doleželová, Broďáková 2 a Zezulová 1. BK 
Říčany – BK  Blansko 4:51, Musilová 13, Broďáková 8, 
Streitová 8, Tesařová 6, Ježová 6, Alexová 4, Zezulová, 
Krátká, Sedláková 2.
Nadregionální liga dívky U15: BK Blansko – Sokol 
Podolí 43:51, Ježová 24, Reisiglová, Zachovalová 6, 
Sedláková 5, Tylečková 2. BK Blansko – Sokol Podolí 
54:53, Ježová 21, Alexová 9, Sedláková 8, Tylečková, 
Vašková, Kubíková 4, Reisiglová, Zachovalová 2.

Florbal 
3. liga junioři: FBK Atlas Blansko – TJ Sokol Brno-
-Husovice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), Müller, Navrátil.  FBC 
Slavko – FBK Atlas Blansko 5:13 (3:5, 1:6, 1:2), Müller 
5, Nechuta 3, Langr 2, Jeřábek, Kobylka, Polách.  

Fotbal 
Divize st. dorost: Žďár – Blansko 1:0 (1:0). Blansko – 
Svratka 1:1 (1:1), Alexa.
Divize ml. dorost: Žďár – Blansko 6:0 (3:0). Blansko 
– Svratka nehr. 
KP st. žáci: Blansko – ČAFC Židenice 3:0 (0:0), 
Valenta, Vládek, Janíček. Kuřim – Blansko 1:2 (1:1), 
Nejezchleb, Sedlák. 
KP ml. žáci: Blansko – ČAFC Židenice 12:3 (8:2), Fe-
ilhauer O. 5, Kubík 2, Feilhauer O., Rychtařík, Kopecký, 
Kopka, Zouhar. Kuřim – Blansko 6:0 (3:0).
I. třída st. žáci: Blansko B – Rousínov 5:3 (0:3), Valenta 
3, Janíček, Feilhauer O. Medlánky – Blansko B 10:3 
(3:2), Janíček, Lasota, Kunc.
I. třída ml. žáci: Blansko B –  Rousínov 5:2 (3:1), Nečas 
2, Kubík, Kopka, Rychtařík. Medlánky – Blansko B 0:3 
(0:2), Feilhauer O. 2, Marek.
OP st. přípravka: Vilémovice/Ostrov – Blansko A 2:16 
(0:7), Brázdová 4, Farník S. 3, Šemora, Zouhar, Baláž 
2, Škvarenina, Ženatý, Flachs. Vilémovice/Ostrov 
– Blansko B 3:16 (1:7), Semrád 8, Novák 4, Berec, 
Konečný 2. Bořitov – Blansko A 1:16 (0:5), Zouhar, 
Strelička, Ženatý 3, Flachs, Baláž 2, Bezdíčková, 
Brázdová, Škvarenina. Černá Hora – Blansko B 1:23 
(0:15), Konečný, Dvořáček, Bednář 5, Vašíček, Semrád 
2, Klíma, Kalík, Havlíček, Nezval.  
OP ml. přípravka: Boskovice A – Blansko A 10:2 (4:0), 
Řehůřek, Šenkýř. Boskovice B – Blansko B 5:1 (4:0), 
Hroza. Boskovice A – Blansko B 21:2 (13:0), Hašek, 
Hroza. Boskovice B – Blansko A 9:8 (1:6), Řehůřek, 
Černý, Ťoupek 2, Přikryl, Šenkýř. Blansko A- RDR 
Akademie RJ 10:0 (4:0), Řehůřek 3, Strelička, Kovář 
2, Šenkýř, Řehák, Šebela. Blansko B – RDR Akademie 
R 4:11 (2:6), Hašek 3, Hejč.  

