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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Třetí pozici obsadila strana KDU-ČSL (11,91 %) a v 
zastupitelstvu jí náleží tři mandáty. Čtvrté místo patřilo 
novému seskupení Fórum Blansko (tři mandáty). Pátá 
byla strana SPD a nezávislí pro Blansko (dva mandáty) 
a šestí Piráti (dva mandáty). Po jednom mandátu obdr-
žela sedmá Volba pro Blansko, osmá ČSSD a devátá 
KSČM. 
 „Kdo v Blansku sestaví koalici a které strany se sta-
nou opozičními, zatím není jasné. Zástupci jednotlivých 
politických stran stále vedou povolební jednání,“ píše 
se na městských webových stránkách s tím, že volbu 
nového starosty a místostarostů mohou provést až 
noví zastupitelé na ustavujícím zasedání. Jeho termín 
zatím stanovený nebyl. Pokud nikdo nepodá návrh na 
neplatnost voleb nebo hlasování, koná se ustavující 
zasedání zastupitelstva nejpozději pětadvacet dní poté, 
co výsledky voleb ofi ciálně vyhlásí Státní volební komise.
 Senátní volby na Blanensku a části Brněnska se 
odehrály ve dvou kolech. Do druhého postoupila ze 
sedmi kandidátů dosavadní senátorka Jaromíra Vítková 
(30,79 % hlasů) a podnikatel Antonín Žirovnický, který 
získal 17,93 % hlasů v prvním kole.
 V druhém kole, které se konalo ve dnech 30.9. a 1.10., 
senátorka Jaromíra Vítková s přehledem obhájila mandát 
s celkem 65,36 % hlasů v obvodě Blansko. 
 „Děkuji všem, kteří mě podpořili, děkuji za důvěru, 
vážím si jí, budu dále hájit zájmy občanů a regionu. 
Navážu na spolupráci se samosprávami a se spolky, 
se kterými jsem doposud spolupracovala. Budu řešit 
problematiku dopravy a to nejen nové silnice I/73, ale 
také obslužnost celého regionu. Navážu na oblast před-
školního vzdělávání, kde se mi podařila řada věcí, ale 
bude potřeba se tomuto tématu věnovat i nadále. Budu 
se věnovat životnímu prostředí a zejména čistírnám 
odpadních vod,“ ujistila senátorka Jaromíra Vítková.
 Volební účast v prvním kole senátních voleb 
byla 47,57 % voličů a v druhém kole o poznání 
nižší – 20,29 %. 

Konečné výsledky
1. ANO (č. 4) - 6 zastupitelů
1. Mgr. Lenka Dražilová, MBA
Pořadí na kandidátce: 1 - 1 837 hl. (4,76 %)
2. Ing. Jan Nečas
Pořadí na kandidátce: 2 - 1 708 hl. (4,43 %)
3. Ing. Petr Rizner
Pořadí na kandidátce: 3 - 1 702 hl. (4,41 %)
4. Ing. Jiří Míšenský
Pořadí na kandidátce: 6 - 1 635 hl. (4,24 %)
5. Milena Ondroušková
Pořadí na kandidátce: 5 - 1 623 hl. (4,21 %)
6. Bohuslav Kučera
Pořadí na kandidátce: 4 - 1 595 hl. (4,14 %)

2. ODS (č. 3) - 6 zastupitelů
1. Ing. Jiří Crha
Pořadí na kandidátce: 1 - 1 974 hl. (5,42 %)
2. MUDr. Zdeněk Grünwald
Pořadí na kandidátce: 2 - 1 771 hl. (4,86 %)
3. Mgr. Bc. Pavlína Komínková
Pořadí na kandidátce: 7 - 1 691 hl. (4,64 %
4. Mgr. Lukáš Dlapa
Pořadí na kandidátce: 10 - 1 619 hl. (4,45 %)
5. MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
Pořadí na kandidátce: 4 - 1 585 hl. (4,35 %)
6. Ing. František Havíř
Pořadí na kandidátce: 3 - 1 550 hl. (4,26 %)

3. KDU-ČSL (č. 6) - 3 zastupitelé
1. Ing. František Hasoň
Pořadí na kandidátce: 1 - 1 151 hl. (5,65 %)
2. MUDr. Jaroslava Pořízková
Pořadí na kandidátce: 2 - 1 027 hl. (5,04 %)
3. Ing. Jan Pořízek
Pořadí na kandidátce: 5 - 1 018 hl. (5,00 %)

4. FÓRUM Blansko (č. 1) - 3 zastupitelé
1. Ing. Jan Došek, MBA
Pořadí na kandidátce: 1 - 873 hl. (4,92 %)
2. Mgr. Lukáš Toman
Pořadí na kandidátce: 2 - 842 hl. (4,75 %)
3. Ing. Patrik Ág
Pořadí na kandidátce: 4 - 805 hl. (4,54 %)

5. SPD+NK (č. 5) - 2 zastupitelé
1. PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
Pořadí na kandidátce: 1 - 877 hl. (5,44 %)
2. Josef Nejezchleb
Pořadí na kandidátce: 2 - 725 hl. - 4,50 %

6. Piráti (č. 8) - 2 zastupitelé
1. Zbyněk Pokorný
Pořadí na kandidátce: 1 - 652 hl. (5,41 %)
2. Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.
Pořadí na kandidátce: 2 - 583 hl. (4,83 %)

7. VPB (č. 9) - 1 zastupitel
1. Ing. Ivo Stejskal
Pořadí na kandidátce: 1 - 668 hl. (5,67 %)

8. ČSSD (č. 7) - 1 zastupitel
1. Mgr. Bc. Michal Souček
Pořadí na kandidátce: 1 - 656 hl. (7,27 %)

9. KSČM (č. 2) - 1 zastupitel
1. Bc. Emil Pernica, DiS.
Pořadí na kandidátce: 1 - 541 hl. (6,07 %)

Připravila Marie Kalová

Výsledky voleb v Blansku

Realitní kancelář MiKA nabízí i bezplatnou konzultační činnost.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení. 

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Právní i daňové

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a realizovaných zakázek

 Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do zastupitelstva a do senátu. Obzvláště čekání na výsledek ko-
munálních voleb bylo velmi napínavé. V nich byla volební účast 46,75 % voličů. Vítězství, ač velmi těsné, 
patřilo nakonec hnutí ANO 2011 (22,56 %). Získalo šest mandátů, stejně jako strana ODS, která skončila na 
druhém místě (21,30 %). 

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ

VSTUPENEK: BLANKA, Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 10.10.2022
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SOBOTA 5. 11. 2022 od 14 h

PUTOVÁNÍ  LESEM 

ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI

aneb

h
d

k
0

b
dII

PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00–17.00 h.

S TA R TOV N É :  D O S PĚ L Í  70, –  Kč;  D Ě T I  50, –  Kč .

V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BLANSKO, DIVIŠOVA 2a, příspěvková organizace

AKCE  SE  KO NÁ  Z A  K A ŽD ÉH O  P O Č A SÍ . Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 

VSTUPENEK: B



7. října 20222

Komentář: O Svatém Václavu
 Kníže Václav se narodil kolem roku 907 a byl vycho-
váván svou babičkou (sv. Ludmilou, svatořečenou již 
ve 12. století), vzdělání nabyl v Budči. Po smrti otce, 
knížete Vratislava se v roce 921 ujal vlády. Během ní 
dokázal zachovat suverenitu území českého státu. Po-
dle legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky 
svého bratra Boleslava poté, co se ho sám Boleslav 
pokusil zabít (jako rok úmrtí se uvádí 929 nebo 935). V 
následujících staletích byl uctíván v politické rovině jako 
symbol české státnosti a jako jeden z nevýznamnějších 
českých křesťanů v rovině církevní. Na jeho počest byl 
v horní části Václavského náměstí postaven pomník 
(autor Josef Václav Myslbek, kompletně dokončen v 
roce 1925).
 Postava Svatého Václava na koni v podobě bojov-
níka symbolizuje především ty lepší chvíle českého 
národa, časy jeho vzepětí proti útisku. Jak však víme, 
musel Václav v téměř stoleté historii z výšky shlížet i 
k událostem, kterými se český národ hanbí. Viděl plné 
náměstí lidí se zdviženou pravicí na jaře roku 1939, 
vítající německou armádu, viděl a slyšel nejvyšší české 
kolaboranty truchlící za smrt tyrana Heydricha, viděl 
ale jásající davy vítající osvobozující sovětská vojska 
v květnu 1945, aby o dvě desítky let později viděl tatáž 
vojska, ale tentokrát Prahu okupující. Viděl demonstrace 
během hroucení komunistického režimu v listopadu 
1989. Dějiny procházející kolem sochy Svatého Vác-
lava v té době přinesly českému národu vytouženou 
svobodu, kterou do dnešní doby zatím máme.
 I od té doby se udála spousta shromáždění, ale v 
žádných už nešlo „o životy“. Šlo o podobu demokracie, 
kterou jsme se učili zavádět. Ano, učili. Nikdo v těch 
podzimních dnech roku 1989 nevěděl, co přesně vlast-
ně chce. Všichni jsme věděli, co nechceme. Ale o těch 
pozitivních úkolech nevěděl nikdo. Nikdo nevěděl, jak 
na to. V devadesátých letech se začala utvářet podoba 
naší země, a především podoba české společnosti. 
Slovy Tomáše G. Masaryka: „tož, demokracii bychom 
měli, ještě nějaké ty demokraty“. Každý si tu budoucnost 
začal budovat po svém. Pravidla neexistovala. A tak 
vznikli první kapitalističtí zločinci a padouši. Slušnější 
část společnosti byla konfrontována s excesy na poli 
privatizace (Kožený), kriminality (Jonák, Orlické vraždy), 
práva (kauza DIAG HUMAN) a politiky (bamberské kuf-
říky Miloše Zemana, švýcarská konta ODS). Gangsteři 
se nám vysmívali, podmanili si mocné a ve spolupráci s 
nimi se v roce 1998 vysmáli voličům uzavřením opoziční 
smlouvy (zavilí nepřátelé ODS a ČSSD reprezentovaní 
Klausem a Zemanem si padli do náručí). Frustrace 
slušných dosahovala vrcholu a ti neslušní se chovali, 
jako že se jim nemůže nic stát.
 Když tato éra pominula (a přitom poškodila nevratně 
českou společnost a vytvořila zárodky statisíců lidí v 
exekucích, neřešených problémů v pohraničí, neú-
ctu k právu), začali se rojit spasitelé (Věci Veřejné). 
Splasknutí pro mnohé nadějných bublin eskalovalo 
další společenské frustrace. Další statisíce lidí přestaly 
věřit demokracii. Někdy kolem roku 2010 se začínaly 
naplno (spolu s nástupem chytrých telefonů) využívat 
sociální sítě s jejich fenoménem anonymity a okamži-
tého a masivního šíření nekontrolovaných informací. A 
v politice nastala éra Andreje Babiše a Miloše Zemana.
 A v dnešních dnech se začíná projevovat naplno, pod 
tíhou událostí, které se na nás valí, aniž bychom se o to 
zasloužili, v jak kritickém stavu (nejen) česká společnost 
vlastně je. Jak obrovské množství lidí má strach, jak je 
deformováno informacemi, prostředím, jak je zklamáno 
a v jaké zoufalé situaci je, jak je schopné věřit i těm 
nejneuvěřitelnějším bludům. A jak moc takových lidí 
kolem nás je.
 Zatím poslední demonstrace pod sochou Svatého 
Václava proběhla 28. září. Zastavme se nejdřív na 
pódiu. Pořádající byli Jiří Havel a Ladislav Vrábel. Ve-
dle nich stály osobnosti - například poslanec SPD Jiří 
Kobza, předsedkyně hnutí Trikolora Zuzana Majerová, 
kandidát komunistů na prezidenta Josef Skála, ekonom 
a děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy 
ekonomické v Praze Miroslav Ševčík či právnička a 
dnes senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. A také nová 
politická hvězda - Jindřich Rajchl (strana PRO). Chtěl 
bych si umět představit tyto lidi jako členy vlády a za-
jímalo by mě, na čem by se dokázali shodnout (a zda 
vůbec na něčem). Ale raději to snad ani vědět nechci.
 A nyní nahlédněme pod pódium. A abych si zachoval 
nestrannost, použiji několik rozhovorů, které zveřejnil 
redaktor Radek Bartoníček z Aktuálně.cz na platformě 
twitter. Přepis jsem udělal sám, a to tak, abych zdů-
raznil především obsah sdělení. Formu, jakou to bylo 
prezentováno, částečně eliminuji, a to proto, abych se 
vyhnul dehonestaci:

