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Před třemi lety byl Blansku představen projekt Společně PRO Blansko, který dal 
občanům města možnost se podílet na plánování investic ve městě. O tom, zda je 
tato možnost pro občany přínosná či nikoliv, jsme se mohli přesvědčit již v před-
chozích dvou ročnících. I letos budeme hlasovat o projekt, který bychom chtěli 
realizovat a podobně jako v předchozích ročnících půjde o částku až 600.000 Kč.

 Musím přiznat, že od začátku jsem byl k celé 
věci mírně skeptický. Přece jen jsme byli celá 
léta zvyklí na to, že o městských investicích 
rozhodují výhradně úředníci. Navíc se mi zdála 
uvolněná částka poměrně nízká a projekty, kte-
ré se objevily v prvním ročníku, mne příliš neza-
ujaly. Ze čtyř „soutěžících“ jsem nakonec zvolil 
zastřešení na Dukle, jelikož jsem tam pořádal 
koncerty a jakékoli zvelebení tohoto prostoru 
jsem považoval za prospěšné (to ostatně trvá 
dodnes, jelikož stávající řešení červené klece, 
jejímž zastřešením kape na muzikanty voda a 
v případě slunného počasí zase pere slunko na 
diváky, mi přijde mírně řečeno nedotažené).
 V prvním participativním rozpočtu nako-
nec vyhrál projekt Zastřešení postranní části 
sportovního areálu za kulturním domem na 
Těchově, a to s poměrně velkým náskokem. 
Zde se totiž projevila síla městské části, která 
se chopila příležitosti, zmobilizovala své síly a 
svým hlasem podpořila tuto akci většina jejich 
obyvatel. Na rozdíl od obyvatel města, kteří 
zůstali v hlasování poměrně zdrženliví. Jen 
pro upřesnění – platných hlasů bylo odevzdá-
no 831, z toho 530 respondentů hlasovalo pro 
Těchov. Vůbec nic proti Těchovským nemám, 
naopak jsem jim vítězství moc přál. Jen mi při-
šla trochu úsměvná skutečnost, že zatímco na 
vesnici drží lidé pospolu, ve dvacetitisícovém 
středu nikoliv.
 Loni už byla situace o něco lepší. Mezi sebou 
soutěžilo hned deset projektů a do hlasování se 
zapojilo 1026 občanů. Zvítězil projekt Lavičky 
pro oddech i setkávání generací. Letos proběh-
la také realizace a můžu říct, že mně osobně 
se hnízda s lavičkami moc líbí a považuji je za 
příjemné oživení města. Mimochodem – jen o 
45 hlasů méně měl projekt Zastřešení posezení 
na hřišti Klepačov.
 Mírnou výhradu bych měl k systému hlaso-
vání. Pokud jste ještě neměli tu čest, nastíním 
vám jej. Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete 
hlasovat přes internet, nezbyde vám než 
hlasovat formou anketního lístku, který bude 
přílohou Zpravodaje, a který musíte doručit na 

městský úřad. Druhou (a častěji používanou) 
metodou je potom hlasování elektronicky přes 
Mobilní Rozhlas. Zde uvidíte konkrétní projekty 
a dostanete možnost dát hned tři hlasy, ovšem 
každý pouze jednomu z nich. Mně osobně se 
tohle příliš nelíbí, byl bych raději, kdybych mohl 
zvýhodnit svého favorita třeba hned třemi hlasy, 
případně umožnit darovat hlas pouze jeden. 
Vždyť bude stejně jen jeden vítěz, tak k čemu 
to vlastně je? Přijde mi to stejné, jako byste 
mohli při parlamentních volbách kroužkovat 
na více volebních lístcích… Jakmile máte 
hotovo, musíte vyplnit jméno, adresu bydliště 
a telefonní číslo, následuje pohlaví a věková 
skupina. A je hotovo. Poslední kroky se mi však 
zdají poměrně zbytečné. Mnohem pohodlnější 
by byla jednorázová registrace přes Facebook, 
Google či jiné platformy. Podobně, jako tomu je 
v Boskovicích. Třeba se jednou dočkáme…
 Pokud vás zajímá, jaké projekty se přihlásily 
letos (věřím, že ano), na šesté straně tohoto 
vydání si můžete o letošním ročníku participa-
tivního rozpočtu detailně přečíst. Ještě více se 
o jednotlivých soutěžících rozepisuje městský 
web.
 Když jsme u těch investic… Je mi naprosto 
jasné, že je krajně nepohodlné jezdit rozko-
paným městem, ale když to vezmu z druhé 
strany, nepamatuju si, že by v našem městě 
někdy probíhalo tolik stavebních prací v režii 
města. A to i v době, kdy musel státní aparát 
citelně sahat na peníze krajům a obcím. Jsem 
tedy rád, že projekt participativního rozpočtu v 
Blansku zůstal v nezměněné podobě i letos.
 Uznávám, že i přes prvotní skepsi se mi pro-
jekt participativního rozpočtu líbí. Dostáváme 
tak jedinečnou příležitost podílet se na investi-
cích, které vymysleli naši spoluobčané pro nás. 
A také příležitost vymyslet smysluplný projekt 
a představit jej široké veřejnosti. Za mě tedy 
palec nahoru, a to i přes lehce nepohodlnou 
formu hlasování, na kterém se jistě dá ještě 
pracovat.

Martin Müller

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
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Uvažujete
o prodeji

své nemovitosti 
a nevíte si rady? 

Využijte 
dlouholeté
zkušenosti.

15 let na

O participativním rozpočtu

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 době povolební

Jak dopadly volby v Blansku

 Máme po volbách. Jedna polovina země jásá, druhá truchlí. Tak to v posledních mnoha letech 
bývá. Tentokrát je i pro ty truchlící – snad – jistým zadostiučiněním to, že vítězná garnitura je tvořena 
výhradně demokratickými stranami a je tedy méně pravděpodobné, že by vláda z voleb vzešlá byla v 
kleštích nedemokratických uskupení a jednotlivců, jež by musela tolerovat a díky tomu své programy 
ohýbat. Není asi důvod se obávat, že by se vláda měla - jako ta dosavadní - chovat populisticky, že by 
měla jedny preferovat proti druhým, že by měla své působení založit na nepravostech, lži a korupci, 
že by neměla pečovat o potřebné. 
 Myslím, že za ten týden jsme svědky téměř ne-
uvěřitelné proměny velké části českého politického 
světa. Na tiskovkách a v rozhovorech najednou 
vystupují slušní lidé, mluvící jasnou a srozumitelnou 
řečí. Noví čelní politici jsou vesměs čtyřicátníci, kteří 
nejsou v mnoha ohledech zatíženi dobou předlisto-
padovou, nejsou zatíženi ani skandály, ani kostlivci 
ve skříních. Profesor Petr Fiala, který aspiruje na 
předsedu nové vlády, je vzdělaný a čestný člověk, 
což mu asi nemůže upřít ani ten největší odpůrce. 
Naděje, která volbami svitla, je obrovská. A pokud 
pevnost spolupráce těchto pěti lídrů zůstane po celé 
volební období, anebo aspoň po velkou jeho část, 
máme naději, že nám budou vládnout lidé rozumní a 
slušní a že se naše vlast začne zase stávat normální 
civilizovanou a demokratickou zemí, které si sousedé 
a spojenci zase začnou po letech vážit. Podmínkou 
k tomu je nejspíš shoda na průchodných tématech 
koalice, a tam, kde se už teď shoda nalézt nedá, 
odložení tématu na pozdější dobu. Koaliční vládnutí 
pěti stran bude vyžadovat extrémní míru vstřícnosti, 
tolerance a kompromisů.
 Poslední týden také ukázal, že novináři – a teď 
mám na mysli normální novináře a nikoli novináře z 
mediálního spektra Andreje Babiše či pracující pro 
dezinformační a proruské redakce – jakoby ožili, 
jakoby byli pokropeni živou vodou. V diskusích v 
televizi se na jedné straně začali objevovat noví ne-
blábolící politici, a proti nim novináři, jejichž právo je 
samozřejmě někdy být i nepříjemný a klást nepříjem-
né otázky, ale současně jsou odpovědní a korektní. 
Odpovědnost novinářů je dneska ještě zvýšena o 
to, že stále v této zemi není „dobojováno“, politici, 
kteří za posledních 8 let přivedli Českou republiku 
do společenského marasmu nebývalé úrovně a 
hospodářsky téměř k bankrotu, tu stále jsou, jsou 
v aktivní politice i mimo ni a stále budou obhajovat 
svoje zájmy a obávat se o svoji svobodu (někteří 
plným právem), stále budou usilovat o voliče, protože 
budou další volby, v nichž budou chtít uspět. Novináři 
by si měli být silně vědomi své odpovědnosti. Nikoli 
v tom, aby protěžovali tu či onu vládní či nevládní 
stranu, ale především v tom, aby hájili a zvýhodňo-
vali především ty, kteří stojí na straně demokracie, 
slušnosti a práva. Nesmějí svou korektnost stavět na 
principu „pět minut pro Hitlera a pět minut pro Žida“. 
 Dosluhující mocní budou nyní torpédovat nové 
mocné. Mají k tomu neskonale mnoho prostředků. 
Přestanou mít odpovědnost. Navíc noví mocní budou 
muset dělat nesmírně nepopulární kroky, což budou 
dosavadní vládnoucí politici kritizovat. Jako bych 
už slyšel slova: „já jsem přidal důchodcům, já jsem 
zavedl slevy na jízdném a co dělají oni?“. Budou 