Kuželky
1. liga ženy: Jihlava – Blansko 7:1 (3150:3141), Musi-
lová 488, Nevřivová 549, Kalová st. 485, Wendl 572, 
Ševčíková 519, Součková 528. Blansko – Rokycany 0:8 
(3189:3330), Součková 533, Daňková 528, Nevřivová 
536, Ševčíková 511, Musiová 544, Wendl 537.
2. liga muži: Blansko – Vsetín 1:7 (3165:3323), Lukáč 
539, Flek M. 516, Janáček  478, Flek J. 547, Kotouč 
525, Sehnal 560. Moravská Slavia – Blansko 5,5:2,5 
(3252:3202), Flek J. 556, Flek M. 542, Zapletal 488, 
Kolařík 537, Havíř 568, Kotouč 511. 
Divize: Blansko B – Rosice B 2:6 (3096:3177), Musil 
492. Kotlán 500, Zapletal 525, Kolařík 513, Novotný 
539, Flek 527. 

-boh-

Září bylo nabité atletickými 
závody a soutěžemi

Kolář doma zvítězil
Václav Kolář vyhrál závěrečný závod seriálu 
mistrovství republiky v biketrialu v Blansku, který 
uspořádal místní klub, jehož je sám předsedou.

 Atletický kalendář se přehoupnul do měsíce října a atleti a atletky z AKLD Blansko se mohou ohléd-
nout za uplynulým měsícem, který byl velmi bohatý na akce, jichž se s většími či menšími úspěchy 
účastnili. A bylo jich opravdu hodně. Ohlédli jsme se za nimi s členkou výboru klubu Gabrielou 
Ellingerovou.
 Budeme-li je brát chro-
nologicky, tou první byly 
prestižní mezinárodní 
atletické závody dětí od 
10 do 15 let, kterých se 
zúčastnilo více než 1300 
sportovců ze šestnácti 
zemí EKAG neboli Eu-
ropean Kids Athletics 
Games, které se na za-
čátku září konají tradičně 
v Brně. Blanenští si odtud 
letos odvezli dvě medailo-
vá umístění. Matěj Koupý 
vybojoval zlato ve skoku 
vysokém a Kateřina Ry-
bová byla třetí v běhu 
na 60 metrů, přičemž do 
fi nálových soutěží se pro-
bojovali také Dan Kovařík 
a Denis Ellinger. I ostatní 
zúčastnění atleti před-
vedli výborné výkony a 
většinou si vylepšili svá 
maxima.
 Na soutěži dorostenek 
v Břeclavi se na bodovaných pozicích předvedla 
Sára Kubíková v trojskoku a skoku do výšky, Lucie 
Dobrovská v běhu na 1500 m a Adéla Jánošíková v 
běhu přes překážky na 300 m. Na stejném stadiónu 
na krajském fi nále soutěže družstev mladšího žactva 
nastoupili mladší žáci do silné konkurence jihomo-
ravských klubů. „Chlapci ukázali, že umí zabojovat 
a těšíme se na příští rok, kdy jako starší ve své 
kategorii jistě posbírají i medailová umístění. Na bo-
dovaných pozicích se umístili Šimon Ellinger, Matyáš 
Prokop a Sebastian Hudec,“ uvedla Ellingerová. O 
dva dny později se vybraní svěřenci trenérky Martiny 
Hlaváčkové zúčastnili mistrovství Moravy a Slezska 
mladšího žactva  jednotlivců v Olomouci. „Zúčastnili 
se ho Kateřina Rybová, Zuzana Jandáková, Šimon 
Ellinger, Sebastian Hudec a Matyáš Prokop. Všichni 
si vylepšili svá osobní maxima a jejich výsledky jsou 
tak příslibem pro příští rok do soutěže družstev,“ byla 
spokojená.
 Finále krajské ligy atletických přípravek hostil Slav-
kov. V soutěži nastupují dívky a chlapci dohromady 
v šestnáctičlenném družstvu, které bylo bohužel z 
důvodu nemoci oslabeno o favorita soutěže Matěje 
Koupého. „Obhajovali jsme třetí místo z loňského 
roku a ve vyrovnaném souboji nakonec skončili 
pátí. V konkurenci 14 jihomoravských družstev nám 
chybělo na třetí místo jen šest bodů,“ byla spokojená 
činovnice.