Václavské náměstí, Praha, 28.10.2022, 14:20: 
Novinář: „Proč jste přišla?“
Demonstrantka: „Demise, nelíbí se mi tahle vláda, 
přeju si demisi.“
Jiná účastnice vedle ní: „Demisi, taky. Pryč s nima, 
se všema.“
Novinář: „Koho byste si přála ve vládě?“
Demonstrantka: „Zatím úřednickou vládu.“ (jiní kolem 
se přidávají: vládu odborníků!), ona pokračuje: „…a pak 
se uvidí“ (ostatní kolem: ne vládu amatérů).
Novinář: „Kdo by měl být v té vládě například?“
Jiný demonstrant (ukazuje na podium): „Tady vám to 
všechno řeknou.“
Novinář: „Ti, co budou mluvit na podiu?“

Demonstrant: „Jistě.“
Jiný demonstrant (na otázku: proč jste tady?): „Kvůli 
demisi, to zaprvé. Vládu odborníků. Vláda se stará o 
Ukrajince a ne o nás, o svoje vlastní občany, to je to 
nejdůležitější.“
Novinář: „Jak si myslíte, že by ta vláda měla odejít?“
Demonstrantka: „Co nejrychleji. Včera bylo pozdě.“
Jiný vedle ní: „To tam stejně večer nebude.“ (myslí tím, 
že nebude odvysíláno či zveřejněno).
Novinář: „Já to dám na twitter.“
Demonstrantka: „Tomu nevěřím.“
Novinář: „Nevěříte médiím?“
Jiný demonstrant: „Určitě ne.“
Jiný demonstrant: „Už by se měli probudit ti novináři. 
Píšete od A až do Zet samý lži. Lidi si musej hledat 
informace na nezávislých, na různých médiích. Od vás 
se nedovíme vůbec nic. A vy napomáháte této vládě, 
která tady všechno lže a propaguje bruselský názory, 
který jsou proti Český republice. Pan Fiala nás označil 
za ruský šváby. Je nás tady hodně a bude nás tady do 
budoucna víc a víc a víc. Než bude celá republika samej 
ruskej šváb!“ (potlesk lidí okolo)
Novinář: „Neřekl to on o těch organizátorech?“
Demonstranti (hromadně nesouhlas), jeden z nich: „To 
jste si to překroutil pane,´sešli se tady proruský švábo-
vé´.“ (patrně citoval svůj informační zdroj) 
Novinář: „Jsem přesvědčený, že my média se snažíme 
psát pravdu.“
Demonstranti: dávají najevo nesouhlas.
Demonstrantka: „A vy jste od koho?“
Novinář: „Já jsem Aktuálně.cz.“

Václavské náměstí, Praha, 28.10.2022, o chvíli 
později na jiném místě: 
Novinář: „Pan Vrábel a ostatní organizátoři říkají: ́ hrozí 
válečný stav, hrozí třetí světová válka´. Není to šíření 
strachu mezi lidma?“
Demonstrant: „Vždyť to pan Fiala říká, že jsme ve 
válečným stavu.“
Novinář: „Ale že by byl vyhlášená válečný stav?“
Dav: „Ale pan Fiala to říká vod začátku, že jsme ve 
válce.“
Novinář: „To znamená, že ti organizátoři nepřehánějí, 
když mluví o vyhlášení válečného stavu?“
Demonstrant: „To by se jim ale hodilo právě že. Tím 
pádem zavřou lidem jakoby cesty ven a vyjádřit svůj 
názor. Vždyť to je jedna z možností zavřít jim tu cestu. 
Ale proč my bysme měli být ve válečném stavu? Jedině 
když to bude chtít NATO. Já jsem od Čáslavi, tam je 
letecká základna, teď poslední dobou od rána do večera 
lítaj stíhačky, všechno to vidíte. Kam stěhujou armády v 
Polsku? Na hranice. Tak co vlastně se chystá?“
Novinář: „Necítíte se bezpečněji, když jsme součástí 
NATO?“
Demonstrant: „Ne, vůbec ne, obráceně. Až nám to 
sem šoupnou, myslíte že bude rozdíl my, nebo někdo 
jinej? My jsme součástí NATO a podporujeme ze všech 
nejvíc, jako.“
Novinář: „Myslíte, že je dobře, že podporujeme Ukra-
jinu?“
Demonstrant: „To bysme mohli, ale rozhodně nesou-
hlasím vojensky, abychom jim tam posílali zbraně.“
Někdo jiný vedle: „Podívejte se na Maďary!“
On pokračuje: „Přesně! Tam se mohli dohodnout, ale 
už se nedohodnou.“
Novinář: „Co říkáte názoru, že až by Rusko obsadilo 
Ukrajinu, pak by mohlo obsadit i pobaltské státy?“
Demonstranti kolem: „Co by z toho měli?“ (a jsou agre-
sívní vůči novináři).

Václavské náměstí, Praha, 28.10.2022, o chvíli 
později na jiném místě: 
Novinář: „Máte obavu z Ruska, nebo ne?“
Demonstrantka: „Ne, nemám. Ale pokud se bude dít 
to, co se děje, tak mám. Pokud půjdeme touhle cestou 
jako naší vládní představitelé, tak mám.“
Novinář: „Co myslíte, že by Rusko mělo dělat?“
Demonstrantka: „Měl byste nás nechat na pokoji. Lidi 
už nemají důvěru v nějaký Bakalovy noviny. Já vidím, 
co vidím, když si občas zapnu zprávy. Naprosto jedno-
stranná informovanost.“

Václavské náměstí, Praha, 28.10.2022, o chvíli 
později o kousek dál: 
Novinář: „Co by se mělo změnit z vašeho pohledu?“
Demonstrant: „Co? V první řadě musíme bejt Češi. Jo? 
Aby ty naše děti a vnoučata věděly, do čeho jsou, aby ty 
tradice jsme předali jim a mohli jsme je hlavně předávat.“
Novinář: „Jsou pro vás důležití ti organizátoři? Nebo 
byste přišel, kdyby to pořádali třeba odboráři?“
Demonstrant: „To přijedu taky i když v odborech nejsem“
Novinář: „Není pro vás tedy podstatný organizátor, ale 
to, že chcete říct svůj názor?“
Demonstrant: „Přesně. Vyjádřit ho.“
Novinář: „Co vás osobně trápí, co byste změnil v této 
republice?“
Demonstrant: „V první řadě vystoupit z Evropský unie, 
tam jsme vůbec neměli vstupovat. To, co se nepodařilo 
Hilterovi, tak to se podařilo dneska.“
Novinář: „Co by z vašeho pohledu měla česká vláda 
dělat? Je dobře, že podporuje Ukrajinu?“
Demonstrant: „Podporovat… podle toho, jak podpo-
rovat. Dejme tomu ty uprchlíky budiž, pokud to jsou 
skuteční uprchlíci. Ale posílat tam zbraně, tím vlastně 
přikládáme do ohně. Absolutní nesmysl.“

 „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Ty jsi dědic české 
země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Pomoci my tvé 
žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste, eleison.“

Freddieho sloupek
Politika jako úděl

 Tak máme po dalších volbách v řadě a za tři mě-
síce nás čekají další, že to ale uběhlo…
 Po deseti letech se bude loučit se svým hradním 
angažmá Miloš Zeman a asi nejen já žiju v oče-
kávání, kdo jej v prestižní funkci nahradí. Já vím, 
slíbil jsem, že se o MZ již zmiňovat nebudu, ale tato 
výjimečná předvolební situace mi nedovolí jinak.
 Osobně si myslím, že změna Ústavy před více 
než deseti lety a instalace přímé volby prezidenta 
republiky nebyla nejšťastnějším řešením. Prostě pro-
to, že přímo volený prezident se do zastupitelského 
systému, představovaného především Poslaneckou 
sněmovnou, příliš nehodí a právě jeho mandát, 
propůjčený mu většinou občany, jej může svádět 
k neuváženým činům, dát mu pocit neomylnosti, 
(téměř) monarchy, a v konečném důsledku poškodit 
instituci prezidentského úřadu jako takovou. A to i 
díky lidem, kterými se obklopí, a kteří tak vystupují 
jeho jménem.
 Politika je údělem. Vrcholná o to větším. Není 
jednoduché se v politice pohybovat, orientovat a 
vydržet. Je to úděl pro silné nervy, ohebná záda a 
permanentně ušpiněné ruce. A údělem občanů je 
snášet a vydržet občas nesmyslná vyjádření námi 
volených zástupců.
 Politika jako celek je téměř dokonalým obrázkem 
románu „1984“ a v něm zmiňovaného „newspeaku“, 
tedy řeči, respektive vyjádření, která mají nahradit 
výstižná a jasná slova.
 Každý příčetný člověk si umí představit, co se 
ukrývá pod pojmy „pravda“, či „lež“. Jenže pokud 
se to ukryté „vnoří“ do politiky, pak nikdy ony výrazy 
neuslyšíte. Namísto „lhali jsme vám“ je nám pre-
zentováno, že „předvolební slib nebyl zasazen do 
reálného rámce“ a mnohé podobné zrůdnosti, které 
svým opisným rozsahem sice náš mateřský jazyk 
do jisté míry obohatí, ale zanechává v nás pachuť 
něčeho nechutného. Je to taková UHO (univerzální 
hnědá omáčka) ze školní jídelny osmdesátých let.
 Já politikům nezávidím, protože pro řadu z nich 
je jejich angažmá poměrně jistou vstupenkou do 
pekla. Jen si naivně přeji společnost, která dokáže ty 
„spravedlivější“ ocenit a ty ostatní poslat na smetiště 
dějin.  
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Novinář: „Co kdyby ale Rusko obsadilo Ukrajinu, bylo 
by to dobře z vašeho pohledu?“
Demonstrant (směje se, a po chvíli odpoví): „Ukrajina, 
to je zástupnej problém. Ta válka neprobíhá mezi 
Ukrajinou a Ruskem, ta válka probíhá mezi Amerikou 
a Ruskem.“
Novinář: „Ale co když Rusko Ukrajinu obsadí?“
Demonstrant: „Politici musí jednat. Ti už měli jednat v 
tom březnu.“