najednou všechny problémy přisuzovat nové vládě, 
i když ta bude muset jen napravovat. Čekají nás 
zkrátka těžké časy. Budeme muset více než dřív 
vnímat a rozlišovat lži, které jsme se za těch 8 let 
naučili nevidět, budeme muset mít stále na paměti, 
že byli-li dosavadní politici dravci, lháři a gauneři, 
beránci se z nich přes volební noc nestanou. A lhát, 
to umějí dokonale, často tak, že to ani nepoznáte. 
 Pomůže nám v tom snad to, že nová vláda – kro-
mě milionu jiných důležitých věcí – začne důsledně 
kontrolovat a revidovat chování dosavadních ministrů 
a vysokých úředníků a ukazovat a zveřejňovat věci, 
které nám dosud byly skrývány anebo které měly být 
skryty navždy. A že takových kauz bude, to je nabí-
ledni. Budou snad konečně a objektivně došetřeny 
i věci, které se vlečou bezvýsledně mnoho let. 
 Na internetovém portálu STREAM publikuje svoje 
scénky Petr Jablonský ve svém pořadu „Čauky lidi“ 
jako parodie na pravidelná nedělní okénka Andreje 
Babiše nazvaná „Čau lidi“. Onehdy jsem slyšel po-
prvé i kousek Babišova originálu. Musím říct, že Petr 
Jablonský je lepší. Ale hlavně – porovnáním originálu 
Andreje Babiše a parodie Petra Jablonského dospěje 
posluchač ke zjištění, jak otřesný stav myšlení a 
vidění světa publikovaný v originálu jeho protago-
nistou je národu předkládán, jak ne nepodobný je 
Babišův projev vyjadřovacím schopnostem blahé 
paměti Milouše Jakeše, třeba na Červeném Hrád-
ku, když hovořil například o bojlerech anebo milé 
holce Haničce Zagorové. Babišův pořad působí na 
nejspodnější podprahové vnímání diváka a překládá 
mu demagogická a neověřitelná sdělení. O stylu 
mluvy nemluvě. Mimochodem – jak vypadají sdělení 
Andreje Babiše, je-li konfrontován s oponenty, to 
jsme měli možnost vidět v předvolebních debatách. 
Proto zásadně používá ve svém „Čaulidi“ sólová 
vystoupení. Pamatuji si před dávnými lety Hovory 
z Lán Václava Havla. Čtenáři, který to kdysi v roce 
1990 poslouchal, propastný rozdíl neunikne, mladším 
doporučuji internet, stojí to za to. Po pár minutách 
si každý uvědomí, jakého čelního politika jsme měli 
kdysi, a jakého máme dnes.
 Chci doufat, že slušnost a pravda, která v tom 
prvním kole zvítězila, bude úspěšná i v dalších 
kolech souboje. Kolik kol bude, to dnes nikdo neví. 
Ale musíme všichni, kterým není osud této země lho-
stejný, věřit, že to dobře dopadne, že se Parlament, 
Senát a Vláda naplní nejlepšími z nás a že za rok 
totéž nastane i v prezidentském úřadu. Musíme pro 
to každý sám u sebe a svého okolí mnoho udělat. 
Vysvětlovat, přesvědčovat. Být slušný a poctivý. Být 
prostě demokrat.

-mn-

Freddieho sloupek
Stále 
po volbách

 Byl jsem rád, že je po volbách. Na chvíli jsem 
si myslel, že si můžeme oddechnout a odpočinout 
od politického světa. Ale ono to nějak nejde. Sice 
(do jisté míry) skončily stranické půtky a ukazo-
vání svalů boje předvolebního a tyto zákonitosti 
politického boje měly vystřídat relativně klidné 
dny mezidobí, tedy než se sejde nová Sněmovna 
a začne se formovat nová vláda. Není tomu tak... 
V onom mezidobí totiž pravidelně vstupuje na 
opravdové politické kolbiště prezidentský úřad, 
který uplatní jednu z mála pravomocí, kterými se 
může prokazovat – jmenování příštího premiéra 
a následně vlády.
 Jenže zasáhl osud a poslal muže, který prezi-
dentský úřad zastává, do míst, které nikdo z nás 
příliš nemiluje – prostředí nemocničního. Proti 
Miloši Zemanovi můžeme mít milion výhrad. Jako 
k politikovi a jako k člověku, ostatně ani já sám 
nepatřím k jeho obdivovatelům, byť jsem si jej 
kdysi vážil. Jeho stav se zdá vážným již několik 
měsíců a i přesto, že si pravděpodobně mnohé ze 
svých zdravotních potíží způsobil sám, by mělo 
být normální, pokud se považujeme za osoby nor-
málně lidské, mu přát brzké, pokud možno trvalé 
uzdravení. To, že tomu tak v mnoha případech 
není, je velmi smutné, částečně je to šokující, ale 
lidský naturel nepředěláš...
 Jako nemocného člověka je mi Miloše Zemana 
líto a je mi do jisté míry i líto této země, nad jejímž 
morálním stavem se tento muž bezesporu pode-
psal. Především pak tím, jakými lidmi se obklopuje 
a obklopil. Jejich pravá povaha (do těchto chvil ne 
příliš dobře skrývaná) se v plné míře projevila až 
v dnešních dnech. Nikým nevolení lidé a mám na 
mysli především ty dva „viceprezidenty“! veřejně 
dělají z obyvatelstva naší republiky blbce a hlad-
ce jim to prochází. Najednou, s tím jak nejsou 
odpovědni v podstatě nikomu, snad kromě svého 
vlastního svědomí (na jehož absenci mám silné 
podezření), si pohrávají s informacemi. Ano, po-
hrávají. Některé zamlčí, některé mění. Fakt, že se 
stal jejich rukojmím nemocný starý člověk, není 
ani tak politováníhodný, jako spíš odporný. Mynář 
s Ovčáčkem si dělají co chtějí, tentokrát už bez 
zástěrky, a mnozí jim to zobou z ruky. Je to podlé 
a nechutné. A jakkoli nikomu nepřeji nic závažně 
špatného, tak prostým faktem zůstává, že by si 
oba dva zasloužili minimálně pár facek.
 Mluvčí Hradu je ostatně velmi zajímavou „osob-
ností“... Sám sebe pasoval do jakési role kazatele 
„morálky“, přičemž se naivně domnívá, že toho 
dosáhne citováním žalmů a výzvami k modlitbám. 
O tom, o kolik by byly ony výzvy uvěřitelnější, 
kdyby chování hradní suity bylo mravné a profesi-
onální, snad není třeba se sáhodlouze vypisovat. 
Ten, po kterém se křesťanství jmenuje, byl totiž 
opravdovým služebníkem, který se nerozpakoval 
to dokázat i aktem tak prostým, jako bylo omývání 
nohou svých vlastních následovníků. Tak daleko 
zřejmě povědomost hradního mluvky o Bibli nedo-
sáhla. Celé je to smutné. A já nechápu, že někdo 
nedokáže pochopit, že lidem na informacích o tom, 
jak na tom Miloš Zeman je, záleží. Jedná se přece 
o člověka, který je, mimo jiné, vrchním velitelem 
ozbrojených sil...
 Je sice pravda, že zdravotní stav je předmětem 
lékařského tajemství a každý z nás má právo 
rozhodnout o tom, kolik informací do světa pustí. 
I v tomto ohledu však existují částečné výjimky a 
zastávání nejvyššího ústavního postu k nim patří. 
A platí zde stejně tolik, jako jinde. Může nám být 
ukradené, jestli má Miloš Zeman problémy s ját-
ry, cukrovkou nebo jiným neduhem, ale nemůže 
nám být jedno, zda jeho zdravotní stav umožňuje 
výkon jeho funkce. A právě ti lidé, kteří se tak rádi 
ohánějí přímým zvolením Miloše Zemana právě na 
to přímé zvolení zapomínají a informace podvrhují 
nebo falšují. Z toho je mi zle, nejsem v tom zdaleka 
sám a v žádném případě to není v pořádku.
 Takoví lidé, kteří dnes „vládnou Hradu“ by ne-
měli odstupovat... Takoví lidé by v první řadě do 
svých postů neměli být NIKDY jmenováni... 
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

Občerstvení na stadionu 
ASK čeká modernizace

 Stánek s občerstvením u hřiště ASK na Spor-
tovním ostrově Ludvíka Daňka změní podobu. 
Městská společnost Služby Blansko nechá stá-
vající objekt odstranit a místo něj vybuduje nový. 
Moderní stánek se zastřešeným posezením by 
pak měl návštěvníkům sportovního areálu začít 
sloužit příští rok na jaře.

 Areál stadionu ASK v Mlýnské ulici během po-
sledních let mění svou tvář. Například minulý rok se 
zmodernizovala hlavní tribuna, opravilo se oplocení 
a dokončila rekonstrukce bývalé ubytovny, která nyní 
slouží jako zázemí sportovních aktivit. Ještě před tím 
se vybudovalo fotbalové hřiště s umělým povrchem.
 Úprav se ale dočkaly i další části Sportovního 
ostrova, jako je skatepark nebo cyklostezky a jiné. 
Rekonstrukce stánku s občerstvením je tak dalším 
krokem v postupné modernizaci hojně využívaného 
areálu, kam míří nejen sportovci.

 „Po opravách, které proběhly v rámci Sportovního 
ostrova v posledních letech, již stánek nezapadá do 
nově vznikajícího konceptu celého sportoviště. Nový 
stánek s krytým posezením se má stát místem pro 
setkávání, občerstvení a relaxaci návštěvníků v cen-
tru Sportovního ostrova,“ popsal jednatel společnosti 
Služby Blansko Zdeněk Grünwald.
 Současný stánek bude v provozu přibližně do 
poloviny letošního listopadu. Následně bude objekt 
postupně odstraněn a na jeho místě bude umístěno 
nové občerstvení včetně zastřešeného posezení 
pro návštěvníky. Stánek bude opět kontejnerového 
typu a jeho podoba bude ladit se zrekonstruovanou 
budovou sportovních aktivit, které se nachází v jeho 
těsné blízkosti.
 „Nový stánek s občerstvením u stadionu ASK 
představuje další investici do zázemí hojně navště-
vovaného Sportovního ostrova. Věřím, že tím dojde 
ke zlepšení servisu pro návštěvníky celého areálu, 
a doufám, že občerstvení bude hojně využíváno 
nejen sportovci, ale i rekreující se veřejností,“ podotkl 
místostarosta František Hasoň.
 Podrobný projekt nového stánku se v současné 
době ještě zpracovává. Zatím tak není známá ani 
jeho přesná cena.

-měú-

 Přibližně 10 800 blanenských obyvatel v třiceti volebních okrscích se v říjnu 2021 dostavilo k parlamentním volbám. Jde o rekordní, více než 68% 
účast, což je o něco lepší, než celorepublikový průměr. Ten byl 65,43 %. 

