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BYT 3+1
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SALMOVA

CP 81 m2, nerušený 
výhled do zeleně, 
žádaná lokalita, 

velká lodžie 10 m2, 
2x šatna.

Cena: 4.800.000,– Kč

Zamýšlíte
prodat

svoji nemovitost 
a nevíte si rady? 

Využijte 
dlouholeté
zkušenosti.

16 let na
VÍCE ZDE

D

RK MiKA nabízí přátelskou konzultační činnost pro všechny.

• Zpracování znaleckých 
 posudků pro dědická řízení.
• Zprostředkování prodeje 
 a pronájmu nemovitostí.
• Právní i daňové 
 poradenství pro občany.

30 let zkušeností 
a realizovaných zakázek.

Prodej odchodu se stav. povolením 

na dvoupodlažní budovu v centru 

Blanska u kruháče – NC…3,4 mil. Kč

úv
od

ní
k

 Jen pro krátké připomenutí: V komunálních vol-
bách v Blansku získalo ANO i ODS shodně po šesti 
křeslech, Volba pro Blansko a ČSSD mají po jednom 
zastupiteli. Koalici tak tvoří 14 zastupitelů z celkových 
25 mandátů. V opozici tak zůstali zástupci KDU-ČSL 
se třemi křesly, tři zastupitelé z nového uskupení 
FÓRUM Blansko, po dvou mandátech zůstanou v 
opozici Piráti a SPD a jeden zastupitelský post obhájil 
člen KSČM.
 Když jsme dělali noviny před dvěma týdny, v den 
uzávěrky jsem mluvil s lídry hned několika politických 
subjektů v Blansku a žádal je alespoň o nastínění 
situace. Hádáte správně – moc jsem se toho ne-
dozvěděl, snad jen to, že výsledkem voleb je jakási 
patová situace, ve které se řešení bude hledat delší 
dobu, než tomu bylo v minulých volebních letech. Bylo 
jasné, že koalice, jež v Blansku svírala otěže poslední 
čtyři roky, nebude možná. Mimo ODS, která si o jeden 
mandát polepšila, zbývající koaliční partneři naopak 
ztratili a výsledkem by bylo pouhých 11 mandátů, což 
je málo. Otázkou je, proč ztratily v součtu pět mandátů 
bývalé koaliční strany KDU-ČSL, Volba pro Blansko 
a ČSSD. Zda to bylo současnou politickou situací v 
ČR, nebo snad podceněním předvolební kampaně, 
o tom už si můžeme jen povídat. 
 Koaliční jednání byla dlouhá a prvního zveřejnění 
výsledků jsme se dočkali až v pátek 7. října po téměř 
14 dnech. Jako klíčového hráče jsem v celém koalič-
ním jednání viděl Piráty a vsadil bych se, že nabídka 
jim na stůl určitě přistála, ať už ze strany ODS, nebo 
ze strany ANO. Nechci se pouštět do žádných velkých 
fabulací, ale pokud tomu tak skutečně bylo, je pak pro 
mne nepochopitelné, že nabídku nepřijali. Může to v 
budoucnu mrzet jak samotné Piráty, tak jejich voliče, 
kteří by podíl strany na vedení města jistě uvítali.
 S výsledkem koaličních jednání byl velmi rozmrzelý 
dnes již bývalý místostarosta a lídr strany KDU-ČSL 
František Hasoň, který na svém facebookovém 
profi lu zveřejnil následující: „Jednání se účastnily 
strany ODS, ANO a KDU-ČSL. Striktním požadavkem 
ANO byla koalice s ODS bez KDU-ČSL a výměna 
na pozici tajemníka. My jsme s ohledem k našemu 
výsledku (3. místo, 3 mandáty a 11,91 %) požadovali 
po projednání ve výboru pozici místostarosty. ODS, 
jako korektní partner, nám nabídla jedno ze svých 
tří míst v radě, čehož si velmi vážíme. Výbor místní 
organizace KDU-ČSL tuto nabídku jednomyslně 
odmítl a navrhl se koalice v tomto formátu neúčastnit 
pro nesoulad s volebním výsledkem a nemožnost 
jakéhokoli vlivu na vedení města. Styl jednání paní 
Dražilové (ANO), který se podobal spíše diktátu než 
snaze o dohodu, byl naprosto neakceptovatelný a byl 

jen dalším důvodem k odmítnutí nabídky. Myslím si, 
že jsme odešli se ctí a nemusíme být nutně v jakékoli 
koalici za každou cenu. Doufám, že tím, že míříme 
do opozice, jsme naše voliče nezklamali.“
 Jak to tedy nakonec dopadlo? Dovolím si zde 
citovat tiskovou zprávu vydanou městem:
 Starostou Blanska se podle dohody stane na 
další čtyři roky dosavadní starosta Jiří Crha, post 
neuvolněné 1. místostarostky obsadí poslankyně 
Lenka Dražilová z ANO, 2. místostarostou se podle 
dnes podepsané smlouvy stane Ivo Stejskal z Volby 
pro město.
 Do sedmičlenné Rady města Blanska usednou tři 
zástupci ODS, kromě starosty Jiřího Crhy to bude 
dosavadní radní Zdeněk Grünwald a nově také 
František Havíř. ANO budou kromě první neuvolněné 
místostarostky Lenky Dražilové zastupovat také Jan 
Nečas a Petr Rizner. Zbývající post obsadí současný 
radní Ivo Stejskal z Volby pro Blansko.
 Radní ofi ciálně budou volit zastupitelé až na svém 
ustavujícím zasedání, které je naplánováno na pátek 
21. října od 15:30 hodin v Katolickém domě. S ohle-
dem na pohodlnou většinu hlasů, kterou má koalice 
v zastupitelstvu, lze očekávat, že zastupitelstvo nové 
složení vedení města potvrdí.
 Součástí koaličních dohod je také rozdělení postů 
garantů útvarů Městského úřadu Blansko. Starosta 
Jiří Crha bude mít ve své gesci fi nance, investice 
a územní rozvoj, krizové řízení nebo také kulturu a 
sport. Z pozice starosty bude rovněž řídit Městskou 
policii Blansko.
 První místostarostka Lenka Dražilová bude dohlí-
žet na sociální věci, zdravotnictví, školství či občan-
ské aktivity, spolu se starostou pak také na investice 
a územní rozvoj.
 Uvolněný místostarosta Ivo Stejskal se stane 
garantem komunální údržby, životního prostředí, 
propagace a cestovního ruchu, zastřešovat bude 
také právnické osoby založené městem.
 Garantem dopravy se stane nový radní Jan Nečas, 
ten bude mít spolu s radním Františkem Havířem na 
starost oblast centrálního zásobování teplem (CZT), 
radní Petr Rizner bude garantem stavebního úřadu. 
Předsedou fi nančního výboru bude člen rady Michal 
Souček z ČSSD.

 Koalice, kterou jsme tu měli dlouhá léta, už tu není 
a nebude. To, jakým směrem se bude naše město 
dále ubírat, jak moc si budou či nebudou rozumět 
koaliční partneři, a zda bude výsledek letošních voleb 
krokem k lepšímu, uvidíme časem. 

Martin Müller

Nová koalice v Blansku
Téměř čtrnáct dní trvala jednání, během kterých se skládala koalice v Blansku. Výsled-
kem je spojení ODS, ANO, Volby pro Blansko a ČSSD. Po mnoha letech tak Blansko 
čeká poměrně zásadní změna, do vedení města se poprvé dostávají zástupci politického 
hnutí ANO.

Po zveřejnění článku o nové výstavbě 
rodinných domů v Ráječku

jsme zaregistrovali nebývalý zájem 
o koupi našich nemovitostí. 

DĚKUJEME ZA DŮVĚRU
V první etapě prodeje zbývá sedm 

domů, prodej ve druhé etapě 
spustíme na jaře. 
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Komentář: O energiích II (nejen)