Václavské náměstí, Praha, 28.10.2022, o chvíli 
později o kousek dál: 
Novinář: „Někdo tvrdí, že lidé, kteří tady jsou, zastávají 
proruské názory.“
Dav křičí: „Je to nesmysl.“
Novinář: „Takže vy říkáte, že jste pro jednání s Ruskem, 
ale nejste proruští?“
Jeden demonstrant: „Tím že s Ruskem jednám, nejsem 
pro něj.“
Jiná demonstrantka vedle: „My jsme pro to, aby byl 
mír! Aby se jednalo a aby se přestalo válčit, dokud se 
bude válčit a přispívat zbraněma na boj, tak se bude 
válčit donekonečna.“
Novinář: „Část společnosti říká, že když se válčit 
nebude, Rusko obsadí Ukrajinu. Co vy říkáte jako pro-
tiargument? A nemáte pocit, že Putin nechce jednat?“
Demonstrant: „Nemám ten pocit. Řekl někdo, že ne-
chce jednat?“
Novinář: „Mám pocit, že mu volají státníci: zastavte tuto 
válku, neposílejte další vojáky.“
Demonstrant: „To je pouze pocit, bacha na to. Já za 
svých 40 let jsem v životě nepřemýšlel nad tím, jestli 
si budu moct otočit kohoutkem. A co to jako teďko za-
číná bejt? Já se tady budu bát a klepat zimou, a ještě 
k tomu faktury? A pak budu někde sockovat? Proto 
chodím do práce!“
Novinář: „Přivádí vás sem tedy ekonomická situace, 
problémy?“
Demonstrant: „Ano, nejistota. Lži. Podsouvají se nám 
věci, který jsou nesmyslný, vždyť lidi jsou - maj klapky 
na očích - vždyť to vidíme sami, co si myslí, o čem se 
baví. Každýho to sere a nikdo nic nedělá.“

Václavské náměstí, Praha, 28.10.2022, o chvíli 
později o kousek dál: 
Novinář: „Proč jste se dneska přišla?“
Demonstrantka: „Protože se na to už dneska nemůžu 
dívat, to už musí bejt konec, to nejde jinak.“
Novinář: „Jak by ten konec měl nastat?“
Demonstrantka: „To je mi dost jedno. Mírově, defenes-
trace je úplně ideální.“
Novinář: „Prosím vážně.“
Demonstrantka: „Jak by měla vláda padnout? Prostě by 
měla odejít. Mně je jedno, jestli odejde dveřma, nebo 
oknem, nebo po vlastních, mně je to jedno. Ale prostě 
musí odejít, protože nepotřebuji vládu, která nezastu-
puje mě. Já potřebuji vládu – mně se třeba líbí Orbán, 
ne ve všem, ale... Nebo Putin, ten si jede pro svoji zemi, 
pro svůj národ (souhlas kolemstojících), Orbán pro svoji 
zemi. A naši?“ (a kroutí hlavou)
Novinář: „Ale Putin – co říkáte tomu, že napadl Ukra-
jinu?“
Okolostojící: „On ji nenapadl.“
Novinář: „Prosím, váš pohled na Putina.“
Demonstrantka: „Fakt to chcete slyšet?“
Novinář: „Ano, já to budu publikovat.“
Demonstrantka: „A co jste zač?“
Novinář: „Já jsem novinář z Aktuálně.cz a dávám na 
twitter názory z demonstrace, i té z 3. září.“
Demonstrantka: „To, co se děje na Ukrajině, je zále-
žitost bývalýho Sovětskýho Svazu, mě to nezajímá. 
To, co se tam dělo, tam se vždycky děly zvěrstva, a 
vždycky to bylo mezi nima. Mě to nezajímá. My jsme 
sem přišli proto, že chceme, aby se tu dělo to, o čem 
se tu mluvilo 3. září.“
Novinář: „víte, ale já třeba poslouchám, co říká paní 
Peterková (pozn. autora: Jana Peterková je česká 
novinářka, politická aktivistka a dezinformátorka, která 
působila jako moderátorka TV Nova; v roce 2022 ozná-
mila úmysl kandidovat na prezidentku České republiky 
2023 a usilovala o vznik politické strany ´My 21´; za 
šíření dezinformací o Covidu-19 byla v lednu 2022 
odsouzena nepravomocně a v srpnu 2022 byl rozsudek 
i s náhradou škody potvrzen), paní Peterková říká ´ale 
tohle není cesta, musíte počkat na parlamentní volby, 
musíte dělat v těch místech, kde žijete, skupinky, které 
se budou podporovat…´“
Demonstrantka: (skočí mu do řeči, usmívá se): „Hitler 
se ptal? Hitler se ptal?“
Novinář: „Teď nevím, jak to myslíte?“

Demonstrantka: „Lenin se ptal, až budou volby? Když 
nejde něco řešit normální cestou, tak se musí zvolit 
nestandardní cesta.“
Novinář: „Ale řada lidí vám řekne...“
Demonstrantka (nenechá ho domluvit): „Ale mně je jed-
no, co říká řada lidí, protože já s řadou lidí nesouhlasím.“

Václavské náměstí, Praha, 28.10.2022, o chvíli 
později na pódiu: 
Komentátor na pódiu: „Prosím přivítejte paní poslankyni 
Europarlamentu za AFD Christine Anderson.“
Dav (vítá, tleská, píská, ozývá se „wilkommnen“)
Poslankyně (mluví anglicky, pořadatelka překládá): 
„Všichni jsme tu proto, abychom bojovali za svobodu,“ 
(souhlasný projev davu: ano, ano, svobodu, svobodu) 
Poslankyně anglicky pokračuje, pořadatelka překládá: 
„Obě tu jsme za svobodu, protože svoboda není prak-
ticky v ničem. Má na vás jednu jedinou otázku: jestli 
umíte a chcete za tu svobodu bojovat?“
Dav odpovídá: „Ano, ano!“ (mnozí anglicky: yes, yes)
Komentátor na podiu: „Požadujeme referendum o 
nákupu ruského plynu.“
Dav: „Ano, ano, ano.“

 A citát Karla Čapka na závěr: „Ano, mnoho se změni-
lo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme lépe, kdo je 
kdo. Kdo byl slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, 
je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i 
dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy 
jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím 
nebyl vždycky, kdo mění víru, neměl žádnou; člověka 
nepředěláš, jenom se ti vybarví.“

 Svatý Václave, Ty to vidíš. Nedej zahynouti, nám ni 
budoucím. Zatím pořád nejde o život.

-mn-

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

po 8 - 14 hod.
út 8 - 14 hod.
st 8 - 16 hod.
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Na kávě s Viktorem Flekem 
Sponzor rubriky:

 Jak tě napadlo vařit pivo?
 Mně pivo dlouhodobě chutná. S rodinou jsme 
pravidelně ochutnávali různá piva z českých mini-
pivovarů, a tak mě napadlo, že bych mohl uvařit 
svoje vlastní, že by mě to určitě bavilo. Navíc jsme v 
Dolní Lhotě mimo diskotéku provozovali restauraci a 
chtěli jsme nějaký nový impuls – něco, co by nás od 
ostatních odlišilo. Práce na diskotéce mě sice baví, 
ale nedokázal jsem si představit, že takhle budu trávit 
celý život. Chtěl jsem se věnovat i něčemu jinému.
 V neposlední řadě mému plánu nahrál i fakt, že 
se nám podařilo koupit elektrárnu u Dolnolhotského 
Mlýna, která byla několik let blokována složitým dě-
dickým řízením. Prostory tedy byly, a tak jsme začali 
shánět technologii.

 Zkoušel jsi někdy předtím vařit pivo doma v 
takových těch malých varnách?
 V tomto se asi od ostatních lišíme, protože tuhle 
fázi jsme přeskočili. Když se nad tím zamyslím, 
skočili jsme do toho dost po hlavě (smích). Na inter-
netu jsem tenkrát našel inzerát, že malý pivovar ve 
Velkých Losinách nabízí k prodeji kompletní vybavení 
minipivovaru, tak jsme se tam jeli podívat a skoro 
celé to koupili. Jde o kvalitní českou výrobu.

 Kdo jiný by měl více rozumět pivu, než Češi, 
že?
 Jako národ jsme nejen největším konzumentem 
piva, ale umíme také vyrábět skvělé technologie. Kdo 
chce mít dobrý pivovar, sáhne většinou po českých 
strojích. V tomto jsme skutečně jedničky a naše 
technologie se úspěšně uplatňují po celém světě.

 Kdy jste tedy začali vařit?
 V roce 2019 jsme převzali od nájemníka restauraci 
s plánem, že uděláme co nejdříve také pivovar. Jenže 
do toho nám skočil covid, takže plány byly značně 
narušené. Ne že by to nešlo, ale můj původní záměr 
byl, že budeme výrobou zároveň podporovat regio-
nální hospody, přece jenom pivo chutná nejlépe v 
restauraci, nejlépe na zahrádce, což bylo v té době 
velmi omezené. Takže jsme realizaci posunuli, což 
ale rozhodně nebylo na škodu. 
 První pivo jsme začali vařit 22. 2. 2022. Ne že bych 
věřil na magii čísel, takhle to prostě vyšlo :-)

 Musel jsi se v oblasti výroby piva nějak vzdě-
lávat?
 V době covidu jsem abslovoval asi devítiměsíční 
rekvalifi kační kurz pro výrobce piva – Beer Academy. 
Musím říct, že mi docela dost rozšířil obzory, co se 
týče výroby piva. 

 Takže po tomto kurzu už jsi věděl, jak pivo 
uvařit?
 To sice ano, ale vaření kvalitního piva určeného 
pro konzumenty je běh na dlouhou trať a člověk 
získá ty správné znalosti a zkušenosti až za dlou-
hou dobu. Někdo to zkouší doma a až po několika 
letech si troufne zainvestovat do něčeho většího, 
my jsme šli jinou cestou. Na vaření našeho piva 
jsme pozvali zkušeného sládka, který nám vlastně 
pomáhá doteď. Výsledkem bylo, že se nám hned 
na první dobrou podařilo uvařit opravdu dobré pivo. 
Tento člověk k nám jezdí stále, ale dnes už dokážu 
vařit pivo i sám. Nicméně investice do odborníka, 

který má s vařením mnohaleté zkušenosti, se určitě 
vyplatila.

 Jak se vaří pivo?
 Ze sladovny přivezou slad, který se musí sešroto-
vat na určitou hrubost, která je záležitostí dané varny 
a je zcela individuální. Velice zjednodušeně. Do 
varny se napustí voda, která se se sladem promíchá, 
zahřívá se a přečerpává. Následně se sladina scedí 
a začne se vařit, přičemž se postupně ve třech fázích 
přidává chmel. Chmelení je velmi důležitý proces; na 
začátku se třeba přidává jiná odrůda chmele, než na 
konci. Záleží vždy na daném receptu. Tento proces je 
tradiční a ovlivňuje výslednou chuť piva. Na začátku 
celého procesu se uvolňuje spíš hořkost, chmel 
přidaný ke konci vaření zase dodává na vůni. Proto 
je třeba pečlivě vybírat. Po zchlazení se tekutina 
přemístí na spilku a přidají se kvasnice.

 Používáte nějaké speciální?
 Ano. Používáme sušené kvasnice, které jsou 
určené speciálně k výrobě piva a máme u nich 
záruku, že jsou naprosto čisté, nekontaminované 
cizími kvasinkami, například z ovzduší. Výhodou je, 
že je po prvním nasazení odebíráme a používáme 
vícekrát.
 Pivo kvasí zhruba týden. Měří se stupňovitost, a 
jakmile jsme s ní spokojení, můžeme přichladit, aby 
se zastavilo kvašení a přečerpat do ležáckého tanku. 
Poté následuje ležení. Desítce stačí ležet tři týdny, 
třináctka pivo leží třeba i pět nebo šest týdnů. Potom 
můžeme fi ltrovat a pasterovat. My to neděláme 
a vyrábíme pivo nefi ltrované a nepasterované. 
Proto by mělo být v ledničce.