 Nejvíce důvěry voliči vložili koalici SPOLU, která 
se skládá ze stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ve 
volebních urnách se sešlo 2 981 hlasů pro toto se-
skupení. Jen o 149 hlasů méně získalo hnutí ANO 
2011, a to 2 832. Piráti a Starostové obdrželi 1 558 
hlasů a strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
se dočkala 961 hlasů. Do čtvrtého místa tak toto 
pořadí prakticky kopíruje celostátní výsledky, páté 

místo však, na rozdíl od nich, obsadila Česká strana 
sociálně demokratická, která v Blansku získala 601 
hlasů. 
 Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky z Blanska usedne Lenka Dražilová z hnutí 
ANO 2011 (2 377 preferenčních hlasů)a Jan Hrnčíř 
z SPD (2 284 preferenčních hlasů). Oběma se tak 
prodloužil mandát z předchozího volebního období. 

 „Volby v Blansku proběhly bez komplikací, k 
žádnému narušení nebo nucenému přerušení 
průběhu voleb v Blansku nedošlo,“ uvedl Miroslav 
Peterka, který měl na starosti zajištění průběhu 
voleb a technické vybavení všech třiceti volebních 
místností. 

-mka-

Zdroj: novinky.cz

ČČK testuje i večer 
a o víkendech

 Český červený kříž zajišťuje ve spolupráci s KSMB 
testování účastníků tanečních kurzů v Blansku. Je 
nutné se přihlásit předem přes registrační formuláře 
na webových stránkám ČČK Blansko. Tam zájemci 
naleznou odkaz na Mobilní odběrový tým (Taneční 
Blansko), který testování provádí v budově blanen-
ského kina i ve večerních hodinách, vždy ve čtvrtek 
od 16:15 do 19:00 hodin. Otestovat se mohou jak 
sami účastníci kurzů, tak jejich doprovod. ČČK 
nabízí služby mobilního týmu také organizátorům 
kulturních a společenských akcí, kteří se mohou 
domluvit na individuálních testech pro návštěvníky 
na tel.: 724541008.

-měú-
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Koláč pro hospic hlásí rekord

Na kávě s Milanem Sýkorou

 Co je k vidění na výstavě v městské knihovně?
 Korespondence Karla Jaroslava Mašky, texty o 
jeho životě a jeho fotografi e. Výstavu jsem připra-
voval ve spolupráci s ředitelem Antroposu Petrem 
Kostrhunem. 

 Sbíráte pohlednice z Moravského Švýcarska. 
Kolik jich máte a kde je nacházíte?  
 Nikdy jsem to nepočítal, ale asi tak kolem dvou 
stovek. Sháním je přes internet, tam si je můžete 
prohlédnout z obou stran. Také sbírám staré do-
kumenty. Je škoda, že lidé v nich nevidí žádnou 
hodnotu a často je vyhodí. Dále se zabývám starou 
fotografi í. Velmi zajímavé je to, že lidé se na těch 
starých fotkách neusmívají. Je vidět, že fotografování 
brali vážně. Kromě dětí, ty se usmívají. 

 Proč myslíte, že se neusmívají? 
 Jednak to bylo asi takové slavnostnější – neu-
smívat se, a jednak možná měli špatné zuby. Stejně 
jak to bylo dříve na hradech a zámcích – lidé na 
obrazech se také neusmívali. Staré fotky se také 
dají sehnat na internetu. 

 A jaké staré dokumenty sbíráte? 

 Například dobové 
plakáty, třeba týkající se 
Sokolovny. 

 Co se vám v po-
slední době podařilo 
zajímavého sehnat? 
 Dvě fotografi e, prav-
děpodobně první, které 
zachycují Blansko. Kos-
tel a radnici z roku 1878. 
Radnice je na té fotce 
ještě s dřevěnou věžič-
kou. 

 Kdo ty fotky prodá-
vá? 
 Různí cizí lidé, kteří 
je najdou doma. Větši-
nou ani nejsou Blanen-
ští. Nějaké hodně staré 
fotky blanenské železni-
ce jsem třeba sehnal od 
někoho až z Pardubic. 

 Co připravujete? 
 Velkou výstavu ke 

stoletému výročí Sokolovny. Domlouval jsem se s 
ředitelkou muzea, že by se výstava dala uspořádat 
v zámku, protože prostory knihovny by na ni byly 
malé; materiálů je poměrně hodně. Ale to bude až 
více než za rok. Z Boskovic mám přislíbenou k za-
půjčení i bustu pana Křenka, jednoho ze zakladatelů 
Sokolovny. 

 Kde hledáte podklady pro výstavu o Sokolov-
ně?
 Ohledně Sokolovny jsem už oslovil hodně lidí, tak-
že materiálu se sešlo dost. Ale ještě sháním sokolský 
kroj, případně nějaké zajímavosti o Sokolovně. 

 Čeho si ve svých sbírkách nejvíce ceníte? 
 Například modlitební knihy K. J. Mašky. Jde o 
originál, který Maška používal ke svým modlitbám. 
Je v ní i jeho pečeť. 

 Je důležité zajímat se o místní historii? 
 Je to určitě dobré. V Blansku máme třeba ulici K. 
J. Mašky, ale kdybych se zeptal lidí na ulici, tak by 
asi většina nevěděla, kdo to byl. Případně by možná 
řekli jen, že archeolog. Ale za Rakouska-Uherska byl 
považován za jednoho z nejvýznamnějších archeo-

Milan Sýkora z Blanska se zajímá o místní historii a různě ji zprostředkovává veřejnosti. V roce 2018 
vyšla jeho kniha Moravské Švýcarsko na starých fotografi ích a v roce 2019 kniha Paměti Palavy, 
příběh jedné blanenské ulice. Obě jsou ke koupi v blanenské informační kanceláři a k zapůjčení v 
Městské knihovně Blansko. V knihovně ještě najdete knihu Železniční trať Brno – Česká Třebová 
na starých pohlednicích, na níž spolupracoval s dalšími šesti autory. Je sběratelem regionálních 
pohlednic, historických map a dokumentů. Specializuje se na studie o místní železnici. Převážnou 
část života pracoval v Adamovských strojírnách v Adamově v zámečnických profesích. Po zrušení 
závodu našel práci v Nemocnici Blansko na údržbě, kde dodnes, ač v důchodu, občas vypomáhá. 
Ve středu 20. října uspořádal v městské knihovně přednášku o K. J. Maškovi a do 22. října zde 
vystavuje historické dokumenty. 

logů (po Wanklovi). Objevil šipeckou čelist, jejíž stáří 
se odhaduje na padesát tisíc let, a byl badatelem v 
Moravském krasu. 

 Vás také zajímá archeologie? 
 Když jsem byl malý, snažil jsem se něco vykopat. 
Pocházím od Znojma a doma jsme mívali koše plné 
kostí – archeologové si je u nás schovávali, když se 
kopalo za vesnicí. 

 Sestavil jste dokonce i model parní lokomoti-
vy… 
 Ano, šlo o první parní lokomotivu, která přijela do 
Blanska. Jmenovala se Blansko. Byla vystavena 
půl roku v muzeu ve Svitavách a také v blanenské 
knihovně a v místním muzeu. Teď ji mám doma. 

 Z čeho je vyrobená? 
 Z dřívek na míchání kávy, z potravinářského ple-
chu (aby se to dalo dobře pájet) a kopule je z lustru. 
Původně měla být menší, ale kola jsou vyrobena na 
3D tiskárně. Jelikož zeť je odborník na 3D tiskárny, 
vytvářel mi plánek k tisku. Moje podklady si zvětšil a 
zapomněl zmenšit, takže když mi potom z tiskárny 
přijela kola, musel jsem jim přizpůsobit velikost celé 
lokomotivy. Takže má něco přes půl metru. Budu se 
ještě snažit vyrobit tendr, což je vozík, na kterém se 
za lokomotivou vozilo dřevo a voda.

 Podle čeho jste lokomotivu vyráběl? 
 Bádal jsem v knihách a v jedné jsem našel malý ob-
rázek této lokomotivy. Nechal jsem si jej zvětšit a podle 
něj jsem začal stavět. Potom, když jsem ji vystavoval, 

přijel pan Stejskal z České Třebové, který mi řekl, že 
mají v tamním archivu i technickou dokumentaci této 
lokomotivy, tak jsem zbytek dostavěl podle toho. 

 Kolik času vám vaše koníčky zaberou? 
 Dalo by se říct, že čas, který jiní stráví u televize. 
Mě totiž nebaví jen tak bezúčelně sledovat televizi, 
vždycky u toho musím něco vymýšlet nebo sepisovat. 
Nikdy jsem neseděl u televize nečinně, považuji ji 
za druhotnou zábavu. Víc času ani nemám, protože 
máme šest vnoučat. 

 Máte nějaký vzkaz pro obyvatele Blanska? 
 Trápí mě, že se nechováme více ekologicky. Málo 
třídíme odpad, město je plné aut, v nichž sedí jeden 
člověk, děti se nechají vozit do školy i za zábavou a 
sportem. V domácnostech se spotřebovává mnoho 
chemikálií, které znečišťují ovzduší a půdu. Myslím, 
že by toto bylo potřeba zlepšit. 

 Která místa v Blansku máte nejraději? 
 Palavu a Hořice. V roce 2000 město Blansko vy-
hlásilo soutěž, co by se mohlo u nás postavit, vytvořit 
k miléniu. Poslal jsem návrh na stavbu rozhledny na 
Hořicích. A ona to vyhrála. Ale tehdejší starostka řekla, 
že když seženu peníze, tak by to šlo. Teď to však na-
ráží na další komplikace, protože pozemky, na kterých 
by to bylo nejvhodnější, patří Brnu. Architekt naznal, 
že by to bylo nejlepší v místech, kde je strojovna pro 
lyžařský vlek. Dokonce by se prý nyní dokázala sehnat 
stoprocentní dotace, ale současné vedení města o to 
nestojí. 

Marie Kalová

 Zemřít doma si přeje 80 % lidí. Děkujeme, že i díky vám můžou lidé na Blanensku trávit své poslední 
dny obklopení svými blízkými. Na práci Mobilního hospice sv. Martina jste ve sbírce Koláč pro hospic 
přispěli rekordních 171 306 korun.