 Ceny energií, které jsem uváděl v předchozím od-
stavci jsou ceny tzv. „spotové“, tedy okamžité. To jsou 
ceny, za které bychom si (kdybychom byli obchodníky na 
burze) koupili elektřinu teď, v této chvíli. Tak ale burzovní 
obchody nefungují. Obchodníci na burze kontrahují dlou-
hodobé obchody, takže ceny, kterou my – spotřebitelé 
(domácnosti nebo fi rmy) – platíme dnes, jsou povětšinou 
ceny, které obchodníci (INNOGY, EON a mnoho dalších) 
sjednali a zakoupili dříve, před mnoha měsíci. Obchodní 
politika „fi xování cen“ je nástroj, který účastnící trhu 
používají k tomu, aby motivovali zákazníky a také jistili 
své zisky. Takže někdo má i v dnešní době ceny stálé 
(tzn. nízké), jiný vysoké, plynoucí z cen, které obchodníci 
kontrahovali v době, kdy ceny na burze vzrostly.
 Pro úplnost: aktuální cena plynu na burze je zhruba 
160 EUR/1MWh, před rokem byla 50 EUR, v době 
nejvyšší krize více než 3060 EUR/1MWh. Ceny plynu 
jsou dnes tedy zhruba trojnásobné oproti minulosti a 
u elektřiny asi 3-4 násobné. Tendence pohybu cen na 
burze je v posledních týdnech znatelně klesající.
 Vláda před několika dny vydala nařízení, kterým 
zastropovala ceny energií. Domácnosti budou mít 
cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby. U elek-
třiny je maximální cena stanovena na 6,05 Kč/kWh, u 
plynu je to 3,03 Kč/kWh (částky včetně DPH). Oproti 
dosavadním cenám (před rokem a více) vychází tedy 
strop u plynu zhruba na trojnásobku a u elektřiny na 
dvojnásobku cen před rokem. Malé a střední podniky 
odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí (220V) 
mají zastropovanou veškerou spotřebu. Zastropované 
ceny energií se projeví od 1.1.2023. Již nyní se ale - 
už na zálohách od listopadu – projeví dříve schválená 
podpora státu, a to prostřednictvím úsporného tarifu 
(celkem 16 tis. na topnou sezónu). Vedle toho jsou 
prominuty poplatky za obnovitelné zdroje.
 Z toho stručného přehledu plyne, že až na výjimky 
(majetní lidé, kteří ceny řešit nemusí) si musíme my 
všichni ostatní zvyknout na nové chování. V první řadě 
začít výrazně šetřit, nejen ve spotřebě energií (snížit 
teplotu v místnosti apod.), ale i ve výdajích, v nakupo-
vání (jen nezbytné). Další závěr, který z toho plyne, je 
ten, že není pravděpodobné, že bychom (obyvatelstvo 
ČR) nezvládli tuto zimu a že by mělo dojít k nějakým 
dramatickým společenským nepokojům. Demonstrace, 
o nichž byla řeč v minulém čísle, nenaznačují, že by ve 
společnosti byla globální, masivní, nebo dokonce životy 
ohrožující nespokojenost. Témata, která se na nich 
prezentovala, nerezonují většinově s názory širokých 
vrstev lidí. Vnímavější čtenáři (a občané vůbec) vědí, 
jakou motivaci k vyvolávání těchto demonstrací mají 
pořadatelé a jejich hosté. Rozhodně to nejsou ideové 
nebo bohulibé motivy (ty se možná daly nalézt až na 
té „odborářské demonstraci“, která se ovšem panu 
Středulovi moc nepovedla). Zjednodušeně řečeno lze 
nalézt linku: jednotlivci usilující o moc, nebo vliv, nebo 
prachy – vyvolat mezi lidmi strach a nejistotu – směřovat 
tyto nespokojené lidi k urnám aby je zvolili – být zvolen 
a získat moc/vliv/prachy. Tito „politici“ zásadně nemají 
žádný pozitivní program. Jejich programem je výhrad-
ně destrukce, dezinformace, strach a z toho plynoucí 
osobní profi t (Okamura).
 Důležitější je ale jiný problém, který s cenami energií 
souvisí, a tím problémem je stav veřejných fi nancí státu. 
Naše země byla konfrontována s defi city státního roz-
počtu již v dobách, kdy tuto zemi řídil (jako fi rmu) jeden 
z největších podnikatelů v zemi, A. Babiš a fi nance A. 
Schillerová, a to v dobách kdy po krizi z let 2009-2012 
přišly doby bezstarostné a blahobytné. V nich (kromě 
roku 2016 a 2018, kdy vyšly rozpočty lehce přebytko-
vé) všechny roky od 2013 doteď hospodařila vláda se 
ztrátou. 
 Čtenář si jistě dovede představit fungování státních 
fi nancí. Velmi zjednodušeně to je asi takto: vláda vybí-
rá daně, pojistné a poplatky, což jsou příjmy státního 

rozpočtu. Z nich platí jednak výdaje na provoz státu 
(ministerstva a úřady), jednak výdaje na veřejné služby 
(školství, zdravotnictví, obrana) a také osobní výdaje 
občanům (důchody, podpory, dávky). Na konci roku 
sečte ministr fi nancí všechny příjmy, odečte všechny 
výdaje a rozdíl je přebytek (když je kladný) anebo defi cit, 
když je záporný. Za dobu existence samostatné České 
republiky se státní dluh (tedy součet všech přebytků a 
defi citů) zvýšil ze 159 miliard korun v roce 1993 až na 
2466 miliard v roce 2021. Zejména roky 2020 a 2021 
zasadily „sekeru“ do veřejných fi nancí ve výši téměř 
800 miliard korun.
 Současná vláda konfrontovaná s aktuálními problémy 
bohužel navazuje dalšími obřími defi city na „tradici“ za-
loženou Andrejem Babišem. Je nutno na obhajobu říct, 
že příčiny, které Fialovu vládu k defi citním rozpočtům 
vedou, jsou neskonale vážnější, než byly u předchozí 
vlády (a především její ministři by si měli sáhnout do 
svědomí, kdyby tedy nějaké měli). Ale také je nutno do-
dat, že objektivně se naše země (ať už za to může kdo 
chce) nachází z ekonomického hlediska nad propastí. 
Ne snad, že by měla zbankrotovat, tak to rozhodně 
není. Ale patrně už i této vládě nezbude nic jiného, než 
položit si – a hlavně vyřešit – dvě základní otázky.
 Prvním problémem je, že stát bude muset omezit 
svoje vlastní výdaje na svůj provoz. Vláda Petra Fialy 
(mimochodem totéž měla i vláda Babišova) má tento 
závazek ve svém programovém prohlášení (cituji: „V 
zájmu zdravého hospodaření státu proto nedopustíme 
žádné další zbytečné zadlužování a připravíme taková 
opatření, která umožní průběžně snižovat rozpočtové 
schodky. Naším cílem je, aby rozpočtové úspory 
nezhoršily situaci občanů, kteří se bez podpory ze 
strany státu neobejdou. Mottem pro působení vlády v 
oblasti veřejných fi nancí proto je „šetřit na státu, ne na 
lidech“…). Vláda nemůže příliš omezovat jiné výdaje 
(důchody, dávky, veřejné služby), ale svůj provoz omezit 
bude muset. Bude prostě muset začít šetřit, redukovat 
agendy, snižovat počty úředníků.
 A druhým problémem je, že si bude muset zajistit 
vyšší příjmy. To bude bolet asi nás všechny, protože 
bezbolestná řešení jednoduše neexistují. V těchto 
dnech byla schválena nová daň, tzv. windfall tax, ta 
dopadne na energetické fi rmy, banky a petrolejářské 
fi rmy, vláda od ní očekává příjmy v roce 2023 v objemu 
kolem 80 miliard korun. I při tomto příjmu však součas-
ně navrhuje státní rozpočet s defi citem necelých 300 
miliard. Národní rozpočtová rada varuje velmi důrazně 
před tímto postupem, a upozorňuje vládu na možné 
důsledky. Je jasné, že vláda má především politickou 
odpovědnost a hospodaření státu je stále jen jednou z 
mnoha agend (i když asi tou hlavní), které musí zajiš-
ťovat.
 Pointa tohoto komentáře tedy spočívá v tom, že za 
prvé není nutno se obávat „zimní“ katastrofy. Nic ne-
nasvědčuje tomu, že bychom neměli složenky, benzín, 
bydlení a jídlo zvládnout. Pomoc od státu očekávat v 
nějaké nezbytné míře lze. Za druhé je třeba, aby si 
každý uvědomil to, co asi na první pohled vidět není, 
ale čemu se nevyhneme, a to je důsledek dlouhodobě 
špatného hospodaření v České republice, a že nás asi 
budou v blízké budoucnosti nepříjemně překvapovat 
třeba rostoucí sazby některých daní.
 Nejdůležitějším globálním faktorem, který všechno v 
tomto článku uvedené zásadně ovlivňuje, je však válka 
na Ukrajině. Její ukončení, které rozhodně nelze, jak 
na Václavském náměstí zaznívalo, s Putinem vyjednat, 
bude klíčový okamžik pro to, abychom se zase začali 
mít lépe. 
 Ale nejklíčovější bude hlavně pro Ukrajince, kteří 
přestanou konečně umírat. Umírají totiž i za nás, za 
naši svobodu, demokracii a celou západní civilizaci. To 
vše je dneska Ruskem ohroženo.

-mn-

 Začíná být chladno. Letošní podzim vyhlížíme s mnohonásobně většími obavami než všechny předchozí 
roky. Není dne, abychom nečetli zprávy typu, že ta či ona teplárna znásobila svoje ceny za teplo a jiná 
nemůže sehnat dodavatele plynu za přijatelnou cenu. Současné ceny elektřiny se na burze pohybují kolem 
400EUR/MWh, přičemž před rokem to bylo kolem 120 EUR a v době nejvyšších cen na přelomu srpna a září 
dosahovala cena elektřiny 1000 EUR/1MWh. V jednom z předchozích komentářů jsem se tomuto tématu 
věnoval a nyní bych jej trochu doplnil a aktualizoval. 

Freddieho sloupek
Zavírání

 Znáte to, jdete po ulici, jedete šalinou nebo vlakem 
a potkáváte spoustu lidí. A už dávno se rozmohl 
takový „nešvar“, jak by možná řekla paní učitelka z 
fi lmu Pelíšky. Málokdy, vlastně skoro vůbec, jsme 
svědky toho, že při příchodu někam se dočkáme 
pozdravu nebo odpovědi na něj. Ať už je to obchod, 
čekárna, míjíme-li někoho na cestě do kanceláře, 
takže se dá předpokládat, že „tam někde“ pracuje. 
Dokonce i doma, na schodech po cestě k bytu, jsme 
spíš svědky co nejrychlejšího zavření domácích 
dveří. Už abychom byli zpět v té naší „bublině“, jako 
bychom se báli lidského kontaktu.
 Venku je každý druhý zavřený za svá drátová, či 
bezdrátová sluchátka, v kavárnách a na místech, 
kde se lidé mohou setkat, jsou mnozí tupě zahledění 
do mobilních telefonů, tabletů nebo jiných zařízení, 
někdy snad i předstírajíc, jak je to, čemu se věnují 
nesmírně zajímavé a poučné a načerpání oněch 
informací tak nesnese odkladu.
 Někdo by to mohl svádět na dobu koronavirovou, 
kdy jsme spolu měli přicházet do styku jen na oka-
mžiky nezbytně nutné, ale já tuto asociálnost pozoruji 
už delší dobu a nemyslím si, že by na epidemii byla 
závislá přímou úměrou.
 Vždyť i v těch dopravních prostředcích, či na ulici, 
setkám-li se s někým pohledem, kývnu hlavou a 
usměju se na pozdrav, nesetkám se až tak často s 
pokynutím zpět jako spíš s odvrácením tváře, dost 