 Nefi ltrované pivo bývá kalné. Jak to, že to 
vaše je čisté?
 Některé pivovary prodávají nefi ltrované pivo, 
které vypadá, jako by je člověk nabral někde 
v rybníce, ale dá se vyrobit krásně čisté. Dost 
možná jde o marketingový tah – v člověku slovo 
„nefi ltrovaný“ budí dojem, že tekutina bude za-
kalená. Ale nemusí být. To naše opravdu není.

 Je vaše pivo vždy stejné?
 Jsme malý regionální pivovar a každá uva-
řená várka se velmi mírně liší. Výslednou chuť 
ovlivňuje mnoho faktorů. Ale výsledná chuť se 
mění tak málo, že to téměř není poznat. Možná 
kdybychom měli před sebou dva vzorky a porov-
návali, našli bychom jemné nuance. Ale o tom je 
vaření piva v malém množství. 

 Je těžké regionální pivo prodat?
 Tím, že jsme začali s prodejem na jaře, se 
nám podařilo obzvlášť během letních měsíců 
prodat vše, co jsme uvařili. Sudy od nás odebíraly 
hospody v okolí, něco jsme prodali na soukromé 
oslavy, něco v PET lahvích i v dárkových bale-
ních. Nyní v zimě je pochopitelně prodej o něco 
slabší. Vymýšlím další možnosti prodeje, nyní 
jsem koupil stánek se záměrem objíždět akce v 
regionu i mimo něj – mnoho měst pořádá slav-

Viktora Fleka mladšího můžete znát z diskotéky Mlýn v Dolní Lhotě. Letos na jaře se stal výrobcem 
regionálního piva v pivovaru Lhotecký mlýn. Povídali jsme si o tom, jak se vyrábí pivo, o začátcích 
i náročných výrobních postupech.

nosti piva, festivaly minipivovarů a podobné události, 
na kterých bych se rád aktivně podílel. Nyní, když je 
trochu více času, se snažíme uchytit na Brněnsku.
 V Blansku se naše pivo točí ve sklípku na Staré 
Fabrice a v hospodě u Kaštánka, pivem v lahvích 
zásobujeme několik obchodů v okolí, například Crhá-
kovic krámek na nádraží nebo pivotéku na Svitavské. 
Prodáváme i přímo u nás v pivovaru v Dolní Lhotě.

 Jaké pivo máte v nabídce?
 Začali jsme s jedenáctkou Tovaryšem, dvanácti-
stupňovým Stárkem a třináctkou Sekerníkem. V létě 
jsme doplnili svěží desítku Dolnolhotský mládek, a 
protože měla úspěch, prodáváme ji dál. Na dlouhé 
podzimní a zimní večery chystáme medový ležák a 
sváteční vídeňský ležák. Už se na ně moc těším! Piva 
nabízíme jak v lahvích, tak v sudech. Soudky máme 
už od objemu 10 litrů, čehož mohou využít zejména 
soukromé osoby na privátní oslavy a party.

 Investice do techologií určitě nebyla malá. Máte 
spočítané, za jak dlouho se vrátí?
 Spočítané to přesně nemám, ale bude to určitě 
několik let. Tohle je práce, která člověka musí přede-
vším bavit. Naše pivo je vzhledem k nákladům dražší, 
než pivo z velkých pivovarů, ale věřím, že si cestu 
mezi zákazníky najde i přes lehce vyšší cenu. Mě 
vždy potěší, když mi někdo řekne, že vaříme dobré 
pivo.

Martin Müller
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WarZone: Skvělá zábava 
pro celou rodinu

 O moderní a pravděpodobně jedné z největších střelnic v naší republice jste určitě už slyšeli. 
Máme tu výhodu, že se nachází jen malý kousek od Blanska, konkrétně u Dolní Lhoty, a je přístupná 
široké veřejnosti, dokonce i dětem. Nepotřebujete žádný zbrojní průkaz, důležité je jen přijít a užít si 
netradiční adrenalinovou zábavu. Jsem přesvědčený o tom, že vás nadchne.

 WarZone je bezesporu nejmodernější střelnicí v 
republice. Nachází se zde dvě stometrová střeliště, 
ve kterých se dá střílet jak vestoje, tak vsedě či vleže. 
Dá se tu procvičit střelba za tmy, rychlost reakce, 
střelba na rotující nebo pohyblivý terč – tyto dráhy 
jsou oblíbené například u myslivců, kteří si na 100 
m nastřelují lovecké kulovnice. Dále se tu nachází 
pět padesátimetrových střelišť a taktická střelba.
 Mnoho věcí je zde vyrobeno na míru, některé 
technologie byly vytvořeny podle zcela specifi ckých 
požadavků na míru a jsou zcela unikátní; třeba ter-
če, které odjíždějí na své místo rychlostí tří metrů 
za vteřinu. Každý zásah střelec vidí na LCD, které 
má přímo vedle sebe. Vše je zde vytvořeno přede-
vším pro maximální komfort střelce. V budově je 
instalována náročná vzduchotechnika, aby nikoho 
neobtěžovaly zplodiny ze střelného prachu, mnoho 
prostředků majitel investoval do úpravy akustiky a 
při realizaci byl kladen velký důraz na bezpečnost. 
Ta je velmi důležitá. Kamerové systémy, alarmy, tre-
zorové dveře… Střelnice WarZone splňuje veškeré 
zákonné normy a v mnoha směrech je i převyšuje, 
takže se nemusíte bát, že se něco stane. Trezorově 
je zabezpečené celé spodní patro a mezi střelišti 
jsou instalovány neprůstřelné příčky. Bezpečnost je 
zde na prvním místě.
 Pokud máte chuť si zastřílet, vůbec nevadí, že ne-
máte zbrojní průkaz. K dispozici jsou výborní instruk-
toři, kteří pomohou v začátcích, případně můžete 
přijít s někým, kdo zbrojní průkaz má. V tom případě 
instruktora nepotřebujete. I když se zdá, že jde spíš 
o mužskou záležitost, tento koníček se stává stále 
více populárním mezi ženami a zastřílet si mohou 

i děti. K dispozici jsou airsoftky, 
vzduchovky a malorážky. Větší 
děti od deseti let mohou za dozoru 
dospělých střílet i z ostrých zbraní, 
což ví málokdo, přitom se jedná 
o bezpečnou zábavu a pro děti 
úžasný zážitek. Hlavně je třeba 
se nebát a přijít si vše vyzkoušet. 
Střelba z pistole je vysoce ná-
vyková a je pravděpodobné, že 
po pár návštěvách budete chtít 
vlastní zbraň a zbrojní průkaz. 
K tomu vám je k dispozici školící 
místnost, která disponuje moder-
ním americkým střeleckým trena-
žérem. Probíhají tu různé kurzy, 
ať už pro začínající, tak pokročilé 
střelce, ale i pro myslivce. Kurzy 
probíhají pravidelně a můžete se 
na ně přihlásit prostřednictvím 
webových stránek.
 Ve druhém patře budovy se 
mimo školící místnost nachází 
obří hala pro taktickou střelbu. 
Tohle už je pro pokročilejší střelce, 
kteří se zde procvičují ve střelbě 
za chůze a v taktice. Jedná se 
o velmi akční zábavu – pomocí 
příček na kolečkách zde perso-
nál staví místnosti, rozmístí do 
nich terče a střelci potom tak-
zvaně „čistí dům“. Říká se tomu 
Killhouse. Praktické využití zde 
hledají nejen ozbrojené složky a 
speciální jednotky, taktiku si může 
zkusit kdokoli. Tohle je opravdový 

adrenalin, skutečná akce! Ideální je pro skupiny ka-
marádů nebo pro fi rmy, které tu pořádají netradiční 
fi remní teambuildingy a večírky. Úspěšně tu můžete 
s přáteli a rodinou uspořádat také oslavu narozenin 
včetně malé střelecké soutěže. 
 Zbraní ke střelbě je tu k dispozici celá řada, majitel 
je stále průběžně doplňuje o nové kousky. Zastřílet si 
můžete z menších i větších pistolí, dlouhých zbraní i 
několika loveckých pušek. Dohromady je v půjčovně 
velmi dobrý výběr okolo padesáti zbraní. Pokud 
se pro vás stane střelba pravidelným koníčkem a 
zatoužíte po vlastní zbrani, můžete se poradit s 
personálem a zjistit, která pro vás bude nejlepší a 
ve WarZone ji rovnou koupit.
 Novinkou je box, který je v poslední době vyhledá-
vaným sportem, který v Blansku zastoupení dosud 
neměl. Tréninky probíhají několikrát za týden a 
přihlásit se můžou jak dospělí, tak děti, které vedou 
zkušení lektoři. Několikrát do roka se tu pořádají 
závody v rámci národní ligy. 
 Mimo provoz střelnice, servis a prodejnu zbraní 
zde můžete zakoupit dárkové poukazy, takže pokud 
byste rádi překvapili své blízké něčím netradičním, 
tohle bude určitě trefa do černého.

 WarZone se nachází na adrese Dolní Lhota 211 
v blízkosti našeho města a je otevřena veřejnosti 
každý den od pondělí do neděle, od 8 do 20 hodin. 
Telefon na recepci je 601211975, email pro rezer-
vace: rezervace@war-zone.cz. Více informací na 
Facebooku nebo na webu www.war-zone.cz.

-r-

DÁRKY
K NAKOUSNUTÍ

k narozeninám, svátku či výročí

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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POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU
aneb putování za pohádkovými postavičkami

Vysoké ceny elektřiny se promítnou 
i do navýšení ceny vody

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

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

  Zvyšování cen energií i dlouhodobý růst infl ace. Není zřejmě jediný člověk, který by výrazně 
rostoucí náklady na cokoliv nevnímal. Situaci se v posledních týdnech formou regulace již pomalu 
začínají věnovat také poslanci. Na rozdíl od jiných odvětví, kterým se stát chystá pomoci, se však 
zatím vůbec nemluví o regulaci ceny elektrické energie ve vodárenství. Přitom během celého roku ani 
Svazek vodovodů ani všechny ostatní obce, které provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., - ke změnám ceny vodného a stočného během letošního roku zatím nepřistoupily. Můžeme tedy 
ještě letos očekávat zdražení vodného a stočného? A jak velké zdražování obyvatelům hrozí? Na to 
jsme se zeptali ředitele boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Petra Fialy.

 Jak tedy vypadá současná situace ve vodo-
hospodářství?
 Co se týče růstu nákladů, tak velmi neradostná. 
Pro letošní rok jsme na základě předpokladu České 
národní banky počítali s infl ací ve výši cca 6%. A jak 
vysoká je nakonec ve skutečnosti, to víme všichni. 
Bohužel ve vodárenské branži je situace ještě o dost 
horší, protože ceny materiálů, chemikálií a dalších 
komodit nezbytných pro provoz vodovodů, rostou 
ne o jednotky, ale o desítky procent. Samostatnou 
kapitolou je pak nárůst ceny elektrické energie. Cena 
elektřiny má a bude mít zcela zásadní vliv, protože 
voda se lidově řečeno většinou čerpá ze země a 
ještě daleko větší náklady na elektřinu mají čistírny 
odpadních vod. Elektrická energie tvoří prostě v ceně 
vody významnou položku. Konkrétně - kdybychom 
měli promítnout do ceny vodného a stočného cenu 
elektřiny, která platila třeba na přelomu srpna a září, 
zvýší se jen na naší divizi náklady o 100 milionů Kč! A 
tak jenom díky této ceně elektřiny by došlo k nárůstu 
ceny vodného a stočného téměř o čtyřicet procent. 
Když k tomu přidáme razantní cenový nárůst dalších 
komodit, jako je vodohospodářský materiál, likvidace 
kalů, atd., byli bychom skoro na padesátiprocentním 
navýšení, v některých menších obcích bohužel i 
vyšším. Záleží právě na podílu elektrické energie v 
rámci všech ostatních nákladů a jejich vlivu na fi nální 
kalkulaci. O to víc zarážející je to, co zmiňujete, tedy 
že o podmínkách nastavení cen energií pro dodava-
tele vody se zatím mlčí. 