 Tyto peníze použijeme na doplacení domácího 
ultrazvuku pro pacienty a na auto pro novou hospi-
covou sestru. „Usilujeme o to, aby naši pacienti měli 
profesionální péči. Proto stále dokupujeme další pří-
stroje, letos například mobilní bezdrátový ultrazvuk, 
díky kterému můžeme i v domácích podmínkách určit 
přesně místo vpichu při punkci břišního a hrudního 
výpotku,“ informuje vrchní sestra Mobilního hospice 
sv. Martina Hana Kudová.
 Koláč pro hospic jsme pořádali ve druhém říjnovém 
týdnu letos už potřinácté. Za příspěvek na hospicovou 
péči lidé dostali koláče v Blansku, v Boskovicích, v 
Letovicích a nově také v Kunštátě. I přesto, že na 
cestě k hospicovým stánkům si museli vzít deštníky, 
darovali do pokladniček a přes platební terminály 118 
812 korun, téměř dvojnásobek loňského výtěžku.
 „Dárci byli úžasní, štědří a milí. Mnozí z nich už 
akci znali a šli na hospic přispět cíleně. Přicházeli za 
námi také lidé, kteří měli s hospicovou péči vlastní 
zkušenost,“ říká Hana Kudová.

 Na Mobilního hospic sv. Martina přispěly také regi-
onální fi rmy celkovou částkou 51 000 Kč. Děkujeme 
fi rmám, které akci podpořily. Velmi děkujeme místním 
pekařům a pekařkám za koláče.
 Letos s radostí děkujeme i studentkám ze Střední 
pedagogické školy Boskovice a Obchodní akademie 
a Střední zdravotnické školy Blansko za velkou 
dobrovolnickou pomoc na stáncích.
 Děkujeme všem, kteří jste do sbírky Koláč pro 
hospic přispěli nebo se na akci jakkoliv podíleli. Po-
kud jste nestihli Koláč pro hospic v ulicích a chcete 
podpořit hospicovou péči na Blanensku, můžete 
až do 31. října přispět do online sbírky na našich 
stránkách www.blansko.charita.cz nebo poslat libo-
volnou částku na sbírkový účet 4200065931/6800, 
var. symbol 236.
 Děkujeme, že se díky vám může hospicová péče 
na Blanensku stále rozvíjet.

Vladěna Jarůšková
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Setkání s kronikou

HOSPŮDKA ZBOROVEC
22. - 24. 10. 

Černá Barbora 13°

29. - 31. 10. 
12° ze sklepa

• O víkendech domácí kuchyně
• Sportovní přenosy všeho druhu

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

 Jelikož se v rozhovoru Na kávě s… tentokrát mluví o Karlu Jaroslavu Maškovi, našli jsme o něm zmínku 
v blanenských kronikách. 

1972 - Výstavba
 Asanace a výstavba je dokumentována ve fotokronice 
mnoha snímky. Je to tak jistě správné, protože kamera 
zachytí ustupující staré novému, mnohem pravdivěji než 
slovo kronikáře.
 V Blansku bylo v roce 1972 ve vnitřní části města 
asanováno již mnoho domů, které musely ustoupit no-
vému urbanistickému plánu. (F9 - 14, 16) Na Dukelské 
ulici byl takto odklizen i dům, který nesl nejen tabulku 
s popisným číslem 115, ale i dvě pamětní desky, jednu 
v českém, druhou v anglickém jazyce. Byly dopraveny 
do Okresního vlastivědného muzea v zámku a zde 
deponovány. Na mramorových deskách je vytesán text:
 Zde se narodil 28. srpna 1851 Karel Jaroslav Maška, 
ředitel reálky v Telči. Poznání našeho pravěku zasvětil 
celý život. Proslul svými pracemi a objevy v jeskyni Šipce 
u Štramberka a na pravěkém nalezišti Předmostí u Pře-
rova. Výsledky jeho bádání jsou uloženy v Moravském 
zemském muzeu. Zemřel dne 6. února 1916 v Brně. 
Zasloužilému vědci Masarykova universita v Brně, 
svému čestnému občanu město Blansko. 14. 11. 1937.
 Plných pětatřicet let připomínaly pamětní desky 
kolemjdoucím nejslavnějšího blanenského rodáka, 
kterého obec u příležitosti svého povýšení na město v 
roce 1905, jmenovala čestným občanem. Osud Maš-
kových unikátních a obrovských sbírek byl smutný. 
Za války na zabezpečení před leteckými útoky byla 
většina nejcennějších sbírek německou správou muzea 
odvezena na zámek do Mikulova. Tam padlo vše za 
oběť požáru, jehož původcem byli Němci, kteří proložili 
při ústupu celé mikulovské skladiště vysoce hořlavými 
látkami a sklepení i zámek zapálili. Jenom malý výběr 
nejvzácnějších předmětů se podařilo předtím zachránit, 
že byly jako např. soška mamuta a rytba ženy z Před-
mostí, přechodně vráceny z Mikulova do Brna kvůli 
ofotografování.
 Po válce bylo napsáno: Nacistická kulturní bestialita 
se vybila i na lidských kostrách mnoho tisíc let starých, 
jež byly dokumentem všelidským. Ve sklepení mikulov-
ského zámku postihla svět největší kulturní ztráta z celé 
druhé světové války!
 Zaznamenávám toto v kronice proto, aby budoucí 
nezapomněli na skvělou památku K. J. Mašky a pro 
výstrahu příštích generací, aby nezapomněli, že to byl 
zločinný německý fašismus, kdo zničil celoživotní dílo 
čestného občana rodného města Blanska.

1982 - Pamětní deska 
K. J. Maškovi

 Před deseti léty došlo při stavebních úpravách ve 
středu města také k asanaci domů na Dukelské 115 (nyní 
Rožmitálova), na kterém byly v roce 1937 instalovány 
dvě pamětní desky v českém a anglickém jazyce.
 Desky uvědomovaly kolemjdoucí, že v tomto domě 
se narodil Karel Jaroslav Maška a stručně popisovaly 
jeho zásluhy. Při asanaci levé strany ulice Dukelské byly 
obě desky sejmuty a deponovány v blanenském muzeu. 
Tak v místech, kde stával rodný dům K. J. Mašky, byl v 
období 70. let vybudován moderní obchodní dům, ne-
soucí název Centrum. Protože obsah textu na původních 
pamětních deskách neodpovídal současné skutečnosti, 
zejména proto, že sbírky, které K. J. Maška shromáždil 
během svých archeologických výzkumů, lehly popelem 
v břeclavském zámku v závěru 2. sv. války, rozhodl se 
MěstNV pořídit novou pamětní desku. Byla provedena 
oprava mozaikového obložení obchodního domu a 
pracovníky družstva Kamena Blansko byla do míst, kde 
stával jeho rodný dům, instalována mramorová pamětní 
deska.
 Od ranních hodin 9. září pamětní deska, zakrytá 
bílým suknem, čekala na zahájení slavnostního aktu, 

které bylo stanoveno na 15.00 hodin odpoledne. Pak 
nastala ta slavnostní chvíle, kdy v úvodu zazněly verše 
národního umělce Josefa Hory v podání ředitele okresní 
knihovny Milana Hradila. Poté přivítal předseda MěstNV 
ing. Zvonimír Jágr rodinné příslušníky, mezi nimi také 
Maškova syna ing. Lubomíra Mašku. z Brna.
 Slavnostní odhalení pamětní desky blanenskému 
rodákovi a čestnému občanovi Blanska se zúčastnila 
delegace OV KSČ v čele s tajemnicí Marií Rybkovou, 
delegace ONV, vedená místopředsedou Milošem Bací-
kem a čestní hosté.
 Slavnostní projev přednesl vedoucí brněnského 
ústavu Anthropos dr. Jan Jelínek, Dr.Sc.. Slovy plnými 
piety a úcty zhodnotil život a dílo prof. K. J. Mašky a 
současně ocenil, že město Blansko tímto vzdává čest 
svému slavnému rodáku. Na pamětní desce, jejíž od-
halení provedla tajemnice OV KSČ Marie Rybková, je 
vytesán text: „Zde stával dům, kde se narodil 28. srpna 
1851 Karel Jaroslav Maška, objevitel archeologického 
bohatství Moravy. Poznání našeho pravěku zasvětil 
celý svůj život. Zemřel 5. února 1916 v Brně. Svému 
čestnému občanu město Blansko“.
 Účastníci s velkým zájmem vyslechli vzpomínky ing. 
Lubomíra Mašky na svého tatínka, který připomínal, jak v 
dětství spolu se sourozenci pomáhal při konzervaci kostí 
pravěkých zvířat. Se zájmem vyslechli, jaký tragický 
osud potkal většinu Maškových sbírek, které nacisté 
zničili požárem. Vzpomínky na slavného archeologa 
vyprávěl i jeho žák – dr. Jan Jelínek, Dr.Sc.

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou

- 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 Ze života 

 Jak začít? „O tomhle už snad někam napíšu“… 
běželo mi hlavou, když jsem pospíchala prachem a 
výkopy mezi dělníky a stavebními stroji se zkumavkou 
od  maminky, pečlivě zabalenou v papírovém ubrousku.
  Je to už dlouhý příběh. Bylo někdy koncem jara, když 
začala rekonstrukce Brněnské ulice. Začalo léto. Po-
korně jsme v té době přesložitě vozili tatínka na operaci 
oka a následné kontroly. Špatně chodícího, mluvícího 
a nedobře vidícího, vodila jsem ho k autu, které stálo 
téměř vždy minimálně 100 m od domu. A cesta vedla 
staveništěm. Terén byl vždy jiný, někdy vedro, jindy 
bláto.Tedy jsme se nenudili.  Mezitím rodičům Charita 
oznámila, že obědy nyní vozit nebude, protože se k nim 
nedostane. Co teď ? Zkrátím to. Díky ochotným lidem 
ze sousedící fi rmy a jejich panu dodavateli závodních 
obědů si mohli mí rodiče pochutnávat  na velmi dobrém 
menu. Po dobu, která byla potřeba, jim je až domů nosi-
la jedna moc hodná paní. Mezitím jsme také potřebovali 
začít vozit maminku po předoperačních vyšetřeních a 
jiných lékařích. Je velmi těžce pohyblivá o dvou berlích, 
cesta se nezměnila a dělníci zde pracující už ty naše 
dva staroušky znají velmi dobře. Naděje svitla, když byla 
ulice Brněnská otevřena a charitní obědy obnoveny, ale 
to netrvalo dlouho. Martyrium je tam, kde bylo, opět 
jsem poprosila o obědy z fi rmy a zážitek, kterým tento 
článek začínám, je zatím poslední… To jsme museli 
zůstat stát už v ulici Na Brankách, a protože mi došlo, že 
takový pěší výkon by už maminku asi před plánovanou 
operací vyautoval, nehledě na čas, který by její cesta 
trvala, zavezli jsme k lékaři pouze tu zkumavku….
 Jo a děkuji bratrovi, že obstarává nákupy a ty chlap-
ské věci. A taky Pánubohu, že zatím u rodičů  nehořelo 
a nepotřebovali rychlou.