 Tradiční klání ve vícebojích všech věkových kate-
gorií se konalo v Moravské Třebové. „Za náš klub se 
ho zúčastnili Dušan Lát a Marek Malits.  Oba před-
vedli svoji všestrannost, Marek skončil v devítiboji na 
třetím místě a Dušan ve svém sedmiboji na krásném 
čtvrtém místě,“ líbí se Ellingerové. Na mezikrajové 
utkání družstev mladšího žactva v Olomouci byla 
nominována Kateřina Rybová v běhu na 60 m, kde 
vybojovala páté místo a v běhu na 150 m skončila 
jedenáctá těsně za bodovanými pozicemi. Byla také 
členkou bronzové štafety na 4x60 metrů.
 V samém závěru měsíce pořádal Atletický klub 
Ludvíka Daňka Blansko první ročník Memoriálu Karla 
Stloukala. Vrhačský víceboj závodně otevřel sektor 
na Údolní ulici, kde je umístěna klec pro hod diskem 
a kladivem a nově zde byl vybudován kruh pro vrh 
koulí. Do souboje se zapojili závodníci od dorostu 
po veterány, soutěžilo se ve vrhu koulí, hodu diskem 
a hodu kladivem. Zúčastnili se také bývalí svěřenci 
a souputníci významné postavy blanenské atletiky 
Karla Stloukala, kterému byl závod věnován. Z 
místních reprezentantů v kategorii Veteráni II zvítězil 
Miroslav Dressler, mezi Veterány I byl nejlepší Jan 
Pernica. Smíšenou kategorii mužů ovládli hosté z 
AC Čejkovice, kteří obsadili také kompletní stupně 
vítězů v absolutním pořadí.

Bohumil Hlaváček

Kateřina Rybová a Matěj Koupý na soutěži EKAG.Kateřina Rybová a Matěj Koupý na soutěži EKAG.
Foto Ondřej EllingerFoto Ondřej Ellinger
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8. října 20218

Blansko doma přetlačilo Uherský 
Brod, v Olomouci ale neuspělo

Hokejisté Dynamiters 
zdolali Brumov V dalším dvoukole moravskoslezské fotbalové ligy získalo Blansko tentokrát tři body. Nejprve 

uspělo doma v souboji s nepříjemným houževnatým soupeřem z Uherského Brodu, aby tuto neděli 
zavítalo do Olomouce. Béčku prvoligové Sigmy bylo skoro hodinu vyrovnaným soupeřem, pak se 
však favorizovaní domácí přece jenom prosadili. Svěřencům trenéra Petra Vašíčka tak patří v tabulce 
velmi solidní páté místo.

 FK Blansko – ČSK Uherský Brod 2:1 (1:0). 
Branky: 31. Reteno Elekana, 70. Mach – 89. Gettler. 
Blansko: Záleský – Feik, Blažík, Chyla, Smrčka – Mi-
nařík (86. Pyš), Todorič (66. Alexa), Mach, Machálek, 
Reteno Elekana (86. Tenora) – Tulajdan (81. Baka-
yoko). 
 V úvodu se do první šance dostalo Blansko, když 
Reteno Elekana ale brankáře hostí Jíchu našel při-
praveného. Ani Machálek ho později chytrým lobem 
nepřekonal. Hosté začali zlobit, Záleský musel hasit 
hrozící pohromu. Skóre tak přece jenom nakonec 
otevřeli Blanenští. Po půlhodině hry Elekanu našel 
přesnou přihrávkou Marek Mach a blanenský kano-
nýr se přízemní střelou nemýlil – 1:0. Později v další 
příležitosti volil Mach místo střely opět přihrávku a 
tím šanci zasklil. Těsné vedení Blanska vydrželo až 
do kabin.
 Krátce po návratu z nich se ocitnul v šanci opět 
Elekana, tentokrát byl ale Jícha na místě. Ten zne-
škodnil i další střelu Macha v 67. minutě. Neuspěl 
ani pokus kapitána domácích Machálka. O osudu 
utkání rozhodl Mach, který po samostatné akci pře-
hodil vyběhnuvšího brankáře Brodu – 2:0. V samém 
závěru ještě korigoval Gettler – 2:1, na více už ale 
nezbyl hostům čas. Všechny body zůstaly doma.   