 Chystáte se tedy navyšovat cenu vody ještě v 
letošním roce?
 Ne, nechystáme. A to i přes velký nárůst ná-
kladových položek, které musíme nakupovat a s 
nimiž jsme původně nepočítali. Je to naštěstí tím, 
že především cenu elektřiny máme pro letošní rok 
zafi xovanou prakticky na loňské úrovni, takže letos 
to ještě nějak zvládneme, ale příští rok může dojít 
opravdu k velkému cenovému skoku. Pro nás je to 
velmi složité, protože ani my ani vedení obcí jsme 
nečekali, že bude nutno přistoupit k takovému zdra-
žování. I když se cena vody zvýší podstatně méně 
než je tomu u elektřiny a plynu, právě skokový nárůst 
ceny elektrické energie ovlivní cenu vody nejvíce.

 Co se dá udělat pro to, aby se cena udržela na 
rozumné úrovni?
 Asi si nikdo z nás nedovede představit, že by-
chom přestali dodávat odběratelům pitnou vodu 
nebo odpadní vodu čistit. I když kvůli vysokým 
cenám energií letos fi rmy i krachují, ve vodárenství 
toto prakticky nepřichází v úvahu, vodu dodávat 
musíme – domácnostem, nemocnicím, školám, 

sociálním organizacím, prostě všem. Ale abychom 
ji mohli dodávat, tak ji musíme čerpat a upravovat. 
A to prostě bez elektrické energie možné není. Při 
stávajícím nárůstu cen a pokud vodárenství zůstane 
bez podpory státu, skutečně očekáváme růst ceny 
vody k padesáti procentům. V současné chvíli se řeší, 
zda se i nás bude týkat státní regulace a věřím, že 
zvítězí zdravý rozum. Protože, jak jsem zmínil, je tu 
ještě druhá výrazná zátěž, a tou je infl ace. 

 Myslíte, že se míra infl ace začne konečně sni-
žovat?
 Je to pro nás další výrazný úder, protože pro příští 
rok již některé z těchto komodit hlásí navýšení o 
dalších dvacet nebo třicet procent. A to ještě jen pro 
nejbližší období a většina dodavatelů se navíc brání 
i takto již navýšenou cenu potvrdit na celý příští rok. 
Ale to je asi dnes běžná situace všude, napadlo by 
nás před rokem, že chleba bude stát tolik, kolik dnes 
stojí? Bohužel všechny tyto vlivy musíme promítnout 
do ceny vody. My se samozřejmě snažíme udržet 
náklady co nejnižší, úspory provádíme průběžně 
– snižujeme ztráty vody, používáme nové úsporné 
technologie, efektivnější dmychadla a čerpadla, 
máme postaveny a stavíme další fotovoltaické elek-
trárny, tepelná čerpadla, zateplili jsme naše budovy, 
stavíme dokonce i malou vodní elektrárnu, atd., atd. 
Prostě úsporná opatření hledáme a realizujeme 
kontinuálně, bez ohledu na současnou situaci, ale 
většinu aktuálních cenových vstupů opravdu dále 
sanovat nedokážeme. Ten nárůst je prostě tak ob-
rovský, že jej nelze eliminovat ani úsporou jiné části 
nákladů, ani technologickými opatřeními. Buď tedy 
bude za potřebí pomoc státu, a pokud tato nebude 
žádná nebo nedostatečná, tak se může mnou zmí-
něný skokový nárůst ceny vody stát skutečností.

 Když opustíme všeobecný nárůst cen, každo-
ročně je problémem sucho. Je alespoň v tomto 
ohledu letošní situace lepší?
 Alespoň v tomto je letošní rok pozitivní. Vlivem 
počasí se pokles hladin podzemních vod zastavil, 
museli jsme tak vodu navážet výrazněji méně, než 
v předchozích letech. Výjimkou byly např. Drnovice 
nebo Uhřice. To nás samozřejmě těší, ale pořád 
tuto situaci nepouštíme ze zřetele a i v tomto směru 
pracujeme na dalších preventivních opatřeních. Zde 
bych chtěl poděkovat za velmi dobrou spolupráci 
s dotčenými starosty, protože i v letošním roce se 
v opatřeních proti dopadům sucha opět výrazně 
pokročilo, ale to by bylo další dlouhé téma.

Mgr. Iva Librová, MBA
Tisková mluvčí VAS

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.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

PŮJČOVNA BRUSEK 
NA PARKETY

HOSPŮDKA ZBOROVEC
• VÝBORNÁ ČESKÁ KUCHYNĚ
 každý víkend jiná specialitka 

• KAŽDÝ VÍKEND JINÝ PIVNÍ SPECIÁL

• SPORTOVNÍ PŘENOSY

• Možnost pronájmu SALONKU S RAUTEM

• RAUTY na dovoz domů i do fi rmy  

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

 Po jednoroční pomlce, způsobené covidovým lockdownem, jsme loni opět mohli uspořádat tuto 
oblíbenou celorodinnou akci. Putování se zúčastnilo bezmála 2.000 účastníků. Díky všem, kteří do-
razili, a současně i sponzorům se podařilo získat celkem 70.000,- Kč. Tuto nádhernou částku předali 
naši malí, žlutí a šíleně ztřeštění Mimoni tatínkovi Vojtíška Havlíčka, který trpí poruchou autistického 
spektra. Peníze poslouží na Hipoterapii, kterou Vojtíšek miluje a je pro něho více než prospěšná.

 Zpětně ještě musíme poděkovat všem spoluor-
ganizátorům, bez jejichž pomoci bychom nic neu-
skutečnili, Blanenské Informační kanceláři Blanka 
za vstřícnost a ochotu s předprodejem vstupenek, 
KSMB za poskytnutí stánků a dalšího vybavení v 
prostorách cíle i občerstvení a Monitoru za mediální 
podporu. 
 Letošní, již sedmý ročník našeho pohádkového 
putování se uskuteční již v tradičním a osvědčeném 

termínu = první listopadovou sobotu, tj. 5.11.2022 
od 14.00 hod. v Blansku na Podlesí. Start je na 
ulici Purkyňova (tzv. Nad Sanatorkou), odtud lesem 
směrem k chatové oblasti Žižlavice a zpět na ulici 
Purkyňova. Celá trasa pochodu je vedena po lesních 
cestách, které jsou běžně veřejnosti přístupné – pro 
kočárky, však nevhodné. Po trase dlouhé cca. 2,5 
km je umístěno 11 průchozích kontrol s pohádkovými 
postavičkami. V cíli je připravené malé občerstvení, 
ohniště pro opečení párků a pohodovou atmosféru 
celého dne doplňuje muzika nejen k táborovému 
ohni.
 Předprodej vstupenek v blanenské Informační kan-
celáři Blanka bude zahájen od pondělí 10.10.2022. 
Zakoupením lístku v předprodeji budete mít jistou 
účast, protože počet účastníků nepřevýší 2500 
prodaných vstupenek. Toto je bohužel maximální 
kapacita průchodnosti celé tratě v minulosti důsledně 
prověřená.
 Celkový fi nanční výdělek bude věnován Mateřské 
škole Blansko, Divišova 2a.
 Spolupráce s blanenskými školkami je osvědčená 
a výborně fungující, a proto jsme se rozhodli v ní 
pokračovat.
 Závěrem snad už jen zbývá připomenout, že 
akce se koná za každého počasí a nezapomeňte si 
vzít baterky či jiná svítidla! Za všechny pohádkové 
postavy a organizátory se těší na vaši účast 

Ivan Jeřábek a Pavel Bouda
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

... na magickém jevišti...
Jiří Polášek  in memoriam

Výstava plakátů     Koncert / kabaret
Projekce filmového dokumentu z cyklu “Živá paměť”

Večer moderují Irena Vrtělová a Vladimír Vrtěl

Na programu se podílí členové Blanenského divadla, Kulturní 
středisko města Blanska, Kino Blansko, Studio Audiovisual, 
Irma Charvátová, Galerie města Blanska 

KINO Blansko 11. října 2022 od 18 hodin
Vstup volný

Výsledkový servis
Basketbal chlapci
U11: BBK Blansko – Basket Brno 62:23. BBK 
Blansko – Vlci Žďár nad Sázavou 25:64.
U13: BC Vysočina Jihlava – BBK Blansko 23:69. 
BK Velké Meziříčí – BBK Blansko 24:83.
U15: Sokol Šlapanice – BBK Blansko 48:70. Sokol 
Šlapanice – BBK Blansko 47:68.
U19: Renocar Podolí – BBK Blansko 57:44. Reno-
car Podolí – BBK Blansko 74:35.
Basketbal dívky 
Oblastní přebor nejmladší minižákyně U11: KP 
Brno – BK Blansko 12:49. BK Blansko – SK K2 
Prostějov 79:8 (11:2;24:3;26:3;18:0), Tesařová 45, 
Ježová 29, Streitová, Sedláková Z. 14, Krátká 13, 
Peřinová 4, Broďáková, Krejčířová, Skotáková, 
Sedláková K. 2. Kouřilová 1. 
Oblastní přebor minižákyň U12:  KP Brno – BK 
Blansko 24:54 (12:25), Musilová 18, Tesařová 
Selma 13, Streitová 6, Ježová 4, Tesařová Sofi e 4, 
Broďáková Vendula 4, Černá, Zezulová 2 a Alexová 
1. BK Blansko – SK K2 Prostějov 69:20 (34:8), 
Musilová 22, Černá, Tesařová Sofi e 10, Tesařová 
Selma 6, Broďáková Vendula 5, Pokorná, Alexová 
4, Zezulová, Ježová, Krátká, Streitová 2.
Nadregionální liga U15: BK Blansko A – Jiskra 
Kyjov 72:47, Ježová 38, Popelková 8, Kubešová, 
Alexová V., Broďáková 6, Alexová E. 4, Musilová,  
Reisiglová 2. BK Blansko A -  Jiskra Kyjov 68:61, 
Ježová 34, Broďáková 12, Alexová E., Alexová V., 
Musilová 6, Popelková, Reisiglová 2. BK Blansko 
B – Basketbal Dubňany 47:58, Musilová M. 10, 
Strýčková 8, Vašková 7, Vdolečková, Kubešová 
6, Musilová K. 4, Černochová, Tesařová 2. BK 
Blansko B – Basketbal Dubňany 36:62, Strýčková 
10, Černochová 6, Kubešová 5, Musilová K. 4, 
Tesařová 3, Musilová M., Vašková, Vdolečková, 
Pavelková 2.
Florbal 
Jihomoravský přebor muži: FBK Atlas Blansko 
B – Florec Brno 6:0 (1:0, 2:0, 3:0), Žilka Dom. 2. 
Hrazdíra. VSK MZLU Brno – FBK Atlas Blansko B 
5:13 (2:7, 3:2, 0:4), Bládek 3, Foret, Fedra J., Žilka 
Dom. 2, Hrazdíra, Frýdek J., Charvát, Kovařík.  
2. liga junioři: TJ Sokol Letovice – FBK Atlas 
Blansko 0:6 (0:3, 0:2, 0:1), Müller J. 3, Kovařík 
2, Jeřábek. FBK Atlas Blansko – Florbal Vsetín 
3:2pn (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)Holík, Müller J., Navrátil 
O., rozhodující nájezd Navrátil O.
2. liga dorostenci: ŠSK ZŠ Očovská Hodonín – FBK 
Atlas Blansko 9:3 (2:0, 5:1, 2:2), Zemánek, Pernica, 
Jeřábek. FBK Atlas Blansko – Hornets Brno ZŠ 