-dm-

Očima občanů
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DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

po - čt 8 - 16
pá ZAVŘENO

Ještě jste je neuchutnali?

RÁDI VÁM JE PŘIVEZEME DOMŮ
S DOPRAVOU ZDARMA!

www.odmartina.cz  |  tel. 606 728 334

SOBOTA 6. 11. - PODLESÍ (od 14 hodin)

Poctivé, ručně vyráběné 
paštiky a masové pomazánky.

Čistá chuť. Žádná chemie, žádný lepek.
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BMS
COMPUTERS

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

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

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

  13:30 - 17:00

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

a PC i do druhého dne

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Hlasujte pro projekty participativního rozpočtu
 Šest soutěžních projektů participativního rozpočtu se hlásí o přízeň Blanenských. V třetím ročníku opět město uvolní ze svého rozpočtu 600 tisíc korun na vítězný projekt, který 
se bude realizovat příští rok. Lidé tak mají možnost podílet se na rozhodování o části investic.  
 Ankety se můžete zúčastnit do 1. listopadu 2021 elektronicky přes mobilní rozhlas nebo prostřednictvím 
tištěných anketních lístků, které jsou k vyzvednutí  v informační kanceláři nebo na podatelnách městského 
úřadu. Hlasovat může každý občan Blanska starší osmnácti let a k dispozici má tři hlasy; může tedy podpořit 
tři projekty, ovšem každému lze poslat pouze jeden hlas. 
 „Komise pro participativní rozpočet projekty posoudila a rozhodla, že letos do hlasování veřejnosti postupují 
všechny náměty, které navrhovatelé do participativního rozpočtu přihlásili. Pouze v jednom případě došlo 
po dohodě s navrhovatelem k úpravě projektu tak, aby byl realizovatelný a mohl postoupit do hlasování,″ 
informovala vedoucí fi nančního odboru Alena Skoupá.
 V loňském ročníku participativního rozpočtu zvítězily Lavičky pro oddech i setkávání generací. V ulicích 
města tak letos přibyly více než tři desítky vyvýšených laviček i takzvaná hnízda, což jdou vyřezávané sestavy 
stolků a sedátek pro posezení skupin.

 „Mám radost, že lidé do participativního rozpočtu své nápady posílají. Opět se sešly různorodé náměty od 
požadavku na vybudování pumptrackové dráhy, přes doplnění zeleně až po zázemí pro komunitní setkávání. 
Věřím, že veřejnost opět zvolí nejlepší z nich,“ uvedl starosta města Jiří Crha.
 „Navzdory škrtům a omezeným fi nančním příjmům veřejných rozpočtů jsme i letos ponechali pro Společně 
PRO Blansko částku 600 tisíc korun. A stejně jako v předchozích letech se určitě i v příštím roce určitě opět 
pokusíme najít prostředky i pro některý z dalších,“ nastínil místostarosta Blanska František Hasoň. 
 Z loňských návrhů město plánuje mimo participativní rozpočet postavit například nový altánek u Domu s 
pečovatelskou službou na ulici 9. května, umístit uzamykatelné skříňky pro sportovce na Sportovní ostrov 
Ludvíka Daňka, nebo zastřešit kontejnerové stání v Jasanové ulici na sídlišti Písečná.
 Uvádíme přehled letošních soutěžních projektů, podrobnější informace k nim najdete na webových strán-
kách města Blanska.

1. Pumptrack Blansko

Navrhovatel: Martin Pernica

Popis navrhovaného řešení: 
 Pumptracková trať je uměle vytvořený uzavřený 
okruh pro jízdu na kole, odrážedle, atd., který je 
tvořen vlnami a klopenými zatáčkami.  Pumptrack 
je využitelný téměř po celý rok.

Cílové řešení:
 Při výběru defi nitivní lokality / podoby projektu 
by se mělo přihlížet k případnému rozšíření této 
trati popř. doplnění o nové prvky, a nebo uvažovat 
další návaznost na vybudování singletrailových tratí 
(přírodní – lesní tratě). 

Předpokládané náklady projektu:
 Do 600.000 Kč s DPH (limit pro Participativní 
rozpočet). Konečná cena se bude lišit v závislosti 
na konkrétním projektu a realizaci (typu povrchu). 

2. Přístřešek pro 
koncerty a komunitní 
setkávání

Navrhovatel: Libor Čermák
 Lokace pro umístění stavby se nachází v zá-

meckém parku (parc. č.31/1 – ostatní plocha v 
katastrálním území města Blanska). 

Popis navrhovaného řešení 
 Pódium mírně vyvýšené nad terén s konstrukcí 
připravenou pro mobilní zastřešení. Objekt bude 
vyvýšen zhruba 25 cm nad úroveň terénu. Přístup 
k pódiu bude možný po nedávno vybudovaném 
chodníku vedoucím po obvodu rybníka. 
 Přilehlá zatravnění jsou stíněna vzrostlými stromy 
a mohou sloužit jako hlediště pro posluchače a divá-
ky, či jako relaxační zóna. Umístění pod zvýšeným 
svahem také nabízí po odstranění keřového porostu 
možnost vybudování hlediště ve stylu amfi teátru–
dvoustupňové nebo třístupňové terasovité hlediště 
s lavicemi. Umístění pódia je v souladu s připravo-
vanou architektonickou studií využití a následných 
úprav parku v místě bývalé oranžerie.

Předpokládané náklady projektu:
202.800 Kč bez DPH

3. Doplnění zeleně 
v Blansku

Navrhovatelka: Klára Šmídová
 V rámci projektu bylo navrženo 47 lokalit pro 
osázení novými stromy a keři, a to v co nejširším 
možném území města Blanska. Z návrhů bylo po 
konzultaci s Oddělením odboru správy a rozvoje 
města Blanska vyřazeno 15 míst z důvodu ochran-
ných pásem, plánovaných investic a podobně. 
Výsledkem projektu bude osázení více než 100 
vzrostlých stromů a keřů na 35 lokalitách a jejich 
následná péče po dobu dvou let. Dále jsou navržená 
3 místa na selekci a podporu růstu vybraných nále-
tových dřevin, čímž dojde k úspoře fi nancí (výsadba, 
zalévání).

Návrhy se dají rozdělit do několika kategorií: 
•  Doplnění zeleně u dětských hřišť – obyvatelé 
zde tráví relativně dlouhý čas a některé herní prvky 
jsou v letním období z důvodu rozpálených ploch 

nepoužitelné
•  Nové stromy podél hlavních tras – z důvodu 
každodenního docházení na vlak, do zaměstnání 
nebo do školy
•  Mezi obytnými domy – pro zpříjemnění okolí, zvý-
šení přirozené klimatizace a/nebo snížení hlučnosti
•  Kolem „hnízd“ k posezení – zpříjemnění celého 
místa, stín během letních měsíců

Odhadované náklady: 
 Výsadba a následná péče po dobu následujících 
2 let jednoho vzrostlého stromu: 5 tisíc Kč. Celkové 
náklady na cca 100 stromů: 500.000 Kč.

4. Oprava komunikace 
ke kolonii U Bílé skály 

Navrhovatel: 
Aleš Petrů
 Po jednání a prohlíd-
ce cesty s jednatelem 
fi rmy DEAS spol. s r.o. 
Ing. Filip navrhl jako nej-
levnější a nejúčinnější 
řešení položení dvou 
šikmých odvodňovacích 
pásů cesty v délce 10 
m a odvedení srážkové 
vody do vedlejšího po-
toku. Toto řešení ovšem 
zabrání jen nezhoršová-
ní stavu už tak špatné 
komunikace. 
 Já osobně bych toto 
řešení trošku poupravil 
a doplnil o více odvod-
ňovacích pásů, zasypá-
ní děr, opravení asfalto-
vého povrchu (vytvořit 

pouze nájezd pro automobily) a v poslední řadě 
bych navrhoval cestu pokrýt drceným kamenivem 
nebo nestmeleným krytem pro dobré zhutňování 
kameniva při průjezdu automobilů. Cesta by měla 
být pokryta pouze v nejhorších úsecích.  
 Problém se týká asi 40 zahrad (cca 300 obyvatel), 
pokud nepočítám sousední kolonii Hluchov, která je 
přístupná i po této cestě.   

Odhadované náklady:
Cca 130.000 Kč

5. Zastřešené posezení 
na hřišti Klepačov 

Navrhovatel: Pavel Tvarog
 V městské části Klepačov na pozemku za spor-
tovním hřištěm parcelní číslo 506/1 plánujeme 

realizovat z důvodu častých společenských a 
sportovních aktivit zastřešené místo velikosti cca 
20 × 5,5m pro posezení a úkryt před nepříznivými 
vlivy počasí. Přístřešek je koncipován pro    až 100 
osob dle zkušeností z předchozích akcí.
 Stavba je plánovaná jako nadzemní z dřevě-
ných hoblovaných hranolů usazená na kovových 
ukotvených patkách s částečnou boční ochranou 
proti povětrnostním vlivům. Přístřešek bude z hor-
ní strany zaklopen polykarbonátovými deskami, 
popřípadě OSB deskami opatřené izolační fólií dle 
posouzení vlivu okolních dřevin na životnost povr-
chu zakončené okapem pro odvod vody. Pochozí 
prostor pod zastřešením je v plánu zpevnit plastovou 
zatravňovací dlažbou vysypanou jemným drceným 
kamenivem. Na zpevněný povrch je v plánu usadit 
až 16ks dřevěných piknikových stolů s lavicemi s 
kapacitou 6-8 osob k jednomu stolu.
 Projekt je v plánu realizovat většinově svépomocí 
s částečnou podporou podnikatelských subjektů 
(opracování dřeva, dovoz materiálu aj.).

Předběžná cena projektu 
Cca 500 000 Kč.