Podvod na voliče?

možná pak, že v duchu toho dotyčného jsem „ocej-
chován“ za podivína nebo někoho podobného.
 Chápu, ne vždycky máme chuť se družit, navazo-
vat rozhovor, byť formálního charakteru, už vůbec ne 
třeba u lékaře – tam by zřejmě dotaz – „tak co, s čím 
sem jdete?“ nepůsobil příliš vhodným způsobem, ale 
jiná místa jistě vhodná jsou.
 Pak lidé hledají kontakty na sociálních sítích, „po-
vídají si spolu“ přes chat, ačkoli jejich domovy dělí 
pár kroků chůze. Připadá mi to škoda, připadá mi to 
smutné a už vůbec mi to nepřipadá až tak „lidské“…
 Přitom změna je tak jednoduchá a může být i 
milá…
 A člověk se cítí o tolik líp, povzneseně, když na 
jeho úsměv a kývnutí zareaguje někdo spikleneckým 
mrknutím a pohledem do očí. Jako se mi stalo ne-
dávno cestou vlakem. Tu mladou dívku téměř jistě už 
nikdy v životě nepotkám, ale přesto mi rozzářila můj 
den a udělala jej o kousek hezčím a příjemnějším. 
I beze slov můžete někomu pomoci, nemůžete sice 
vědět, co prožívá a jak se mu zrovna daří, ale i malý 
dárek, jako je tento, dokáže potěšit. Mě potěšil určitě 
a budu se podobným způsobem snažit někomu tu 
milou pozornost brzy oplatit a dělat to častěji než 
dosud…
 Jsme tady na Zemi jen na vymezený čas a projevit 
si navzájem slušnost a sympatie může být sice někdy 
těžké, ale rozhodně to není nemožné…
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Už je nějaký čas po volbách a právě dnes, když vychází MONITOR probíhá ustavující zastupitelstvo. 
Karty jsou rozdány a já bych chtěla poděkovat všem, kteří jste šli k volbám. Výsledky voleb jsou 
jasné. Vítězi komunálních voleb v Blansku jsou hnutí ANO a druhá ODS.  

 Přesto mě někteří lidé zastavují a ptají se: „Proč 
jste udělali koalici zrovna s ODS?“ nebo ještě ostřeji: 
„Nemáte pocit, že je toto zrada a podvod na voliče?“. 
No a protože jsem slíbila změnu, i v komunikaci s 
vámi, občany, tak mi dovolte, abych vám tuto koalici 
a vedení města vysvětlila.
 „V politice je největším měřítkem moudrosti vý-
sledek,“ napsal v jednom z komentářů František 
Ladislav Rieger. Jeden z největších českých politiků 
a novinářů a jeho výrok se k dnešní situaci hodí 
naprosto trefně. Ano, vyhráli jsme volby, ale spolu s 
ODS jsme získali stejný počet křesel. Tak jste rozhod-
li vy, občané, a my, politici, to musíme respektovat. 
Polovina voličů si přála ve vedení radnice první dvě 
volební strany, proto mi přijde správné, že se nám 
podařilo domluvit. 
 Jako vítězové voleb jsme jednali (mimo KSČM) se 
všemi kandidujícími subjekty. Jako hnutí ANO jsme 
měli několik podmínek. Jednou z nich bylo, že musí 
dojít ke změně na postu tajemníka a že nechceme 
KDU ve vedení města. S tím jsme šli do vyjednávání. 
Nakonec jsme i my ustoupili a respektovali návrh 
ODS, který zněl, že chtějí jednoho radního za KDU 
na úkor ODS. Zajímavostí pak je, že tuto nabídku 
KDU nepřijala. Jednání byla velmi dlouhá a výsledek 
už všichni znáte. 
 Já osobně jsem opravdu ráda, že se nám podařilo 
vytvořit smysluplnou koalici, která má naději posu-
nout Blansko zase dál. Takovou, která má shodu v 
tom, co je potřeba pro město a občany udělat a také 
takovou, ve které musel každý ustoupit, abychom 
mohli plnit to, co jsme vám před volbami slibovali. A 
to je přece to hlavní. Zahodili jsme neshody a staré 
křivdy, vyčistili pracovní stůl a jdeme řešit reálné 
problémy našeho města.
 A ten, kdo se přenese nad závistí o kumulaci funk-
cí, musí pochopit, že naše napojení na „Sněmovnu“ 
a „Kraj“ je pro Blansko naprosto ideální kombinace a 
dává městu ty nejlepší karty do ruky. Jsem přesvěd-
čená, že pětikoalice samých nováčků, která by byla 
druhou variantou, a ve které bych byla starostkou, 
by neměla dlouhé trvání.
 Pokaždé, když jsem ve Sněmovně, vidím zblízka 
to, čemu se říká "velká politika". A mohu vám potvrdit, 
že je to opravdu něco úplně jiného než ta komunální. 
Zatímco my v Blansku potřebujeme řešit skutečné 
problémy a ideologické názory jsou až na druhém 
místě, ve Sněmovně je to naprosto obráceně. Hlavní, 
co tam rozděluje politiky, je ideologický a politický 
pohled na věc, a proto se tam často vedou dlouhé 
debaty nad věcmi, které by komunální politici měli 
hotové za pár minut.
 Za sebe mohu říct, že se spolupráci s ostatními 

subjekty nebráním, naopak, uvítám konstruktivní 
opozici! Opravdu věřím, že budu ta, kdo bude zastu-
pitele spojovat. Nebráním se jednání s nikým, kdo 
bude mít dobré nápady. Věřím tomu, že i na straně 
opozice se najde řada zodpovědných a konstruktiv-
ních kolegů zastupitelů, kteří podpoří návrhy, které 
pomohou městu a našim občanům. 
 Co ale určitě dělat nebudu, tak to je řešit nenávist-
né vzkazy na sociálních sítích. A odmítám i diskutovat 
s mnohdy anonymními profi ly nebo s lidmi, kteří pro 
Blansko nic neudělali a ani dělat nechtějí. S těmi, 
jejichž jedinou náplní života je kritika všech a všeho 
bez znalosti problému. 
 Občanům jsme slibovali změnu, a ta přijde! V 
prvé řadě posuneme úřad do 21. století. V práci se 
budeme opírat o lidi, kteří budou mít tah na branku. A 
to noví členové mají, stejně jako kompetence vést v 
následujícím volebním období naše město správným 
směrem. 
 Za sebe i za hnutí ANO prohlašuji, že se chceme 
na prvním místě zabývat fungováním a rozvojem 
města i úřadu. Zejména aktuálními problémy, se 
kterými se musíme v co nejkratší době vypořádat, 
jako je třeba CZT nebo výstavba plaveckého bazé-
nu. A stále platí, že každý, kdo bude mít jen kousek 
pochybností, za mnou může kdykoli přijít.
 Ráda bych poděkovala všem, kdo volili naši kandi-
dátku. Je to vysvědčení, které mi dává energii a sílu 
pokračovat v práci, která mě baví a dává mi smysl. 
Budu dělat všechno pro to, abych vás nezklamala a 
aby se nám v našem městě žilo nejlépe, jak to jenom 
jde.

Lenka Dražilová

OPRAVY ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495

BAZAR-NÁBYTEK 

Ú P  9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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Na kávě s Irenou Vrtělovou 
Sponzor rubriky:

 Mohli bychom začít vzpomínkou na pana Poláš-
ka? Čím pro vás byl? 
 Vzpomínka na Jiřího Poláška se oživila nedávno na 
komponovaném večeru Magické jeviště Jiřího Poláška 
in memoriam. Nebyl to ani můj nápad. Já si vzpomínku 
raději uchovávám sama v sobě. Takže vlastně nevím, 
čí byla ta prvotní iniciativa. Ale jednoho dne přišel Vít 
Šujan s termínem, kino poskytlo svoje prostory, Dělňák 
rekvizity a zvukaře, zapojila se Galerie, Irma Charvá-
tová, dcera pana Poláška dodala plakáty a fotografi e, 
fi rma Audiovizual přislíbila fi lm o Jiřím Poláškovi z cyklu 
Živá paměť a členové Blanenského divadla společně 
se zpěvačkami začali dávat dohromady program ka-
baretní části večera. A tak jsme zavzpomínali na Jiřího 
Poláška společně s diváky. A ti, kteří nemohli být na 
pohřbu, se s ním rozloučili takto.
 A moje osobní vzpomínka? Začíná již v dětství. Můj 
otec byl velmi známý blanenský ochotnický herec. A byl 
i velmi blízkým kamarádem Jiřího Poláška. Naše rodiny 
se stále stýkaly. Trávili jsme společný čas, a to nejen 
s Poláškovými, ale i s rodinami ostatních divadelníků. 
Můj tatínek Mirek Novotný byl Poláškův – a myslím, že 
i blanenský – nejmilejší herec. Bohužel zemřel mlád ve 
věku 58 let. A tak moje mínění o světě, životě, lidech i 
o sobě samé, které do té doby ovlivňoval a korigoval 
můj tatínek a maminka, do značné míry začal pomáhat 
ovlivňovat Jiří Polášek.

 Jaký byl režisér? 
 Vyjádřím to zprvu jedním slovem. Byl perfekcionista. 
Měl jasnou představu, co chce inscenovat a jakými 
prostředky. Pustil se do titulů bez ohledu na poplatnost 
době. Jeho záběr byl velmi široký. Byl dramaturgem, 

režisérem, scénáristou i občasným hercem „malých 
rolí“. Jeho divadelní plakáty a programy byly samy 
o sobě výtvarným dílem. S námi herci to měl někdy 
těžké. Nikdo z nás herectví nevystudoval. Ale nakonec 
díky divadelní škole života, díky naší lásce a nadšení 
k divadlu a díky jeho režijnímu vedení byly naše in-
scenace velmi často uznávány a oceňovány mnoha 
cenami.