Horní 5:10 (1:1, 1:6, 3:3), Holík 3, Nečas, Jeřábek.  
Jihomoravský přebor starší žáci: ŠSK ZŠ Očovská 
Hodonín B – FBK Atlas Blansko 16:4 (6:1, 6:2, 4:1), 
Kala M. 2, Frýdek L., Baráth. FBK Atlas Blansko 
– TJ Sokol Břeclav 7:11 (2:4, 2:3, 3:4), Baráth 3, 
Kala O. 2, Bárta, Frýdek L. 
Liga veteránů: TJ Znojmo Laufen – FBK Atlas Blan-
sko 8:2 (2:0, 3:1, 3:1), Charvát 2. FBŠ Hattrick Brno 
– FBK Atlas Blansko 10:3 (3:0, 3:1, 4:2), Charvát, 
Bezděk, Suchý. 
Fotbal
Divize starší dorost: Blansko – Žďár 3:4 (0:2), Do-
ležel, Traore, Farník T. Třebíč – Blansko 5:2 (4:1), 
Málek, Zouhar. 
Divize mladší dorost: Blansko – Žďár 1:5 (1:1), 
Němec. Třebíč – Blansko 12:1 (6:0), Němec.
Krajský přebor starší žáci: Rosice – Blansko 3:1 
(3:1), Šulc. Blansko – Lednice 3:0 (1:0), Slouka F. 3, 
Krajský přebor mladší žáci: Rosice – Blansko 4:3 
(3:2), Slouka F. 3. Blansko – Lednice 5:1 (2:0), 
Zouha, Slouka F. 2, Simek.
Kuželky
2. liga muži: TJ Sokol Vracov – KK Blansko 2:6 
(3298:3428), Kotlán 589, Flek J. 619, Sehnal 569, 
Havíř 548, Chovanec 538, Lukáč 565. KK Blansko 
– KC Zlín 6:2 (3302:3240), Flek J. 588, Kotlán 519, 
Sehnal 511, Havíř 562, Chovanec 579, Lukáč 543.
Divize muži: TK Sokol Brno IV – KK Blansko 6:2 
(3328:3047), Kotlán 508, Novotný 526, Ševčíková 
541, Janáček 479, Flek M. 528, Kolařík 465.
Podniková liga ČKD: Elektro – Slévárna 1181:1212, 
Flek 262, Král 260 - Jalový 266, Kuchař 238. Postup 
A – Brusírna B 1293:1259, Stojkovič 277, Kakáč 
270 – Nezval 282, Zouhar 259. Postup B – Mode-
lárna 931:1248 , Šurý 204, Jandeková 198 – Kala 
256, Semrád M. 253.
Okresní podniková liga: VVR – PRO RESALE 
1313:1308, Semrád 289, Smola 289 – Pernica 281, 
Nezval 280. Blanzek – A je to A 1295 – 1277, La-
vický 277, Brázda 271 – Stloukal 293, Stejskalová 
292 Catering – Kočičáci 1240:1222, Volf D. 274, 
Růžička 259 – Pokorný 273, Kocourek ml, 260. 
JEZAT – A je to B 1204 – 1286, Pytela 274, Beneš 
262 – Maška J. 288, Flek 258. Hasiči – ZŠ TGM 
1113:1042, Kleveta 257, Němec 242 – Součková 
295, Souček 254. GAS NET – KD 5 1104:1048, Na-
vrátil 249, Mátl 245 – Holcner E. 227, Pokorný 215. 
Stolní tenis
2. liga ženy: KST A. Eberle Blansko – TTC MS Brno 
B 6:4, Ševčíková 3,5, Novohradská 2,5.
3. liga muži: KST Blansko – TTC Koral Tišnov 2:10, 
Přikryl A. 1,5, Petr 0,5. KST Blansko – HB Ostrov 
Havl. Brod D 6:10, Polívka O. 2,5, Vaculík 1,5, 
Přikryl A., Petr 1.

Připravil Bohumil Hlaváček
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Atleti úspěšně ukončili dráhovou 
sezónu skvělými výsledky

Řádková Inzerce
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Prodám mladé andulky a mladou korelku. Tel. 737902404.
* Prodám dvě zánovní rozkládací křesla (možno i jednotlivě). V 
rozloženém stavu 74 cm x 190 cm. Cena 6.000,-/ks, původní 
cena 8.600,-. Tel. 737900946.
* Pětačtyřicetiletý, pracující ID, kuřák, abstinent, hledá ženu 
přiměřeného věku. Tel. 777499168.
* Hledám pronájem garáže v Blansku - ul. Okružní. S případným 
vyklizením pomůžu. Tel. 721834173.
* Nabízím pronájem garáže v BK na Severu. Tel. 723000391.

Lyže, boty, brusle, snowboardy. 

PŮJČOVNA LYŽÍ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

 Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců mladšího žactva hostila 25. září Břeclav. Pro blanenskou 
atletiku se jednalo o nejúspěšnější mistrovství v historii. 
 „Mladí atleti si dovezli pět individuálních medailí a 
oběma štafetám, chlapecké i dívčí, také po právu náleží 
cenné kovy,“ září spokojeností Gabriele Ellingerová. 
Dvojitým zlatem se může pyšnit Kateřina Rybová v 
bězích na 60 m a 300 m, stříbro si odvezla Eliška Za-
mazalová v kouli, bronz přidali Šimon Ellinger na 1500 
m s Matyášem Prokopem na 300 m. Stříbrnou štafetu 
ve složení Ellinger, Muzikář, Kovařík, Prokop doplnilo 
bronzové dívčí kvarteto Zamazalová, Krejčiříková, 
Sotolářová, Rybová.
 Opravdu nabitá byla sváteční středa 28. září. „Na 
mezikrajovém utkání mladšího žactva v Přerově měl náš 
klub hned tři své zástupce,“ pochlubila se Ellingerová.  
Kateřina Rybová, Ondřej Muzikář a Eliška Zamazalová 
byli oporou obou krajských družstev, když společně 
vybojovali zlaté medaile pro Jihomoravský kraj.
 Ve stejný den Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko 
pořádal 2. ročník Memoriálu Karla Stloukala. V tomto 
vrhačském trojboji se představili naši dospělí atleti a 
veteráni. Soupeři jim přijeli z Brna, Vyškova, Ostravy 
nebo Čejkovic. „V průběhu závodu vládla skvělá 
atmosféra, viděli jsme obrovské nasazení a spoustu 
krásných až neuvěřitelných výkonů,“ byla velmi spo-
kojená Ellingerová. Vítězství v kategorii žen si odvezla 
do Vítkovic juniorská mistryně republiky Katrin Brzy-
szkowská, v kategorii mužů zvítězil v domácím dresu 

Miroslav Dressler. „Nabitý sváteční den jsme okořenili 
hromadnou účastí na Půlmaratonu Moravským krasem. 
Naši svěřenci ovládli všechny kategorie dětských běhů, 
parádně se blýskli v běhu mladých a třešničkou na 
dortu byla stříbrná příčka Pavly Závodné v absolutním 
pořadí kategorie žen půlmaratonu,“ vypočetla Gabriela 
Ellingerová.
 Posledním závodem a vrcholem dráhové sezony 
mladšího žactva bylo Mistrovství Moravy a Slezska 
družstev, které proběhlo tuto neděli v Kopřivnici na 
Stadionu Emila Zátopka. Družstvo blanenských chlapců 
se do nejvyššího stupně soutěže postupně probojovalo 
skvělými výkony v průběhu celé sezony.  „Ani v posled-
ním závodě se kluci neztratili. V obrovské konkurenci 
získali nádherné čtvrté místo. Jedná se o nejlepší 
umístění družstva mladšího žactva v historii blanenské 
atletiky. Kluci předvedli obrovské nasazení, týmového 
ducha a nádherné výkony, z nich není možno nevy-
zvednout zlatou štafetu v běhu na 4 x 60m. Obrovské 
poděkování patří také jejich trenérce Martině Hlaváčko-
vé,“ neopomenula pochválit Ellingerová.  K fi nálovému 
závodu družstvo nastoupilo ve složení Daniel Kovařík, 
Šimon Ellinger, Sebastian Hudec, Miloš Kuběna, Ondřej 
Muzikář, Vojtěch Volejník, Vít Nevřiva, Martin Nečas a 
Matyáš Prokop.

Bohumil Hlaváček

Blansko v derby jasně přehrálo 
rivala z Boskovic

 Hokejisté Blanska mají za sebou start do nového ročníku krajské ligy. V úvodním utkání jasně prohráli 
na ledě favorizovaného Uherského Ostrohu, aby měli v kole následujícím volno, protože jejich utkání 
s hodonínským béčkem bylo odloženo. Tuto sobotu je čekala ostrá domácí premiéra, a to hned proti 
odvěkému rivalu z Boskovic. Vydařila se na jedničku, když omlazenému hostujícímu celku nasázeli 
sedm branek.

1. Uh. Ostroh 3 2 1 0 15:5 7

2. Kroměříž 3 2 1 0 16:11 7

3. Technika 2 2 0 0 11:6 6

4. Uh. Brod 3 2 0 1 19:16 6

5. Hodonín B 2 1 0 1 11:11 3

6. Břeclav 3 1 0 2 15:15 3

7. Blansko 2 1 0 1 8:9 3

8. Uh. Hradiště 3 1 0 2 16:22 3

9. Brumov 2 0 0 2 6:12 0

10. Boskovice 3 0 0 3 8:18 0

Dynamiters Blansko HK – HC Boskovice 7:3 
(3:1, 2:1, 2:1). Branky: Staněk (Šmahel), Jílek (Král, 
Šmahel), Kuběna (Majola, Verner), Němec (Král, 
Sedláček), Müller (Šmahel), Müller, Antoňů T. (Král). 
Blansko: Šenk (Vlach) - Berka P., Antoňů M., Verner, 
Němec, Hanzlík, Sedláček, Rašovský - Antoňů T., 
Jílek, Král, Šmahel, Staněk, Müller, Majola, Kuběna, 
Malý.
 Hrál se útočný hokej. Skóre otevřel při své domácí 
premiéře Staněk a po dalších trefách Jílka a Ivo Kubě-
ny to bylo již 3:0. Do konce třetiny hosté ještě dokázali 
snížit brankou zkušeného Šebka. Tlak Boskovických 
pokračoval i po návratu z kabin a brzy se projevil 
kontaktním gólem. Dynamiters však dokázali záhy 
zareagovat a po individuální akci mazáka Němce zno-
vu odskočili, aby se po chvíli při následujícím střídání 
mohli znovu radovat po pátém gólu z hokejky Tomáše 
Müllera. Mohlo to být ještě víc, další šance domácích 
ale zůstaly nevyužity. Díky brankáři ani neinkasovali, 
když vychytal i boskovické trestné střílení.  
 Ve třetí třetině opět pokoušeli svoje štěstí opět 
hosté, Blanenští ale byli v obraně pozorní a nepřipustili 
žádné zdramatizování pro ně se příznivě vyvíjejícího 
zápasu. Naopak jejich vedení ještě ve 45. minutě 
zvýšil opět agilní Müller. O dvě minuty sice hosté 
ještě snížili, byla to ale jejich labutí píseň. Domácí si 
již hlídali zbytek zápasu a jejich výhru ještě zvýraznil 
při přesilovce Tomáš Antoňů na konečných 7:3. „Rádi 
bychom tímto také poděkovali všem fanouškům, kteří 

si našli cestu na toto utkání a vytvo-
řili bouřlivou kulisu, kterou si tento 
zápas určitě zasloužil. Těším se na 
další utkání,“ vzkázal jménem týmu 
Marek Antal. 
 „Start do sezóny považuji za 
celkem vydařený, v prvních dvou 
zápasech jsme podali slušné výko-
ny,“ pokyvuje hlavou hrající trenér 
Ivo Kuběna. Jak dodal, v prvním 
kole na ledě Uherského Ostrohu 
jeho hráči doplatili na trestuhodné 
zahazování šancí. „Na jejich pro-
měňování jsme se soustředili proti 
Boskovicím. Řekl bych, že až na 
konec první třetiny a prvních několik 
minut té druhé jsme tempo zápasu 
určovali my a po zásluze bereme tři 
body za výhru,“ září spokojeností. 