 SK Sigma Olomouc B – FK Blansko 3:0 (0:0). 
Branky: 61. Spáčil, 79. Galus, 90. Grečmal. Blan-
sko: Nešetřil – Feik (62. Bakayoko), Fall, Chyla (76. 
Tenora), Smrčka – Minařík – Machálek, Mach (50. 
Todorić), Alexa, Reteno Elekana – Tulajdan

 Blansko začalo nebojácně. Vidět bylo zejména 
agilního Macha. Nejprve se těsně minul hlavou, 
pak jeho střelu k tyči kryl olomoucký gólman. Vidět 
byli i domácí, blanenská obrana ale hrála pozorně. 
Do akce se musel výrazněji zapojit Nešetřil až po 
půlhodině hry, když bravurně vyrazil dálkovou střelu 
olomouckého střelce. Domácí následně začali mít 
více ze hry, vsítili i gól, který ale nebyl pro hru rukou 
uznán. Na straně hostí ještě sice zahrozil dálko-
vým pokusem Alexa, pak ale již otěže rukou začali 
defi nitivně přebírat Olomoučtí,  Matoušek ještě do 
poločasu rozezvučel břevno.  
 Po změně stran již byli domácí lepším celkem. V 
55. minutě byl ještě Nešetřil na místě, o chvíli později 
se již skóre měnilo. Po rohovém kopu nejvýše vysko-
čil Spáčil a překonal Nešetřila – 1:0. Hostující brankář 
byl rázem plně v permanenci. Jeho spoluhráči se 
sice ještě pokusili o ojedinělé akce, na vyrovnání to 
ale již nebylo. Naopak. Vedení Olomouce potvrdil 
nejprve z penalty Gallus – 2:0. V samém závěru 
výhru domácích pečetil pohotově Grečmal – 3:0.  

 V sobotu do Blanska zavítá celek Frýdku-
-Místku, proti němuž budou domácí vzhledem 
k jeho postavení v tabulce favority. Naopak o 
následujícím víkendu bude následovat zájezd do 
Kroměříže. Hanácká Slavia jede, patří od začátku 
soutěže k týmům z popředí tabulky, kde uspět 
bude velice těžké.

Bohumil Hlaváček

Olomouc - Blansko 3:0. Foto Josef KratochvílOlomouc - Blansko 3:0. Foto Josef Kratochvíl

Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 
redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

MSFL v číslech

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 9. října v 15.00 hSobota 9. října v 15.00 h
Blansko – Frýdek MístekBlansko – Frýdek Místek
Mistrovské utkání MSFL Mistrovské utkání MSFL 

* Hřiště na Údolní* Hřiště na Údolní

Další výsledky, 10. kolo: Kroměříž – Hlučín 3:0, 
Velké Meziříčí – Frýdek 1:0, Uničov – Olomouc B 
0:4, Zlín B – Otrokovice 2:4, Vrchovina – Slovácko 
B 1:2, Vratimov – Ostrava B 1:3, Jihlava B – Rosice 
2:1, Dolní Benešov – Znojmo 2:2. 11. kolo: Hlučín 
– Znojmo 2:1, Rosice – Dolní Benešov 3:1, Ostrava 

B – Jihlava B 1:1, Slovácko B – Vratimov 1:1, Otro-
kovice – Vrchovina 0:0, Uherský Brod – Zlín B 4:0, 
Kroměříž – Velké Meziříčí 1:1, Frýdek – Uničov odl.  

Další zápasy 12. kolo: Blansko – Frýdek-Mís-
tek, Velké Meziříčí – Hlučín, Uničov – Kroměříž, 
Zlín B – Olomouc B, Vrchovina – Uherský Brod, 
Vratimov – Otrokovice, Jihlava B – Slovácko B, 
Dolní Benešov -  Ostrava B, Znojmo – Rosice. 
13. kolo: Kroměříž – Blansko, Hlučín – Rosice, 
Ostrava B – Znojmo, Slovácko B – Dolní Benešov, 
Otrokovice – Jihlava B, Uherský Brod – Vratimov, 
Olomouc B – Vrchovina, Frýdek-Místek – Zlín B, 
Velké Meziříčí – Uničov.