 Kdy jste začala s hraním v divadle? 
 Moje divadelní začátky jsou jednoznačně ovlivněny 
skutečností, že naše rodina, hlavně díky tatínkovi, žila 
divadlem. Líbilo se mi pobíhat mezi herci v tehdejší So-
kolovně, nasávat vůni divadelních šminek v šatnách, 
vnímat proměny táty a ostatních, které jsem znala v 
„civilu“, v úplně jiné bytosti. Ale až později, pokud pomi-
nu role ve školních představeních a v baletu, vlastně až 
na gymnáziu, jsem se stala členkou divadla v Blansku. 
Tehdy se jmenovalo jinak, v průběhu času se stěho-
valo z milované Sokolovny do Dělňáku. A kdyby mne 
neoslovil jeden z tehdejších členů divadla, ať to jdu s 
nimi zkusit, zda nemám po otci nějaké divadelní geny, 
možná bych se divadlu více jak 50 let nevěnovala.

 Na jakou roli nejraději vzpomínáte a proč? 
 Je těžké vybrat. Mám pocit, že bych byla nevěrná 
všem ostatním rolím, kdybych jmenovala jen jednu. Ale 
ostatní nechť prominou – jmenuji tedy roli Krausové – z 
převzaté divadelní hry Jiřího Suchého Víkend s Krau-
sovou. Tam jsem se, společně se Špalkem (pozn. red.: 
Špalek = švagr Vladimír Vrtěl), komediálně i pěvecky 
vyřádila. A byla jsem, jako jedna z představitelek Krau-
sových, pozvána na prkna divadla Semafor na takové 
přátelské setkání s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou.
 Měla jsem také po této hře hodně času o Krausové 
přemýšlet, protože jsem onemocněla a další sezonu 
nehrála.

 Která byla pro vás nejtěžší? 
 Všechny role jsou těžké, dokud člověk tu postavu 
nepochopí a neztotožní se s ní. Potom tu postavu 
miluje. Jednou se mi nepodařilo vcítit se do postavy 
Kateřiny Důrové v inscenaci Rozmarné léto. Myslím, že 
jsem tuto roli vyloženě nepokazila, ale nemilovala jsem 
ji. Ovšem díky výkonům ostatních, hlavně vynikajícímu 
ztvárnění mistra Antonína Důra Vladimírem Vrtělem, 
kanovníka Rocha Jaroslavem Charvátem a majora 
Huga Milošem Novotným byla tato hra kouzelná.

 Pomýšlela jste někdy na hereckou dráhu jako 
na hlavní zaměstnání? 
 Ne, skutečně nikdy. Zvolila jsem medicínu, povolání 
zubní lékařky. A to divadlo byla radost bez závazků. 
Samozřejmě, když už se začala studovat nějaká hra, 
byl závazek vůči ostatním jasný. Víte, ono to divadlo 
nebylo jen herectví. Ale parta, komunita lidí, kteří se 
rádi viděli. A v době normalizace to byla pro nás taková 
oáza normálnosti a svobody. Můžete namítnout, že 
scházet jsme se mohli i v hospodě a bezobsažně tla-

chat. Ale my jsme na něčem pracovali, mělo to nějaký 
výsledek a ten jsme předvedli divákům.

 Jak Blanenské divadlo poznamenal režim před 
rokem 1989? Jak jste s ním „bojovali“? 
 Před rokem 1989 byly nesmyslné příkazy a zákazy, 
ze kterých jsme si dělali srandu i v textech našich 
inscenací. Ty narážky byly skryté. Ale inteligentní di-
vák (na rozdíl od některých soudruhů v povolovacích 
komisích) je rozpoznal a dychtivě očekával a reagoval 
na ně. Dokonce díky nepochopení politické satiry od 
Vladimíra Majakovského „Příliš horká lázeň“ jsme se 
dostali až na divadelní vrchol do Hronova. Ale tam už 
jsme tvrdě narazili na odpor představitelů UV KSČ z 
Prahy a z Hronova nás vyhnali. S tím, že to bude mít 
ještě dozvuk. Taky mělo. Zrušili nám hostování v Anglii 
s divadlem Jarmark. Naštěstí se toto událo v srpnu 
přelomového roku 1989, a tak hurá do svobodného 
světa.

 Kterou dobu považujete pro Blanenské divadlo 
za „nejplodnější“? Jak často jste v době největšího 
rozkvětu hrávali? 
 Každý rok jsme nastudovali jednu hru. Takže ta naše 
„plodnost“ byla rovnoměrná. Scházeli jsme se dvakrát 
týdně, po práci a po povinnostech v domácnostech 
mezi 19. a 21. hodinou večerní. Většinou od září do 
února. Před premiérou to bylo častěji. Nemohli jsme, 
jako profesionálové, zkoušet třeba tři měsíce intenziv-
ně celý den. Na to nebyl čas.
 V Blansku jsme hráli většinou šestkrát a potom jezdili 
na různé festivaly nebo na výměnná představení s 
jinými soubory.

 Mělo Blanenské divadlo někdy nějakou krizi, 
kdy jste si řekli, že končíte, ale nakonec jste to 
překonali? 
 Ponorková nemoc – dovolím si to tak nazvat – 
postihla i naše divadlo. Ale jako se z většiny chorob 
uzdravíte, i z této, s diagnózou PONORKOVÁ, jsme 
se otřepali a začali zase hrát.

 Vnímám to tak, že zpěv tvoří velmi významnou 
složku divadelních představení. Je to tak? A bylo 
tomu tak vždy? 
 Převážná většina našich inscenací byla se zpěvy. 
Jiří Polášek čerpal jednak z písňového repertoáru 
divadla Semafor, s laskavým svolením Jiřího Suchého, 
a jednak z vlastní tvorby. A možná si to někteří diváci 
ani neuvědomují, ale mnoho písní jsou zhudebněné 
básně Jiřího Poláška. Miloš Libra si umělecky s jeho 
texty rozuměl, a tak mohly vzniknout nádherné písně 
a hudební doprovody k choreografi ckým číslům, které 
vytvářel náš dlouholetý dobrý kamarád Petr Boria. Už 
je také v divadelním nebi.

 Která představení měla u diváků největší 
úspěch? 
 Některá představení byla dosti složitá, rozhodně 
neprvoplánová a někdy i nepochopená. Měla v sobě 
otazníky, na které si musel odpovědět každý sám. Asi 
to byla naše chyba, že jsme to nedokázali jasněji sdělit. 
Vždycky, když to nejde přes rampu, tak to nefunguje. 

Ztvárnila řadu hlavních rolí v inscenacích Blanenského divadla. Irena Vrtělová, zubní lékařka a dlou-
holetá ochotnická herečka z Blanska, zavzpomínala na nedávno zesnulého režiséra a výtvarníka 
Jiřího Poláška, na Blanenské divadlo a pozvala diváky na představení Koprovka aneb Na útěku. 

 Ale co zaručeně fungovalo obecně dobře, byly 
komediální hry se zpěvy. Ale i v těch nikdy nebyla jen 
povrchní zábava, právě naopak. Jen ta naléhavost a 
poselství byla skryta v humoru.

 Ochotnické divadlo se skládá z herců, kteří 
mají různá zaměstnání, různou pracovní dobu… 
Je těžké sladit se časově i názorově? Nebo to, že 
každý žije jiným profesním životem, vnímáte spíše 
jako výhodu pro divadlo?
 V současné době většina původních členů je v dů-
chodu. Ale v době pracovně aktivní jsme byli opravdu 
parta různorodá. V socialismu to bylo jednodušší v 
tom ohledu, že každý měl jasně danou pracovní dobu 
a měli jsme taky jasně danou dobu zkoušek. A to, že 
někdo byl doktor a jiný řemeslník, bylo výhodou. Někdy 
bylo potřeba vytrhnout zub a jindy hřebík z kulis na 
jevišti.
 Názorově jsme si sedli. Vždyť ono nás to divadlo 
formovalo! Poučení z krizového vývoje nás rozhodně 
neformovalo!!!

 Jak se léty měnilo fungování ochotnického 
divadla? 
 Po roce 1989 byl v divadle obecně odliv diváků. 
Objevily se videokazety, americké fi lmy. Začala divadla 
soukromá, bojovala o přežití, a to se někdy projevo-
valo i na kvalitě, podbízivost mnohdy škodila. I lidé v 
ochotnické branži začali podnikat, na koníčky nebyl 
čas. Ale mám pocit, že se vše rychle začalo lepšit. 
Zvýšil se zájem o umění obecně. Po covidově chudých 
rocích jsou zase divadla plná, lidé se scházejí, aby 
mohli sdílet společné zážitky. A palčivá témata, kterým 
divadelní prkna sluší, jsou stále na programu.

 Funguje divadlo i nadále? 
 Divadlo v té původní podobě už nefunguje. S odcho-
dem Jiřího Poláška z pozice režiséra divadlo ztratilo 
největší tvůrčí oporu, ztratilo jeho punc. A jeho úmrtím 
se defi nitivně završila éra divadla, které můžeme 
nazvat a´la Polášek. 
 Jestli bude divadlo pokračovat dál, v jiné podobě a 
složení, je otázka. Jak se říká: nikdy neříkej nikdy.

 Můžete čtenářům Monitoru představit divadelní 
hru, kterou mohou navštívit 4. listopadu v 19 hodin 
v Dělnickém domě? Možná má trochu zvláštní 
název… Bude se na podiu vařit koprovka? :-)
 Divadelní hra „KOPROVKA“ aneb Na útěku již není 
pod režijní taktovkou Jiřího Poláška. Je to velmi vtipně 
napsaná komedie dvěma francouzskými autory a velmi 
vtipně režijně uchopená. Hra je postavena na dvou 
postavách, dvě ženy, mladší Margot a starší Claude 
utíkají z neutěšeného stereotypu dosavadního života, 
potkají se na stopu a tam začíná jejich road movie.
 Koprovka se vařit nebude, ale její chuť, která všem 
nevyhovuje, bude z inscenace cítit. Určitě přijďte! Zvou 
vás Irena a Katka Vrtělovy.