Utkání 1. kola: Hokej Uherský Ostroh – Dynami-
ters Blansko HK 6:1 (1:0, 5:1, 0:0). Branky: Antal 
(Majola). Blansko: Vlach - Sedláček, Němec, Verner, 
Berka P., Antoňů M., Rašovský - Grünwald, Šmahel, 
Král, Müller, Jílek, Kubíček, Majola, Antal, Malý, 
Kuběna. V prvním mistrovském utkání nové sezony 
Dynamiters nestačili na domácí Uherský Ostroh a 
po velkém množství neproměněných gólových šancí 
jasně prohráli.
Další výsledky 3. kola: Uherský Brod – Uherské 
Hradiště 7:4, Brumov-Bylnice – Uherský Ostroh 1:5, 
Technika Brno – Břeclav 5.4, Hodonín B – Kroměříž 
2:6.

Bohumil Hlaváček

Florbalisté Atlasu jsou v čele 
divizní tabulky

 Florbalisté divizního Atlasu Blansko si zatím na cestě za svým cílem vedou zdárně. V důležitých 
utkáních si otevřeli střelnice nejprve doma v utkání se Skutčí, aby ještě o jeden gól víc dali brněnským 
Hornets, kteří loni soutěži dominovali. V týdnu v  dalším kole poháru jejich pouť soutěží ale bohužel 
skončila na prvoligové Jaroměři, které podlehli těsně v nervy drásajícím dramatu. 

FBK Atlas Blansko – FbC Skuteč 15:5 (2:1, 5:2, 
8:2). Kučera 6, Ducar, Fedra V. 3, Janík, Svoboda, 
Žilka. Blansko: Tenora – Hatala, Crla, Čermák, Kou-
mar, Kunstmüller, Žilka – Fedra J., Kučera, Fedra V., 
Janík, Langr, Ducar, Kroutil, Svoboda, Borek, Fedra 
F., Müller, Frýdek.
 Od samého začátku Atlas na hosty vlétl a již na 
konci první minuty vedl po gólech Kučery a Ducara 
2:0. Hostující tým se z úvodního tlaku oklepal, nabíd-
nuté trestné střílení ještě výtečně zlikvidoval Tenora, 
následně však hosté snížili. Třetina ve vysokém tempu 
další branky nepřinesla, i když šancí bylo požehnaně. 
 Druhá třetina začala poklidněji, vyčkávání obou 
týmu na brankovou příležitost utnul domácí Svoboda. 
Nastartoval pasáž, kdy během dvou minut a dvaceti 
vteřin padlo pět branek. Za domácí se trefi l dvakrát 
Vojtěch Fedra a druhý gól v utkání vstřelil Ducar. Sed-
mý gól Blanska přidal po pasáži s velkými šancemi, 
Kučera. Do pauzy ještě hosté snížili výstavní ranou 
do šibenice. 
 Gólově nejbohatší část zápasu otevřel umístěnou 
střelou Žilka. Hosté se zápasem ještě chtěli něco 
udělat a otevřeli hru, což ovšem byla voda na mlýn pro 
Atlas. Hattrick zkompletovali Kučera, Vojtěch Fedra i 
Milan Ducar a rázem z toho bylo vedení 12:4. Domácí 
tým však neměl dost, po jedné z akcí se prosadil 
také Janík a výbornou formu potvrdil Kučera, který 
byl opravdu hladový po gólech a uzavřel svůj druhý 
hattrick v zápase. Poslední slovo měli však hosté, kteří 
po jedné z chyb v rozehrávce upravili na konečných 
15:5. Po celý zápas byla v hale fantastická atmosféra, 
kterou tvořil především domácí kotel. 

Hornets Brno ZŠ Horní - FBK Atlas Blansko 8:16 
(2:5, 3:3, 3:8), Kučera 5, Fedra V. 3, Fedra F., Fedra 
J. 2, Borek, Ducar, Koumar, vlastní. Blansko: Opletal 
– Frýdek, Crla, Kunstmüller, Koumar, Hatala Müller 
– Fedra J., Kučera, Fedra V,, Janík, Langr, Ducar, 
Svoboda, Polách, Borek, Fedra F., Kovařík, Navrátil O.
 Do vedení se dostali domácí ve 4. minutě. To bylo 
ale naposledy v utkání, ve kterém jinak třímali otěže 
hráči Atlasu. Vyrovnal Borek a na 1:3 zvýšili na začát-
ku druhé půlky první třetiny Vojtěch Fedra a Ducar. 
Snížení přišlo po vlastenci Frýdka, v poslední minutě 
ale se měnilo skóre ještě dvakrát po zvýšení Kučery 
a vlastní brance Brna na 2:5. 
 Druhou dvacetiminutovku gólově otevřeli Hornets, 

aby krátce na to kontroval Vojta Fedra a jemu zase 
odpověděl Brňan Kopečný na 4:6. Po parádní akci 
pak opět zvýšil Koumar a osmou trefu vykombinovali 
Fedrovci. V 37. minutě uzavřeli Horneti stav po druhé 
třetiny na 5:8.
 Málokdo tušil, jaký brankostroj se ještě spustí. 
Ze začátku se zdálo, že Brno touží po obratu, když 
se hned dvěma trefami dostali na dostřel na 7:8. To 
zdravě namíchlo bratry Fedrovy a postupně všichni 
tři znovu svými zásahy rázně práskli do stolu, že 
tentokrát chce vyhrát Atlas. A pak navíc přišly chvíle 
Lukáše Kučery, který se v rozmezí pěti minut sám trefi l 
třikrát a po kosmetické úpravě Hornets to byl opět on, 
který dal na 8:15, aby třešničku na vítězný dort přidal 
František Fedra v podobě šestnáctého gólu. 

Bohumil Hlaváček

1. Blansko 4 3 1 0 44:21 11

2. Znojmo 3 3 0 0 34:19 9

3. Mohelnice 4 3 0 1 23:12 9

4. Litomyšl 4 3 0 1 23:16 9

5. Svitavy 4 2 0 2 13:14 6

6. Vysoké Mýto 4 1 1 2 32:35 5

7. Hornets Brno 4 1 1 2 21:32 5

8. Letohrad 3 1 1 1 14:14 4

9. Jihlava 4 1 1 2 19:25 4

10. Orlicko 4 1 1 2 17:24 4

11. Skuteč 4 1 0 3 23:34 3

12. Světlá 4 0 0 4 24:41 0

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL
Sobota 8. října 2022 Sobota 8. října 2022 
v 19.00 hv 19.00 h
FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– FbK TJ Svitavy– FbK TJ Svitavy
HALA na ÚdolníHALA na Údolní

POZVÁNKA NA HOKEJPOZVÁNKA NA HOKEJ
Sobota 15. října 2022 v 17.00 hSobota 15. října 2022 v 17.00 h

Dynamiters Blansko HK Dynamiters Blansko HK 
– HC Spartak Uh. Brod– HC Spartak Uh. Brod
Zimní stadion BlanskoZimní stadion Blansko
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7. října 20228

Blanenský půlmaraton vyhrál 
domácí favorit Kohut

Černá blanenská série skončila 
po domácí výhře nad týmem Uničova

 Minulý víkend blanenští fotbalisté pošesté v řadě prohráli, tentokrát na hřišti ve Frýdku-Místku. 
Děsivá šňůra ale tuto sobotu skončila. Uprostřed týdne, který tomu předcházel, byl po dohodě od-
volán kouč Petr Vašíček, aby se jeho nástupcem stal dosavadní hlavní trenér dorostu a mládeže Jiří 
Vorlický. Tomu premiéra na tomto postu vyšla, když doma jeho noví svěřenci přehráli Uničov. 

FK Frýdek-Místek – FK Blansko 1:0 (1:0). Branky: 
28. Velner. Blansko: Nešetřil - Chyla, Černý, Smrčka, 
Kamenský (85. Psota) - Zúbek, Dano (77. Kapur) - 
Feik, Holman, Crhan (46. Tulajdan) - Rajčinec
 Blansko ještě pod Vašíčkovým vedením začalo 
opět nadějně, Kamenského pokus ale šel těsně ve-
dle. I domácí zahrozili, ani oni ale neuspěli, neujalo 
se též Crhanovo zakončení. Rozhodla 28. minuta, 
jak se později ukázalo. Mírný tlak Frýdeckých vyústil 
ve střelu Velnera z hranice vápna, na kterou Nešetřil 
nedosáhl – 1:0. 
 Ve druhé půli mohli domácí zvýšit, Nešetřil ale Mar-
tiníka vykryl. Hosté neskládali zbraně. Do zakončení 
se nedostal Feik, penalta na Tulajdana se nepískala, 
nad mířil Holman. Domácí se sice také dostávali před 
Nešetřila, branka ale nepadla, když jednou blanen-
ského gólmana zachránilo břevno. A bohužel ani do 
jejich sítě, i když v závěrečném zoufalém tlaku se do 
šancí Blansko dostávalo. Body zůstaly ve Frýdku. 

FK Blansko – SK Uničov 2:1 (2:1). Branky: 1. a 5. 
Kapur - 4. Krč (pen.). Blansko: Kalina - Černý, Blažík 
(76. Kamenský), Smrčka - Chyla (76. Crhan), Hol-
man, Dano , Jaroš (60. Thon), Feik - Kapur, Tulajdan 
(66. Alassane).
 Trenér Vorlický trochu pozměnil herní styl Blanska, 
když vsadil na moderní hru na tři stopery a dvojici 
hrotových útočníků. Zápas začal zostra. Kdo se 
opozdil o pět minut, přišel, jak se říká, s křížkem po 
funuse.
 Blansko vlétlo do utkání jako vítr, když hned první 
akce skončila gólem. Holman poslal do vápna na-
dýchaný centr, který Miloš Kapur posunul hlavičkou 
přesně do šibenice uničovské branky – 1:0. Hra se 
po rozehrání přenesla do vápna domácích, kde hned 
první vniknutí hostí do vápna skončilo po faulu Chyly 
hvizdem rozhodčího, který nekompromisně ukázal na 
značku pokutového kopu. Ten se štěstím proměnil 
Krč – 1:1. Blansko ale pozvedlo hlavu a okamžitě 
odpovědělo, když se opět přesnou trefou mezi nohy 
padajícího brankáře prosadil hrdina dne Kapur – 2:1. 
Hrál se solidní fotbal na obě strany. Šanci měli hosté, 
pak nezacílili přesně Feik, Holman ani Kapur. Zajíma-
vý okamžik přišel ve 33. minutě. Po nechtěné malé 
domů se kopal nepřímý kop z rohu malého vápna 
k uničovské brance. Po přiklepnutí Holmanem ale 
bomba Smrčky nepropadla přes zahuštěný prostor 
do sítě hostí. Obrovskou šancí v závěru poločasu 
pohrdnul Tulajdan.
 Hosté po návratu z kabin přitlačili. Těsně mimo 
ale skončily pokus Krče po rohu i střela Javůrka z 
vápna. Stejného hráče krátce poté vychytal Kalina. 
Blanenští byli stále více a více pod tlakem Uničova, 
jeho hráči se ale nedokázali dostat do zakončení. 
Blansko se zatáhlo do obrany, která slavila úspěch. 
Hosty v samém závěru oslabilo vyloučení Krče po 
druhé žluté kartě. Domácí zápas dobojovali a po 
dlouhé době se mohli radovat z vítězství. Pravidlo, 

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

že pod novým trenérem se zpravidla vyhrává, se 
tentokrát naštěstí ukázalo jako pravdivé.