6. Úprava povrchu 
hřiště na Podlesí

Navrhovatelka: Petra Šamalíková
 Hřiště je umístěno na sídlišti (mezi domy Podlesí 
1562/3 a Podlesí 1880/14). Na sídlišti je hodně dětí, 
kterým nestačí pouze dětské hřiště s pískovištěm, 
skluzavkou, houpačkou a po úpravě povrchu a re-
generaci by bylo hojně využíváno a to nejen dětmi, 
ale i dospělými, kteří nechtějí jen sedět doma, ale 
jdou si zasportovat ven. 
 V případě, že by tento návrh neuspěl a město 
Blansko by ani nechtělo v budoucnu toto hřiště 
opravit, obyvatelé sídliště by místo chátrajícího 
hřiště jistě uvítali parkovací plochu.
 Navrhuji celkovou úpravu povrchu + úpravu okolí, 
aby se dalo hřiště používat pro více sportů (fotbal, 
volejbal, tenis, vybíjená...). Hřiště by bylo využíváno 
nejen obyvateli sídliště Podlesí, ale i některými spor-
tovními kluby, které by tento prostor dle zjištěných 
informací rády využily.

Odhadované náklady:
 je zapotřebí oslovit fi rmy, které se na tyto práce 
specializují a zažádat o předběžný projekt, který 
je spojen s vybagrováním stávajícího povrchu, po-
kládkou odvodňovacích trubek, pokládkou prosívky, 
povrchu, oplocení, dodání branek, sítí, sloupků. 
Dle velikosti stávajícího hřiště by se náklady mohly 
pohybovat v částce do cca 400 000 až 500 000 Kč.  

Připravila Marie Kalová
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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 mladé krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Prodám rodinný dům v Bukovině se zahradou a zá-
roveň hledám ke koupi byt 2+1 v Blansku s balkonem 
v nižším patře. Možná i výměna s doplatkem za dům. 
Tel. 777139281.
* Horské kolo 500 Kč, trekking 500 Kč, Alfa 147 JTD za 
29 tis. Kč. Tel. 730655978.
* Nabízím brigádu - úklid.  Vhodné pro studující, ženu 
na MD nebo aktivního důchodce. Bližší informace na tel. 
720 611 700, prosím jen SMS, ozvu se zpět.

* 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 vstupné-
ho 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.
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.
Hudba na zámku 2021: Pacora Trio - 11. 11. 2021 od 
19:00 h. Zámek Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 120 
Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na 
ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
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 - 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 
kanceláři 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

V utkání Atlasu padlo dvacet pět gólů

Výsledkový servis
Basketbal 

Nadregionální liga kadetek U17: BK Blansko – So-
kol Lanžhot 90:31 (51:16), Sedláková 28, Ježová 14, 
Dvořáková 13, Ondrová 10, Špačková 9, Maňouš-
ková 8, Kučerová, Strýčková 4. BK Blansko – Sokol 
Lanžhot 106:23 (58:10), Ondrová, Sedláková 22, 
Ježová 20, Dvořáková 17, Maňoušková 14, Špač-
ková 9, Strýčková 2. 
Nadregionální turnaj žákyň U13: BK Blansko – 
Basketbal Dubňany 30:50, Kuchařová 9, Procház-
ková 7, Alexová E. 6, Vdolečková, Černochová, 
Černá 2, Musilová,  Beranová 1. BK Blansko – BK 
Velké Meziříčí 61:12, Kuchařová 20, Alexová E. 8, 
Vdolečková, Černochová, Ježová A. 6, Beranová 5, 
Černá, Procházková 4 a Musilová 2. 
Nadregionální turnaj ČBF mladších minižákyň 
U12: BK Blansko – Frýdek-Místek 87:20,  Alexová E. 
22, Kotlánová 16, Musilová, Vernerová 11, Streitová 
6, Doleželová, Šimčíková, Žáková 4, Němcová 3, 
Broďáková, Opálková, Ježová 2. BK Blansko – KP 
Brno 34:33, Kotlánová 8, Broďáková 6, Vernero-
vá, Alexová E., Tesařová, Šimčíková 4, Musilová, 
Ježová 2.
OP nejmladší minižákyně U11: SK K2 Prostějov 
– BK Blansko 22:46, Ježová A. 11, Musilová 8, 
Streitová 8, Broďáková V. 8, Tesařová 5, Krátká 4, 
Doleželová 2. SK K2 Prostějov – BK Blansko 19:51, 
Doleželová 12, Broďáková V. 10, Sedláková Z. 8, 
Černá, Streitová 6, Tesařová, Ježová A. 3, Alexová 
Z. 2 a Krátká 1.

Florbal 
Jihomoravský přebor: MZLU Brno – FBK Atlas 
Blansko B 1:3 (1:0, 0:0, 0:3), Žilka D., Moučka, 
Hrazdíra. FBK Atlas Blansko B – Sokol Letovice 5:5 
(1:1, 2:0, 2:4), Žilka D. 2, Hrazdíra, Moučka, Kubíček. 
3. liga junioři: FBK Atlas Blansko – TJ Sokol Brno-
-Husovice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), Müller,  Navrátil. TJ 
Sokol Letovice – FBK Atlas Blansko 5:4 (0:2, 1:0, 
4:2), Müller 3, Kovařík. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – Troopers 
2:17 (0:4, 0:5, 2:8), Kovařík, Polách. FBC Gepardi 
Brno – FBK Atlas Blansko 5:3 (2:3, 3:0, 0:0), Navrátil, 
Jeřábek, Müller J.

Fotbal 
Divize st. dorost: Kunštát – Blansko 3:1 (2:0), Farník 
T. Blansko – Sparta 0:3 (0:1).  
Divize ml. dorost: Kunštát – Blansko 3:0 (2:0). 
Blansko – Sparta 0:5 (0:1). 
KP st. žáci: Blansko – Novosedly 7:1 (2:1), Vládek 
3, Sedláček 2, Doležel, Sedlák. Ivančice – Blansko 
4:2 (2:1), Vládek, Doležel. 

KP ml. žáci: Blansko – Novosedly 1:3 (0:2), Novotný. 
Ivančice – Blansko 1:0 (1:0). 
I. třída st. žáci: Blansko B – Znojmo 6:2 (5:1), Vlá-
dek, Polzer 2, Dračka, Žampach. 
I. třída ml. žáci: Blansko B – Znojmo 2:4 (2:1), 
Fuxa, Nečas. 
OP st. přípravka: Blansko A – Boskovice A 9:16 
(5:7), Zouhar 5,Farník S., 3, Ženatý. Blansko B – 
Boskovice B 11:6 (6:1), Bednář, Vašíček, Novák, 
Konečný 2, Dvořáček, Kalík, Semrád. Blansko 
A – Boskovice B 15:6 (6:3), Zouhar 6, Farník S. 5, 
Strelička, Brázdová 2. Blansko B – Boskovice A 7:6 
(3:2), Konečný 5, Dvořáček, Semrád. RDR Akademie 
RJ – Blansko B 3:8 (1:6), Nezval, Semrád, Dvořáček 
2, Konečný, Berec. RDR Akademie RJ – Blansko A 
2:20 (2:9), Strelička 6, Šemora 4, Zouhar 3, Škva-
renina F., Baláž 2, Ševčík, Škvarenina V., Farník S. 
RDR Akademie D – Blansko A 13:9 (7:6), Farník S. 
4, Zouhar 3, Strelička, Ženatý. RDR Akademie D – 
Blansko B 4:11 (3:3), Konečný, Nezval 5, Semrád.        
OP ml. přípravka: Olomučany – Blansko B 16:2 
(7:1), Voráč, Hejč. Olomučany – Blansko A 8:8 (6:1), 
Strelička, Řehák, Řehůřek, Šebela, Přikryl, Šenkýř, 
Černý, Blažek. Blansko A – Bukovinka 7:3 (4:0), 
Strelička 4, Přikryl, Řehůřek, Ťoupek. Blansko B 
– Vilémovice/Ostrov 4:14 (2:8), Hejč 3, Voráč. Blan-
sko A – Vilémovice/Ostrov 3:5 (2:2), Řehák, Kovář, 
Řehůřek. Blansko B – Bukovinka 1:11 (0:5), Voráč.  

Kuželky
1. liga ženy: KK Slavia Praha – KK Blansko 8:0 
(3560:3351), Nevřivová 549, Musilová 539, Ševčí-
ková 587, Wendl 567, Kalová st. 578, Daňková 531. 
2. liga muži: KK Blansko – SK Kuželky Dubňany 7:1 
(3222:3137), Flek 571, Kolařík547, Lukáč 532, Havíř 
551, Kotouč 500, Sehnal 521. 

Stolní tenis 
1. liga ženy: TTC MS Brno – KST A.Ebrle Blansko 
8:2, Trávníčková, Ševčíková. HB Ostrov H.Brod – 
KST A.Ebrle Blansko 10:0. 
2. liga muži: TJ Holásky – KST Blansko 6:10, Vaculík 
4,5 Veselý 2,5 Polívka M., Přikryl A. SKST PLUS 
Hodonín B – KST Blansko 10:2, Veselý 1,5 Vaculík 
0,5. KST Blansko – KST Sokol Znojmo 6:10, Přikryl 
A., Vaculík 2,5, Veselý, Polívka M. 0,5.
Divize muži: KST Blansko B – KST Dragon Vyškov 
10:5, Petr 4 Voráč, Přikryl . 2,5, Zukal. KST Blansko 
B – TJ Sokol Rebešovice 7:10, Petr 3 Polívka M. 2 
Zukal. Kaluža. TJ Sokol Hlubočany – KST Blansko 
B 4:10, Petr 3,5 Polívka O. 2,5 Polívka M., Zukal 2. 
MK Řeznovice – KST Blansko B 6:10, Petr 4 Polívka 
M. 3,5 Polívka O. 2, Zukal 0,5.

Připravil Bohumil Hlaváček

 V sobotu přijeli do Blanska za šestým zápasem divizní sezony fl orbalisté týmu FTC Vysoké Mýto. Podle předzápasového vyjádření si průběžně 
třetí tým tabulky věřil na zisk plného počtu bodů, a to i přes zlepšující se formu Atlasu. Do haly na Údolní přišlo několik desítek diváků, kteří se 
při pohledu do statistik mohli těšit na napínavé utkání slibující útočnou hru plnou branek. Za domácí mužstvo nastoupila kompletní formace bratří 
Fedrů, kdy Kuba, František a Vojta vytvořili mimořádně nebezpečnou první formaci. Trenérům byli k dispozici tři kompletní lajny a tři náhradníci, 
díky čemuž měli poměrně volné ruce k zásahům do sestavy. 