 Chystáte něco dalšího? 
 Zatím ne, ale jak jsem už předeslala, nikdy neříkej 
nikdy!

Marie Kalová
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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
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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

BLANENSKÉ DIVADLO uvádí 

Pierre Palmáre a Christophe Duthuron

KOPROVKA 
aneb

Na útěku

Tiráž: Veškerá práva zastupuje DILIA  Praha
Vydalo Blanenské divadlo o.s. 
Výtvarný návrh: Fabián Pár
Grafická úprava a tisk Petr Konečný, CONY CZ, s.r.o.

BLANENSKÉ DIVADLO - POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

4.11. v 19 hodin - Dělnický dům Blansko

Předprodej vstupenek v informační kanceláři Blanka



21. října 2022 5

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

- 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

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

Plán, který pomáhá rozvíjet 
vzdělávání na Blanensku

Veřejná sbírka pro sportovce 
na vozíku

 MAS Moravský kras (Místní akční skupina) již sedmým rokem přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání 
na území ORP Blansko. Za podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MAS realizuje 
Místní akční plán vzdělávání (MAP), který aktivizuje a zapojuje školy, školky, neziskové organizace, 
obce, města, zkrátka všechny partnery, kteří mají co mluvit do vzdělávání v území. 

 Místní akční plán propojil a zapojil téměř všechny 
školy a jiná vzdělávací zařízení na území. Pracovníci 
MAP se snažili najít řešení pro jejich aktuální potřeby, 
např. nabídkou vzdělávacích workshopů pro peda-
gogy nebo sdíleným rodilým mluvčím anglického 
jazyka na školách či lekcemi Malé technické univer-
zity zaměřenými na zlepšení technických dovedností 
předškolních dětí.

 Každá zapojená škola měla možnost získat pod-
poru na svoje aktivity, které rozšiřovaly znalosti dětí 
ve čtenářských, matematických nebo dalších doved-
nostech. Školy hojně využívaly možnost navštívit 
centra volného času ve svém okolí, např. Dům přírody, 
Technické muzeum nebo Lipku, často si do školy po-
zvali odborníky na daná témata. Úspěch u dětí měly 
i besedy s autory.

 MAP ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou pořádal workshopy a setkání pedagogů 
základních i mateřských škol pro sdílení dobré praxe. 
 V rámci projektu byly zakoupeny Klokanovy kufry 
školkám, přes 20 ks. Pořádaly se pravidelné worksho-
py a setkání k proškolení a práci s touto pomůckou. 
Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které 
naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem 
do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá 
diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, od-
haluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifi kuje 
případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází 
řešení.
 V projektu působil i speciální pedagog, který po-
skytoval přímou pedagogickou podporu malotřídním 
školám v území. 

 Dalším užitečným výstupem projektu je regionální 
učebnice, na které spolupracovali odborníci z Muzea 

Blanenska, Střediska ekologické výchovy Rychta 
Krásensko a Domu přírody Moravský kras. Regionální 
učebnice obsahuje přírodovědnou část a jednotlivé 
kapitoly se zaměřením na kras, lesy, bezlesou krajinu, 
ochranu přírody a vodstvo.

 MAP podporoval i akce sdružení CIRSIUM, které 
zastřešuje venkovské školy Moravského krasu. Jsou 
to ZŠ a MŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ 
Lipovec, ZŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ  Podomí, 
ZŠ a MŠ Sloup.

 Místní akční plány (MAP) se realizují po celé re-
publice a jsou dle Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy velký přínosem. Díky MAP se ukazuje, že 
např. ředitelé škol jsou velmi přetížení administrativou.

Informace o Místním akčním plánu v OPR Blansko:
• Zapojeno 30 školských zařízení a 17 dalších orga-
nizací
• Celkový rozpočet projektu: 12,5 milionu Kč
• Podpořeno 200 akcí jednotlivých škol
• Zajištěno 500 akcí pro školy a veřejnost
• Zapojeno 22 škol do sdílení rodilého mluvčího 
anglického jazyka 

Hodnocení projektu ze strany zapojených škol: 
• „Projekt měl pozitivní vliv na kvalitu vzdělávacího 
procesu – došlo ke zlepšení kvality klimatu ve škole, 
přípravy předškoláků na vzdělávání, vzdělávání pe-
dagogů, kvality vybavení škol.“
• „Měli jsme možnost pozvat do školy odborníky a 
udělat tak žákům výuku zajímavější.“
• „Rádi jsme se zúčastnili workshopů na podporu 
čtenářské nebo matematické gramotnosti (např. lekce 
s Klokanovým kufrem), využili setkávání a sdílení 
pedagogů a speciálního pedagoga.“

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

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

 Formulka, tak se nazývá speciální invalidní „běžecký vozík“, který ke své účasti na půlmaratonech 
a maratonech potřebuje Vratislav Zdrubecký z Karolína. Běžecký vozík je však poměrně fi nančně 
nákladnou záležitostí, proto je vypsána sbírka určená přímo pro tento účel. Na začátku července 
letošního roku jsme uveřejnili v Monitoru rozhovor Na kávě s Vráťou Zdrubeckým. 
 Vratislav Zdrubecký se sportu 
věnuje již od dětství. Nejprve 
šlo zejména o horolezectví. V 
sedmnácti letech mu však úraz 
obrátil život naruby a kvůli pora-
nění míchy zůstal odkázaný na 
invalidní vozík. „Jako postižený 
jsem vyzkoušel několik sportov-
ních disciplín, napřed jsem chtěl 
závodně plavat, ale záhy jsem 
zjistil, že to pro mne moc není. 
Pak jsem se věnoval závodnímu 
lyžování,“ říká Zdrubecký s tím, 
že s lyžováním se dostal i do 
výběru české reprezentace, se 
kterou měl jet na paralympiádu 
do Salt Lake City. 
 „Co čert nechtěl, nějakou dobu 
před paralympiádou jsem si přetrhal vazy v koleni. 
Doktor mi řekl, že vzhledem k mému postižení se 
koleno už nikdy nevrátí do původního stavu, takže 
na závodní lyžování jsem mohl zapomenout. Začal 
jsem se více zajímat o běžecké disciplíny vozíčkářů,“ 
doplňuje. 
 Aby mohl měřit síly s ostatními vozíčkáři, je potře-
ba mít formulku vyrobenou přímo na tělo. „Nejbližší 
maraton pro vozíčkáře je v Berlíně a na něj bych 
opravdu rád jel. Pořídit takovou formulku je však 

značně fi nančně náročné a zahrnuje i dvě cesty na 
měření do Anglie,“ zmiňuje Zdrubecký. 
 Případní dárci najdou sbírku na adrese https://
www.donio.cz/formulka-vozik-na-maratony. 
 „Pokud se vybere méně, než je potřeba, budu se 
snažit pořídit kvalitnější formulku z druhé ruky, která 
sedne lépe stavbě mého těla. Pokud se vybere více, 
rád bych fi nanční prostředky předal atletickému klubu 
vozíčkářů, kteří mi zpočátku hodně pomohli získat 
informace o tomto sportu,“ ujišťuje sportovec.   -mka- 
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Řádková Inzerce
*  Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Služby typu „HODINOVÝ MANŽEL“ 
  Tel. 721108085, www.karban.org
* PRODÁM zánovní mobilní telefon CUBOT KING 
KONG, voděvzdorný, nárazuvzdorný, cena: 990,- Kč. 
Tel. 775673205.
* Prodám dvě zánovní rozkládací křesla (možno i 
jednotlivě). V rozloženém stavu 74 cm x 190 cm. Cena 
6.000,-/ks, PC 8.600,-.
Tel. 737900946.
* Prodám auto Škoda Fabia Sedan, rok výroby 2021, 
TP do 2024, po generální opravě. Tel. 721521182, 
776073629.
* Prodám dámský holící strojek zn.Panasonic, nový 
nepoužitý - nevhodný dar, sleva z původní ceny. Tel. 
732756634.
* Mám zájem o starý kancelářský stůl pro vybavení dílny. 
Prosím, nabídněte. Tel. 737452965.
* Prodám umělé stromky zelený a bílý, 150 cm, za 200 
Kč. Dále prodám Zlatou edici pohádek. Tel. 778405844.

Lyže, boty, brusle, snowboardy. 

PŮJČOVNA LYŽÍ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Výsledkový servis

Blanenští hokejisté odstartovali 
sezónu skvěle

 Výhra v derby s Boskovicemi nastartovala blanenské hokejisty. I v dalších dvou utkáních se soupeři, 
kteří je v minulých sezónách poráželi, si vedli na jedničku a usadili se v horní části tabulky.