 Blanenští v dalším kole zajíždí v sobotu do 
Uherského Brodu, aby v následujícím utkání 
doma hostili rezervu prvoligového Slovácka. V 
tabulce jim momentálně o skóre přísluší šest-
náctá příčka v bezprostředním ohrožení možností 
sestupu.
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POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 15. října 2022 ve 14.30 hSobota 15. října 2022 ve 14.30 h

FK Blansko – 1. SK SlováckoFK Blansko – 1. SK Slovácko
Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

 Blanenský půlmaraton má za sebou další ročník. Tentokrát se uskutečnil za účasti daleko menšího 
počtu účastníků, než jsme byli zvyklí z let minulých. Na trati hlavního závodu jasně dominoval domácí 
běžec Jan Kohut, úspěch blanenských atletů podtrhla druhým místem mezi ženami Pavla Závodná. 
K radosti příznivců sportu ve městě všechny doplňkové běhy v drtivé většině opanovala domácí 
omladina z obou místních klubů Fénix sport a AKLD.

 Čas 1:12 a první místo. To mi zhruba necelých 
pět minut před startem Půlmaratonu Moravským 
krasem osobně slíbil kamarád Honza Kohut. „Dnes 
by náš Artur Gulaj chtěl vyhrát, je na to nachystán, 

těší se. Má strach jenom z Kohuta,“ 
usmál se o chviličku později další přítel 
Henryk Zdanowicz, vedoucí delegace z 
partnerské Legnice. Padla čtrnáctá ho-
dina a běžci se vydali na trať zpočátku 
městem a poté ven z něho až k dolní 
stanici lanovky za Punkevními jeskyně-
mi a zpět. Už při výběhu z města byli 
na čele právě tito dva sportovci již s 
mírným náskokem před zbytkem pole. 
A prognózy se naplnily,..
   Jan Kohut s přehledem vyhrál. „Do 
závodu jsem šel z plného tréninku, 
jelikož jsem zrovna v přípravě na mist-
rovství Evropy,  které běžím 8. října ve 
Španělsku. Cíl byl ale jasný, vyhrát, a 
to se i povedlo. Měl jsem v plánu běžet 
tréninkově na čas 1:12 h, nakonec to 
bylo o něco rychlejší, a sice 1:10:59 h,“ 
byl spokojen vítězný běžec. Jak dodal, 
bylo pro něho důležité, že to bylo lehce 
a s rezervou. „Chvíli se mnou běžel i 
ten Polák, ale někde, myslím tak na 
čtvrtém kilometru už odpadl a zbytek 
závodu jsem běžel sám,“ To mu podle 
jeho slov nevadilo, protože mohl běžet 
svým tempem, což mu vyhovovalo. 
   Na druhém místě se do cíle dostal 
zmíněný legnický Artur Gulaj (1:12:29), 
třetí byl v absolutním pořadí Filip Adá-
mek (1:15:22) z Tesly Brno. V kategorii 
žen vyhrála Lenka Petrová (1:24:42), 
v absolutním pořadí jedenáctá, druhá 
pak cílovou pásku proťala celkově osm-

náctá Pavla Závodná v dresu AKLD Blansko v čase 
1:28:01. Třetí ženou v cíli byla Kateřina Ryšávková 
z Fénix sport Blansko (1:33:52).
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Chcete, abychom psali o vašem sportu? 
Kontaktujte sportovního redaktora: 

tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

Začaly okresní sportovní 
soutěže škol

 Opět se naplno rozjely okresní sportovní sou-
těže základních a středních škol, které pořádá 
Asociace školních sportovních klubů ČR. Jako již 
tradičně v měsíci září se jako první z nich uspořá-
daly přebory v přespolním běhu. V areálu Sport 
Parku Boskovice se konaly závody středních škol, 
které zaštítilo tamní gymnázium, o den později pak 
černohorská ZŠ vzorně připravila akci pro žáky 
II. stupně základních škol a příslušných ročníků 
víceletých gymnázií. Soutěže byly primárně vy-
psány pro družstva, ocenění ale přebrali i nejlepší 
jednotlivci.

Výsledky okresního fi nále v přespolním běhu 
středních škol v Boskovicích, chlapci družstva: 
1. Gymnázium Blansko, 2. SŠ André Citroena Bos-
kovice, 3. TEGA Blansko. Jednotlivci: 1. Brosch, 2. 
Strýček (oba Gymnázium Blansko. 3. Buš (TEGA). 
Dívky družstva: 1. Gymnázium Blansko, 2. Gym-
názium Boskovice, 3. Gymnázium Rájec-Jestřebí. 
Jednotlivkyně: 1. Štoudková (Gymnázium RJ), 2. 
Hanáková (Gymnázium Boskovice), 3. Dobrovská 
(Gymnázium Blansko).

Výsledky okresního fi nále v přespolním běhu 
základních škol v Černé Hoře, starší chlapci 
družstva: 1. Sušilova Blansko, 2. Salmova Blansko, 
3. Gymnázium Boskovice. Jednotlivci: 1. Šafránek 
(Gymnázium Boskovice), 2. Kassai (Sušilova Bosko-
vice), 3. Ščudla (Nám. 9. května Boskovice). Mladší 
chlapci: 1. TGM Blansko, 2. Nám. 9. května Bosko-
vice, 3. Salmova Blansko. Jednotlivci: 1. Drábek 
(Gymnázium Boskovice), 2. Persch (TGM Blansko), 
3. Korgo (Erbenova Blansko). Starší dívky: 1. Nám. 
9. května Boskovice, 2. Salmova Blansko, 3. Rájec-
-Jestřebí. Jednotlivkyně: 1. Gottwaldová A. (Salmova 
Blansko), 2. Janovská Barbora (Nám. 9. května Bos-
kovice), 3. Kakáčová (TGM Blansko). Mladší dívky: 
1. Nám. 9. května Boskovice, 2. Salmova Blansko, 3. 
Gymnázium Blansko. Jednotlivkyně: 1. Gottwaldová 
L. (Salmova Blansko), 2. Šafránková (Nám. 9. května 
Boskovice), 3. Bezdíčková (Gymnázium Blansko).
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Msfl 
Další výsledky, 8, kolo: Kvítkovice – Vítkovice 3:0, 
Hlučín – Hodonín 1:1, Hranice – Ostrava B 0:1, 
Vrchovina – Frýdlant 3:1, Slovácko B – Kroměříž 
3:3, Velké Meziříčí – Rosice 0:3, Uničov – Uherský 
Brod 3:0, Zlín B – Znojmo 2:4. 9. kolo: Uherský 
Brod – Slovácko B 0:0, Frýdlant – Hranice 1:0, 
Hodonín – Vrchovina 2:0, Vítkovice – Zlín B 1:1, 
Rosice – Kvítkovice 0:1, Kroměříž – Velké Meziříčí 
3:1, Ostrava B – Frýdek 3:1, Znojmo – Hlučín 1:5.  

Další zápasy, 10. kolo: Kvítkovice – Kroměříž, 
Hlučín – Vítkovice, Hranice – Hodonín, Frýdek – 
Frýdlant, Vrchovina – Znojmo, Slovácko B – Velké 
Meziříčí, Uničov – Ostrava B, Zlín B – Rosice. 11. 
kolo: Ostrava B – Uherský Brod, Frýdlant – Uničov, 
Hodonín – Frýdek, Znojmo – Hranice, Vítkovice 
– Vrchovina, Rosice – Hlučín, Kroměříž – Zlín B, 
Velké Meziříčí – Kvítkovice.                              -boh-

1. Kroměříž 10 9 1 0 33:9 28

2. Rosice 10 7 1 2 23:7 22

3. Ostrava B 10 7 0 3 28:13 21

4. Hlučín 10 6 2 2 23:13 20

5. Kvítkovice 10 5 3 2 19:16 18

6. Slovácko B 10 4 5 1 19:10 17

7. Hodonín 10 4 3 3 17:10 15

8. Zlín B 10 4 2 4 12:11 14

9. Uh. Brod 10 4 2 4 11:14 14

10. Frýdek 10 4 1 5 14:15 13

11. Hranice 10 3 3 4 11:15 12

12. Vrchovina 10 3 2 5 11:17 11

13. V. Meziříčí 10 3 2 5 18:26 11

14. Uničov 10 3 1 6 15:15 10

15. Frýdlant 10 3 1 6 12:22 10

16. Blansko 10 2 1 7 7:20 7

17. Znojmo 10 1 4 5 10:27 7

18. Vítkovice 10 0 2 8 8:31 2

Mladí basketbalisté 
zahájili sezónu

 Hned čtyři týmy basketbalového klubu BBK 
Blansko vstoupily v prvním říjnovém víkendu do 
nové sezóny. Po tradičních letních soustředěních 
a zářijových trénincích se tak hráči a hráčky 
konečně dočkali mistrovských utkání.

 Tým do 11 let hrál jako jediný na nově opravené 
domácí palubovce. První zápas s Basketem Brno 
se povedl jak herně, tak i výsledkově, ale druhý 
soupeř ze Žďáru nad Sázavou byl jasně nad síly 
blanenského celku. Stoprocentně úspěšná byla 
družstva do 13 a také do 15 let, která hrála svá 
utkání na hostující půdě. Mladší celek vyhrál oba 
zápasy s Jihlavou a domácím Velkým Meziříčím 
s přehledem. „Hlavně první zápas proti Vysočině 
se mi líbil týmovým pojetím, ten druhý hráči ze 
začátku trošku podcenili,“ uvedl trenér blanenských 
Šimon Navrátil. Tým do 15 let si odvezl dvě výhry 
ze Šlapanic. Oba zápasy měly podobný průběh i 
skóre, menší náskok si Blanenští pojistili vždy až 
v poslední čtvrtině. Jediným neúspěchem skočila 
utkání pro družstvo do 19 let. Zejména druhý 
zápas vyhrálo domácí Podolí rozdílem třídy, tak-
že v dalším průběhu nadregionální ligy bude co 
napravovat. (výsledky viz výsledkový servis na 
straně 6).
 Také v sezóně 2022–2023 bude několik hráčů 
hostovat v brněnských ligových týmech. Snad se 
jim bude dařit tak, jako některým starším blanen-
ským odchovancům. Například Jakub Nečas z 
Basketu Brno se v létě představil v národním dresu 
hned na dvou evropských šampionátech do 18 i 
20 let. Zuzana Křížová z brněnských Žabin pak 
byla členkou týmu, který na mistrovství Evropy do 
18 let obsadil šesté místo, čímž se kvalifi koval na 
světový šampionát v příštím roce. 

-kaj-
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