FBK Atlas Blansko – FTC Vysoké Mýto  15:10 
(6:1, 2:5, 7:4). Branky: Fedra V. 5, Fedra J. 4, Janík 
3, Frýdek, Pleska, Koumar.
 Kdo nezaspal začátek zápasu, nemohl si stěžo-
vat. Domácím borcům očividně prospěl videoroz-
bor minulého zápasu, který tým absolvoval před 
čtvrtečním tréninkem, a tak bylo k vidění několik 
ukázkových přechodů od vlastní brány až k zakon-
čení. Soupeř dokazoval, proč je jedním z nejhůře 
bránících týmů soutěže, a než se stačili hosté 

vzpamatovat, Blansko 
vedlo už v páté minutě 
3:0. Dalšími dvěma góly 
si Dominik Janík připsal 
už v šestnácté minutě 
hattrick a jednu bran-
ku přidal i kapitán Jan 
Frýdek. Mýto dokázalo 
do přestávky pouze ko-
rigovat na 1:6. 
 Byť druhou část za-
čal Atlas stejně jako tu 
první, a to gólem Voj-
ty Fedry, následovala 
slabší pasáž, kdy se 
Blanenským nechtělo 
bránit tak obětavě jako 
v první třetině. K tomu 
hráčům z Pardubického 
kraje prospělo několik 
kontroverzních výroků 
sudích a druhou třetinu 
uzavřely oba týmy za 
stavu 8:6 pro Blansko. 
 Po povzbuzující 

pauze mezi první a druhou třetinou se o následu-
jící přestávce chopil slova v šatně narozeninový 
oslavenec Vojtěch Ott a společně s trenérem 
Wilczkem od plic povzbudili tým k lepšímu výkonu 
v poslední části zápasu. Kýžený efekt se dostavil. 
Následující branku vstřelil jako vždy obětavě hrající 
Dominik Pleska, po němž se o další hattrick zápasu 
postaral Jakub Fedra. Tím však ambice domácího 
týmu jakoby poněkud uvadly a zdálo se, že i přes 
početnou blanenskou střídačku dochází hráčům 

Gottwaldová zlatá 
v Rýmařově

 Bikerky Amálie a Lucie Gottwaldovy zahájily 
cyklokrosovou část sezóny. Národní závodní 
seriál TOI TOI CUP 2021 se dostává do své polo-
viny. Na závodníky v něm čeká celkem jednáct 
závodů od října do prosince. 

 Obě sestry jako závodnice CP teamu zatím absol-
vovaly všech pět závodů (Mladá Boleslav, Hlinsko, 
Slaný, Rýmařov a Jeseník). Všechny kategorie 
závodí na stejné trati, náročnost se liší počtem kol. 
Prozatím jim počasí přálo a kromě mrazivého Sla-
ného bylo vždy vlídné, bez rozbahněného terénu. 
 „Vzhledem k tomu, že je to jejich první cyklokro-
sová sezóna, si holky vedou výborně,“ je spokojena 
jejich matka a manažerka v jedné osobě Kateřina 
Gottwaldová. Mladší z jejích dcer Lucie závodí v 
kategorii mladších žákyň a má na kontě zatím jednu 
stříbrnou a dvě bronzové umístění. „Amálie startuje 
již jako kadetka, vybojovala bronz, třikrát stříbro a 
tento víkend v Rýmařově první zlato,“ září.
 V celkovém průběžném pořadí seriálu jsou Amálie 
i Lucie ve svých kategoriích na druhé pozici. „Závod-
nice CP team děkují všem za podporu a těší se na 
další závody seriálu TOI TOI CUP v druhé polovině 
listopadu,“ uvedla Kateřina Gottwaldová.

-boh-

Stolní tenis
 Gymnázium Rájec-Jestřebí uspořádalo okresní 
kolo ve stolním tenisu středních škol v prostředí 
sportovní haly v Ráječku. Soutěže se zúčastnila tři 
dívčí a pět chlapeckých družstev. Výsledné pořadí 
na prvních třech místech, dívky: 1. Gymnázium Rá-
jec Jestřebí, 2. OA a SZŠ Blansko A, 3. OA a SZD 
Blansko  B. Chlapci: 1. SŠ A.Citroëna Boskovice, 2. 
Gymnázium Rájec-Jestřebí, 3. SŠ TEGA Blansko.

-dd-

fyzické síly. Mýto využilo opakovaného nedůrazu 
Atlasu před vlastní brankou a slepenými zásahy 
se dostalo na rozdíl jediného gólu. Trenér Wilczek 
stáhl hru Blanska pouze do dvou střídajících pětek 
a rozjel tím Fedrovský brankostroj. Jakub poslal 
domácí opět do trháku, což nabudilo Vojtu, aby 
ukázal, že Kuba není jediným fl orbalovým dítkem 
na Klepačově. Nejprve zkompletoval svůj vlastní 
hattrick, aby navázal dalšími dvěma zásahy a 
uzavřel svoji úctyhodnou bodovou bilanci za zápas 
na hodnotě 5+3. Do prázdné brány, navíc při hře 
v oslabení, pečetil vysokou výhru Atlasu Ondřej 
Koumar a hosté už jen upravili divoké skóre na 
konečných 15:10 ve prospěch domácích.

Leoš Koupý

1. Hornets Brno 6 4 2 0 65:30 16

2. Jihlava 6 4 1 1 42:30 13

3. Letohrad 6 3 2 1 39:34 13

4. Vysoké Mýto 6 4 0 2 67:55 12

5. Mohelnice 6 3 1 2 40:45 10

6. Blansko 6 3 0 3 43:44 9

7. Všestary 6 2 2 2 46:49 9

8. Litomyšl 6 2 1 3 38:34 7

9. Hradec Králové 6 2 0 4 43:44 6

10. Orlicko-Třebovsko 6 2 0 4 44:50 6

11. Žďár 6 2 0 4 41:48 6

12. Třebíč B 6 0 1 5 24:69 1

Radost po vítězném zápase: Nahoře zleva: Denis Müller, Patrik Crla, Dominik 
Janík, Martin Hatala, Vojtěch Ott, Petr Špidlík, Dominik Žilka, Šimon Borek, Vojtěch 
Fedra, Vojtěch Wilczek, Ondřej Koumar, František Fedra. Dole zleva: Jakub Fedra, 
Radek Kunstmüller , Jan Charvát, Vojtěch Foret, Lukáš Svoboda, Jan Frýdek, 
Dominik Pleska, Daniel Žilka, Leoš Koupý.
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Blansko doma rozdrtilo Frýdek, 
na kroměřížského favorita nestačilo

Dynamiters neudrželi 
výrazné vedení s Hodonínem Sedmé místo čtyři kola před koncem podzimní části moravskoslezské fotbalové ligy. To je momen-

tální umístění svěřenců blanenského trenéra Petra Vašíčka. Vzhledem k okolnostem, které předcházely 
jejímu startu je to solidní post, velmi vzdálený pásmu sestupu, kam je pesimisté pasovali. Domácí 
utkání s Frýdkem minulou sobotu připomínalo obligátní hru kočky s myší. Frýdek se ukázal neškodný, 
bylo jen otázkou, jaký příděl si odveze. Inkasovaná branka šla na vrub chvilkové nepozornosti, otěže 
utkání třímali Blanenští jednoznačně. Další zápas s favorizovanou Kroměříží, která jim již v přípravě 
nadělovala, dopadl vcelku podle očekávání. Děsivé poločasové skóre se ale naštěstí nenavýšilo. 
Prohra byla nakonec snesitelná, domácí vykopla na první příčku tabulky.

FK Blansko – FK Frýdek-Místek 5:1 (3:0). Branky: 
20. Mach, 28. Elekana, 39. Elekana, 58. Tulajdan, 
62. Todorić – 79. Hykel. Blansko: Nešetřil – Feik (73. 
Pyš), Fall, Chyla (63. Smrčka), Blažík – Minařík, 
Mach, Todorić (63. Bakayoko) – Machálek, Tulajdan 
(73. Tulajdan), Elekana (54. Alexa)
 Vzhledem k předpokládané povinnosti naplno bo-
jovat vyrukovalo Blansko do hry hned s útočnou trojicí 
na hrotu. Chvíli sice trvalo, než Vašíčkova mašina 
zabere, pak ale již bylo na hřišti jen jedno mužstvo. 
První šance Machálka a Elekany ještě brankou ne-
skončily. Skóre otevřel až s chutí hrající Marek Mach, 
když přesně zamířil k tyči z hranice vápna – 1:0. 
Záhy poté mohl svůj úspěch zopakovat, trefi l však 
jen tyč. Do střelecké listiny se tak jako druhý zapsal 
až Reteno Elekana – 2:0. Stejný hráč pak přidal třetí 
zásah, když ze standardky z boku místo centru do 
vápna propálil brankáře Frýdku nečekanou ostrou 
střelou na jeho přední tyč – 3:0.  
 I po změně stran byli domácí jasnými pány na hři-
šti. Záhy přišel jejich další brankový zásah. Postaral 
se o něho tentokrát osvědčený domácí kanonýr Jiří 
Tulajdan, když míč poslal do sítě z těžkého úhlu – 4:0. 
Pomyslnou rukavici zkompletovala nedlouho poté 
utěšenou střelou premiérově v novém dresu Nikola 
Todorič – 5:0. Jasné vedení logicky trochu domácí 
uspokojilo a nedávali již v defenzívě tolik pozor. 
Využil toho hostující Hykel, který zaznamenal v 79. 
minutě čestný úspěch neškodného soupeře – 5:1. 
Dohrávalo se již jen… Stručně řečeno – game over.   