-boh-

1. Olomouc B 11 8 2 1 29:6 26

2. Ostrava B 11 8 2 1 25:12 26

3. Kroměříž 11 8 1 2 22:9 25

4. Rosice 11 7 1 3 17:11 22

5. Blansko 11 7 0 4 22:20 21

6. Slovácko B 11 5 3 3 20:13 18

7. Hlučín 11 6 0 5 17:12 18

8. Uničov 10 5 3 2 15:10 18

9. Uh. Brod 11 4 3 4 17:12 15

10. V. Meziříčí 11 4 3 4 14:16 15

11. Zlín B 11 4 0 7 17:20 12

12. Vratimov 11 3 3 5 14:17 12

13. D. Benešov 11 3 3 5 12:21 12

14. Jihlava B 11 2 5 4 18:23 11

15. Vrchovina 11 2 2 7 10:20 8

16. Frýdek 10 2 2 6 11:24 8

17. Otrokovice 11 1 2 8 7:25 5

18. Znojmo 11 0 3 8 15:31 3

 Blanenští hokejisté již bojují v novém ročníku krajské ligy zatím se střídavými úspěchy. Po úvodní 
domácí výhře s Hodonínem ve druhém kole po bojovném výkonu sice prohráli na ledě Uherského 
Ostrohu, aby pak na domácím stadiónu zdolali v prodloužení houževnatého soupeře z Brumova-
-Bylnice. V tabulce jim patří po neúplném třetím kole solidní čtvrtá příčka.

 Uherský Ostroh – Dynamiters Blansko HK 4:2 
(0:1, 2:1, 2:0). Sedláček, Grünwald.  Domácí byli 
v utkání favority. Když jim ale nevyšel očekávaný 
počáteční nápor, hra se vyrovnala a Blanenští šli 
dokonce v 15. minutě do vedení. Malý se dostal po 
skrumáži k puku a nezištnou přihrávkou připravil 
gólovku Sedláčkovi, který nezaváhal. Naději na zisk 
všech bodů navýšil ve druhé třetině Grünwald druhou 
brankou. To ale, jak se později ukázalo, bylo, co se 
týče střelecké produktivity ze strany hostí, všechno. 
Domácí se dostali do tlaku a ještě do druhé sirény 
dokázali vyrovnat. Blanenští se nevzdávali a v obou-
stranně vypjaté hře nebyla nouze o časté vylučování. 
Uherský Ostroh však nakonec zvládl lépe závěr. Čtyři 
minuty před koncem se mu podařilo vsítit rozhodující 
gól Mikou. Blansko se snažilo o power play, při níž 
však nakonec těsně před koncem do prázdné brány 
inkasovalo počtvrté. 
 Dynamiters Blansko HK – Brumov-Bylnice 
5:4pp (1:1, 2:2, 1:1, 1:0). Jílek, Grünwald, Drečko, 
Müller, Král. Hned úvodní tlak domácích jim přinesl 
vedení, když se do střelecké listiny jako první zapsal 
Jílek. Pak však při snaze vedení navýšit rozchytali 
k výbornému výkonu brumovského gólmana a před 
koncem třetiny byli potrestáni vyrovnávacím gólem 
Bubláka. V úvodu druhé přečkali hosté dvojnásob-
né oslabení a naopak v jeho závěru šli do vedení 
Lysákem. Blanenští zvýšili svůj tlak a byli odměněni 
vyrovnávací brankou Grünwalda a krátce na to je 
poslal do vedení Drenčko. Matula však dokázal opět 
vyrovnat. Blansko mělo větší touhu po vítězství. Ve 

47. minutě je poslal znovu do vedení Müller, a ač 
mohlo začít bránit vítězství, hnalo se stále dopředu. 
Při dlouhé nastavované přesilovce se však hosté 
dočkali vyrovnání, a protože domácí byli i nadále 
často vylučovaní, výsledek byl pro ně dlouho na 
vážkách. Všechna oslabení však nakonec bez ztráty 
kytičky přežili a zápas došel do prodloužení. V něm 
byli Blanenští nakonec přece jenom šťastnější. O 
jejich výhře rozhodl po samostatné akci Matouš Král.  