HC Lvi Břeclav - Dynamiters Blansko HK 1:3 
(0:1, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky. 10. Šmahel, 31. 
Rašovský (Jílek, Sedláček), 50. Müller. Vyloučení: 
8:7. Využití: 1:1, Blansko: Šenk (Sedlák) – Sedlá-
ček, Verner, Antoňů M., Berka P. – Antal, Jílek, Král, 
Šmahel, Staněk, Müller, Rašovský, Kuběna, Malý. 
Trenér: Ivo Kuběna.
 Vstup do zápasu měli lepší domácí Lvi, když 
zatlačili Dynamiters do defenzivy. Martin Šenk se v 
brance rozhodně nenudil a rozchytal se k výborné-
mu výkonu. Domácí skórovat nenechal, některými 
zákroky přiváděl jejich útočníky k šílenství. Ke 
slovu se začali dostávat také hosté a z první váž-
nější příležitosti skóroval přesnou ranou Jiří Šmahel 
na 0:1. 
 Do druhé třetiny vstupovali Břeclavští v početní 
výhodě, na samém jejím konci ji využili a vyrovnali 
na 1:1. Domácí fanoušci i hráči předpokládali, že 
po tomto vyrovnání nastane obrat, ale Dynamiters 
výrazně zlepšenou obrannou hrou nepouštěli sou-
peře do vyložených šancí, a naopak sami začali být 
nebezpečnější v útočné třetině. Tuto skutečnost 
potvrdil Rašovský, který v polovině utkání střelou nad 
beton překonal domácího brankáře a vrátil vedení 
hostům. Ve druhé třetině bylo vidět spousta soubojů 
na hraně i za hranou pravidel a spíše boj o střední 
pásmo než pohledný hokej. Do konce třetiny ještě 
oba týmy nastřelily tyč. 
 V polovině třetí třetiny měli Dynamiters výhodu 
přesilové hry. Z počátku nic nenasvědčovalo tomu, že 
by měla být tato výhoda využita, ale domácí propadli 
při napadání, navíc špatně střídali, čímž otevřeli ces-
tu pro Tomáše Műllera, který v samostatném úniku 
nezaváhal a zvýšil na 1:3. Ve zbytku zápasu si hosté 
překvapivý zisk tří bodů pohlídali.

Dynamiters Blansko HK – HC Spartak Uherský 
Brod 8:2 (1:0, 6:0, 1:2). Branky a nahrávky: 19. 
Hussein (Grünwald, Král), 22. Müller (Grünwald, 
Kubíček), 26. Müller (Sedláček), 29. Grünwald 
(Hussein), 33. Rašovský (Kuběna), 35. Grünwald 
(Kubíček), 39. Müller (Grünwald, Kubíček), 58. 
Rašovský (Malý, Šenk). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1.  
Blansko: Šenk (Vlach) – Sedláček, Verner, Antoňů 
M., Hussein, Němec – Antal, Jílek, Král, Grünwald, 
Kubíček, Müller, Rašovský, Kuběna, Malý. Trenér: 
Ivo Kuběna.
 Utkání začalo ve vysokém tempu, bojovalo se 
zejména o střední pásmo, když oba týmy pozorně 
bránily. Jakmile už se zdálo, že se do kabiny půjde 
za nerozhodného stavu, hosté ve středním pásmu 
chybovali a z následného přečíslení v 19. minutě 
zápasu otevřel brankový účet zápasu Adam Hussein. 
 Druhá třetina rozhodla. Ve druhé minutě hosté 
chybovali na útočné modré čáře a hned dva borci 
Dynamiters se řítili na hostujícího brankáře a Tomáš 
Müller přesnou ranou dal na 2:0. Branka vlila energii 

do domácích žil. Převaha byla zúročena ve 26. minu-
tě, kdy znovu Tomáš Müller využil přesilovku. Domácí 
byli při chuti a v následujících deseti minutách vstřelili 
další čtyři branky, čímž rozhodli o osudu utkání. V 
39. minutě střelecky disponovaný Müller završil svůj 
hattrick gólem na 7:0. 
 Do třetí třetiny se nastupovalo již za rozhodnutého 
stavu. Utkání se relativně poklidně dohrávalo, při-
čemž hosté měli přece jen trochu více ze hry, když 
se jim podařilo dvakrát snížit  Poslední slovo měli 
nakonec domácí, když Václav Rašovský v 58. minutě 
prostřelil hostujícího brankáře. „Všichni máme radost, 
že se nám vstup do nové sezony podařil. Troufám 
si říct, že velký vliv na to mají oba dva naši gólmani, 
kteří v posledních zápasech takřka zavřeli bránu 
a pustili minimum gólů,“ zářil spokojeností hrdina 
utkání Tomáš Müller. „Samozřejmě jsme také rádi 
za to, že jsme se v naší útočné fázi střelecky více 
produktivní. Aktuálně máme sérii tří výher v řadě a 
věřím, že naši formu potvrdíme i tuto sobotu v Brně 
proti Technice,“ věří.

Další výsledky: Uherské Hradiště – Technika 3:15, 
Brumov-Bylnice – Břeclav 6:5 pp. Kroměříž – Uher-
ský Ostroh 5:6, Hodonín B – Boskovice 6:3.

Bohumil Hlaváček

1. Uh. Ostroh 5 4 1 0 28:13 14

2. Technika 4 4 0 0 32:11 12

3. Kroměříž 5 3 1 1 30:17 10

4. Blansko 4 3 0 1 19:12 9

5. Hodonín B 4 2 0 2 20:21 6

6. Uh. Brod 5 2 0 3 23:30 6

7. Brumov-Bylnice 4 1 1 2 17:21 5

8. Břeclav 5 1 1 3 21:24 4

9. Uh. Hradiště 5 1 0 4 19:46 3

10. Boskovice 5 0 0 5 15:29 0

POZVÁNKA NA HOKEJPOZVÁNKA NA HOKEJ
Sobota 29. října 2022 Sobota 29. října 2022 
v 17.00 hv 17.00 h
Dynamiters Blansko Dynamiters Blansko 
– HC Boskovice– HC Boskovice
Zimní stadión BlanskoZimní stadión Blansko

Blanenští reprezentovali 
v Legnici

 Blanenští běžci uspěli na 11. ročníku Mezinárod-
ního legnického půlmaratonu / 3. legnické desítce, 
který se konal v partnerském městě Legnica. Adriana 
Horňová vyhrála v kategorii žen i ve své věkové 
kategorii. Ivo Šťastný ovládl také svou kategorii a v 
absolutním pořadí byl čtvrtý.                            -zpr-

Blansko – Uherský Brod. Foto Nikola ŠkvareninováBlansko – Uherský Brod. Foto Nikola Škvareninová

Basketbal 
Oblastní přebor nejmladších minižákyň U11: BK Blan-
sko – SK K2 Prostějov  89:9, Tesařová 16, Sedláková Z. 
15, Ježová 14, Streitová 12, Krátká 8, Fleková a Kiselová 
6, Palatková 4, Popelková, Dražilová, Kouřilová a Sedlá-
ková K. 2. BK Blansko – Žabiny Brno  63:16, Ježová 17, 
Sedláková 16, Tesařová 9, Kiselová a Krátká 6, Palatková 
3, Streitová, Fleková a Dražilová 2. 
OP mladší minižákyně U12: Vlčata Žďár – BK Blansko  
3, Musilová M. 24, Jarošová A. 17, Broďáková V. 10, 
Ježová A. 8, Streitová M. 7, Alexová Z. 4, Tesařová 
So. a Krátká L. 2. SKB Tišnov - BK Blansko  9:85 
Body: Broďáková V. 18, Musilová M. 16, Tesařová So. 
10, Zezulová A. 8, Doleželová T. 7, Sedláková Z. a 
Ježová A. 6, Alexová Z., Jarošová A. a Peřinová A. 4, 
Černá A. 2.
Nadregionální turnaj ČBF mladších minižákyň U12:
BK Blansko – KP Brno 48:35, Musilová M. 11, Broďá-
ková V. 10, Jarošová A. 6, Streitová M. 5, Tesařová Se. 
4, Peřinová A. 3, Sedláková Z., Ježová A., Alexová Z. 
a Černá A. 2, Tesařová So. 1. BK Blansko – Studánka 
Pardubice 58:33, Musilová M. 10, Ježová A. a Tesařová 
Se. 8, Broďáková V. a Tesařová So. 6, Jarošová A., 
Streitová M., Černá A. a  Alexová Z. 4, Sedláková Z. a 
Broďáková Š. 2.
Nadregionální turnaj ČBF starších minižákyň U13: 
BK Blansko – SKB Zlín  37:32, Alexová E. 12, Musilová 
11, Ježová 6, Streitová a Tesařová 3, Alexová Z. 2. BK 
Blansko – Studánka Pardubice 32:62 (13:30), Musilová 
10, Alexová E. 9, Ježová 4, Tesařová 3, Alexová Z., 
Žáková a Sedláková 2 body.
Nadregionální liga žákyň U15: Jiskra Kyjov – BK Blan-
sko B 59:30 (32:7), Strýčková 9, Tylečková a Musilová M. 
6, Vdolečková 5, Vašková a Černochová 2. Jiskra Kyjov 
– BK Blansko B 90:43 (68:29), Strýčková 13, Musilová K. 
10, Vašková 7, Tylečková 5, Musilová M. a Černochová 
po 4 bodech.  BK Uherský Brod – BK Blansko A 33:87, 
Ježová 22, Alexová E. 17, Broďáková 15, Alexová V. 
13, Kuběnová 11, Reisiglová 4, Kubíková 3, Popelková 
2. BK Uherský Brod – BK Blansko A 35:77, Broďáková 
25, Ježová 18, Alexová E. 9, Reisiglová 8, Kuběnová 7, 
Alexová V. 6, Popelková 4. 
OP ženy: SK Renocar Podolí – BK Blansko 76:42, Veče-
řová. 12, Formánková K.,  Formánková Z. 8, Dvořáková 
6, Zouharová 4, Slugeňová 3, Kučerová 1. Univerzita 
Brno JUN – BK Blansko 77:42, Dvořáková, Sedláková, 
Zouharová 8; Orlíčková, Slugeňová 5; Večeřová 4; For-
mánková K., Sedláková 2.