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FK Blansko 3:1 
(3:0). Branky: 14. Cupák, 19. Lhotecký, 36. Cupák 
– 51. Tulajdan. Blansko: Nešetřil – Feik, Fall (62. 
Blažík), Chyla (66. Pyš), Smrčka – Minařík, Alexa 
(62. Tenora), Mach (82. Vitásek) – Machálek, Tu-
lajdan, Elekana.
 Kroměříž do zápasu vstoupila podle očekávání z 
pozice favorita do zápasu sebevědomě se snahou 
rychle rozhodnout. Hosté zpočátku jejich útočné 
snahy odráželi díky pozorné obraně. Po necelé 
čtvrthodině ale Nešetřil musel poprvé po kombinační 
akci, na jejímž konci byl Cupák, inkasovat – 1:0. 
Záhy poté zvýšil ještě loni blanenský mladík Claude 
Lhotecký – 2:0. To bylo nečekaně rychlé, zaskočení 
Blanenští ztratili trochu motivaci. Navíc domácí ve 
svých útočných snahách nepolevovali. A byli za ně i 
odměněni v pořadí třetím brankovým zásahem. Po-
druhé v utkání se trefi l Cupák, když chytře překonal 
Nešetřila – 3:0.  
 Poločasové vedení Kroměříže vypadalo jedno-
značně a hrozilo podvědomě možným debaklem. Již 

v 51. minutě ale přišlo snížení z kopačky Tulajdana 
– 3:1. Nepřineslo ale nějaký tlak hostí, který by ještě 
mohl průběh zápasu zvrátit. Nepříjemný moment při-
šel zhruba deset minut před koncem, kdy po červené 
kartě musel předčasně do sprch blanenský brankář 
Petr Nešetřil po zbytečném faulu mimo vápno. Na 
čáře ho musel při své premiéře zaskočit David Vitá-
sek. Domácí ho však pokořit nestihli, zápas dospěl 
za již nezměněného stavu ke konci. 

 V dalších dvou kolech nejprve do Blanska v 
sobotu zavítá celek Velkého Meziříčí. Domácí 
by mohli být mírnými favority. V předposledním 
domácím mistrovském utkání věří ve zvýšenou 
podporu diváků, která začala v poslední době 
trochu stagnovat. Následující víkend pak hráči FK 
pojedou o další body bojovat na hřiště Uničova.
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Blansko - Frýdek 5:1. Foto Josef KratochvílBlansko - Frýdek 5:1. Foto Josef Kratochvíl

MSFL v číslech

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 23. října v 14.30 hSobota 23. října v 14.30 h

FK Blansko – FC Velké MeziříčíFK Blansko – FC Velké Meziříčí
Mistrovské utkání MSFL * Hřiště na ÚdolníMistrovské utkání MSFL * Hřiště na Údolní

POZVÁNKA NA DERBYPOZVÁNKA NA DERBY
Nenechte si ujít tradiční hokejovou bitvu..  Nenechte si ujít tradiční hokejovou bitvu..  

DYNAMITERS BLANSKO HK -  SK MINERVA BOSKOVICEDYNAMITERS BLANSKO HK -  SK MINERVA BOSKOVICE
23.10.2021 - 17:00 - stadion ZS Blansko23.10.2021 - 17:00 - stadion ZS Blansko  

 Blanenští hokejisté v domácí bitvě s hodonínskými Drtiči, kterou měli velice dobře rozehranou, 
nakonec nešťastně neuspěli. Tříbrankové vedení neudrželi a radovali se nakonec po neskutečném 
obratu hosté.

Dynamiters Blansko HK – SHKM Hodonín 5:6 
(3:1, 1:2, 1:3). Branky a nahrávky: 2. Miloš, 5. Grü-
nwald (Němec), 18. Grünwald (Drenčko), 23. Malý 
(Verner, Antal), 54. Jílek (Drenčko) - 12. Peš (Sajdl), 
25. Polesný (Vaškovič, Sajdl), 36. Peš (Vaškovič), 42. 
Borot (Polesný, Vaškovič), 44. Sajdl (Peš, Vaškovič), 
51. Venclík (Borot, Charvát). Blansko: Šenk (Vlach) 
- Pilát, Verner, Antoňů M., Miloš, Němec, Hanzlík, 
Sedláček - Majola, Malý, Kuběna, Jílek, Berka, 
Šmahel, Grünwald, Müller, Antal, Král, Antoňů T., 
Drenčko, Kubíček. Trenér: Radko Křivinka. 
 Blansko vstoupilo do utkání velmi sebevědomě 
a do 5. minuty již vedlo 2:0. Nejprve se trefi l Lukáš 
Miloš, aby ho po chvíli napodobil Hynek Grünwald. 
Hosté se snížení nedočkali ani z trestného střílení 
krátce nato. Povedlo se jim to až ve 12. minutě, kdy 
se do střelecké listiny zapsal jejich kapitán Peš. Do-
mácí ještě do první sirény znovu odskočili na rozdíl 
dvou branek další trefou Grünwalda. 
 Když se Blansko dočkalo po třech minutách dru-
hé třetiny další branky z hokejky Vojtěcha Malého, 
málokdo předpokládal zvrat, který v utkání nastane. 
Vedení 4:1 vypadalo více než nadějně, gól navíc 
vyhnal z branky na střídačku hodonínského strážce 
svatyně. Krátce poté však hned přišlo snížení při pře-
silovce Hodonína. Blansko mělo následně možnost 
dlouhé pětiminutové přesilovky, kterou ale nevyužilo 
a naopak v jejím závěru hosté zaznamenali kontaktní 
gól. 
 Ve třetí třetině se zvrat dokonal. Již krátce po 
jejím zahájení přišlo srovnání z hole Borota, aby to 
bylo záhy po brance Sajdla již 4:5 pro hosty. Vedení 
povzbuzených Hodonínských pak ještě zvýšil v 51. 

minutě Venclík. Blanenští se zmohli jen na kontaktní 
gól Jílka, ve zbytku zápasu si již Hodonín zisk tří bodů 
pohlídal. 

Předchozí kolo: Technika Hockey Brno – Dy-
namiters Blansko HK 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Branky 
a nahrávky: 41. Bednář (Račický) – 20. Berka, 20. 
Král (Šmahel), 26. Antoňů (Grünwald). V zápase s 
tradičním soupeřem se ukázalo, že brněnský tým, jak 
napovídá jeho postavení v tabulce, je momentálně v 
krizi. Tříbrankové vedení po druhé třetině si Blanenští 
dokázali v závěrečné části již pohlídat. 

Další výsledky: Boskovice –Technika 7:5, Břec-
lav - Brumov-Bylnice 9:2, Uherský Brod – Uherské 
Hradiště 6:5, Kroměříž – Uherský Ostroh 3:4 np.  
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Ohlédnutí
 Jak viděl trenér 
Petr Vašíček po-
slední dva zápasy 
FK Blansko? A jak 
vidí následující 
utkání?
 Na týmu Frýdku 
bylo vidět, že byl 
před zápasem s 
námi v karanténě. 
Evidentně neměli 
natrénováno. Dokázali jsme toho plně využít. Ne-
byli moc silní, byla to naše zcela zasloužená výhra. 
Ani nebylo třeba nijak experimentovat, nechali jsme 
zahrát víc i lidi z lavičky. 
 V Kroměříži to bylo úplně o něčem jiném. Jejich 
tým hrál rychlý kombinační fotbal, na který jsme 
nedokázali až tak moc zareagovat. Přehráli nás v 
rychlosti, důrazu i hře jeden na jednoho. Náš doce-
la chladný výkon v první půli po zásluze potrestal 
svým jasným vedením, bylo po zápase. Tak se proti 
takovému mužstvu nedá hrát, trestali jakoukoliv naši 
chybu nekompromisně. Naše branka sice trochu 
naděje probudila, ale oni si to v poklidu pohlídali.
 Čeká nás Velké Meziříčí, náš docela tradiční 
soupeř. Mají docela výkonnostní výkyvy, dovedou 
zahrát i propadnout. Rozhodnou detaily. Uničov, to 
je zatím daleko, o tom budu přemýšlet později…

-boh-

Další výsledky 12. kolo: Velké Meziříčí – 
Hlučín 0:4 , Uničov – Kroměříž 2:3, Zlín B 
– Olomouc B 2:2, Vrchovina – Uherský Brod 
0:0, Vratimov – Otrokovice 3:0, Jihlava B – 
Slovácko B 2:8, Dolní Benešov – Ostrava  B 
0:3, Znojmo – Rosice 3:4. 13. kolo: Hlučín – 
Rosice 0:0, Ostrava B – Znojmo 2:4, Slovácko 
B – Dolní Benešov 4:0, Otrokovice – Jihlava 
B 2:0, Uherský Brod – Vratimov 1:0, Olomouc 
B – Vrchovina 5:1, Frýdek-Místek – Zlín B 1:0, 
Velké Meziříčí – Uničov 0:2.   

Další zápasy, 14. kolo: Blansko – Velké Mezi-
říčí, Uničov – Hlučín, Zlín B – Kroměříž, Vrcho-
vina – Frýdek, Vratimov – Olomouc B, Jihlava B 
– Uherský Brod,  Dolní Benešov – Otrokovice, 
Znojmo – Slovácko B, Rosice – Ostrava B. 15. 
kolo: Uničov – Blansko, Hlučín – Ostrava B, 
Slovácko B – Rosice, Otrokovice – Znojmo, 
Uherský Brod – Dolní Benešov, Olomouc 
B – Jihlava B, Frýdek – Vratimov, Kroměříž – 
Vrchovina, Velké Meziříčí – Zlín B.

-boh-

1. Kroměříž 13 10 1 2 28:12 31

2. Olomouc B 13 9 3 1 36:9 30

3. Ostrava B 13 9 2 2 30:16 29

4. Rosice 13 8 2 3 21:14 26

5. Slovácko B 13 7 3 3 32:15 24

6. Uničov 13 7 3 3 22:13 24

7. Blansko 13 8 0 5 28:24 24

8. Hlučín 13 7 1 5 21:12 22

9. Uherský Brod 13 5 4 4 18:12 19

10. Vratimov 13 4 3 6 17:18 15

11. V. Meziříčí 13 4 3 6 14:22 15

12. Zlín B 13 4 1 8 19:23 13

13. D. Benešov 13 3 3 7 12:28 12

14. Jihlava B 13 2 5 6 20:33 11

15. Frýdek 13 3 2 8 13:32 11

16. Vrchovina 13 2 3 8 11:25 9

17. Otrokovice 13 2 2 9 9:28 8

18. Znojmo 13 1 3 9 22:37 6

1. Boskovice 5 5 0 0 30:15 15

2. Hodonín 4 4 0 0 21:9 12

3. Uh. Ostroh 5 3 1 1 28:16 11

4. Blansko 5 2 1 2 18:15 8

5. Břeclav 4 2 0 2 21:22 6

6. Uh. Brod 5 2 0 3 19:23 6

7. Kroměříž 4 1 1 2 12:20 4

8. Brumov-Bylnice 4 1 1 2 16:24 4

9. Uh. Hradiště 3 0 0 3 8:16 0

10. Technika 5 0 0 5 16:29 0