Bohumil Hlaváček

1. Boskovice 3 3 0 0 18:8 9

2. Hodonín 2 2 0 0 12:3 6

3. Uh. Ostroh 3 2 0 1 13:10 6

4. Blansko 3 1 1 1 10:8 5

5. Brumov 2 1 1 0 12:10 4

6. Břeclav 2 1 0 1 9:9 3

7. Uh. Brod 3 1 0 2 12:15 3

8. Kroměříž 3 1 0 2 9:16 3

9. Uh. Hradiště 2 0 0 2 3:10 0

10. Technika 3 0 0 3 10:19 0

Dynamiters Blansko HK, podzim 2021. Sedící zleva: Martin Šenk, Matouš Král, Zdeněk Němec, Jarmil Vlach, 
trenér Radko Křivinka, Hynek Grünwald, Jan Külzer. Prostřední řada zleva: Stanislav Sedláček, Marek Pilát, 
Tomáš Jílek, Tomáš Verner, Jaroslav Hanzlík, Michal Drenčko, Pavel Berka, Marek Antal - místopředseda, 
Ivo Kuběna. Horní řada zleva: Jiří Šmahel, Matyáš Formánek, Adam Hussein, Tomáš Antoňů, Lukáš Miloš, 
Tomáš Müller, Richard Majola, Vojtěch Malý, Tomáš Kubíček. Chybí: Marek Antoňů - předseda klubu, Miroslav 
Berka, David Bocián. Foto Ivo Kuběna

Florbalisté Atlasu se dočkali 
první výhry

 Po téměř roční pauze způsobené pandemií koronaviru se na palubovky vrátil divizní fl orbal. Před 
přerušením soutěží se Blansku jako nováčkovi v soutěži dařilo, a tak nebylo v Atlasu mnoho těch, 
kteří by nucenou přestávku brali s povděkem. Domácí hala se navíc proměnila v očkovací centrum, 
což zcela znemožnilo možnost plnohodnotného tréninku. A uprostřed prázdnin navíc do superligo-
vého Hattricku Brno zamířil hlavní tahoun blanenské ofenzivy Lukáš Kučera, což k předsezónnímu 
očekávání dobrých výsledků mnoho nepřispělo. Obavy se naplnily, v úvodních kolech Blansko třikrát 
prohrálo. Až ve druhém domácím představení se nyní podařilo konečně bodovat. 

 FBK Atlas Blansko – Florbal Litomyšl 5:3 (3:2, 
1:0, 1:1). Janík, Fedra V. 2, Fedra J.
 Úvod Atlasu vyšel. Po 34 sekundách se po ztrátě 
hostujících hráčů dostal k míčku Janík a první střelou  
zápasu otevřel skóre. Hned druhá šance v 5. minutě 
znamenala druhý gól, když po nahrávce Jakuba 
Fedry skóroval jeho bratr Vojtěch. Poté se osmělili i 
hosté a ve 14. minutě bylo sníženo. V 18. minutě bylo 
3:1 a opakovala se úplně stejně bratrská spolupráce 
Fedrů. Ještě půl minutky před koncem první třetiny 
využili hosté přesilovku a bylo opět sníženo na rozdíl 

jedné branky. Ve druhé třetině hosté přidali, byli o 
chloupek aktivnější ale srazila je branka Janíka v 
přesilovce v 35. minutě, u které neměl brankář čisté 
svědomí. Hned ve 43. minutě to bylo opět jen o gól. 
V 50. minutě byli krátce po sobě vyloučení Charvát 
a J. Fedra a skoro dvě minuty bojoval Atlas ve třech 
proti pěti. Atlas naštěstí oslabení ubránil a v 54. 
minutě pojistil vítězství Jakub Fedra po nahrávce 
Vojty Fedry.

-boh-

Pozvánka na hokej:Pozvánka na hokej:
Sobota 16. října v 17.00 h
Dynamiters Blansko HK – SHKM Hodonín
Mistrovské utkání krajské ligy * ZS Blansko