Florbal
2. liga junioři: Troopers – FBK Atlas Blansko 6:3 (4:1, 
1:1, 1:1), Kovařík 2, Jeřábek. FBK Atlas Blansko - FBC 
Slovácko 15:3 (4:1, 4:0, 7:2), Kovařík 6, Jeřábek 4, Müller 
J. Švarc, Holík, Navrátil V., vl. 
2. liga dorostenci: Aligators U16 – FBK Atlas Blansko 
4:2 (2:0, 2:0, 0:2), Pernica, Jeřábek. FBK Atlas Blansko 

– K1 Florbal Židenice 5:4 (3:1, 1:1, 1:2), Jeřábek 3, 
Alexa, Franc.
Jihomoravský přebor starší žáci: F.A.T.R. Dubňany – 
FBK Atlas Blansko 8:2 (3:0, 3:1, 2:1), Šejnoha, Frýdek 
L. FBK Atlas Blansko – FBO Orel Boskovice 3:13 (1:4, 
1:6, 1:3), Frýdek L., Müller A., Chovan.  
Liga veteránů: FBK Atlas Blansko – Aligators Klobouky 
4:3 (0:1, 2:1, 2:1), Kuchař T., Pivoda, Mášová, Kratěna 
P. TJ Znojmo Laufen.cz – FBK Atlas Blansko 12:1 (3:0, 
2:0, 7:1), Doležel. 

Fotbal
Divize starší dorost: FK Blansko – SK HS Kroměříž 1:2 
(0:2), Farník T. FK Maraton Pelhřimov – FK Blansko 1:1 
(0:0), Farník O. 
Divize mladší dorost: FK Blansko – SK HS Kroměříž 3:5 
(2:2), Dračka, Nejezchleb, Badal.  FK Maraton Pelhřimov 
– FK Blansko 3:0 (1:0). 
Krajský přebor starší žáci: MFK Modřice – FK Blansko 
1:1 (0:0), Kubík. FK Blansko – FC Kuřim 1:5 (0:2), Šulc. 
Krajský přebor mladší žáci: MFK Modřice – FK Blan-
sko 0:1 (0:1), Kopka. FK Blansko – FC Kuřim 2:2 (2:0). 
Kopka, Slouka F.

Stolní tenis
2. liga ženy: KST A. Ebrle Blansko – TT Moravský Krum-
lov C 6:4, Novohradská 2,5,  Trávníčková 2, Ševčíková 
1,5. KST A. Ebrle Blansko – STP Mikulov 6:4, Ševčíková, 
Trávníčková, Mazalová 2.
3. liga muži: SKC Zruč nad Sázavou – KST Blansko 10:3, 
Petr 1,5, Vaculík 1, Přikryl A. 0,5. TJ Spartak Pelhřimov – 
KST Blansko 9:9, Petr, Vaculík 3,, Polívka O. 2 Přikryl A. 1.
KSI muži: TJ Brno Bystrc B – KST Blansko B 10:6, Zukal 
A. 3,5, Přikryl J. 1,5, Kaluža 1. SK Slatina B – KST Blan-
sko B 9:9, Přikryl J. 3,5, Zukal A. 2,5 Kaluža 2, Skoupý 1. 
KSII muži: KST Blansko C – TJ Lažánky 9:9, Voráč 3,5, 
Pokorný, Štěpánek 2, Zukal F. 1,5. KST Blansko C – TJ 
Sokol Brno Židenice 10:2, Voráč, Přikryl L. 3,5, Pokorný 
2, Štěpánek 1.

Kuželky 
2. liga muži: KK Moravská Slávia – KK Blansko 5:3 
(3423:3422), Flek J. 628, Sehnal 600, Flek M. 552, Flek 
R. 525, Lukáč 562, Havíř 554.
Podniková liga ČKD: KST D – Expedice 1258:1130, 
Hradil 271, Brázda 267 – Kratochvíl 259, Šváb 252. 
Modelárna – Postup A 1252:1363, Kala 263, Hladík 259 
– Kakáč, Semrád J. 277 KST A – Slévárna 1250:1205, 
Stloukal 269, Bouda 257 – Zuck 260, Jalový 249.
Okresní podniková liga: A je to B – Pro Resale 
1254:12 91, Maška J. 266, Musil 255 – Nezval 281, Zou-
har 274. ZŠ TGM – GasNet 830:1070, Jalový 207, Slabá 
173 – Dostál 256, Pokojová 232. Blanzek – Kočičáci 
1276:1205, Brázda 271, Lavický 256 – Kocourek ml. 
277, Pokorný 258. VVR – A je to B 1300:1296, Sotolář 
279, Semrád J. 273 – Flek 279, Maška D. 277.  Relax – 
Orel 1042:1180, Bartošík 238, Mátl 223 – Dvořák 263, 
Hének 255. KD 5 – Lachtani 1057 – 1167, Holcner st. 
228, Holcner ml. 223 – Honc 265, Šehýr 244. 

Připravil Bohumil Hlaváček
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Po dvou výhrách Blansko doma 
prohrálo s béčkem Slovácka

 Blanenští fotbalisté odehráli pod taktovkou nového kouče Jiřího Vorlického další dva zápasy. Na 
horké půdě v Uherském Brodě nejprve dosáhli na senzační tři body, aby poté doma v divácky atrak-
tivním utkání, v němž bylo k vidění hned osm branek, podlehli béčku prvoligového Slovácka.

ČSK Uherský Brod – FK Blansko 2:4 (1:2). Branky: 
7. a 52. Josefík - 12. Jaroš, 45+2. Feik, 67. Thon, 
90+1. Kapur. Blansko: Kalina - Černý, Blažík, Feik - 
Chyla, Dano, Holman (90. Kamenský), Smrčka (78. 
Tulajdan), Jaroš (59. Rajčinec) - Thon (90. Crhan), 
Kapur. 
 Přes výhru Blanska v minulém kole byli favoritem 
domácí. Ti se také v 7. minutě dostali do vedení Jo-
sefíkem – 1:0. Blansko ale dokázalo rychle kontrovat.  
Smrčka našel Jaroše a ten poslal přesně umístěnou 
střelu k tyči za záda Stromberga – 1:1. Další pokus 
Holmana mířil těsně vedle. Další šance na obou 
stranách změnu skóre nepřinesli. Ta ale nakonec 
přišla v nastavení normálního hracího času po rohu. 
Ten rozehrál Holman přesně na Feika na přední tyč 
a jeho hlavička zamířila do sítě – 1:2. 
 Uherský Brod ve druhém poločase dosáhnul na 
vyrovnání pro ně nečekaně nepříznivého stavu už v 
52. minutě. Po brejku neudržel Kalina střílený centr a 
z dorážky se radoval opět Josefík – 2:2. S chutí hrající 
hosté ale cítili, že by se z tohoto utkání dalo vytěžit 
víc. Kapur našel Thona a ten rozradostnil spoluhráče 
– 2:3. To se favorizovaným domácím nelíbilo, jejich 
snaha o obrat ale nebyla příliš důrazná. Naopak se 
ještě do šancí tlačili Blanenští. Holman ještě mířil 
vedle a jeho další šance skončila na Strombergovi. 
Pečetící branka ale přece jenom přišla v nastaveném 
čase, střelou pod víko se o ni postaral Miloš Kapur 
– 2:4. 

FK Blansko – 1. FC Slovácko B 3:5 (1:3). Bran-
ky: 34. Kapur, 50. Jaroš, 56. Kapur – 27. Juroška, 
30. Šlechta, 36. Vincour, 73. Pernica, 82. Polášek. 
Blansko: Kalina - Blažík, Chyla (70. Feik), Kamen-
ský, Černý - Psota (37. Holman), Abdellaoui (37. 
Jaroš), Rajčinec (68. Smrčka), Crhan (37. Dano), 
Thon – Kapur.
 Domácí začali aktivně a těsně vedle mířil po 
standardce Thon už ve 3. minutě. Nad mířil i Raj-
činec. Pak začali zlobit hosté a na Kalinovu branku 
se začaly valit jejich nebezpečné ataky. Na konci 
první půlhodiny se prosadili i gólově. Ukazatel skóre 
se měnil poprvé ve 27. minutě, když blanenského 
brankáře poprvé překonal Juroška – 0:1. Krátce na 
to přišla další sprcha, o gólový zápis se postaral 
Šlechta – 0:2. Domácí odpověděli, hned krátce 
poté se hlavou prosadil Kapur – 1:2. Nadějný stav 
ale nevydržel dlouho a Slovácko zakontrovalo po 
standardce, na jejímž konci byl Vincour – 1:3. Trenér 
Vorlický okamžitě zareagoval, když na hřiště poslal 
hned tři nové hráče. Změna se ale do konce půle 
nestačila projevit.
 Po návratu z kabin Blansko na soupeře vlétlo. 
Thonova hlavička ještě mířila nad, v 50. minutě ale 

Blansko - Slovácko B 3:5. Foto Josef KratochvílBlansko - Slovácko B 3:5. Foto Josef Kratochvíl

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 22. října Sobota 22. října 
ve 14.30 hve 14.30 h

FK Blansko FK Blansko 
– Baník Ostrava B– Baník Ostrava B

Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

již krásná přihrávka Chyly našla Jaroše a ten se 
v koncovce nemýlil – 2:3. A blanenská střelecká 
jistota z posledních zápasů Kapur se navíc krátce 
na to postaral o vyrovnání střelou zpoza hranice 
šestnáctky – 3:3. Blanenští byli na koni a snažili se 
o dokonání obratu. Když ale jejich šance vyšuměli 
naprázdno, hosté se nadechli a udeřili.  Po pěkné 
kombinaci, na jejím konci byl Pernica, šli znovu do 
vedení – 3:4. To si již dokázali ohlídat, navíc přidali 
v 82. minutě další branku, když Kalinu překonal 
pohotově Polášek. Bylo rozhodnuto, navíc přišla pro 
Blansko další nepříjemná situace. Na půlící čáře šel 
do zbytečného ostrého faulu Dano a po zásluze byl 
v 86. minutě potrestán červenou kartou.  

 Po nečekaném zisku tří bodů v Uherském 
Brodě přišel návrat do reality v domácím duelu 
se Slováckem. Herně v něm Blansko vyloženě 
nezklamalo, soupeř byl ale nad jeho síly. Boj o 
záchranu je již defi nitivně aktuální, každý bod 
bude důležitý. A to teď čeká jeho hráče další těžký 
soupeř – rezerva legendárního Baníku Ostrava.

Bohumil Hlaváček

Chcete, abychom psali o vašem sportu? 
Kontaktujte sportovního redaktora: 

tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

Msfl 
Další výsledky, 10. kolo: Kvítkovice – Kroměříž 1:4, 
Hlučín – Vítkovice 2:0, Hranice – Hodonín 4:1, Frý-
dek – Frýdlant 0:0, Vrchovina – Znojmo 2:1, Slovácko 
B – Velké Meziříčí 6:1, Uničov – Ostrava B 0:0, Zlín 
B – Rosice 1:3. 11. kolo: Ostrava B – Uherský Brod 
2:0, Frýdlant – Uničov 1:5, Hodonín – Frýdek 1:1, 
Znojmo – Hranice 3:0, Vítkovice – Vrchovina 0:0, 
Rosice – Hlučín 1:2, Kroměříž – Zlín B 1:1, Velké 
Meziříčí – Kvítkovice 3:3. 

Další zápasy, 12. kolo: Hlučín – Kroměříž, Vrchovina 
– Rosice, Hranice – Vítkovice, Frýdek-Místek – Znoj-
mo, Uherský Brod – Frýdlant, Slovácko B – Kvítkovice, 
Uničov – Hodonín, Zlín B - Velké Meziříčí. 13. kolo:
Ostrava B – Slovácko B, Frýdlant – Blansko, Hodonín 
– Uherský Brod, Znojmo – Uničov, Vítkovice - Frýdek-
-Místek,  Rosice – Hranice, Kroměříž – Vrchovina, 
Velké Meziříčí – Hlučín, Kvítkovice – Zlín B.

1. Kroměříž 12 10 2 0 38:11 32

2. Hlučín 12 8 2 2 27:14 26

3. Ostrava B 12 8 1 3 30:13 25

4. Rosice 12 8 1 3 27:10 25

5. Slovácko B 12 6 5 1 30:14 23

6. Kvítkovice 12 5 4 3 23:23 19

7. Hodonín 12 4 4 4 19:15 16

8. Frýdek 12 4 3 5 15:16 15

9. Zlín B 12 4 3 5 14:15 15

10. Hranice 12 4 3 5 15:19 15

11. Vrchovina 12 4 3 5 13:18 15

12. Uničov 12 4 2 6 20:16 14

13. Uh. Brod 12 4 2 6 13:20 14

14. V. Meziříčí 12 3 3 6 22:35 12

15. Frýdlant 12 3 2 7 13:27 11

16. Blansko 12 3 1 8 14:27 10

17. Znojmo 12 2 4 6 14:29 10

18. Vítkovice 12 0 3 9 8:33 3

Lukáš Kučera svými góly tlačí 
dál neporazitelnost Atlasu

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL
Sobota 22. října 2022 Sobota 22. října 2022 
v 19.00 hv 19.00 h
FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– Florbal Litomyšl– Florbal Litomyšl
HALA na ÚdolníHALA na Údolní

 Florbalisté blanenského Atlasu dále kráčí divizní soutěží bez porážky: Minulou sobotu doma jasně 
přehráli loni ještě ligové Svitavy, aby o týden později v nevídané přestřelce přetlačili Orlicko-Tře-
bovsko. Postrachem soupeřů je Lukáš Kučera, který se v šesti utkáních trefi l již pětadvacetkrát, na 
druhém místě v kanadském bodování soutěže je Vojtěch Fedra s 18 asistencemi nejlepší nahrávač. 

FBK Atlas Blansko – FbK TJ Svitavy 9:4 (3:0, 6:3, 
0:1). Branky: Fedra J., Fedra V., Kučera, Ducar, Ja-
ník, Müller. Blansko: Opletal - Crla, Frýdek, Čermák, 
Koumar, Hatala, Žilka -  Fedra J., Kučera, Fedra V., 
Janík, Langr, Ducar, Müller, Polách, Borek, Fedra F., 
Navrátil V., Svoboda
 Aktivní začátek přinesl fl orbal nahoru-dolů. Šance 
střídala šanci a diváci si přišli na své. Byli to právě 
hráči Atlasu, kteří otevřeli skóre. Po nahrávce Lukáš 
Kučery se prosadil Vojtěch Fedra. Další střídání první 
formace přineslo další branku, tentokrát Vojtěch 
Fedra asistoval a jeho bratr Jakub zvýšil na 2:0. 
V závěru první třetiny se elitní formace prosadila 
znovu, druhý gól vstřelil Jakub Fedra. 
 Vstup do druhé části vyšel hostům. Dva rychlé góly 
je patřičně povzbudily. Po nepovedeném úvodu však 
domácí opět zapnuli a na dvoubrankový rozdíl je do-
stal Vojtěch Fedra. Aktivní zápas se spoustou šancí 
pokračoval, po dalekonosné střele, kterou Opletal 
neviděl, bylo opět sníženo na rozdíl jedné branky. 
Tento rozdíl však nevydržel ani minutu a po střele 
Janíka, která se otřela o břevno, se z výběhu prosadil 
Ducar. Ze standardní situace zvýšil na 6:3  Kučera, 
na kterého navázal přesnou střelou do horního rohu 
brány Müller. Gólově nejpočetnější třetinu rozšířil 
svým gólem Janík a následně ji završil Kučera.
 Ve třetí třetině se hra začala přiostřovat, k vidění 
byla spoustu osobních soubojů. Po jednom ze za-
váhání domácí obrany hosté snížili. Blanenští hráči 
dobře blokovali a bránili střely, jejichž četnost se zvy-
šovala. V závěru zápasu domácí dvakrát zbytečně 
nabídli soupeři možnost přesilové hry, naštěstí obě 
ubránili a mohli slavit pátou letošní výhru. Desítky 
se ale nedočkali. „Na naši palubovku zavítal soupeř, 
který ještě v minulé sezoně hrál národní ligu, na ně-
hož jsme se dobře připravili. Místy tvrdé, ale férové 
utkání,“ uvedl po zápase trenér Ondřej Mach. 

FBK Orlicko-Třebovsko – FBK Atlas Blansko 
12:15 (3:3, 5:4, 4:8), Kučera 7, Fedra F. 3,  Fedra 
V. 2, Borek, Ducar, Müller. Blansko: Tenora - Crla, 
Čermák, Kunstmüller, Koumar, Hatala, Žilka - Kuče-
ra, Fedra F., Fedra V., Janík, Polách, Ducar, Ševčík, 
Borek, Müller, Langr, Tesař. 
 Skóre utkání otevřeli domácí hráči, kteří během 74 
sekund vsítili hned dvě branky a následně si ještě 
vybojovali přesilovou hru. Ta jim nevyšla a ihned po 
jejím skončení Atlas snížil na 1:2. Dvě minuty poté 
domácí opět odskočili na rozdíl dvou branek, načež 
následovalo opět vyloučení Blanska. I druhé oslabení 
blanenští zvládli a podobně, jako v prvním případě 
dokázali reagovat gólem, když na 2:3 snižoval Fran-
tišek Fedra a na 3:3 ukončil první třetinu Kučera.  
 Do druhé části vstoupil Atlas výborně, do brejku 
ho posunuli Ducar a Kučera. Domácí si vzali odde-
chový čas, aby zastavili rozjíždějící se brankostroj 
Blanska. Chvíli po něm Blanenští špatně střídali a 
nabídli domácím již třetí přesilovou hru. Tu již Orlic-
ko-Třebovsko využilo a snížilo. Výstavní střelou pod 
břevno však Denis Müller opět poslal Atlas do dvou-

brankového vedení. Neurovnanou a mírně nervózní 
pětiminutovku završili domácí hráči brankou, která je 
nastartovala k obratu ve skóre. Tři góly v necelých 
třech minutách je dostaly až do vedení 7:6. aby se 
prosadili znovu ve 37. minutě. Na tuto trefu dokázal 
reagovat František Fedra a do druhé přestávky šel 
Atlas se ztrátou jedné branky.
 Třetí třetinu museli nejprve hosté ubránit další 
přesilovku soupeře po vyloučení Kučery. Ten se po 
návratu z trestné lavice nadechnul k nevídané šňůře, 
v níž zkompletoval během 68 sekund hattrick. Po 
dalším gólu z hole Borka již bylo rozhodnuto, Atlas 
najednou vedl 8:12. Ve zbývající přestřelce se skóre 
měnilo na přeskáčku na obě strany, až se nakonec 
zastavilo na celkem rekordních 27 brankách za utká-
ní s výsledkem 12:15 pro Atlas. „Utkání se hrálo ve 
velkém tempu a bylo hodně fyzicky náročné. Soupeř 
dnes odehrál velmi dobré utkání. Jsme rádi, že máme 
v našem týmu individuality, které jsou schopné takové 
zápasy rozhodovat,“ zrekapituloval drama Ondřej 
Mach. Jak dodal, rozhodl hlavně týmový a bojovný 
výkon Blanska

Další výsledky: Svitavy – Světlá 4:5, Skuteč – 
Vysoké Mýto 3:10, Litomyšl – Mohelnice 6:5 pp, 
Letohrad – Jihlava 3:1.

Bohumil Hlaváček

1. Blansko 6 5 1 0 68:37 17

2. Znojmo 5 5 0 0 56:31 15

3. Litomyšl 6 4 1 1 32:23 14

4. Mohelnice 6 3 2 1 34:23 12

5. Vys. Mýto 6 3 1 2 52:43 11

6. Hornets 5 2 1 2 29:37 8

7. Letohrad 6 2 1 3 25:28 7

8. Svitavy 6 2 0 4 21:28 6

9. Orlicko 6 1 2 3 34:45 5

10. Jihlava 6 1 1 4 25:38 4

11. Světlá 6 1 0 5 34:53 3

12. Skuteč 6 1 0 5 32:56 3
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